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Voorwoord 

Het grote voordeel van het werken aan iets waar je passie voor hebt, is dat de vele uren die je erin 

stopt zo voorbij vliegen. Voor sommigen voelt het schrijven van een scriptie aan het eind van de 

studie als de rots van Sisyphos, een eindeloze taak. Voor mij voelde het schrijven van deze scriptie, 

hoe zwaar het soms ook was, als een groot plezier. En ik had graag nog veel meer tijd willen steken 

in alle mysteries die bij deze duik in het verleden om de hoek kwamen kijken. Aan alles moet 

echter een einde komen, dus zo kwam er dan ook een eind aan dit onderzoek. Voor u ligt nu het 

resultaat van deze ‘meesterproef’ en alvorens we ons gaan verdiepen in de geschiedenis van 

Nederlands Ceylon, wil ik een aantal mensen bedanken die dit werk mede mogelijk gemaakt 

hebben. Als eerst natuurlijk mijn ouders, Sandra, Niek en alle andere vrienden en familieleden die 

mij altijd hebben gesteund en mij met hun bemoedigende woorden aan de gang hebben gehouden 

gedurende mijn gehele studie. Daarbij aansluitend de medestudenten die de tijd hebben 

vrijgemaakt om mij te helpen met deze scriptie door middel van hun kritische analyses en 

spellingchecks! Verder wil ik ook vooral iedereen bedanken die mij de weg gewezen hebben als 

ik het zoek was. Als eerst Kristina, met haar fantastische literatuur-tips en de hulp die zij bood als 

ik het nodig had. Daarnaast prof. dr. Jan Kok en dr. Alicia Schrikker voor het vrijmaken van hun 

tijd als ik met een vraag zat. Ook de wijze woorden die ik heb mogen ontvangen van prof. dr. Tony 

Ballantyne en alle andere aanwezigen tijdens de masterclass van 6 juni, 2017 bleken zo kort voor 

het eind nog van onschatbare waarde. Als laatst en bovenal rest mij nog dr. Dries Lyna te bedanken 

voor de fantastische begeleiding, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Aan hem heb ik voor een groot 

deel te danken, dat ik nu met trots mijn stuk kan presenteren. Daarvoor nu, veel leesplezier. 
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Ter nagedachtenis aan mijn grootvader en bron van inspiratie, Jan Bulten (1932-2016).  
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Inleiding 

Op 22 februari 1774, verschenen de Singalees Dollege Don Philip Mohandiram Appoeha en de 

Burgher1 Dodangoddege Adriaan Perera voor de Raad van Justitie van de Vereenigde Oostindische 

Compagnie in Colombo op het eiland Ceylon.2 Zij verweten het voormalige Singalese opperhoofd 

van het dorp Moelleriawe ervan dat hij hen een stuk land had verkocht dat niet was uitgemeten en 

in een dusdanig vervallen staat verkeerde dat cultivatie onmogelijk zou zijn. Dit zou tot hoge 

kosten hebben geleid, vooral vanwege de aanpassingen die moesten worden gedaan aan het 

landsregister van de VOC (de landthombo3) en het herstellen van het land voor landbouw. Het duo 

eiste voor de Raad dat het voormalig opperhoofd de onkosten, veroorzaakt door deze ongemakken, 

moest terugbetalen. Het opperhoofd was zelf niet komen opdagen, omdat hij naar eigen zeggen 

geen geld had voor iemand die hem kon vertegenwoordigen in de zaak. De Raad besloot de ervaren 

procureur Jonas Brinkman aan hem te koppelen. Als een aantal dagen later de heer Brinkman het 

opperhoofd komt verdedigen, weet hij te vertellen dat het voormalige opperhoofd het land niet 

beter had kunnen overdragen. In 1765 zou namelijk een andere rechtbank van de VOC (genaamd 

de Landsraad) hebben bepaald dat het opperhoofd de schulden die zijn oom en vader hadden 

achtergelaten, moest afbetalen nadat meerdere mensen uit ‘zijn’ dorp hadden geklaagd over de 

openstaande betalingen. Het opperhoofd had na de uitspraak uit 1765 alle opbrengsten van zijn 

dienst als majoraal4 voor de VOC op moeten geven en was genoodzaakt geweest het overgrote 

                                                 

 

1 De term Burgher had twee betekenissen, het ging ofwel om Nederlandse (en later ook Euraziatische) 

Compagniesdienaren die na het einde van hun contract in Ceylon bleven wonen, ofwel om Portugese 

burgers die als ‘overblijfselen’ van de Portugese periode in de steden van Ceylon leefden. Gezien de naam 

van de eiser ging het hier waarschijnlijk om iemand uit de tweede categorie. Zie: Dennis B. McGilvray, 

‘Dutch Burghers and Portuguese Mechanics: Eurasian Ethnicity in Sri Lanka’, Comparative Studies in 

Society and History 24 (1982), 235-263, alhier 239; Lodewijk Wagenaar, Galle, VOC-vestiging in Ceylon 

(Amsterdam, 1994), 49-50. 

 
2 In principe zal in dit onderzoek de historische naam van het eiland gebruikt worden, namelijk Ceylon, 

tenzij het over de moderne staat Sri Lanka gaat of het moderne conflict dat zich in de staat heeft afgespeeld 

– logischerwijs wordt dan de moderne benaming Sri Lanka genoemd. 

 
3 De thombos waren een lokale vorm van land- en volksregistratie die door de Nederlanders vooral werden 

gebruikt om belastingen te innen, zie ook: hoofdstuk 2. 

 
4 Dorpshoofd, zie: L. Hovy, Ceylonees Plakkaatboek: Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het 

Nederlands bestuur op Ceylon, 1638-1796 (Hilversum, 1991), vol. 2, 982.  
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deel van zijn eigen landen te verkopen om de schuld te kunnen afbetalen. De man was inmiddels 

dusdanig financieel gebroken dat hij zijn landerijen voor de verkoop niet meer kon onderhouden.5 

 Dit bevreemdende conflict voor een achttiende-eeuwse rechtbank van de VOC roept 

vragen op. Zo is de situatie op zichzelf bijzonder te noemen, waarbij twee partijen van schijnbare 

inlanders een onderlinge kwestie om een stuk land uitvechten in een Nederlandse rechtbank onder 

de jurisdictie van de VOC. Daarnaast vallen direct de Europese koloniale invloeden op, die het 

eiland en haar inwoners tot dan toe doorstaan hadden. Namen als Perera, Don Philip, Anthonij, 

Adriaan en Salmon tonen de invloed van zowel de Portugese als de Nederlandse taal. Tegelijkertijd 

valt daarbij op dat de betrokken partijen voor de Raad verder worden geïdentificeerd dan alleen 

op basis van hun namen. Zo werd het gedaagde opperhoofd en een van de eisers geïntroduceerd 

als zijnde Singalezen. Dit terwijl de andere eiser, die overigens dezelfde achternaam draagt als de 

gedaagde, door de Raad van Justitie als Burgher6 werd beschreven. Waarom werden twee personen 

hier als Singalees geïdentificeerd en de andere eiser als Burgher, terwijl ze wel vergelijkende 

namen droegen en uit dezelfde regio kwamen? Hadden de leden van de VOC die de Raad van 

Justitie voorzaten hier een bepaalde systematiek voor, en werden ze daarbij beïnvloed door het 

woord van de inlandse partijen? En wat vertellen deze labels van de Raad en de VOC over de 

manier waarop Europese kolonisten in het algemeen omgingen met etnische en andere verschillen 

in overzeese gebieden? 

 Ceylon ontving vanwege haar ligging midden in een van de drukst bevaren wateren van de 

wereld en de natuurlijke rijkdommen die het eiland bevatte, vele bezoekers die allen op hun eigen 

manier hun sporen achterlieten op het eiland. Toen de Nederlandse lieden van de VOC op het 

eiland arriveerden in de zeventiende eeuw waren de Arabische, Indiase en Portugese invloeden op 

het eiland al reeds aanwezig.7  In deze samenkomst van culturen, talen, religies en etniciteiten 

gecentreerd op Ceylon, zou de VOC zich de komende decennia gaan mengen. Zij moesten omgaan 

met de grote diversiteit van de inwoners van het eiland zoals de Portugezen dat voor hen hadden 

                                                 

 

5 National Archives of Sri Lanka (SLNA), Dutch Records, 1/4418: Als bewijsstukken werden landmetingen 

van het dorp bijgevoegd met daarop alle landerijen die het opperhoofd verkocht had. 

 
6 Zie noot 1. 

 
7 Nira Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age: A history (New York, 2014), 7-8. 
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gedaan en de Britten in de negentiende eeuw zouden doen.8  Deze omgang van de Europese 

overheersers met de identificatie en classificatie van de inwoners van Ceylon, in het bijzonder wat 

betreft etniciteit tijdens de Britse periode, heeft in de historiografie van Sri Lanka een 

vooraanstaande rol verworven. Het etnische conflict tussen de Sri Lankaanse Tamils en de 

Singalezen die in de jaren tachtig van de vorige eeuw uitbarstte in een ware burgeroorlog9, stond 

aan de basis van de nadruk op etniciteit en identiteit in deze historiografie over Sri Lanka.10  

 Het historische onderzoek naar de etniciteiten van Sri Lanka heeft uiteindelijk gezorgd 

voor een soort drielaagse complexiteit waarin dit onderzoek een weg in zal moeten zoeken. Deze 

drielaagse complexiteit stel ik als volgt voor: er was een (historische) werkelijkheid met allerlei 

groepen en etniciteiten op het eiland (laag 1, reeds verloren in de tijd), waarmee de Europese 

kolonisten om moesten gaan en daarbij hun eigen manieren van identificatie en classificatie 

toepasten (laag 2, waarvan wij over de bronnen beschikken) en waar vervolgens wij als historici 

ons over gebogen hebben (laag 3, de interpretatie van de historici van de interpretatie van de 

Europeanen op de werkelijkheid). De derde laag heeft zich binnen deze historiografie 

gemanifesteerd als een groot debat over de oorsprong en legitimiteit van de etniciteiten en 

identiteiten op Sri Lanka. 

 Dit debat werd sterk gevormd door de algemene ontwikkelingen op het gebied van de 

koloniale geschiedenis, zoals de publicatie van Edward Saïds befaamde werk Orientalism en de 

groeiende invloed van discoursmatig onderzoek als gevolg van Michel Foucaults werken en de 

                                                 

 

8 De Portugezen zouden tussen 1517 en 1658 delen van de kust van Ceylon overheersen. De VOC zou de 

Portugezen, met hulp van het inlandse koninkrijk Kandy, van het eiland verdrijven om tot de verovering 

van de Nederlanden door Napoleon aan de macht te blijven. Toen namen de Britten de kolonie preventief 

over om te voorkomen dat het in Franse handen zou vallen. Daarna is de kolonie Brits gebleven tot de 

onafhankelijkheid van Sri Lanka in 1948. Zie: K.M. De Silva, A history of Sri Lanka (Londen, 1981). 

 
9  Er wordt hier gedoeld op de burgeroorlog tussen het Singalese regeringsleider en de Tamilsche 

strijdbeweging Liberation Tigers of Tamil Eelam, zie: Gert Jan Rohmensen, ‘De oorlog is voorbij, maar 

het etnische conflict niet’ (19 mei 2009) 

<http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1148388/2009/05/19/De-oorlog-is-voorbij-maar-

het-etnische-conflict-niet.dhtml> [geraadpleegd op 12-10-2016]. 

 
10 Sujit Sivasundaram, ‘Ethnicity, indigeneity, and migration in the advent of British rule to Sri Lanka’, The 

American Historical Review 115 (2010), 428-452, alhier 429. 

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1148388/2009/05/19/De-oorlog-is-voorbij-maar-het-etnische-conflict-niet.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1148388/2009/05/19/De-oorlog-is-voorbij-maar-het-etnische-conflict-niet.dhtml
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daaropvolgende postmoderne stroming.11 In dit debat kwamen de oorsprong en zelfs de legitimiteit 

van postkoloniaal nationalisme, postkoloniale cultuur en postkoloniale etniciteiten of identiteiten 

op Sri Lanka centraal te staan. 12  Recentelijk is de huidige stand van deze historiografie 

geproblematiseerd. Zo zou vrijwel het gehele oeuvre aan (historisch) onderzoek naar dit aspect 

van de Ceylonese geschiedenis toegespitst zijn op de periode van Britse overheersing op Ceylon.13 

Zowel de pre-koloniale periode, als de Portugese en de Nederlandse periodes bleven sterk 

onderbelicht. Dit is volgens historici als Alan Strathern en Sujit Sivasundaram onterecht, gezien 

ook onder het Portugese en het Nederlandse bewind werd geclassificeerd en geïdentificeerd op 

basis van etniciteit en dit veel invloed heeft gehad op de manier waarop de Britten dit later hebben 

uitgevoerd. 14  Naast deze chronologische lacune kwam er ook inhoudelijke kritiek op de 

voorgaande werken. Zowel de puur op discours gerichte aanpak van de postmodernisten als de 

overschatting van de macht van de koloniale overheersers van de oriëntalisten zouden hebben 

gezorgd voor een foutief beeld van het verleden van etniciteit op het eiland.15 Het debat zou daarbij 

maar weinig historisch inhoudelijk zijn.16  Dit deel van de geschiedenis van Sri Lanka moest 

bekeken worden vanuit een nieuw perspectief. Onder andere met vernieuwde aandacht voor de 

pre-koloniale en pre-Britse periodes van het eiland en meer aandacht voor de innige relatie tussen 

Ceylon en het vasteland India.17 

                                                 

 

11 John Rogers, ‘Post-Orientalism and the interpretation of pre-modern and modern political identities: the 

case of Sri Lanka’, The Journal of Asian Studies 53 (1994), 10–23, alhier 10-11; Sivasundaram, ‘Etnicity, 

idigeneity and migration’, 429-430. 

 
12  De historiografie omtrent de etnische identiteiten van Sri Lanka en de invloed van de koloniale 

mogendheden hierop zal verder beschreven worden in paragraaf 1.1. 

 
13 Alan Strathern, ‘Treachery and ethnicity in Portuguese representations of Sri Lanka’, in: Ricardo Roque 

& Kim Wagner (red.), Engaging colonial knowledge: Reading European archives in world history (Londen, 

2012), 217-234, alhier 219-221. 

 
14  Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 219-221; Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, 48; 

Sivasundaram, ‘Etnicity, idigeneity and migration’, 429-431. 

 
15 Sivasundaram, ‘Etnicity, idigeneity and migration’, 429-431; Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 218-

219. 

 
16 Ibidem. 
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Onderzoeksvraag 

Op dit moment ontbreekt de periode van de VOC vrijwel geheel in de historiografie van identiteit, 

etniciteit, classificatie en identificatie op Sri Lanka. De manier waarop de Portugezen en de 

Nederlanders met etniciteit op Ceylon omgingen kan veel zeggen over de periode vóór de 

Portugese inmenging, over de continuïteit of discontinuïteit betreft omgang met etniciteiten tussen 

de Portugese en de Nederlandse periode en in hoeverre deze omgang zich heeft doorgewerkt tot 

aan de Britse periode. 18  In lijn met de hierboven genoemde ontwikkelingen zal er met dit 

onderzoek gepoogd worden een bescheiden aanvulling te initiëren in het debat, door de 

identificering en classificering aan de hand van taal, cultuur, afkomst en/of etniciteit onder het 

bewind van de VOC op Ceylon te onderzoeken. Om een indicatie te kunnen geven van de effecten 

van het beleid van de VOC omtrent de identificatie en classificatie van de inwoners van Ceylon 

zal er gebruik worden gemaakt van het concept Making up people en het bijbehorend looping effect 

van de Canadese filosoof Ian Hacking. In de afgelopen jaren hebben deze theorieën rondom het 

ontstaan van classificaties en identiteiten tot veel aandacht en discussie geleid in onder andere de 

geschiedwetenschap. Making up people en het looping effect zijn de pogingen van Hacking om 

het effect van classificaties op de ‘geclassificeerden’ te doorgronden aan de hand van ‘dynamisch 

nominalisme’ en daarbij te richten op de manier waarop dit effect op de ‘geclassificeerden’ juist 

weer zorgt voor veranderingen van de classificatie zelf.19. Hoe dit precies vorm heeft gekregen zal 

verderop in het onderzoek worden uiteengezet.20 

Er zal in een tweetal bronnen gezocht worden naar de manier waarop ten tijde van de 

overheersing van Ceylon door de VOC, de inlanders van het eiland werden geïdentificeerd en 

geclassificeerd op basis van een notie van etniciteit. De eerste bron die bekeken zal worden, door 

                                                 

 

17 Zie o.a. : Sivasundaram, ‘Etnicity, idigeneity and migration’ & Strathern, ‘Treachery and ethnicity’. 

 
18 Hier zal verder op worden ingegaan in paragraaf 1.1; zie ook o.a.: Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 

219-221; Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, xiv; Rogers, ‘Post-Orientalism’, 10-11; 

Sivasundaram, ‘Etnicity, idigeneity and migration’, 429-431. 

 
19 Ian Hacking, ‘Making up people’, Generation online <http://www.generation-

online.org/c/fcbiopolitics2.htm> [geraadpleegd op 22-2-2017]. 

 
20 Zie paragraaf 1.2. 

http://www.generation-online.org/c/fcbiopolitics2.htm
http://www.generation-online.org/c/fcbiopolitics2.htm
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middel van een steekproef, zijn de zogenaamde missiven. Deze ‘Missiven van de gouverneur en 

raden van Ceylon aan de Heren XVII’ waren jaarlijkse brieven waarin de Raad van Ceylon een 

samenvatting gaf van het bedrijf op het eiland.21 Daarnaast werden er samenvattingen bijgevoegd 

van belangrijke correspondenties en brieven.22 Specifiek wordt er in dit onderzoek gekeken naar 

de verzameling van missiven ontvangen door de kamer Zeeland en de Heren XVII, in de collectie 

van het Nationaal Archief in Den Haag. 23  Naar verwachting zal er in deze onderlinge 

correspondentie tussen de hoogste lagen van het VOC-bestel beschrijvingen van etniciteiten 

voorkomen en zal de classificering van de inlandse bevolking op een simplistische manier worden 

gepresenteerd richting de Nederlanden. Dit omdat het voornaamste doel van de VOC natuurlijk 

winstbejag was en het thuisfront waarschijnlijk weinig geïnteresseerd was in een zeer gedetailleerd 

verhaal over de indeling van de inlandse bevolking. Dit zal echter naar verwachting wel een 

interessant beeld geven. 

De tweede bron zijn de gerechtsdocumenten afkomstig uit de rechtszaken behandeld door 

de Raad van Justitie in Colombo. De Raad van Justitie ontving alle zaken die niet lokaal konden 

worden opgelost, mits het om een zaak ging waarbij ten minste een waarde van honderdtwintig 

rijksdaalders gebaat was.24 In de gerechtsbronnen zal gezocht worden naar de manier waarop de 

inlanders die verschenen voor de Raad van Justitie werden geïdentificeerd op basis van etniciteit. 

Dit zal gebeuren aan de hand van een kwantitatieve analyse van het voorkomen van bepaalde 

benamingen voor (etnische) groepen en een kwalitatieve analyse aan de hand van een aantal 

inhoudelijk interessante zaken die ons meer vertellen over de manier waarop er geclassificeerd 

werd door deze officiële instelling van het VOC-bewind op Ceylon. Deze bronnen kunnen een 

                                                 

 

21 De Raad van Ceylon bestond uit de gouverneur van het eiland plus acht leden de VOC, zie: Wagenaar, 

Galle, 15-17; zie ook paragraaf 2.1. 

 
22 Huygens ING, ‘Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde 

Oostindische Compagnie’ <http://resources.huygens.knaw.nl/vocgeneralemissiven> [geraadpleegd op 3-3-

2017]. 

 
23 Volgens de inventaris van het VOC-archief van het NA, werden de ingekomen stukken van de Politieke 

Raad van Ceylon ontvangen door de Heren XVII en de Kamer van Zeeland. 

 
24 Alicia Schrikker, Dutch and British colonial intervention in Sri Lanka c. 1780-1815: Expansion and 

reform (Leiden, 2006), 45. 

http://resources.huygens.knaw.nl/vocgeneralemissiven
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interessant beeld presenteren omdat het hier gaat om documenten die zijn opgesteld in de 

professionele, open, alledaagse en interactieve sfeer van de rechtbank van de Raad van Justitie. 

Specifiek zal er grofweg naar de laatste drie decennia van de VOC-periode worden gekeken 

(1766-1796). Het beginpunt zal de aantreding van Iman Willem Falck als gouverneur van Ceylon 

zijn, het eindpunt de overname van de koloniale macht op Ceylon door de Britten na de verovering 

van Nederland door de Fransen. Hoewel Falck zelf een gereserveerde gouverneur was die vooral 

wenste om de vrede op de kolonie te bewaren, kwamen er onder zijn bewind de eerste 

veranderingen in het koloniale bestel. Met name de kaneelproductie werd flink onder handen 

genomen en de opkomst van verschillende plantages zorgde voor een ‘moderne’ richting voor de 

kolonie.25 Zo werd er in 1766 een nieuw verdrag met het inlandse koninkrijk Kandy gesloten, die 

aansloot bij eerdere stappen vanuit de VOC om macht bij het koninkrijk Kandy weg te distilleren, 

waarin werd afgesproken dat de VOC het recht kreeg om op het territorium van Kandy vrijelijk 

kaneel te plukken. Daarnaast werd het territorium van de VOC zelf uitgebreid.26 Wellicht dat deze 

vergroting van de sociale wereld ook voor meer nood aan categorisering zou zorgen. 

De verdere historische argumentatie achter deze periodisering is tweevoudig. Ten eerste 

ligt deze periode aan de vooravond van de ruim onderzochte Britse periode, wat vergelijkingen 

met de bestaande literatuur het meest toegankelijk maakt maar ook zorgt voor een opening voor 

eventuele kritiekpunten. Ten tweede was de VOC tegen die tijd al ruim anderhalve eeuw aanwezig 

op het eiland en zullen zij in deze geruime periode veelvoudige kennis hebben gecreëerd over het 

eiland en haar bevolking. Daarbij zullen hierdoor de eventuele effecten van identificatie en 

classificatie op basis van etniciteit wellicht te herkennen zijn in de bronnen aan de hand van 

Hackings conceptualisering. 

 Al met al zullen de verschillende bronnen leiden tot een geschetst beeld van de manier 

waarop Nederlanders de inlanders van Ceylon op basis van taal, cultuur, afkomst en/of etniciteit, 

identificeerden en classificeerden. Er zal worden geanalyseerd wat dit zegt over het ontstaan van 

deze classificaties, in de context van Hacking’s looping effect en de notie van (koloniale) macht 

door discours. Beschreven de Nederlanders bestaande structuren, al dan niet op een primitieve 

                                                 

 

25 Schrikker, Expansion and reform, 38-40. 

 
26 Ibidem, 39.  
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manier, en versterkten ze hooguit hiermee de bestaande structuren? Of werden identiteiten 

gecreëerd door de Nederlanders en stonden ze hiermee aan de basis van een eventueel 

geconstrueerd conflict tussen twee geconstrueerde etniciteiten? De bronnen zijn gelimiteerd tot het 

‘eerste deel’ van het creëren of herkennen van identiteiten en etniciteiten, gezien de stem van de 

inlanders zelf maar beperkt voorkomt in de bronnen. Dit onderzoek wil echter een bescheiden 

nieuw perspectief bieden op de ontstaansgeschiedenis van etnische spanningen op Sri Lanka en 

tegelijkertijd als een case-study fungeren om Hackings theorieën historisch te toetsen. 
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1. De derde laag: de historicus en geconstrueerde etniciteit op Sri Lanka 

Alvorens we ons gaan wanen in de situatie op achttiende-eeuws Ceylon, zal er zowel een 

contextuele als een conceptuele afbakening geschetst worden. Er zal in dit eerste hoofdstuk dieper 

worden ingegaan op de interpretatie van de historici, de derde laag van de in de inleiding 

beschreven drielaagse complexiteit. Dit om te zorgen dat de complexiteit beter gedekt wordt en 

hierdoor de bronnen (de tweede laag) beter geïnterpreteerd kunnen worden, en om als 

ondersteuning te fungeren bij de argumentatie van de conclusies die dit onderzoek zal trekken. Dit 

zal worden gedaan door het historiografische debat omtrent etniciteit, identificatie en classificatie 

op Ceylon verder te ontleden en een conceptuele afbakening van identificatie en classificatie, 

voornamelijk aan de hand van Hackings leer, te schetsen. 

1.1 Het historiografisch debat omtrent etniciteit, identificatie en classificatie 

Zoals reeds in de inleiding beschreven is, heeft de etnische context van het militaire conflict op Sri 

Lanka tussen 1983 en 2009 gezorgd voor een grootschalig debat over etniciteit en identiteit, 

voornamelijk wat betreft de twee grootste (en strijdende) groepen, de Sri Lankaanse Tamils en de 

Singalezen. Daarbij zijn, onder invloed van grotere ontwikkelingen op het gebied van de koloniale 

geschiedwetenschap, verschillende ´stromingen´ ontstaan die veel invloed hebben gehad op de 

kijk naar etniciteit, identificatie en classificatie tijdens de koloniale overheersing van Ceylon en 

het doorlopende effect op de huidige staat Sri Lanka. In de (recente) literatuur worden grofweg 

drie stromingen geïdentificeerd, met allen een eigen visie op het ontstaan van de twee 

bevolkingsgroepen. Daar zal ik nog een vierde stroming aan toevoegen, die recentelijk is 

verschenen in het historiografisch debat.27  

 De eerste stroming is de oudste en ook de minst gemakkelijk te duiden groep in de 

historiografie van het debat, genaamd de primordialisten. De groep is lastig te duiden omdat het 

hier gaat om een diffuse groep bestaande uit zowel negentiende-eeuwse Europese archeologen als 

                                                 

 

27 Deze drie stromingen worden onder andere herkent en beschreven in eerder genoteerde werken als: 

Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, xiv; Rogers, ‘Post-Orientalism’, 10-23; ook benoemd in 

o.a.: Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 218-219 en het overzichtswerk van Eric Meyer: ‘Des usages de 

l’histoire et de la linguistique dans le débat sur les identités à Sri Lanka’, Purusartha 22 (2000-2001), 91-

123. De termen van de drie hoofstromen zijn overgenomen uit het eerste genoteerde werk. 
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twintigste-eeuwse Singalees-nationalistische elites en recent nog nauwelijks steun krijgt van 

westerse historici. Bovendien hangt het gros van zowel de Singalese en Tamilsche academici als 

de publieke opinie op Sri Lanka dit primordiale idee aan, dat het ontstaan van de huidige etnische 

situatie op Sri Lanka te herleiden is tot de oudheid van het eiland.28 Zo zouden de voorvaderen van 

de Singalezen in de vijfde eeuw voor Christus vanuit Bengalen naar Sri Lanka zijn getrokken en 

zouden zij daar zijn gevestigd. Dit heeft een kern van waarheid, al was er naar alle 

waarschijnlijkheid een ruime migratiegolf die begon vanuit de Indus-regio en later inderdaad ook 

mensen vanuit Bengalen naar Sri Lanka bracht.29 Dit concept van een Boeddhistische civilisatie 

van Indisch-Arische afkomst is echter diep genesteld in het Singalese collectief geheugen.30  

 Van hieruit groeide rond de eeuwwisseling van de achttiende naar de negentiende eeuw de 

idee van de Tamils als de eeuwenoude antagonisten, die rond de derde eeuw v.Chr. als de 

Dravidische indringers het Singalese Sri Lanka zouden invallen en uiteindelijk zouden zorgen voor 

een Singalese diaspora naar het zuiden van het eiland. Dat de waarheid, zoals haast altijd, 

waarschijnlijk genuanceerder lag, neemt niet weg dat de primordialisten deze sporen van conflict 

zien als het bewijs dat de twee groepen apart van elkaar op het eiland arriveerden met een eigen 

taal en cultuur en dat dit vanaf het eerste moment tot conflict zou hebben geleid.31  

Antropologische en historische onderzoekers zouden in de loop van de tweede helft van de 

twintigste eeuw echter steeds meer gaan twijfelen aan de primordialistische scheiding van deze 

twee etniciteiten. Steeds meer (westerse) academici bereikten consensus over het feit dat eeuwen 

van gemengde migratiestromen, huwelijken en culturele assimilatie ervoor hadden gezorgd dat de 

Sri Lankaanse Tamils en Singalezen in principe niet meer etnisch of raciaal van elkaar 

                                                 

 

28 Patrick Peebles, ‘Colonization and ethnic conflict in the dry zone of Sri Lanka’, The Journal of Asian 

Studies 49 (1990), 30-55, alhier 30-31; Nirmal Ranjith Dewasiri, ‘‘History’ after the war: Historical 

consciousness in the collective Sinhala-Buddhist psyche in post-war Sri Lanka’, International centre for 

ethnic studies 9 (2013), 1-5; De Silva, A history, 3-16. 

 
29 De Silva, A history, 3. 

 
30 Alan Strathern, ‘Controversies in Sri Lankan history’, History Compass 2 (2004), 1-5, alhier 2-3; De 

Silva, A history, 3-4. 

 
31 De Silva, A history, 12-16; Schrikker, Expansion and reform, 13-16. 
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onderscheiden konden worden.32 Niet verrassend dus dat er in de loop van de jaren zeventig van 

de vorige eeuw, onder sterke invloed van de publicatie van Saids Orientalism, veel kritiek kwam 

op deze primordialistische visie.33 Deze nieuwe stroming academici, de modernisten, zagen niets 

in het narratief van eeuwig antagonisme tussen de twee grootste etnische groepen van Sri Lanka. 

Volgens hen stond de Europese visie op ras en nationaliteit dat overkwam met de komst van de 

koloniale overheersers (met de nadruk op de negentiende eeuw onder de Britten) aan de wieg van 

het moderne etnische conflict.34  

 Het ‘etnische’ conflict was volgens de modernisten ontstaan in de negentiende eeuw, aan 

het begin van de Britse koloniale overheersing over Ceylon. De directe aanleiding zou het conflict 

zijn geweest tussen de Britse Kroon en de Britse Compagnie over de eigendomsrechten van Ceylon. 

India was in handen van de Britse compagnie, maar Ceylon zou onderdeel worden van de Kroon. 

De daaropvolgende ‘herverdeling’ van eigendommen zou ervoor hebben gezorgd dat de 

noordelijke inwoners van het eiland, door de Nederlanders Malabaren en later door de Britten 

Tamils genoemd, zouden horen bij de zuidelijke provincies van India (Malabar en/of Tamil Nadu) 

en dus zouden toebehoren aan de Compagnie. De ‘inheemse’ Singalezen zouden horen bij het 

eiland en dus bij de Kroon.35  

 Hoewel deze verdeling compleet arbitrair en misplaatst zou zijn geweest, zou het 

negentiende-eeuwse Europese gedachtegoed over ras en nationaliteit volgens de modernisten 

aanslaan bij de Singalese elites. Vanuit deze groep werd er, vergelijkbaar met de gang van zaken 

op het Europese vasteland, een identiteit geconstrueerd, gecompleteerd met ontstaansmythen en 

een raciaal en cultureel superioriteitsgevoel. 36  Wat volgde was een ‘vanzelfsprekend’ etnisch 

conflict met de minderheden op het eiland, in het bijzonder de Sri Lankaanse Tamils, dat zou leiden 

tot het zich verder beroepen op eigen nationale geschiedenissen door beide groepen. Dit zou zich 

                                                 

 

32 Peebles, ‘Colonization and ethnic conflict’, 30-34; De Silva, A history, 12-16. 

 
33 Edward W. Saïd, Orientalism (New York, 1978). 

 
34 Sivasundaram, ‘Ethnicity, indigeneity and migration’, 429. 

 
35 Sivasundaram, ‘Ethnicity, indigeneity and migration’, 429. 

 
36 Peebles, ‘Colonization and ethnic conflict’, 30-31; Sivasundaram, ‘Ethnicity, indigeneity and migration’, 

429-430. 
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uitten in bijvoorbeeld de vele disputen over (de betekenis van) archeologische opgravingen en de 

geschiedenis van Ceylon in het algemeen.37 

 De modernistische (ook wel: oriëntalistische) visie op de oorsprong van de etnische 

geschillen op Sri Lanka werd in grote mate bepaald door de idee van een sterke koloniale macht 

en de dominantie van Europees gedachtegoed.38 Dit idee zou echter onder druk komen te staan 

door de groeiende invloed van de postmodernistische stroming binnen de geschiedwetenschap 

vanaf de jaren zeventig, vooral aangespoord door de werken van Michel Foucault over macht, taal 

en discours. Onder de toenemende invloed van de postmodernistische stroming, de derde 

geïdentificeerde stroming in dit debat, krijgt het debat een andere houding ten opzichte van de 

oorsprong van de etniciteiten op Ceylon. De absolute macht en invloed van de Europese 

overheersers en hun beleid die door de modernisten werden aangeduid als de mogelijke 

veroorzakers van het ontstaan van de etnische geschillen op Ceylon werden betwijfeld. Zo zou de 

dagelijkse gang van zaken op het eiland veel minder veranderen met de komst en het vertrek van 

de verschillende Europese mogendheden en zouden hierom ook andere oorzaken aan de grondslag 

liggen van het ontstaan van de huidige distinctieve etniciteiten.39  

 John Rogers wordt gezien als de pionier van deze nieuwe, ‘post-oriëntalistische’ stroming. 

De werken binnen deze stroming gingen door op de idee dat de moderne etnische geschillen op 

Sri Lanka het resultaat waren geweest van ontwikkelingen na de komst van de Europese kolonialen 

en niet gebaseerd was op pre-koloniale verhoudingen. Zij gingen echter het geheel bekijken met 

een postmoderne visie, gericht op modernistisch discours en centralisatie onder de Britten.40 Deze 

stroming, met als bekendste namen ‘de pionier’ Rogers en zijn collega historicus Michael Roberts, 

legde de oorsprong van de Sri Lankaanse etniciteiten-kwestie op de late negentiende eeuw alwaar 

centralisatie en het moderne negentiende-eeuwse discours over etnische identiteit zorgden voor 

                                                 

 

37 Strathern, ‘Controversies’, 2-3; zie ook: Jonathan Spencer, Sri Lankan history and the roots of conflict 

(Abingdon, 1990). 

 
38 John Rogers, ‘Early British rule and social classification in Lanka’, Modern Asian Studies 38 (2004), 

625-647, alhier 625-626. 

 
39 Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 218-219. 

 
40  Rogers, ‘Post-Orientalism’, 10-11; zie ook Spencer, roots of conflict; Rogers, ‘Early British rule’; 

Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, XIV. 
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het verdwijnen van het oude kastenstelsel en de notie van etniciteit haar plek innam.41 De invloed 

van zowel pre-koloniaal als Europees koloniaal gedachtegoed werd door deze stroming sterk 

gereduceerd, zo zouden de Portugese en Nederlandse decentrale koloniale machten nauwelijks 

invloed hebben gehad met hun stereotyperende classificaties en zouden de etnische distincties van 

de vroeg-Britse periode weinig effect hebben gehad op de sociale structuren van Ceylon.42 

Een bijkomstigheid was de bekritisering van de huidige etniciteiten (in het bijzonder de 

Singalese) als zijnde constructies door deze werken.43  De huidige etnische identiteiten op Sri 

Lanka zouden volgens deze stroming geen grond hebben om zich als zijnde te presenteren maar 

zouden het resultaat zijn van discours en constructie. Deze onderzoeken waren dan ook vrijwel 

volledig gebaseerd op discoursmatig onderzoek. 44  Weinig verassend werden de conclusies 

opgeworpen door deze veelal ‘westerse’ groep postmoderne academici, vrij slecht ontvangen op 

Sri Lanka zelf.45 Recentelijk zou er echter ook vanuit de (westerse) academische wereld steeds 

meer kritiek komen op deze ‘gelimiteerde’ en weinig historische visie op de etnische identiteiten 

van het eiland.46  

Deze kritiek zou leiden tot een zekere vierde ‘stroming’ in het debat. Deze stroming kwam 

gelijktijdig op met de recente ontwikkelingen in de discussie betreft de impact van kolonialisme 

(in Azië). Een grotere nadruk op de agency van de inwoners van de kolonies, de wisselwerking 

tussen de machthebbers en onderdanen en het effect van de constante aan- en afvoer en migratie 

van mensen en bevolkingsgroepen en de bijbehorende continuïteit en discontinuïteit in de kolonies 

zouden centraal komen te staan. Voorbeelden hiervan zijn studies waarvan de focus is komen te 

                                                 

 

41 Zie o.a.: Rogers, ‘Post-Orientalism’; Michael Roberts, Sinhala consciousness in the Kandyan period 

1590s to 1815 (Colombo, 2004). 

 
42 John Rogers, ‘Early British rule’, 630. 

 
43 Zie noten 38, 39 & 40. 

 
44 Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 219. 

 
45 Ibidem. 

 
46 Voor een volledig beeld van de ontwikkeling van postkoloniale geschiedschrijving en het effect hiervan 

op de historiografie betreft etniciteit op Sri Lanka zie: Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, xiv; 

Meyer, ‘usages de l’histoire’; Rogers, ‘Post-Orientalism’, 10-23; ook benoemd in o.a.: Sivasundaram, 

‘Etnicity, idigeneity and migration’, 429-431; Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 218-219. 
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liggen rond oceanen in plaats van landen, zoals de samenlevingen rond kustgebieden (zogenaamde 

littoral societies) en de Indian Ocean World; en het baanbrekende essay van Arjun Appadurai, 

Fear of small numbers, over minderheden en identiteiten in (voormalige) kolonies.47 

Deze vierde stroming, in dit stuk de ‘symbiotische’ stroming genoemd, had als 

voornaamste doel de eenzijdige en standvastige conclusies van de eerder genoemde stromingen te 

nuanceren, en met name ook de gelimiteerde discoursmatige conclusies van John Rogers en 

Michael Roberts aan te vullen met meer inhoudelijk historisch onderzoek.48  In de werken van 

historici als Sivasundaram en Strathern kwam er een vernieuwde aandacht voor de situatie op het 

eiland voor de (Britse) kolonisatie, kwam er meer aandacht voor continuïteit wat betreft de sociale 

structuren van Sri Lanka door de verschillende perioden van overheersing heen en werd het fluïde 

karakter van identiteit en etniciteit geproblematiseerd. Dat laatste gebeurde ook sterk in het boek 

over de politieke geschiedenis van Sri Lanka van de hand van Nira Wickramasinghe.49 Zo schreef 

ze over de classificering van de etniciteiten door de Europese kolonialen dat deze beschrijvingen 

vooral moesten functioneren. Ze moesten herkenbaar en bruikbaar zijn voor zowel de kolonist als 

de inlander. Ze werden daarom volgens Wickramasinghe ook gebaseerd, al dan niet zeer 

rudimentair, op bestaande karakteristieken. Ze hadden niet de intentie noch de macht om hiermee 

complete identiteiten te construeren.50 Daarbij zou er ook continuïteit zijn tussen de Portugese 

periode, waarbij de Portugezen hun classificaties baseerden op de situatie waarin zij belandden; 

de Nederlandse periode, waarbij de Nederlanders van de VOC veel van de door de Portugezen 

                                                 

 

47 Zie hiervoor: Jerry H. Bentley, Renate Bridenthal en Kären Wigen (red.) Seascapes: maritime histories, 

littoral cultures, and transoceanic exchanges (Honolulu, 2007); Michael N. Pearson, ‘Littoral society: the 

concept and the problems’, Journal of World History 17 (2006), 353-373; Markus P.M. Vink, ‘Indian Ocean 

studies and the ‘new thalassology’’, Journal of Global History 2 (2007), 41-62; Arjun Appadurai, Fear of 

small numbers: An essay on the geography of anger (Durham, 2006). 

 
48 Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 218-220; Sivasundaram, ‘Ethnicity, indigeneity and migration’, 

429-430. 

 
49 Zie o.a. eerder genoemde werken als: Strathern ‘Treachery and ethnicity’; Sivasundaram ‘Ethnicity, 

indigeneity, and migration’ en Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age. 

 
50 Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, 48. 
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opgemaakte structuren en classificaties overnamen; en de Britse periode, die de doorwerking zag 

van veel door de Nederlanders ingezette invloeden, structuren en classificaties.51 

 Het ‘symbiotische’ aan deze nieuwe stroming ligt bij de nadruk die wordt gelegd op de 

constant veranderende identiteiten op Ceylon door de agency van de inwoners van Ceylon en de 

veelvoudigheid aan invloed van buitenaf, voornamelijk India en de Europese kolonialen, dat heeft 

gezorgd voor een sterke vermenging van talen, religies, culturen en etniciteiten.52 Hiermee wordt 

gesuggereerd dat er eerder gesproken moet worden van een zekere wisselwerking (of: symbiose) 

van de vroegere oriëntalistische, postmoderne en zelfs primordialistische visies op het ontstaan 

van de huidige etnische distincties op Sri Lanka. Deze drie theses zouden elkaar niet hoeven 

uitsluiten, sterker nog, het is aannemelijk dat zowel de oude taalkundige en culturele verschillen 

een rol speelden als het Europees-koloniale gedachtegoed leidend tot imagined identities. Volgens 

de visie van deze stroming zouden dus ook de Nederlanders hun invloed hebben gehad op de 

constructie van de etnische distincties op Ceylon, maar zullen zij ook al gestuit zijn op reeds 

bestaande identiteiten, zoals kasten, standen, klassen, culturen, en zich daar ook op hebben 

gebaseerd bij het identificeren en classificeren van de inlanders op het eiland.53 Hier zouden de 

theorieën van Hacking een rol kunnen spelen als een soort casus om deze hypothese te testen 

betreft de identificatie en classificatie van etniciteiten door de Nederlanders op Ceylon. 

Overeenkomend met de leer van Hacking zou het kunnen dat de classificering door onder anderen 

de Nederlanders heeft gezorgd voor een zekere structuur waarin de huidige etniciteiten tot ‘leven 

kwamen’. In het onderstaande stuk zal dit verder worden geconceptualiseerd en geproblematiseerd.  

1.2 Conceptuele afbakening aan de hand van Hacking’s loop 

Een ding dat alle hierboven genoemde historici gemeen hebben, is dat zij probeerden om met de 

bronnen die voorhanden lagen de werkelijkheid zoals die was in al haar complexiteit in beeld te 

brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze het dan ook allemaal eens zijn met de stelling dat 

de koloniale samenleving op Ceylon een complexe was. Alle actoren met verschillende en soms 

                                                 

 

51 Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 225-227; Schrikker, Expansion and reform, 211-215. 

 
52 Peebles, ‘Colonization and ethnic conflict’, 30-34; De Silva, A history, 12-16. 

 
53 Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, 48. 
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gemengde achtergronden, talen, religies, culturen en klassen bewogen op hun manier binnen deze 

gemeenschappen. Deze actoren zullen zich op een bepaalde manier hebben geïdentificeerd binnen 

deze context. Hoe zij dit deden is nu nagenoeg onmogelijk te achterhalen met de op dit moment 

beschikbare bronnen. De vraag hoe de lieden van de VOC daarmee omsprongen en wat het 

mogelijk effect van die omgang zou kunnen zijn geweest, is aan de hand van het bronnenmateriaal 

en onze moderne perspectief op identiteit, identificatie en classificatie echter wel te beantwoorden.  

 Als we terugkijken naar de zaak van de twee langeigenaren die een voormalig opperhoofd 

beschuldigden van nalatigheid bij het verkopen van zijn landerijen, dan zien we dat de ‘experts’ 

van de VOC: de lieden van de Raad van Justitie, hen indeelden op een schijnbare notie van afkomst 

of etniciteit. Het opperhoofd en een van de eisers werden geïdentificeerd als zijnde Singalees 

terwijl de andere eiser een ‘Burgher’ werd genoemd. Hoe zij zichzelf zagen is in dit geval dus niet 

te achterhalen, we kunnen echter wel duidelijk zien dat de lieden van de VOC hen op een bepaalde 

manier identificeerden en ook classificeerden. 

Identiteit en etniciteit zijn de twee voornaamste concepten die bediscussieerd worden in 

het debat omtrent de bevolkingsgroepen van Sri Lanka en bijbehorende conflicten. Identiteit is een 

bijzonder ingewikkeld concept, een concept waar niet te lang bij stil zal worden gestaan. Het 

‘meten’ van de identiteit van de inwoners van Ceylon ligt, zoals hierboven aan de hand van de 

casus rond het verkochte zaailand is aangegeven, buiten het bereik van dit onderzoek. Identificeren 

is echter een heel ander concept die wel een grote rol zal spelen in dit onderzoek. Identificatie, 

categorisering en classificering hebben veel met identiteit te maken, maar zijn fundamenteel 

andere begrippen.54 Het gaat hierbij om ‘externe’ identificatie; dus niet hoe een individu of een 

groep zichzelf identificeert, maar hoe een buitenstaander een ander identificeert aan de hand van 

hun kenmerken of hun sociale positie. Dit is een fluctuerend proces, in de letterlijke woorden van 

de koloniaal historicus Frederick Cooper en de in etniciteit en nationaliteit gespecialiseerde 

socioloog Rogers Brubaker: 

                                                 

 

54  Rogers Brubaker & Frederick Cooper (red.), Colonialism in question: theory, knowledge, history 

(Berkely, 2005), 71. 
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“In the ordinary ebb and flow of social life, people identify and categorize others, just as they 

identify and categorize themselves”55 

Dit krijgt echter een totaal andere dimensie als het gaat over identificatie en categorisering door 

een groot en autoritair instituut, zoals bijvoorbeeld de VOC.56 In de context van de staat schrijven 

dezelfde twee heren hier het volgende over: 

“The state is thus a powerful identifier, not because it can create identities in a strong sense – in 

general, it cannot – but because it has the material and symbolic resources to impose the 

categories, classificatory schemes, and modes of social counting and accounting with which 

bureaucrats, judges, teachers and doctors must work and to which nonstate actors must refer.”57 

De VOC als instituut die met haar middelen classificeert en daarmee indirect de ‘identiteit’ van de 

inlanders heeft aangepast klinkt op deze manier als een plausibel uitgangspunt voor de situatie 

betreft etniciteiten op Ceylon. 

 Hoewel Cooper en Brubaker zelf stellen dat een autoritair instituut als een staat (of in het 

geval van Ceylon een koloniale regering) niet direct identiteiten kan creëren via identificatie, 

blijven zij vrij statisch in de zin dat de nonstate actors dit ogenschijnlijk passief zouden 

overnemen.58 Een aanvullend element op de conceptualisering van identificering en classificering 

van Cooper en Brubaker, die meer rekening houdt met de dynamiek van agency in de (koloniale) 

samenleving, komt naar voren in de eerder benoemde, en beroemde, theorie van Hacking. Hacking 

introduceert in Making up people grofweg twee gevolgen van het classificeren van bepaalde 

groepen, het moment dat een groep ‘verandert’ aan de hand van de classificatie gegeven door de 

‘ander’ (in ons geval de VOC of de Nederlanders als overheersende groep) en hierop volgend de 

classificatie weer veranderd. Dit noemt Hacking het looping effect.59 Dit kan ook een oneindige 

                                                 

 

55 Brubaker & Cooper, Colonialism in question, 71. 

 
56 Ibidem, 71-72. 

 
57 Ibidem, 72. 

 
58 Ibidem. 

 
59 Hacking, ‘Making up people’. 
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loop zijn. De situatie die zich voordoet wanneer er een niet-bestaande groep ontstaat uit een 

dergelijke classificatie, noemt Hacking ‘making up people’.60 

 In Hackings werken is ‘de wetenschap’ verantwoordelijk voor de classificatie en de 

gevolgen daarvan. In hoeverre kun je dit dan vergelijken met de VOC, een bedrijf met een 

voornamelijk oog voor winstbejag? Op zich is de systematiek die Hacking in zijn voorbeelden 

hanteert ook op de VOC te betrekken. Je hebt een (a) classificatie, in ons geval etniciteiten en 

inlanders volgens de Nederlanders (van de VOC). Je hebt (b) de bevolking zelf, die zich naar de 

regels van het instituut moeten gaan gedragen op basis van hun classificatie. Je hebt (c) de 

instituten die eromheen worden gebouwd. Anders dan in de theorie van Hacking waarin het gaat 

om professionele instituten die om een ‘ziekte’ heen worden gebouwd, kun je ook van bepaalde 

instituten spreken betreft de VOC. Zo zijn de belastingen en regels anders per (etnische) groep op 

het eiland, en moeten zij zich gedragen naar deze regels – vaak vastgesteld in de zogenaamde 

plakkaten, door onder anderen de Raad van Ceylon en de Raad van Justitie. Naast dit alles komt 

er dan de (d) kennis: de VOC denkt het eiland en haar groepen te kennen en denkt te weten hoe 

het zo in te delen dat er zo veel mogelijk winst behaald wordt. Als laatst heb je dan de (e) experts. 

Ook weer anders dan de gespecialiseerde doctoren waar Hacking op doelt in het geval van 

geestenziekten, zouden de gouverneur-generaal van Ceylon, de Politieke Raad van Ceylon en de 

leden van de Raad van Justitie zichzelf zeker als experts zien.61 

 Volgens Hacking vallen er over de classificatie (a) en de betrokken groep (b) de volgende 

twee zaken te stellen: 

1) Voor <een bepaalde tijd> waren er geen <groep mensen>; na <een bepaalde tijd> waren 

zij er wel. 

2) Voor <een bepaalde tijd> was <een groep mensen> geen manier om te zijn, mensen 

ervaarden zichzelf niet op die manier en uitten dit dan ook niet naar hun omgeving.  

Volgens Hacking zorgt de eerste stelling altijd voor discussie en eigenlijk is daar vrijwel nooit een 

antwoord op te geven. Dit maakt de eerste stelling volgens Hacking dan ook irrelevant. De tweede 

                                                 

 

60 Ibidem. 

 
61  Hacking baseert zijn voorbeeld op meervoudigepersoonlijkheidsstoornis, zie hiervoor het reeds 

aangehaalde ‘Making up people’. 
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stelling is veel interessanter. Wanneer werd een groep namelijk een manier om te zijn?62 Laten we 

hetzelfde proberen met een van de meeste bediscussieerde groepen uit de Ceylonese historiografie: 

de Singalezen als etnische groep.  

1) Voor de komst van de Europese kolonisten (in het bijzonder de Britten) waren er geen 

Singalezen, na de classificering van de Europese kolonisten waren zij er wel.  

2) Voor de komst van de Europese kolonisten (in het bijzonder de Britten) was de Singalese 

etniciteit geen manier om te zijn, mensen ervaarden zichzelf niet op die manier en uitten 

dit dan ook niet naar hun omgeving. 

Hackings opmerking over de stellingen sluit naadloos aan bij de problematiek in het huidige debat. 

De eindeloze discussie over het precieze ontstaan van deze etnische groep is eindeloos omdat het 

nagenoeg onoplosbaar is. De eerder genoemde primordialisten zullen het nooit eens zijn met 

uitspraak 1 terwijl de postmodernisten zouden zweren bij deze stelling. Punt 2 zou echter veel 

sneller tot verzoening kunnen lijden, en een nieuwe richting voor het onderzoek. Of de Singalese 

of Tamil etniciteit nu wel of niet ‘bestond’ voor de komst van de Europeanen is dan niet belangrijk. 

Het is veel belangrijker wat de komst van het kolonialisme heeft betekend voor de inwoners van 

het eiland. 

 In de zoektocht naar identificatie en classificatie op basis van op taal, cultuur, afkomst en 

etniciteit onder het bewind van de VOC op Ceylon zal het zojuist geschetste concept van Hacking 

centraal staan. Daarbij moet wel gerealiseerd worden dat alleen het eerste gedeelte van het 

‘looping-effect’, de classificering door de instituties van de VOC, in dit onderzoek gemeten kan 

worden. Wel zou er gespeculeerd kunnen worden over de mogelijke effecten en gevolgen die de 

identificatie en classificatie door de hoge instituties van de VOC op de bevolking van Ceylon kan 

hebben gehad.  

  

                                                 

 

62 Hacking, ‘Making up people’. 
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Afbeelding 1: Sri Lanka 1780-1815 

2. Een gespleten eiland? Identificatie en classificatie onder het bewind van de 

VOC 

Bron: Armand Haye cartografie, uit: Schrikker, Expansion and reform, xiv.63 

                                                 

 

63 Sri Lanka 1780-1815: De kuststreek vanaf Negombo met de klok mee langs de grens van Kandy tot en 

met Batticaloa bestaat vandaag de dag demografisch gezien voornamelijk uit Sri Lankaanse Tamils. Ook 
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Net zoals de Portugezen de Islamitische handelaars waren gevolgd naar het eiland vol rijkdommen, 

kwamen de Nederlanders in de zeventiende eeuw de Portugezen achterna. Het eiland was onder 

andere gevuld met robijnen, parels, kokosnoten en olifanten maar de Nederlanders, en de 

Portugezen voor hen, waren uit op de grootste rijkdom van Ceylon – kaneel.64 De Portugezen 

hadden sinds hun eerste aankomst op Ceylon in 1505 langzaamaan steeds meer invloed verkregen 

over de commercie en de politiek van het eiland, onder andere door het tegen elkaar opspelen van 

de verschillende koninkrijken. 65  In de veroverde gebieden maakten de Portugese kolonialen 

gebruik van een systeem van indirect bestuur gebaseerd op reeds bestaande lokale 

machtsverhoudingen, waarbij een sterke nadruk kwam te liggen op de classificatie en 

administratieve indeling van bepaalde groepen.66  

Deze lokale verhoudingen waren bovenal berust op het Mudaliyar-systeem, inheemse 

stamhoofden genaamd Mudaliyars, die namens de Portugese overheersers de dienst uitmaakten in 

de verschillende districten van het eiland.67 De Portugezen lieten het verzamelen van de belasting 

ook over aan de inheemse machthebbers. Dit werd grotendeels gedaan aan de hand van een ander 

lokaal gebruik dat door de Portugezen werd overgenomen: de thombos.68  De thombos waren 

oorspronkelijk eigendomsregisters waarin de onderlinge verdelingen van landbouwgronden 

werden omschreven. De Portugese koloniale regering accumuleerde deze thombos in een groot 

overkoepelend administratief stelsel, waarin de opbrengsten die aan de koloniale overheerser 

moesten worden overgegeven, werden bijgehouden en daarbij werd aangevuld met de persoonlijke 

gegevens van hun onderdanen.69 

                                                 

 

de Politieke Raad van Ceylon meldde in 1764 al aan de Heren XVII dat de ‘Mallabaren’ zich ophielden ten 

noorden van Nigombo, uit: Nationaal Archief (NA), Den Haag, 1.04.02 Verenigde Oost-Indische 

Compagnie (VOC) 1602-1795 (1811), 9945, Missiven van de gouverneur en raden van Ceylon aan de 

Heren XVII, in passage over de staat van religie in de VOC-gebieden van het eiland. 

 
64 Schrikker, Expansion and reform, 18, 21. 

 
65 Ibidem, 18-20. 

 
66 De Silva, A history, 122-123. 

 
67 Schikker, Expansion and reform, 20, 45-47; zie ook: De Silva, A history, 122-123. 

 
68 De Silva, a history, 123. 
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De Portugezen lieten ook de bestaande ‘sociale structuren’ grotendeels voor wat ze waren. 

Zo hielden ze grote delen van het Ceylonese kastestelsel bewust in stand of probeerden ze delen 

van het kastestelsel zelfs aan te passen als het ze economisch goed uitkwam, zoals bij de kaste van 

kaneelplukkers het geval was. 70  Daarnaast bleef zowel tijdens de Portugese periode een 

leeuwendeel van de interne handel op het eiland in handen van de islamitische inwoners van 

Ceylon, door de Portugezen als één groep aangeduid als de Moren, en van de sociale gemeenschap 

van Zuid-Indiase handelaars genaamd de Chetties (ook wel: chitty, sjittie, chetiaar).71 

Deze machtsstructuur die was geïmplementeerd door de Portugezen, werd eigenlijk relatief 

weinig veranderd door de VOC toen zij in 1640 de macht definitief van de Portugezen overnamen. 

De thombos, het Mudaliyar-systeem en het gedeeltelijk aangepaste kastestelsel bleven onder de 

VOC bestaan.72 Alleen de kaneelhandel werd beduidend uitgebreid en dat was ook duidelijk het 

voornaamste doel voor de VOC op Ceylon.73 Er was een sterke vorm van continuïteit van het 

koloniale bestuur tussen de Portugese en Nederlandse periodes. Zo ook wat betreft de indeling en 

classificatie van de verschillende bevolkingsgroepen van het eiland met een nadruk op economisch 

gewin. Een van de meest evidente voorbeelden van de gevolgen van classificatie zijn de 

zogenaamde oeliam diensten. Deze diensten, die moesten worden uitgevoerd in de vorm van arbeid, 

waren alleen verplicht voor de bovengenoemde twee handelaarsgemeenschappen, de Moren en de 

Chetties. Naast de oeliam diensten moesten zij exclusieve (extra) belastingen betalen.74 Hier is het 

economische argument duidelijk zichtbaar: deze twee gemeenschappen zullen waarschijnlijk tot 

op zekere hoogte geconcurreerd hebben met de VOC om de interne handel binnen Ceylon, en met 

de extra belastingen en diensten kon de VOC de macht van deze groepen inperken.75 

                                                 

 

69 Ibidem. 

 
70 Ibidem. 

 
71 Schrikker, Expansion and reform, 34-35, 43-46; Wagenaar, Galle, 64-66. 

 
72 Schrikker, Expansion and reform, 34-35, 43-46. 

 
73 Schrikker, Expansion and reform, 33; Nirmal Ranjith Dewasiri, The adaptable peasant: Agrarian society 

in western Sri Lanka under Dutch rule, 1740-1800 (Leiden, 2008), 6; 188-189. 

 
74 Schrikker, Expansion and reform, 34. 
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Een ander voorbeeld is de manier waarop de VOC omging met de verschillende kasten die 

vaak op verschillende soorten werk waren ingedeeld.76 Dit is terug te zien in de thombos waar de 

kaste en de aan de VOC verschuldigde diensten en verplichtingen werden genoteerd.77 Dit was 

belangrijk omdat bijvoorbeeld de kasten van landbouwers via de zogenaamde rajakariya-dienst 

konden worden ingezet om voor de functionarissen van de VOC kaneel te plukken zoals de 

Portugezen dat ook hadden gedaan.78 Kortom, de VOC nam een groot deel van het verdienmodel 

over van de Portugezen wat betreft het winst maken op verschillende categorieën van de 

samenleving. De VOC zou echter in de loop van de achttiende eeuw steeds meer politieke en 

territoriale invloed krijgen over het eiland.79 Bij deze expansie bleek al gauw dat de hierboven 

beschreven implementaties niet zo universeel inzetbaar waren op het eiland als dat ze op het 

gezicht hadden geleken. Zo stuitten de Nederlanders bij het uitbreiden van hun gebied, op een 

grote verscheidenheid aan culturele, taalkundige en regionale verschillen op het eiland. Daarbij 

werd het duidelijk dat de verschillende kastenstelsels die van kracht waren op Ceylon per dorp 

konden verschillen en de pogingen van de VOC om op al deze verschillen in te spelen, gemengde 

resultaten kon opleveren.80  

Naast het complexe kastestelsel op Ceylon was er nog een andere grote distinctie tussen 

‘groepen’, of eerder tussen twee delen van het eiland waar de VOC mee in aanraking kwam. Dit 

waren de grote taalkundige en culturele verschillen tussen het Tamil-sprekende gebied rond Jaffna 

en Tutucorin en het Singalese gebied rond Colombo en Galle. Deze verschillen hadden invloed op 

de verhoudingen tussen de Nederlanders en de lokale machthebbers, voornamelijk betreft het 

                                                 

 

75 Ibidem. 

 
76 Ibidem. 

 
77 Albert van den Belt , Jan Kok & Kees Mandemakers, ‘Digital thombos: A new source for 

18th century Sri Lankan family history. Research note’, The History of the Family 16 (2011), 481-489 alhier 

485. 

 
78 De besproken rajakariya-dienst was een oude lokale dienst van boeren aan hun koning. Deze werd 

gebruikt door de VOC om boeren te verplichten om kaneel te plukken voor de compagnie. Zie Dewasiri, 

adaptable peasant, 94-96. 

 
79 Schrikker, Expansion and reform, 22-23. 

 
80 Dewasiri, adaptable peasant, 57; De Silva, A history, 189-191. 
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belastingstelsel.81 Het was evident voor de VOC dat de samenlevingen in het noorden en het zuiden 

van het eiland sterk van elkaar verschilden. Het meest voor de hand liggende verschil was de taal.82 

De VOC liet al gauw plakkaten in zowel Tamil als Singalees publiceren.83 Gelijktijdig met de 

groeiende invloed van de VOC op Ceylon, kregen de Nederlanders een steeds vastere voet op 

Indiase grond. Op deze manier kregen zij ook te maken met Malabaars als taal. Hieruit zou men 

kunnen veronderstellen dat de Nederlanders een connectie maakten tussen de Sri Lankaanse 

Tamils en (Zuid-)India. Dit werd misschien nog verder versterkt door de omgang met bijvoorbeeld 

de eerder genoemde Chetties, die eveneens Tamil als voertaal gebruikten en vanuit het zuiden van 

India naar Ceylon kwamen en de constante wisselwerking tussen het (Zuid-)Indiase vasteland en 

Ceylon in stand hielden.84 Deze classificatie, gebaseerd op een zekere vorm van etniciteit, was 

bijzonder rudimentair en zelfs stereotypisch te noemen. De VOC had in Azië een systeem van 

‘classificeer en heers’ waarbij werkbaarheid en winst voorop stonden.85 Zij kregen in het dagelijks 

bestuur en de alledaagse administratie nauwelijks te maken met deze groepen, behalve als ze de 

Europese sfeer betraden, zoals in de kerk – maar ook in de rechtszaal. Dit maakte dat de 

classificaties zeer basaal waren en de realiteit niet volledig dekten.86 Maar de grotere vraag in deze 

context is: wat voor een effect zou dit kunnen hebben gehad op het dagelijks leven van de 

bevolking van Ceylon? 

Alle benoemde sociale stelsels en culturen waar de Nederlanders mee te maken kregen en 

op een bepaalde manier mee omgingen, waren het resultaat van eeuwen van migratie richting het 

eiland en binnen het eiland. De Nederlanders waren zeker niet de eerste vreemdelingen aan de 

                                                 

 

81 Schrikker, Expansion and reform, 43, 46. 

 
82 Remco Raben, Batavia and Colombo: The ethnic and spatial order of two colonial cities 1600-1800 

(Leiden, 1996), 247-249. 

 
83 De plakaten waren afkondigingen verspreid door de VOC met regels en wetten die golden in de kolonies. 

In het geval van Sri Lanka werden die verspreid in het Nederlands, Singalees en Tamil. Zie: Schrikker, 

Expansion and reform, 41-42. 

 
84 Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, 139. 

 
85 Raben, Batavia and Colombo, 260. 

 
86 Ibidem. 
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Ceylonese kust. Een constante connectie met het vasteland van India en de invloed van moslims 

uit Arabië en in India hadden gezorgd voor een uiterst complex bestel van kasten, culturen, talen 

en etniciteiten.87 De Nederlanders probeerden de heersende systemen op het eiland deels te laten 

bestaan zoals het was maar ze probeerden er anderzijds ook veel invloed op uit te oefenen, en dat 

met gemengde resultaten.88 Daarbij probeerde de VOC dus vooral te categoriseren op basis van de 

economische voordelen die bepaalde groepen van het eiland konden bieden aan de Nederlanders, 

waardoor de classificaties van de Nederlanders zeer rudimentair waren.89  

 De hierboven beschreven situatie betreffende de basale, rudimentaire classificaties van de 

VOC, is een mooie representatie van de problematiek omtrent het debat waarin dit stuk zich zal 

mengen. Baseerden de Nederlanders hun beschrijvingen van de kasten, de cultuurverschillen en 

taalverschillen tussen Noord en Zuid vooral zo veel mogelijk (of zoveel als zij konden) op de 

bestaande werkelijkheid en hadden zij macht noch intentie om deze lokale verhoudingen te 

beïnvloeden, zoals Nira Wickramasinghe stelde?90  Of stond de stereotypische identificering en 

classificering door de Nederlandse kolonist aan de wieg van het ontstaan van de huidige distinctie 

tussen de ‘noordelijke’ Tamils en de ‘zuidelijke’ Singalezen, zoals de modernistische of 

oriëntalistische stroming suggereerde?91 En had deze rudimentaire, op winst gerichte aanpak van 

de VOC een dieper effect op de samenleving van Ceylon? In het verdere verloop van deze scriptie 

zal er niet worden gepretendeerd dat deze kwestie in dit stuk opgelost zal worden, maar gepaard 

met een analyse van een verscheidenheid aan bronnen en de theorie van Hacking als een soort 

schakel tussen de oriëntalistische en de postmoderne visies op kolonialisme kan er wellicht wel 

een nieuwe weg worden verkend en een bescheiden nieuwe visie worden gepresenteerd. 

                                                 

 

87 Dewasiri, adaptable peasant, 57; De Silva, A history, 189-191; Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern 

age, 7-8. 

 
88 Ibidem. 

 
89 Dewasiri, adaptable peasant, 186. 

 
90 Wickramasinghe, Sri Lanka in modern age, 48. 

 
91 Zie voor een uitgebreidere uitleg van deze theorie: paragraaf 1.1 
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2.1 Rapporteren aan het thuisland: de missiven van de Raad van Ceylon 

In november 1766 begon een schip van de VOC de lange reis van Colombo naar Amsterdam. Aan 

boord lag de jaarlijkse missive van de Politieke Raad van Ceylon gericht aan de Heren XVII van 

de VOC. Deze enorme bundel vol verslagen, tabellen en ontvangen brieven bevatte, naast het 

hoofdzakelijk economische verhaal van de stand van zaken betreft de commercie op Ceylon, een 

beschrijving van de religieuze omstandigheden op het eiland. De Politieke Raad van Ceylon scheef 

dat er hoognodig meerdere predikanten op het eiland moesten komen om het grote aantal heidenen 

en roomsen te bekeren tot het protestantse geloof. Het gebrek aan protestanten op het eiland zou 

vooral het gevolg zijn geweest van tekorten aan predikanten en scholen, gezien er volgens de raad 

wel “groote aantallen” roomse predikanten en scholen op het eiland aanwezig waren. 

Problematisch was echter dat er een tekort was aan religieuzen die de “landstalen Singalees of 

Mallabaars” beheersten. De Nederlanders hadden zowel in het deel van het eiland waar de 

Singalezen woonden als het deel waar de Malabaren92 zich ophielden, maar één predikant kundig 

in de taal van dat deel van het eiland tot hun beschikking. Volgens de Politieke Raad moest er gauw 

een oplossing komen voor deze prangende kwestie.93 

 Hoewel het nastreven van winst voor de VOC een nadrukkelijke prioriteit had, blijkt uit 

het verslag van de Nederlandse koloniale regering van Ceylon dat zij begaan was met de religieuze 

situatie op het eiland. Om het grote tekort aan protestanten onder de lokale bevolking in te perken 

wilde de Raad van Ceylon, bestaande uit de gouverneur van Ceylon gesteund door acht Europese 

mannen met een hoge rank binnen de VOC (minstens koopman)94, meer predikanten met kennis 

van de inlandse talen het eiland op sturen.95 Het eiland werd daarbij opgedeeld in een Singalese en 

een Malabaarse zijde, en daar werd vervolgens ook naar gehandeld. Wat zegt dit over de invloed 

van deze classificatie op de inwoners van het eiland? 

                                                 

 

92 Woord voor Tamils gebruikt door de Nederlanders, zie: Raben, Batavia and Colombo, 247-248.  

 
93 NA 1.04.02/9945. 

 
94 Schrikker, Expansion and reform, 41. 

 
95 NA 1.04.02/9945. 
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Met de theorie van Hacking in het achterhoofd, is het logisch om als eerst naar dit 

machtigste instituut van de VOC op Ceylon te kijken. De Raad van Ceylon was gezeteld in 

Colombo en assisteerde de gouverneur in zijn functie als eindverantwoordelijke over de 

commerciële, civiele, militaire en justitionele zaken op Ceylon. 96  De gouverneur had 

verantwoording over al deze zaken af te leggen aan zowel de Heren XVII van de VOC in de 

Nederlanden als de Hoge Regeering van de VOC in Batavia.97 Deze verantwoording legden de 

gouverneur en de Politieke Raad samen af doormiddel van missiven waarvan kopieën werden 

gestuurd naar Batavia, de Heren Zeventien en de verschillende kamers van de VOC. De missiven 

van de Politieke Raad van Ceylon werden een of meerdere keren per jaar naar verschillende 

locaties in Nederland gestuurd in verscheidene bundels van verslagen en verzonden brieven en 

papieren. Deze missiven bevatten een generale omschrijving van de gang van zaken in de kolonie 

in de afgelopen periode met oog op onder andere commercie, diplomatie, oorlog, justitie en 

politieke resoluties.  

 Een groot deel van deze bundels die werden ontvangen door de Heren Zeventien en de 

Kamer van Zeeland zijn bewaard gebleven in het Nationaal Archief in Den Haag. Uit de periode 

1682-1795 liggen honderden banden waarvan er zo’n 59 uit de jaren 1766-1796 beschikbaar zijn. 

Die werden geanalyseerd middels een steekproef, gebaseerd op de overgangsperioden van de vier 

gouverneurs die actief waren in deze periode.98 De hypothese is dat een nieuwe gouverneur met 

een open geest, beperkte voorkennis en een zekere verwondering de sociale groepen op het eiland 

beschrijft, terwijl hij op het einde van zijn ambtsperiode op zijn ruime bestuurservaring kan teren 

om de sociale wereld van Ceylon onder woorden te brengen. 

 

 

 

                                                 

 

96 Schrikker, Expansion and reform, 41. 

 
97 Ibidem. 

 
98 Op deze manier zijn er zes (drie gouverneurswisselingen) van de negenenvijftig (dus ruim 10%) missiven 

ingezien; voor een volledig overzicht van de geraadpleegde missiven, zie Appendix I. 
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In de acht bestudeerde missiven99 zijn een aantal uiteenlopende vormen van classificatie 

opgevallen. Zo viel op dat een leeuwendeel van de verwijzingen naar inlanders door middel van 

koloniale titels (zoals de Mudaliyars) en regionale aanduidingen (zoals Gaalsche, Mannaarsche, 

Tutikorijnsche, Battikaloasche etc.) ging. Ook was er een duidelijke distinctie tussen talen van de 

inwoners van Ceylon (Singalees, Mallabaars en Tamulsch als talen, ook Maleisch en Maldivisch). 

Dit hing vaak samen met een distinctie tussen groepen op basis van cultuur, religie of etniciteit 

(met name betreft de Singalezen en de Tamils/Malabaren). Als laatste viel op dat bepaalde 

producten werden geclassificeerd op basis van de etnische distinctie tussen de Singalezen en de 

Tamils/Malabaren. Wat zeggen deze classificaties over de manier waarop de VOC omging met 

hun koloniale macht en hun onderdanen? 

Het vele voorkomen van de inlanders met een koloniale titel in de missiven is logisch 

gezien zij het meest met de VOC op Ceylon te maken hadden. De benoemde Mudaliyars waren 

nauw verbonden met de bestuurders van de VOC en kwamen dan ook vanzelfsprekend voor in de 

verslagen gericht tot het thuisland. De geografische aanduidingen zijn eveneens goed te verklaren, 

op commercieel gebied leek er namelijk uit de missiven veel overlap te zijn tussen de Zuid-Indiase 

factorijen van de VOC en Ceylon. Het aanduiden van bijvoorbeeld een groep bedienden op basis 

van hun stad van herkomst was dan waarschijnlijk het gemakkelijkst en het meest duidelijk. Wel 

is dit op zich een opvallend feit omdat dit de nadruk legt op de enorme omvang, variatie en 

complexiteit van het gebied waarover zij regeerden. 

 Diezelfde complexiteit komt naar voren in de tolken en translaten die worden genoemd in 

de missiven.100  Singalees, Malabaars, Tamulsch, Maleisch, Japans, Siamees en Maldivisch om 

maar enkele talen te noemen die voorbij komen in de lijsten, inventarissen, verslagen en brieven 

in de missiven. Hoewel hier op zich niet direct naar personen wordt verwezen, zorgde taal wel 

voor een zekere indeling. Dit is evident in de hiervoor beschreven situatie waarbij het verspreiden 

                                                 

 

99  Ten eerste bleek de verwachtte laatste missive van gouverneur Iman Willem Falck al een missive 

opgemaakt onder zijn vervanger gouverneur Willem Jacob van de Graaff te zijn. Om toch een laatste 

missive van Iman Willem Falck in te zien, is er een extra missive van een paar maanden eerder bekeken. 

De tweede toegevoegde missive werd bekeken vanwege de beschrijving in de inventaris: “Bevat ook een 

generale beschrijving van Ceylon, opgemaakt ten behoeve van gouverneur-generaal en raden, 1788 januari 

31” wat deed vermoeden dat dit een algemene beschrijving van Ceylon en haar bevolking zou inhouden. 

 
100 NA 1.04.02/9945; 9946; 9994-95; 10048. 
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van de protestantse religie volgens de Politieke Raad problematisch was vanwege het gebrek aan 

predikanten die de “landstalen Singalees of Mallabaars” verstaan. De Raad vervolgde door te 

stellen dat, hoewel er al een Singalees (Henricus Philipsz) en een Mallabaar (Willem Juriaan 

Ondatie) aanwezig waren op het eiland als predikanten, zowel het Singalese deel van het eiland 

als het Malabaarse deel (volgens de raad alles boven Nigombo) meer predikanten nodig hadden.101 

In deze missive lijkt er door de Raad van Ceylon een duidelijke tweedeling van het eiland 

te worden voorgesteld: het Malabaarse noorden en het Singalese zuiden. Het gaat hier namelijk 

verder dan alleen taal, het lijkt hier een religieus aspect te krijgen. Er zijn ook andere aanwijzingen 

voor een meer etnisch-geografische tweedeling van het eiland. 102  Twee illustraties van deze 

tweedeling komen uit de generale beschrijving van Ceylon geschreven aan de Hoge Regeering van 

de VOC in 1788, waarvan een kopie bij de Kamer van Zeeland terecht gekomen is.103 Daarin werd 

door de raad van Ceylon onder gouverneur Willem Jacob van de Graaff aangekaart dat er een 

politieke resolutie was aangenomen om het aantal kweekelingen, Europese kinderen die als wees 

of als kinderen van schippers op het eiland opgroeiden, die een “Singalees of Mallabaaren bestaan” 

leidden te doen afnemen.104 Op 24 april zou zijn bepaald om hoeveel Singalese kweekelingen het 

ging en de resultaten van die bepaling lieten de plannen ongewijzigd.105  Hier lijkt vanuit een 

opvoedkundig perspectief een soort cultureel/religieuze scheiding gemaakt te worden tussen een 

Singalese of een Malabaarse opvoeding/bestaan. 

Daarnaast werd er later in de generale beschrijving geschreven over de gefaalde poging om 

papiergeld in te voeren op het eiland. De ministers hadden de oorzaak van deze gefaalde poging 

gelegd bij het feit dat dit tot weerstand had geleid bij “de Singaleesen.” Dit zou de invoering van 

papiergeld onmogelijk hebben gemaakt omdat de Singalezen volgens de Raad verantwoordelijk 

                                                 

 

 
101 NA 1.04.02/9945. 

 
102 In de volgende missiven wordt er minstens een keer gesproken over Singalezen of Mallabaren in een 

‘etnische’ zin: NA 1.04.02/ 9945; 9946; 10012; 10029. 

 
103 NA 1.04.02/10012. 

 
104 Ibidem. 

 
105 Ibidem. 



32 

 

waren voor alle levensmiddelen op de bazaar en “deeze Singaleezen dan met hunne landsvruchten 

een andere uitweg weeten.” 106  Oftewel, dan zouden de inlandse kooplieden niet langer hun 

producten verkopen op de door de VOC gecontroleerde bazaars. Hier worden de Singalezen 

duidelijk gepresenteerd als zijnde een verbonden groep inlanders, anders dan andere inlanders. Dit 

lijkt wederom verder te gaan dan alleen een talig verschil. De inwoners van dit deel van het eiland 

worden collectief Singalees genoemd door de Politieke Raad en hadden ook een collectieve functie 

op het eiland, namelijk het voorzien van voedingsproducten voor de lokale markten.  

De hierboven aangehaalde voorbeelden geven een beeld van een eiland gescheiden door 

taal, etniciteit en cultuur/religie. Dit lijkt dus het beeld te bevestigen dat de VOC op Ceylon op een 

rudimentaire basis identificeerde en classificeerde en op basis daarvan ook actie ondernam.107 Dit 

zou suggereren dat de tweedeling van het eiland op bestuurlijk niveau al veel eerder van groot 

belang was dan in veel van de voornamelijk oriëntalistische en postmoderne literatuur werd 

gesuggereerd.108  Dit zou dus kunnen betekenen dat de VOC op basis van de meest opzichtige 

verschillen tussen de inwoners, met name omtrent taal, de classificatie tussen de Singalese en 

Tamil/Malabaarse etniciteiten creëerden en daarbij met hun beleid op basis van deze classificatie 

invloed uitoefenden op de identiteit van de inlandse bevolking. Als immers de Politieke Raad al 

delen van hun bestuur hierdoor lieten doorwerken, dan zal dit ook in de rest van de koloniale 

samenleving evident geweest kunnen zijn. 

 In de missiven krijgt deze scheiding echter nog een ander element, namelijk in de zin van 

producten en de eerder genoemde geografische aanduidingen. Bij de Mallabaarse producten die 

voorkwamen in de missiven, vooral in (scheeps)inventarissen, leek het in eerste instantie te gaan 

om producten afkomstig van de Malabaarse kust, de westkust van India, ook in handen van de 

VOC. In de missiven kwamen echter ook Singalese producten voor zoals Singalese peper en 

kardemom. Daarnaast werd in de eerste beschikbare missive verzonden onder gouverneur Iman 

Willem Falck in 1765, Mallabaarsch kardemom beschreven als een product dat uit de inlanden 

                                                 

 

106 Ibidem. 

 
107 Raben, Batavia and Colombo, 260. 

 
108 John Rogers, ‘Early British rule’, 630. 
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Afbeelding 2: Kaart van Zuid- en Zuidoost-Azië 

van Ceylon afkomstig was.109 Hier lijken dus etnische en geografische duidingen door elkaar te 

worden gebruikt. Niet alleen is dit verwarrend voor ons historici drie eeuwen later, dit moet ook 

verwarrend zijn geweest voor henzelf in die tijd. Vooral gezien de omvang van het Nederlandse 

koloniale rijk en specifiek het Zuid- en Zuidoost-Aziatische gebied waarin de VOC actief was. 

 

 

Bron: Armand Haye cartografie, uit: Schrikker, Expansion and reform, xiii. 

Alan Strathern schreef over de identificering van de Singalezen door de Portugezen, dat de 

inlanders deze identificatie een groot deel zelf afdwongen.110 In de opdeling tussen Singalezen en 

de Tamils/Malabaren werden de Tamils gezien als de ‘vreemdelingen’ op het eiland, al zaten ze er 

                                                 

 

109 NA 1.04.02/9946. 

 
110 Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 225-226. 
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al generaties.111  De VOC was actief in het gehele gebied rondom de Indische Oceaan en zij 

herkenden Tamil als taal van hun ervaringen in Zuid-India. Wellicht dat de constante contacten 

tussen (een groot deel van) de Malabaarse inwoners van Ceylon en Zuid-India op die manier 

zorgden dat de Politieke Raad hen als Malabaars identificeerden. In de handel zouden zij immers 

veel met deze groep te maken krijgen. Bij het beschrijven van de commerciële gang van zaken, 

gebruikte de Politieke Raad Zuid-Indiase en Ceylonese steden door elkaar, zonder een onderscheid 

te maken tussen India en Ceylon.112 Wellicht hadden de inlanders en hun daden meer invloed op 

deze classificatie dan tot nu toe vanuit werd gegaan. (Een deel van) de Malabaarse cultuur als een 

littoral culture of society kan deze classificering in de hand hebben geholpen.113 Daarbij is het 

logisch dat de ambtenaren van de VOC de werkelijkheid beschreven aan de hand van hun eigen 

ervaringen over het gehele Indische Oceaangebied en zich niet alleen beperkten tot het eiland 

Ceylon. Zij kenden de Malabaren/Tamils al van hun gebieden in India en werden wellicht hierom 

door de VOC geïdentificeerd als aparte groep op het eiland. 

 Het zou dus zo kunnen zijn dat de ambtenaren van de VOC de Tamils als aparte groep 

identificeerden door hun ervaringen met deze groep in India, anders dan alleen op het taalkundige 

of culturele verschil ten opzichte van de Singalezen. In beide gevallen leek het hoogste politieke 

orgaan van de VOC op Ceylon woord en daad te baseren op deze etnische verdeling van het eiland, 

meer dan op basis van de literatuur misschien werd verwacht. Hoewel dit niets zegt over de manier 

waarop inlanders zichzelf identificeerden op basis van etniciteit moet dit zeker invloed hebben 

gehad op het dagelijks leven op het eiland, zeker naarmate de macht van de VOC groeide op het 

eiland en de Europese invloed op Ceylon steeds verder toenam.114  Met oog op de theorie van 

Hacking, leek een milieu die het zijn van een Singalees of een Malabaar heeft bevorderd dus al 

zeker te bestaan voor de komst van de Britten. Dit is echter lastig te stellen vanwege de hoge 

politieke sfeer waarin de Politieke Raad zich verkeerde. Uiteraard hadden zij veel macht, maar 

anderzijds schreven zij de missiven voor het thuisland, die misschien niet zaten te wachten op een 

                                                 

 

111 Raben, Batavia and Colombo, 248. 

 
112 NA 1.04.02/ 9945; 9946; 10012; 10029; 10048. 

 
113 Zie noot 46. 

 
114 Schrikker, Expansion and reform, 40-41. 
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zeer complexe classificering van de inlandse bevolking. Daarnaast is hier niet aan af te zien 

hoeveel deze classificering doorwerkte tot de koloniale samenleving zelf. 

 Hoe werkte deze opdeling van etniciteiten door in de plaats waar de koloniale en inlandse 

sferen van de kolonie bijeen kwamen? Komt de agency van de inlanders hierin sterker naar voren? 

En in hoeverre had dit invloed op de manier waarop ze door hoge ambtenaren van de VOC werden 

geïdentificeerd en geclassificeerd? Om een duidelijker beeld te krijgen van de manier waarop de 

ambtenaren van de VOC omgingen met de alledaagse realiteit en de complexiteit die dit met zich 

meebracht, moeten we afdalen naar een ‘lagere’ sfeer waar de Nederlandse ambtenaren en de 

inlandse bewoners van Ceylon tot interactie kwamen en elkaars levens beïnvloedden. Wellicht dat 

de gerechtsbronnen van het hoogste justitionele orgaan van de VOC op het eiland hier inzichten 

in kunnen bieden. In deze rechtbank kwamen inlanders tegenover Nederlanders en tegenover 

elkaar te staan. Zij streden in de context van het Hollands-Roomse recht. Wat voor beeld geeft deze 

bronnen als het gaat om de identificatie en classificatie van de inlandse bevolking en in hoeverre 

wijkt dit af van het beeld uit de missiven? 

   

2.2 De inlander en het Hollands recht: civiele zaken voor de Raad van Justitie 

In 1782 ontvlucht de Singalees Michiel Gomes Ceylon per schip. Hij had een rechtszaak verloren 

tegen een andere Singalese man en besloot alles achter te laten, inclusief zijn vrouw, om opnieuw 

te beginnen. Ruim 3000 kilometer van het eiland waar hij geboren en getogen was, probeerde hij 

in de andere Nederlandse koloniestad een nieuw bestaan op te bouwen. Drie jaar later ontvingen 

de schuldeisers en de weduwe van Michiel het bericht dat Michiel Gomes in Batavia was overleden. 

Dit bracht het verhaal echter niet tot een einde. Integendeel, Nikolaas Tonseka, de man die de 

rechtszaak van Michiel Gomes gewonnen had in 1782, stapte voor de Raad van Justitie in Colombo 

om de openstaande schulden die Michiel achter had gelaten te verhalen op de weduwe van Michiel. 

Hij zou daarbij niet de enige schuldeiser zijn… En zo geschiedde het dat twee Singalese partijen 

voor een Nederlandse rechtbank op het eiland Ceylon kwamen te staan, nadat een Ceylonese man 

3000 kilometer verderop in Batavia was overleden.115 

                                                 

 

115 SLNA 1/4484-85. 
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 De bovenstaande kwestie waarvoor de Raad van Justitie kwam te staan illustreert hoe 

complex de wereld van de VOC eruit moet hebben gezien: Kolonies van Japan tot Ceylon en van 

India tot Indonesië; allerlei verschillende groepen volkeren, talen, religies etc. die geduid moesten 

worden. Een Singalees die vlucht naar Batavia, daar sterft en daarmee onbewust een rechtszaak 

aanwakkert tussen twee Singalezen in een Nederlandse rechtbank symboliseert de gelaagde 

complexiteit van de koloniale wereld in de achttiende eeuw. Maar de bronnen lijken ook het beeld 

te bevestigen van de kolonist die probeerde orde te scheppen in deze ‘chaos’.  

De VOC had de macht om op eigen initiatief oorlog te voeren, diplomatieke relaties te 

onderhouden en om in de verkregen kolonies het binnenlands bestuur tot zich te nemen, waaronder 

ook de justitionele macht viel. De manier waarop deze macht werd gebruikt verschilde sterk per 

kolonie en situatie. Zo had de VOC op Ceylon al relatief vroeg in de zeventiende eeuw een relatief 

complex en groot gerechtssysteem opgebouwd, vooral vanwege hun disputen met het koninkrijk 

Kandy over land- en handelsrechten.116 Dit systeem was verdeeld over de drie grote steden en de 

bijbehorende regio’s onder Nederlands bewind: Galle, Jaffna en Colombo. Deze drie steden 

hadden een eigen Raad van Justitie, een Civiele Raad en een Landraad. De Raad van Justitie was 

het hoogste justitionele orgaan van de regio, waarvan die van Colombo op de hoogste trede in de 

hiërarchie stond. De Raden van Justitie behandelden enerzijds alle zaken waarbij VOC-personeel 

was betrokken en anderzijds alle strafzaken en de civiele strafzaken vanaf een bepaald minimum 

bedrag.117 De Civiele Raad behandelde alle civiele zaken omtrent de inwoners van de stad en de 

Landraad nam alle zaken uit de omringende rurale gebieden tot zich.118 

 

 

                                                 

 

116  Nadeera Seneviratne-Rupesinghe, Negotiating custom: Colonial lawmaking in the Galle Landraad 

(Leiden, 2015), 17; zie ook: Alicia Schrikker, ‘Conflict resolution, social control and law-making in 

eighteenth century Dutch Sri Lanka’, in: Catia Antunes & Jos Gommans (red.), Exploring the Dutch 

Empire: Agents, networks and insitiutions, 1600-2000 (Londen, 2015), 227-240. 

 
117 Seneviratne-Rupesinghe, Negotiating custom, 26. 

 
118 Ibidem; Schrikker, ‘Conflict resolution’, 230.  
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Afbeelding 3: Organigram gerechtelijke macht Ceylon, achttiende eeuw 
 

Bron: Auteur op basis van Schrikker, Expansion and reform, 49; Schrikker, ‘Conflict resolution’, 

234-235. 

Voor dit onderzoek is er gekozen om naar de civiele zaken te kijken die zijn behandeld 

door de Raad van Justitie in Colombo tussen 1766 en 1796. Dit omdat de Raad van Justitie in 

Colombo als hoogste justitionele orgaan alle zaken in behandeling nam die werden doorgegeven 

door de andere twee Raden van Justitie, waardoor deze gerechtsbronnen naar verwachting de 

grootste geografische en inhoudelijke verspreiding bieden en daarmee de grootste verscheidenheid 

aan groepen mensen van het eiland.119 Daarnaast neemt de Raad van Justitie als hoogste orgaan 

ook het sterkst de rol aan van ‘instituut’ en haar hoge ambtenaren die van ‘experts’, die in de 

theorie van Hacking verantwoordelijk zijn voor de structuur waarin een classificatie een gegeven 

wordt waaraan de geclassificeerden zich gaan identificeren.120 De identificering en classificering 

van de VOC-ambtenaren van de Raad van Justitie zal naar alle waarschijnlijkheid het zwaarst 

hebben gewogen gezien hun macht en invloed. Tegenover deze ‘top-down’ identificatie kan de 

rechtbank ook worden gezien als een sociale arena, waarin de (inlandse) partijen zelf de kans 

                                                 

 

119 Ibidem. 

 
120 Hacking, ‘Making up people’; zie ook paragraaf 1.2. 
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kregen om deze ‘top-down’ identificatie te negotiëren door middel van getuigenissen, brieven, 

reacties en aanvragen in het dynamische proces van de rechtszaken.121 

Daartegenover moet gesteld worden dat de directe inspraak van de partijen van de 

rechtbank nauwelijks terug te zien is, alles is verwerkt door een klerk van de Raad van Justitie. 

Dat leidt tot het talige probleem dat het lastig te duiden is van wie de identificaties precies afkomen, 

van de Raad of van de partijen zelf? En in hoeverre speelde de klerk hierin een rol? Hoeveel 

vrijheid had hij? Het is deels aannemelijk dat de labels hoofdzakelijk van de Raad van Justitie 

komen vanwege hun autoritaire positie maar het zal lastig te achterhalen zijn op basis van dit 

onderzoek hoeveel invloed inlandse partijen in de rechtszaken hadden op de identificaties zoals ze 

zijn vermeld in de gerechtsdocumenten. 

 Daarnaast is het belangrijk te benoemen dat het bij de bestudering van de bronnen duidelijk 

werd dat het overgrote deel van de behandelde zaken uit het zuid(west)en van het eiland kwam, 

voornamelijk omgeving Colombo-Galle. Deze bronnen hebben dus niet geheel voor de 

geografische verspreiding gezorgd waarop gehoopt was. Gezien de afstand tussen Jaffna en 

Colombo (ruim 350 km) is het aannemelijk dat de Raad van Justitie in Jaffna zaken sneller lokaal 

zal hebben opgelost. Een andere reden waarom processen uit de omgeving van Jaffna relatief 

weinig in de gerechtsbronnen voorkomen, is het feit dat de Thesalavami, de Hindoeïstische 

wetgeving, in de vroege achttiende eeuw in inkt werd vastgelegd voor de Nederlanders en werd 

ingezet door onder andere de Landraad in de Tamil-districten van het eiland bij kwesties tussen 

Tamilsche/Malabaarse partijen.122 Dit kan dus suggereren dat veel conflicten rondom de stad en 

het district van Jaffna lokaal werden opgelost, waarschijnlijk vaak via de lokale wetgeving. Het 

illustreert in ieder geval de ingewikkelde wereld die (koloniaal) Ceylon was. Hiernaast behandelde 

de Raad van Justitie van Colombo, zoals reeds beschreven, alleen civiele zaken omtrent een 

minimum bedrag (~120 rijksdaalders). Dit bedrag was voor de gemiddelde inlander waarschijnlijk 

onbereikbaar, waardoor zij niet gauw voor de Raad van Justitie zouden verschijnen. Dit leidt tot 

een sociaaleconomische bias en zou ervoor kunnen zorgen dat bepaalde groepen relatief meer of 

                                                 

 

121 Zie ook: Schrikker, ‘Conflict resolution’. 

 
122 Schrikker, Expansion and reform, 49; Schrikker, ‘Conflict resolution’, 234-235. 
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minder dan verwacht in de bronnen voor zouden kunnen komen zoals bijvoorbeeld de armere 

kasten als de kaneelschillers en de karawa (vissers123) en groepen als de Vedda’s.124 

 Ondanks deze opmerkingen hebben de gerechtsdocumenten van de Raad van Justitie de 

potentie om een andere zijde van de manier waarop werd geïdentificeerd en geclassificeerd door 

de lieden van de VOC te laten zien. In totaal zijn er 59 van de 89 totale civiele zaken die zijn 

behandeld door de Raad van Justitie te Colombo tussen 1766 en 1796 betrokken in dit 

onderzoek.125  Alle zaken met eisers en/of gedaagden met een niet-Europese (achter)naam zijn 

nader bestudeerd op identificatie op basis van afkomst of etniciteit in plaats van religie, woonplaats 

of beroep.126 Wel is er gekozen om ook Portugese namen te onderzoeken omdat veel inlanders in 

de tijd van de Portugese overheersing zowel hun geloof als hun naam hebben aangepast aan de 

overheersers. 127  Het beeld dat de gerechtsbronnen laten zien zal eerst in een algemene zin 

beschouwd worden en vervolgens uitgespreid worden over de analyses van de opvallendste 

groepen die werden geïdentificeerd in de gerechtsbronnen.  

Algemene bevindingen  

Binnen de onderzoeksperiode van dertig jaar bleken de relevante bronnen chronologisch gezien 

redelijk evenredig verdeeld. Door de tijd heen zijn er geen trends of andere opvallendheden ontdekt 

betreft veranderingen in de manier waarop werd geïdentificeerd of geclassificeerd. Op het eerste 

gezicht lijkt de Raad van Justitie geen consistent of duidelijk patroon te hebben gehad in het 

identificeren van de eisers, gedaagden en andere partijen binnen de rechtszaak. Nagenoeg altijd 

werd de naam van het individu gecombineerd met een verdere beschrijving van zijn/haar beroep, 

religie, leeftijd of afkomst/etniciteit. Een aantal groepen leken wel een vaste manier van 

                                                 

 

123 Hovy, Ceylonees Plakkaatboek (vol. 2), 977. 

 
124 Jagers-verzamelaars, zie: Raben, Batavia and Colombo, 247. 

 
125 Voor een compleet overzicht: zie Appendix II 

 
126 TANAP is een samenwerking van archieven in Europa en Nederland met als doel het beschermen en 

bestuderen van de gezamenlijke geschiedenis. Voor de inventaris betreffende de VOC documenten zie: 

http://databases.tanap.net/ead/. 

 
127 Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 224. 

http://databases.tanap.net/ead/
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identificering te hebben bij de Raad van Justitie. Zo werden nagenoeg alle werknemers van de 

VOC en alle Burghers in de gerechtsbronnen standaard genoemd bij naam en beroep, terwijl dat 

bij inlanders zeer zelden leek te gebeuren.128 De inlanders werden eerder geïdentificeerd op basis 

van een (religieuze) afkomst of etniciteit. Het lijkt er ook op dat alle Islamitische inwoners van 

Ceylon werden geïdentificeerd als Moren, zoals in de relevante literatuur is gesteld.129 Verder werd 

religie soms genoemd, in dat geval ofwel Moors, ofwel rooms, ofwel protestants. Alle andere 

religies werden aangeduid als heidens. 

Qua consistentie in de identificatie voor de Raad van Justitie is de meest opvallende groep 

de Chetties. Niet alleen komen zij van alle niet-Europese partijen in de rechtszaken het meeste 

voor, zij werden ook consistent overal aangeduid als zijnde chettie, sjittie, of chetiaar. Op deze 

groep zullen we straks verder ingaan. Als laatst leken koloniale titels zeer belangrijk te zijn, gezien 

deze vaak direct genoemd werden als zo’n persoon als partij in de rechtszaak naar voren kwam. 

Soms werd dit dan gecombineerd. Zo is er zeker één zaak waarin een Chettie voorkwam die 

daarnaast ook Mudaliyar werd genoemd. 130  Andere titels die veel voorkwamen waren: 

araatje/arrachi en koraal, respectievelijk een soort burgermeester en een lokale 

landheer/opperhoofd.131 

Alles bij elkaar werd in bijna de helft van de bestudeerde gerechtsbronnen de eiser en/of 

de gedaagde geïdentificeerd aan de hand van etniciteit of afkomst en in vijf gevallen op basis van 

kaste.  

 

                                                 

 

128  Uitzondering zijn de zaken SLNA 1/4405 waarin de eiser wordt geïdentificeerd als “Singaleesen 

zilversmid” en SLNA 1/4534 waarin het individu in kwestie wordt geïdentificeerd als “Singaleesen 

schoolmeester”. 

 
129  Dennis B. McGilvray, ‘Arabs, Moors and Muslims: Sri Lankan Muslim ethnicity in regional 

perspective’, Contributions to Indian sociology 32 (1998), 433-483, alhier 434-435. 

 
130 SLNA 1/4434, voor uitleg van het begrip zie de inleiding van hoofdstuk 2. 

 
131 Hovy, Ceylonees Plakkaatboek (vol. 2), respectievelijk 976 & 978. 
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Bron: Civiele zaken behandeld door de Raad van Justitie.132 

 

In de overige zaken waarbij niet werd geïdentificeerd op basis van kaste of etniciteit, werd de 

identificatie van de inlandse partijen gecentreerd omtrent een notie van beroep, een koloniale titel 

of een religieuze afkomst (zoals het geval met de grote groep Moorse partijen). In enkele gevallen 

werd er alleen gewerkt met namen en niet met een andere vorm van identificering. 

 Identificatie gebaseerd op etniciteit leek dus een van de voornaamste vormen van 

classificatie te zijn. In het overgrote deel van de zaken ging het om één of meerdere Chetties. In 

vijf gevallen werden een of beide partijen geïdentificeerd als Singalees. In geen enkele zaak 

werd(en) de eiser(s) en/of gedaagde(n) geïdentificeerd als Tamil of Mallabaar. Wel was er een 

enkele zaak tussen twee Chettie partijen waarbij een getuige een “onnozele domme, Malabaarse 

vrouw“ zou zijn genoemd door de tegenpartij.133 In de vijf gevallen waarbij het om kaste ging, 

ging het in twee gevallen om bellale en in drie gevallen om madapallie als zijnde kasten.  

 

                                                 

 

132 Zie: Appendix II. 

 
133 SLNA 1/4427. 
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Bron: Civiele zaken behandeld door de Raad van Justitie.134 

 

Hoewel de Tamils/Mallabaren als etnische groep vrijwel compleet ontbreken, zijn er in de 

gerechtsbronnen genoeg verwijzingen naar mal(l)abaars/tamulsch als taal. In minstens veertien 

bronnen werd geschreven over een malabaarse of tamulsche tolk, obligatie, papier of ola.135 Dit 

vrijwel altijd in combinatie met Chetties, in sommige gevallen met moren en in enkele gevallen 

zonder een verdere identificering van een of beide partijen.136 In een enkel geval werd er verwezen 

naar Singalees als taal zonder een bijbehorende identificatie van een of beide partijen.137 

 Verder viel op dat door het verslag leggende karakter van de gerechtsbronnen het in de 

meeste gevallen nagenoeg onmogelijk was om te bepalen in hoeverre de getuigenissen letterlijk 

waren overgenomen. Het leek vooral dat de classificatie van de partijen al voorafgaand aan de 

zaak werd opgemaakt en deze door de zaak heen blijvend werden gebruikt. De manier waarop de 

partijen werden geïntroduceerd in het inleidende stuk bleef doorgaans duidend in de rest van het 

                                                 

 

134 Zie: Appendix II. 

 
135 Een ola is een beschreven palmblad, zie: Hovy, Ceylonees Plakkaatboek (vol. 2), 983. 

 
136  In SLNA 1/4374 en 4404 werd er geschreven over respectievelijk een Malabaarse tolk en een 

Mallabaarse ola zonder dat de partijen werden geïdentificeerd op etniciteit of kaste. 

 
137 In SLNA 1/4419 brengen twee aparte schuldeisers als bewijs een Singalees obligatie en een translaat 

Singalees pappier mee naar de rechtbank. 

Singalees (5)

19%

Chetty (22)

81%

TABEL 2: CLASSIFICERING OP BASIS VAN 

ETNICITEIT IN DE CIVIELE ZAKEN 

BEHANDELD DOOR DE RAAD VAN JUSTITIE 

(1776-1796)
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gerechtsdocument. Een uitzondering was de hieronder beschreven brief van Jan Fransisco, waarin 

hij zijn schuld aan een Chetty bekende.138 

Chetties en Tamils 

“Ik ondergesch: Jan Francisco, bekenne en verklaare mits deesen, wel en deugdelijk schuldig te 

zijn aan en ten behoeve van den chitty Adriaan Frans Farnando kannekapul139 bij den E[dele] 

Cassier alhier, eene zomma van vijftig R.D. [rijksdaalders] & 98 Hollandsche stuivers ieder 

spruitende ter Zaake van geleende en bij mij ondergesch: in goede gangbaare munten ontfangene 

penn: en renunciëerende [sic] derhalven wel expresselijk bij deesen de exeptie non numerata 

pecunia, of het verzet van geen geld ontfangen te hebben.”140 

 Zo verklaarde de inlandse predikant Jan Francisco dat hij nog een schuld had bij de Chetty 

Adriaan Frans Farnando. In een brief die in 1772 werd gepresenteerd bij de zaak omtrent de 

inboedel van de dan overleden predikant, beschrijft Francisco dat hij wel degelijk de lening 

ontvangen had en die nog steeds schuldig was bij de Chetty.141 Het feit dat dit een van de enige 

gevallen is waarbij iemand anders dan de klerk van de Raad van Justitie direct een ander 

identificeert is op zichzelf al interessant. Tevens valt ook hier op, net als in de anekdote van de 

inleiding, dat de namen van zowel de inlandse predikant als de Chetty veel Portugese en 

Nederlandse invloeden kennen. Als laatst is nog op te merken dat de gelaagde en complexe realiteit 

van de koloniale samenleving op Ceylon voelbaar is door het feit dat de Chetty werkzaam was 

voor de kassier. Dit suggereert dat de Chetty waarschijnlijk kundig was in de Nederlandse taal en 

werkzaam was voor een dienaar van de VOC. 

De hierboven omschreven situatie symboliseert de positie van de Chetties zeer goed. Het 

was een zeer gelaagde groep die sterk was ingevlochten in de verschillende lagen van de koloniale 

                                                 

 

138 SLNA 1/4349. 

 
139 Functionaris, boekhouder, schrijver, Hovy, Ceylonees Plakkaatboek (vol. 2), 981. 

 
140 SLNA 1/4349. 

 
141 Ibidem. 
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samenleving.142 Daarbij zijn de Chetties als groep bijzonder interessant in dit onderzoek om twee 

redenen. Als eerst vanwege het feit dat zij bijzonder veel in de gerechtsbronnen van de Raad van 

Justitie naar voren komen (zie tabel 1 & 2). Ten tweede vanwege hun connectie met Tamil (Nadu) 

als taal, Tamil als regio in India en ook Tamils als etnische groep.143 Literatuur over de Chetties is 

beperkt. Het zou gaan om een relatief kleine groep Zuid-Indiase handelaars, bankieren en 

crediteuren die veel reisden tussen Zuid-India (Chettinad) en Ceylon en dus tijdens de overheersing 

van de VOC, samen met de moren voornamelijk actief waren in de economische sector. Zij spraken 

Tamil en zouden hierom uiteindelijk een soort ‘minderheid binnen de Tamil-minderheid’ gaan 

uitmaken in de loop van de twintigste eeuw.144  Het feit dat de meeste Zuid-Indiase migranten 

handelaars waren, zorgde er echter voor dat tijdens het bewind van de VOC alle mensen met een 

Zuid-Indiase achtergrond vrijwel zonder uitzondering chetty werden genoemd.145 

 Het relatief grote aantal Chetties dat betrokken raakte bij de civiele zaken van de Raad van 

Justitie is dus zeker opvallend, maar hierdoor (grotendeels) verklaarbaar. Het lijkt dus zo te zijn 

dat de term Chetty ook werd gebruikt om meerdere groepen Tamil-sprekende groepen te duiden 

(Malabaren), waardoor een veel groter deel van de bevolking kan zijn gevat als ‘Chetty’ door de 

weinig gedetailleerde classificatie onder de VOC.146 Hiernaast hadden de Zuid-Indiase Chetties 

als groep handelaars en financiers enorm veel te maken met obligaties, leningen, erfenissen en 

andere financiële zaken, zaken die het grootste deel uitmaakten van de civiele rechtszaken van de 

Raad van Justitie. Uit de bronnen blijkt dan ook dat (een deel van) de Chetties een bijzonder 

welgestelde groep moet zijn geweest.147  Dit zal ervoor gezorgd hebben dat zij vergeleken met 

                                                 

 

142 Raben, Batavia and Colombo, 248-251. 

 
143 Wickramasinghe, Sri Lanka in modern age, 139, 173-174; Raben, Batavia and Colombo, 237, 248-251. 

 
144 Ibidem. 

 
145 Raben, Batavia and Colombo, 248-249. 

 
146 Raben, Batavia and Colombo, 248-251. 

 
147 Met name SLNA 1/4394-4399, een zaak over het nalatenschap van een overleden Chetty, gaat niet alleen 

om enorme bedragen maar ook het bezit van huizen en schepen. 
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andere Ceylonese groepen relatief vaak te maken hadden met zaken waarbij het ging om het 

minimumbedrag dat nodig was om de zaak te krijgen voorgelegd aan de Raad van Justitie. 

 In de gerechtsbronnen worden zij duidelijk met een zekere notie van etniciteit door de Raad 

van Justitie gescheiden van anderen. Het woord chettie, chetty, sitty of chettiaar werd vaak direct 

voor of achter de naam van de persoon in kwestie geplaatst. Ook is er een connectie met Chetties 

en malabaars of tamulsch als taal. In een groot deel van de zaken betreffende Chetties zijn er 

malabaarse of tamulsche translaten, tolken, obligaties, ola’s en papieren betrokken bij de zaken.148 

In een enkele zaak wordt er geschreven over bepaalde gebruiken die de Chetties zouden hebben 

volgens de Nederlanders, in dit geval van een Civiele Raad. Op 28 juli 1773 kwamen de twee 

Chetties, Christina Rodrigo, weduwe, boedelhoudster en erfgename van de Chetty Francisko 

Rodrigo Tamba Pulle, en de Chetty Salomon Rodrigo Sanmogam tegenover elkaar te staan in de 

rechtbank van de Raad van Justitie. Een maand eerder waren de twee al voor de Civiele Raad 

verschenen om een schuld die de gedaagde nog open had staan tegenover de overleden man van 

de eiser. In een bijgevoegde replica van het oorspronkelijke document van een Civiele Raad stond 

onder andere dat “antwoorden van orakelen van de heidenen over zaken van gewigt ende 

twijvelachtige uitkomsten van hare ondernemingen, plagten geraadpleegd te worden.”149 Volgens 

dit document zouden de ‘heidenen’ bij zaken van gewicht heil zoeken bij bepaalde orakels. 

Hetzelfde document gaat echter nog verder. Er volgen veel verwijten richting de gedaagde: zo zou 

hij met zijn kinderlijke verstand niets begrijpen van zijn wettelijke schuld en zou hij er een, voor 

de Raad, vreemd geloof op nahouden.150 Enerzijds lijkt de beschrijving van de Civiele Raad en het 

‘overnemen’ van deze descriptie door de Raad van Justitie te wijzen op een vrij statische en 

eenzijdige identificatie van de Chetties. Anderzijds valt op dat het gebruik van orakels wordt 

verwoord als een veelvoorkomend gegeven maar het vreemde geloof van de gedaagde als een 

opvallend gegeven of uitzondering. Het ‘heidense’ gebruik van orakels wordt hier wel specifiek 

                                                 

 

148 Onder anderen in de zaken SLNA 1/4349; 4350; 4351-4352;4375; 4376-4377; 4394-4399 zijn er veel 

verwijzingen te vinden naar malabaars en/of tamulsch als de taal gesproken door de Chetties. 

 
149 SLNA 1/4402-4403. 

 
150 Ibidem. 
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toegewezen aan (een deel van) de Chetties maar met het erop nahouden van een vreemd geloof 

wordt op iets anders, iets unieks gedoeld. 

Overigens werden in de bestudeerde gerechtsbronnen de meeste Chetties, als er religie 

genoemd werd, heidens genoemd. In enkele gevallen ging het om Chetties die rooms waren.151 Dit 

is ook niet onbelangrijk gezien, volgens Remco Raben, de verschillen tussen Chetties groot waren 

als het gaat om de religie die zij hadden. Zo waren er de hindoeïstische Chetties (heidens volgens 

de VOC) die relatief kort geleden naar het eiland kwamen en nog veel contact hadden met hun 

Zuid-Indiase familieleden en vrienden in het zuiden van India en het noorden van Ceylon. Er waren 

echter ook christelijke Chetties die al langer op het eiland waren en zichzelf zagen als de ‘pure 

Chetties’. Als laatst was er ook nog een groep Zuid-Indiase mensen dat vooral bestond uit vrije 

slaven. Zij waren technisch gezien geen Chetties, maar werden wel zo bestempeld.152 Het ‘zijn’ 

van een Chettie was dus zeer gelaagd. Je kon een Chettie zijn omdat de hoge ambtenaren van de 

VOC je als zodanig hadden geclassificeerd omdat je Tamil sprak, anderzijds kon je jezelf ook 

identificeren als Chettie zoals blijkt uit de vele personen die naar voren komen in de rechtszaken 

met de naam ‘Chettie’ als onderdeel van hun (achter)naam. 153  Een ander anekdotisch bewijs 

hiervan is het boek Running in the family (1982) van Michael Ondaatje die schrijft over de 

onverklaarbare etnische geschiedenis van zijn familie waarin Ondaatje beschrijft hoe zijn vader 

zichzelf als Tamil beschouwde maar veel oudere leden van de befaamde Ondaatje-familie zich 

vroeger hadden geïdentificeerd als Chetties en zelfs in een enkel geval als Burgher.154  

Dit alles maakt de Chetties een lastig te duiden groep binnen dit onderzoek, vooral gezien 

de Tamils (Malabaren) als groep in de bronnen vrijwel geheel ontbreken, waarschijnlijk omdat 

Chettie arbitrair werd gebruikt voor alle Tamil-sprekende bevolkingsgroepen op het eiland, zoals 

                                                 

 

151 Onder andere SLNA 1/4376-4377 en 4434 betreffen Chetties als getuigen die aangaven rooms-katholiek 

te zijn. 

 
152 Raben, Batavia and Colombo, 249. 

 
153  Onder andere: SLNA 1/4344, 4351/52, 4354, 4375, 4376/77, 4447, 4452; zie ook: 

http://databases.tanap.net/ead/html/Colombo_Jurriaanse/index.html?N24ED0 

 
154 Raben, Batavia and Colombo, 237; zie ook: Michiel Ondaatje, Running in the family (Toronto, 1982), 

41; in zaak SLNA 1/4394-4399 wordt de inboedel van een zekere Michiel Jurriaan Ondaatje behandeld, 

ook hij wordt geïdentificeerd als Chetty. 

http://databases.tanap.net/ead/html/Colombo_Jurriaanse/index.html?N24ED0
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bijvoorbeeld blijkt uit de hoofdthombo van 1767, waar maar zestien Tamil/Malabaar/Chetty 

families niet onder de noemer Chetty waren gevat.155  Dit betekent dus dat het lastig is om te 

bepalen om wat voor een ‘soort’ Chetty het gaat in de bronnen. Een specifieke casus binnen de 

bestudeerde gerechtsbronnen lijkt dit beeld te bevestigen. In een erfkwestie omtrent het 

nalatenschap van Supperemanien Chittiaar kwam diens weduwe tegenover een mudaliyar (en 

mede-Chetty) te staan in de rechtbank. De moeder van deze vrouw zou door iemand van de 

tegenpartij een “onnozele domme, Malabaarse vrouw” genoemd zijn. Daarnaast werd er 

gediscussieerd over bepaalde huwelijkscadeaus die volgens Malabaars gebruik zouden zijn 

gegeven.156 De gebruiken en de vrouw worden hier dus Malabaars genoemd, terwijl de partijen 

‘Chetty’ zouden zijn. Dit lijkt een aanwijzing dat ‘Chetty’ voor de leden van de Raad van Justitie 

gelijk stond aan ‘Malabaar’ wat overeen komt met de bevindingen van Raben.157 

De idee van de VOC dat de Tamil-sprekende inwoners van het eiland verbonden waren met 

het vasteland van India door hun ervaringen met hun factorijen op het continent,(zoals ook werd 

geïntroduceerd in paragraaf 2,1) is niet verwonderingswaardig te noemen. Deze connectie blijkt 

namelijk wel uit een aantal processen waarbij Chetties betrokken waren die uit India kwamen. 

Bijvoorbeeld bij een rechtszaak die begon met een hoorzitting op 19 juli 1769, waarbij de 

factoor158  van een Chettie tegenover de mohandiram van de attepattoe159  kwam te staan. Een 

Moorse handelaar had een obligatie uitgeschreven ter waarde van 55 Zuid-Indiase munten 

(Pagoden) die de mohandiram moest betalen aan de Chetty. De Chetty was zelf afkomstig uit Zuid-

India, namelijk uit Nagapatnam (huidige Nagapattinam, Tamil-Nadu India), en had bij een bezoek 

aan Ceylon dit geld voorgeschoten. De obligatie zou daarna door de Moorse handelaar op de 

parelvisserij zijn afgegeven aan de mohandiram in 1766. De mohandiram zegt in 1769 dat hij drie 

                                                 

 

155 Raben, Batavia and Colombo, 249. 

 
156 SLNA 1/4427. 

 
157 Raben, Batavia and Colombo, 249. 

 
158 Opzichter/boekhouder. 

 
159 Een mohandiram is een lokale leider binnen het eerder besproken Mudaliyar-systeem, de attepattoe was 

het secretariaat of de lijfwacht; Hovy, Ceylonees Plakkaatboek (vol. 2), 983, 976. 
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jaar eerder niet op de parelvisserij aanwezig was.160 Uit deze casus blijkt de connectie maar tevens 

de complexiteit van de koloniale samenleving rondom de Indische Oceaan. Een mohandiram uit 

Ceylon, betrokken bij het lokale bestuur namens de VOC, had een schuld in Zuid-Indiase munten 

aan de tevens uit Zuid-India afkomstige Chetty die in een Nederlandse rechtbank in Colombo werd 

vertegenwoordigd door zijn factoor. Dat het vermeende gebruik van het label ‘Chetty’ door de 

VOC voor alle Tamil-sprekende families op het eiland zeer arbitrair was blijkt wel uit deze casus.  

Deze situatie omtrent de Chetties met de nadruk op de connectie met het vasteland India 

en het vermeende gebruik van ‘Chetty’ als label voor de Tamils/Malabaren toont aan dat er een 

zeer complexe situatie bestond waar de VOC zekere classificaties op probeerde te plakken. Het 

blijft een lastige groep om achteraf te duiden en het blijft daarmee lastig om te boordelen welke 

groep inwoners van het eiland precies werden bedoeld door de ambtenaren van de VOC met de 

classificering ‘Chettie’. Hetzelfde gold voor de Moren, die als groep waren verbonden door religie, 

maar ook voor een groot deel uit Zuid-Indiase mensen bestond.161 Door de VOC werden zij in 

zekere zin verbonden door taal en door hun Zuid-Indiase afkomst, dit is vooral evident rondom 

hun omgang met de Chetties. Werden ze hiermee, meer dan voor de komst van VOC, afgescheiden 

van de andere ‘taalgroep’ op het eiland: de Singalezen? En hoe zat het überhaupt met de Singalezen 

in de rechtszaken van de Raad van Justitie? 

Singalezen 

In een erfkwestie uit 1782, tussen de erfgenamen van de overleden Mudaliyar van Matara (Zuid-

Ceylon), stond de zoon van de mudaliyar, gerepresenteerd door de Boedelelmeesteren van 

Matara162, tegenover de weduwe van de mudaliyar (niet bekend of dit ook zijn moeder was). De 

weduwe eiste een deel van de erfenis maar de Boedelmeesteren vonden dat de gehele erfenis naar 

de zoon moest gaan, omdat het huwelijk onwettig zou zijn geweest. Dit omdat de mudaliyar 

                                                 

 

160 SLNA 1/4363. 

 
161 Raben, Batavia and Colombo, 247-248; uit zaken als SLNA 1/4412-4415 blijkt dat ook de Moren 

voornamelijk Tamil (of Malabaars) als taal gebruikten. 

 
162 Vertegenwoordigers van de Inlandse Boedelkamer van de stad Matara, de Inlandse Boedelkamer was 

verantwoordelijk over het nalatenschap van overleden inlanders; zie: Seneviratne-Rupesinghe, 

Negotiating custom, xiv. 
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christelijk was en zijn vrouw (de weduwe) niet. De partij van de weduwe trok echter de legitimiteit 

van de mudaliyars religie in twijfel, omdat er verschillen waren tussen de naamregistratie in de 

schooltombo en de landtombo.163 Interessant aan deze zaak is het feit dat de Singalezen in deze 

bron als groep worden besproken. De mudaliyar zou namelijk “als honderden Singalezen” 

gedoopt zijn, echter zou het vaker voorkomen dat er verwarring ontstond met betrekking tot de 

thombos omdat de Singalezen gebruikelijk “drie of soms wel vier namen zouden dragen.”164 In 

deze specifieke zaak zou de overleden Mudaliyar in de schooltombo zijn aangeduid met zijn 

doopnaam (wat zou bewijzen dat hij christelijk was), maar in de landtombo met de naam die hij 

“in de wandeling” had.165 Specifiek voor dit onderzoek is deze casus bijzonder interessant omdat 

er over problemen worden gesproken waar de Singalezen als groep blijkbaar mee kampen, in dit 

geval met betrekking tot (doop)namen, de thombos en de relatie van die twee tot de koloniale 

overheerser. Dit suggereert dat de Singalezen hier worden gezien als een soort lokale etnische 

groep door de Nederlanders met bepaalde eigenschappen en problemen. 

De Singalezen als grootste inlandse groep van Ceylon werden in de ogen van de VOC door 

meer verbonden dan taal alleen, dat blijkt wel uit de manier waarop de vermoedelijk Europese 

boedelmeesters de kwestie aangaande ‘de Singalezen’ beschrijven. De VOC zag de Singalezen al 

vroeg, samen met de inheemse jager-verzamelaars de Vedda’s, als de ‘inheemse’ groep van het 

eiland, waarvan de oorsprong onbekend was bij de VOC. 166  Deze grote groep komt in de 

gerechtsbronnen relatief weinig naar voren. Vijf processen draaiden om een of meerdere Singalese 

partijen. Wel worden zij in die vijf zaken geïdentificeerd als zijnde Singalees, waar het dus lijkt te 

gaan om een notie van etniciteit, net als bij de Chetties, en anders dan alleen ‘Singalees’ als taal 

zoals te zien is in de bovenstaande casus over de Singalese gebruiken.167 Op een enkel geval na 

werden de Singalezen in de gerechtsbronnen hoofdzakelijk heidenen genoemd als het om hun 

                                                 

 

163 SLNA 1/4476, de mudaliyar zou zijn gedoopt maar zijn doopnaam kwam in de landthombo niet naar 

voren. 

 
164 Ibidem. 

 
165 Ibidem. 

 
166 Raben, Batavia and Colombo, 247-248. 

 
167 SLNA 1/4476. 
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religie ging. De uitzondering was het bovenstaande proces waarbij het ging om een Singalees die 

gedoopt zou zijn en zou behoren tot het protestantse geloof.168 Naast te worden geïdentificeerd als 

zijnde Singalees, werden er in twee gevallen ook het beroep genoemd. Dit was het geval bij een 

Singalese zilversmid en een Singalese schoolmeester.169 Het relatief weinige voorkomen van deze 

groep is toch bijzonder, gezien een overgroot deel van de zaken uit de (overwegend Singalese) 

omgeving van Galle en Colombo kwamen. Wellicht dat de eerder genoemde financiële barrière te 

hoog lag voor de gemiddelde Singalese inlander. 

 De zaken waarin partijen wel als Singalees werden aangeduid zijn desalniettemin bijzonder. 

Wat als eerste opvalt, is dat een groot deel van die aangelegenheden (drie om precies te zijn) over 

stukken land gingen, vaak in combinatie met een conflict over de thombo.170  Een voorbeeld 

hiervan is het proces uit de inleiding over de Burgher en de Singalees die samen het Singalese 

dorpshoofd (majoraal 171 ) aanklaagden. Dit deden zij omdat het slechte onderhoud van de 

verkochte landerijen hadden geleid tot fouten in de landregistratie waardoor er landmetingen 

moesten worden gedaan.172 Een andere zaak betreft een Singalese schoolmeester die een stuk van 

zijn land had laten verkopen, maar door een miscommunicatie met de verkoper was er een fout 

ontstaan in de thombo’s.173  

Wellicht de interessantste zaak betreft een Singalees conflict over ‘land’, is de zaak tussen 

twee families van Singalese zilversmeden om verscheidene stukken zaailand in het dorp 

Wadelmoelle (regio niet bekend, moet in de buurt zijn geweest van Colombo).174 De “Singalees 

silversmith” Kierie Nainde fungeert als erfgenaam van zijn onlangs overleden moeder 

                                                 

 

168 Ibidem. 

 
169 Respectievelijk SLNA 1/4405 en 4534. 

 
170 SLNA 1/4405; 4418 en 4534 betreffen een conflict over een stuk land. SLNA 1/4476 betreft een zaak 

over erfenis, maar gaat desalniettemin over een geschil over de thombo’s. 

 
171 Hovy, Ceylonees Plakkaatboek (vol. 2), 982. 

 
172 SLNA 1/4418. 

 
173 SLNA 1/4534. 

 
174 SLNA 1/4405. 
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Kaloemenika en daagt in 1773 de erfgenamen van de mede-zilversmid Wiejeendre Nainde. Als hij 

door zijn procureur wordt voorgesteld aan de Raad wordt hij terloops ook een “arme Singalees” 

genoemd.175 De overleden moeder van de eiser was in 1746 al naar de landraad gegaan omdat het 

land van haar overleden man, dat ongecultiveerd was achtergelaten na zijn dood, was overgenomen 

door de familie van de gedaagden. Echter, zou de oorlog tussen Kandy en de VOC tussen 1764 en 

1766 de zaak onderbreken, waarna de moeder overleed. Het interessantste gegeven is de manier 

waarop de Raad deze oorlog noemt: namelijk de “revoltes”- en “onrusten der Singaleesen”. De 

Singalezen worden hier als een groep genoemd en lijken daarnaast collectief verantwoordelijk te 

worden gehouden voor de opstand tussen 1760 en 1766, in plaats van alleen de ‘Kandianen’.176 

 De casus van de zilversmeden, gepaard met de inleidende casus van paragraaf 2.2 over de 

Singalees Michiel Gomes die na het verliezen van een eerdere rechtszaak naar Batavia vertrok (of 

eerder: vluchtte) en daar overleed177, laten net als de casussen over de Chetties zien hoe gelaagd 

de wereld was waarin de VOC zich bewoog. Daarnaast laten de voorvallen omtrent de Singalezen, 

net als de zaken met betrekking tot de Chetties, zien dat ook de ambtenaren van de Raad van 

Justitie een classificatie inzetten die de twee grootste culturele groepen van elkaar scheidden op 

basis van taal, maar ook op basis van een zekere notie van etniciteit. Daar verschilde de Raad van 

Justitie dus uiteindelijk minder in ten opzichte van de Politieke Raad dan wellicht verwacht. In de 

processen van de Raad van Justitie is echter wel de onderliggende complexiteit duidelijker 

zichtbaar. Zo ook bij de handvol zaken waarbij werd geïdentificeerd op basis van kaste… 

Kaste 

Deze voorgestelde ‘chaos’ en complexiteit wordt bekrachtigd door het schijnbaar, inconsistente 

gebruik van kaste bij het identificeren van inlandse partijen door de Raad van Justitie. De vijf 

zaken waarin kaste een rol spelen (tweemaal bellale, driemaal madapallie), zijn afwijkend in de 

                                                 

 

175 Ibidem. 

 
176 Voor verdere informatie over de oorlog tussen het leger van de VOC en het koninkrijk Kandy in de jaren 

1760-1766, zie: Alicia Schrikker, ‘Een ongelijke strijd? De oorlog tussen de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie en de koning van Kandy, 1760 - 1766’, in: Gerrit Knaap & Ger Teitler (red.), De Verenigde 

Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie (Leiden, 2002), 379-406. 

 
177 SLNA 1/4484-85. 
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zin dat de eiser(s) en/of gedaagde(n) werd(en) geïdentificeerd op basis van kaste, terwijl dit niet 

heel gebruikelijk leek te zijn. Waarom werden zij niet Singalees, Chetty of Malabaar genoemd?  

 De bellale-kaste is hierin interessant omdat het kan gaan om de hoogste Tamilkaste vellale 

maar eveneens om de goyigama-kaste, een van de hoogste Singalese kaste van landbouwers.178 In 

de twee zaken omtrent deze kaste is het dus mogelijk dat het om Tamils of om Singalezen ging. 

De betreffende zaken speelden zich beiden af in het zuiden van het land (Colombo en Galle) 

waardoor het aannemelijk is dat het hier gaat om de Singalese goyigama-kaste. Dit roept vragen 

op. Er lijkt geen correlatie te zijn tussen de twee zaken. De ene (uit Colombo) gaat over een schuld, 

de andere (uit Galle) over de erfenis van een stuk land.179 In alle bestudeerde stukken over schulden 

en over landkwesties werd er meestal gebruik gemaakt van een zekere etnische classificering. 

Waarom werden de personen betrokken bij deze partij dan bij hun kaste genoemd? Indien het hier 

inderdaad gaat om een Singalees gebied en daarbij veronderstellend de Singalese goyigama kaste, 

waarom werden zij dan niet Singalees genoemd zoals bij de andere bronnen? 

 Eigenlijk geldt voor de madapallies hetzelfde. Dit is een Tamil-kaste, direct onder de 

vellales.180 In ieder geval één van de drie zaken speelt zich ook in het overwegend Tamilse noorden 

van Ceylon af (Chankanai, nabij Jaffna).181 De tweede zaak speelt zich af rond Sangane (onbekend 

waar dit op Ceylon ligt) en in de derde zaak blijft de locatie onbekend.182 Hier is eveneens geen 

correlatie tussen de zaken te ontdekken. De eerste zaak gaat om een aandeel in een stuk land, de 

tweede zaak om een erfkwestie en de derde zaak speelt zich af tussen een meesteres en haar 

slaaf.183 Een opvallend gegeven uit de eerste zaak, die zich afspeelt nabij Jaffna, is dat een van de 

getuigen bellale werd genoemd. Dit is interessant, omdat je hierbij kan afvragen of het dan om een 

                                                 

 

178 De Nederlanders gebruikten het verbasterde woord bellale voor zowel de Singalese als Tamilsche 

betekenis, zie: Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, xxiv-xxvii; Dewasiri, adaptable peasant, 

xx-xxii. 

 
179 Respectievelijk, SLNA 1/4353 en 4498. 

 
180 Hovy, Ceylonees Plakkaatboek (vol. 2), 982. 

 
181 SLNA 1/4393. 

 
182 SLNA 1/4478; 4523. 

 
183 Respectievelijk, SLNA 1/4393; 4478 en 4523. 
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vellale gaat (Tamil, gezien de geografische positie van deze zaak) of om een goyigama (Singalees, 

omdat de andere twee bellale zaken waarschijnlijk over Singalezen gingen). Daarnaast leek de 

Raad van Justitie hier dus wel consistent in het gebruiken van kasten binnen eenzelfde zaak. Verder 

blijft de vraag, waarom gebruikten ze hier kaste? Stelden de partijen zichzelf zo voor? Had dit 

überhaupt invloed? 

Het moge duidelijk zijn dat er niet een duidelijk patroon naar voren komt in de manier waarop de 

Raad van Justitie de Ceylonese partijen in hun (civiele) rechtszaken classificeerden. Een groot deel 

leek te worden gedaan op basis van etniciteit. Vooral de Chetties en in mindere mate de Singalezen 

werden op die manier in de rechtbank geïdentificeerd. Hierin lijkt voor een deel de aanname te 

kloppen zoals we die terugzien in een deel van de literatuur (o.a. Wickramasinghe, Raben) dat de 

VOC op een erg basale en gesimplificeerde manier verwees naar de op Ceylon bestaande 

groepen.184 Tevens is het evident dat de VOC te maken kreeg met een gecompliceerd systeem (of 

eerder: meerdere gecompliceerde systemen) van kasten, culturen, talen, volkeren en etniciteiten 

op Ceylon. In de dagelijkse gang van zaken, zoals bijvoorbeeld in een rechtbank, moest men 

hiermee omgaan zonder functionaliteit te verliezen. Hier leek echter, zoals reeds gesteld, geen 

eenduidig stelsel voor te bestaan. Kaste, beroep, religie en koloniale titels kwam inconsistent naar 

boven als manieren om partijen te identificeren.  

 Wat valt er dan te zeggen, met oog op de theorie van Hacking en de vraagstelling betreft 

de gevolgen van identificatie en classificatie op basis van etniciteit? Wat we duidelijk zien is dat 

er zeker een distinctie werd gemaakt door de ‘experts’ van de VOC tussen de Tamilsprekende 

groepen inlanders die hun oorsprong vinden in Zuid-India (in dit geval voornamelijk de Chetties) 

en tussen de Singalezen. Deze distinctie leek ook, met oog op de bestudeerde gerechtsbronnen, het 

voornaamst. Hoewel hier werd ingespeeld op een bestaand verschil zou er beargumenteerd kunnen 

worden dat het eiland-overkoepelende bewind van de VOC deze verschillen blootlegde waar ze 

eerst minder opzichtig waren.185 Daarbij begon hiermee een zekere generalisering tussen de Tamils 

(of: Chetties) en de Singalezen. Waar er veel onderlinge verschillen bestonden, bijvoorbeeld op 

                                                 

 

184 O.a.: Raben, Batavia and Colombo, 260; Wickramasinghe, Sri Lanka in the modern age, 48. 

 
185 Bijvoorbeeld door middel van de publicatie van de plakkaten in zowel het Singalees als het Tamil, zie: 

Schrikker, Expansion and reform, 41-42.  
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grond van kasten, leek de taalkundige scheiding tussen de Chetties/Tamils en de Singalezen voor 

de VOC, het hoofdzakelijkst verschil te zijn. Dit kan hebben gezorgd voor een samenleving waarin 

een grondslag werd gelegd voor het zijn van een Singalees of een Tamil. Hoewel dit geen antwoord 

biedt op de vraag of de koloniale overheersing van Ceylon de absolute oorzaak is geweest voor 

het huidige etnische conflict en de bijbehorende geschillen, blijft het zeker mogelijk dat de VOC 

in ieder geval op haar manier invloed heeft gehad op het ontstaan van het zijn van de etniciteiten. 

 Het grootste deel van deze bevindingen zijn echter identificaties vanuit de koloniale 

overheerser. De Raad van Justitie, de klerk en in sommige gevallen de procureurs van de inlandse 

partijen in de rechtbank. Het is ook duidelijk dat de Nederlanders uiteindelijk basaal en 

generaliserend de inwoners van het eiland classificeerden op de voor hun opmerkelijkste 

verschillen. Toch zijn er ook sporen van interactie te vinden, zo is er de casus van de inlandse 

predikant die een mede-inlander ook Chetty noemde186, het feit dat veel Chetties ook het woord 

‘Chetty’ als onderdeel van hun achternaam hadden en de samenkomst van verschillende talen in 

de namen van veel van de inlandse partijen. Er valt dus een grote tweedeling op in de 

gerechtsbronnen. Enerzijds vangen we een glimp op van de gelaagde en complexe koloniale 

samenleving van Ceylon, zoals in de specifiek behandelde casussen, maar anderzijds zie je dat de 

Nederlandse kolonialen in hun identificatie en classificatie een ongenuanceerde tweedeling maken 

tussen de twee grootste ‘etniciteiten’ op het eiland. Wat zegt dit ons over de situatie omtrent 

identiteit, etniciteit, identificatie en classificatie op het eiland Ceylon onder Nederlands bewind? 
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3. Conclusie 

De rechtszaak over het verkochte stuk land uit 1774, illustreert de wijze waarop de ambtenaren 

van de VOC probeerden de complexiteit van de koloniale samenleving op Ceylon te vatten met 

zekere eenduidige identificaties, maar tegelijkertijd daarmee sporen achterlieten die nu suggereren 

dat er een grotere constellatie aan identiteiten meespeelde. Voor de Raad van Justitie werden de 

drie personen in eerste instantie opgedeeld op basis van etniciteit, maar werd er ook direct het 

politiek-administratieve verschil duidelijk gemaakt tussen de partijen door de gedaagde te 

beschrijven als (voormalig) majoraal.187 Dat deze drie personen echter op zulke statische manier 

van elkaar werden gescheiden, wijst meer op een administratief-pragmatische opdeling dan een 

waarheidsgetrouwe. Zo suggereren de achternamen met gemengde Portugese, Nederlandse en 

Singalese invloeden op zichzelf al dat het hier gaat om een groep met een gelaagde achtergrond; 

de Burgher en het opperhoofd deelden zelfs een zelfde achternaam.188 Dit in contrast met personen 

uit andere rechtszaken die ook als Singalees werden geïdentificeerd, waarbij de achternamen 

echter niet dergelijke Europese invloeden lieten zien.189 Hetzelfde geldt voor de kwestie omtrent 

het gebruik van ‘Chetty’ als label voor zowel de (voornamelijk) Hindoeïstische Zuid-Indiase 

handelaren als de Tamil-sprekende inwoners van Ceylon die er al generaties lang woonden.190 

De mate waarin deze complexiteit naar voren kwam, verschilde erg tussen de missiven van 

de Politieke Raad van Ceylon en de behandelde civiele rechtszaken van de Raad van Justitie van 

Colombo. In de missiven die werden geschreven voor het thuisfront kwam op het eerste gezicht 

een statisch beeld naar voren van de inlanders van Ceylon. Het noorden was Malabaars, het zuiden 

was Singalees.191  Dit stond in schril contrast met de civiele zaken van de Raad van Justitie, 

waaronder de hierboven genoemde casussen. In dit soort zaken is er juist de gelaagdheid aan 

                                                 

 

187 Opperhoofd in dienst van de VOC, Hovy, Ceylonees Plakkaatboek (vol. 2), 982. 

 
188 SLNA 1/4418. 

 
189 Denk aan de rechtszaak tussen de families van zilversmeden, met namen als Kaloemenika, Neira en 

Wiejeendre Nainde. 

 
190 Zie: Raben, Batavia and Colombo, 249. 

 
191 NA 1.04.02/ 9945; 9946; 10012; 10029. 
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koloniale dimensies te zien die naar voren kwamen door de grote verscheidenheid aan actoren, 

labels en gebieden. Daarnaast toont het de verschillende manieren waarop de inlanders in de 

gerechtsdocumenten geïdentificeerd werden. Voorbeelden van deze complexiteit zijn de eerder 

genoemde casussen van de Chetty uit Zuid-India die door een factoor werd gerepresenteerd voor 

de Nederlandse rechtbank in Colombo, de Singalees die naar Batavia vluchtte, daar stierf en 

daarmee een tweede rechtszaak uitlokte tussen twee Singalese partijen voor de Raad van Justitie 

en de gevallen waarin de inlandse partijen werden geïdentificeerd met verschillende kaste-namen 

waarvan de precieze betekenis in het midden bleef.192 

Het onderzoek naar de missiven en de gerechtsbronnen laat echter ook zien dat niet alleen 

de Politieke Raad van Ceylon maar ook de Raad van Justitie van Colombo een zekere etnische 

distinctie maakte tussen de Singalezen afkomstig uit het zuiden van het eiland en de 

Mallabaren/Tamils uit het noorden van het eiland. Hoewel dit op zichzelf niet afwijkt van eerdere 

onderzoeken, lijkt dit meer te zijn doorgedrongen tot de alledaagse, administratieve kant van de 

Nederlandse koloniale samenleving dan misschien werd verwacht.193  Het feit dat twee van de 

machtigste instituties van de VOC op Ceylon deze distinctie dusdanig beschreven, valt op. Het 

past in de recente richting van het discours over de geschiedenis van etniciteit op Sri Lanka in de 

zin dat deze scheiding al voor de Britse periode van overheersing evident was en werd uitgelicht 

door de Europeanen.194 De idee van de post-Oriëntalistische John Rogers dat de Nederlanders hun 

simplistische etnische stereotypes niet of nauwelijks gebruikte in hun dagelijkse administratie, lijkt 

dus niet te kloppen. Zo leek niet alleen de Politieke Raad hun politieke resoluties en hun beleid 

hierop te baseren, maar de etnisch-culturele distinctie komt ook naar voren in de gerechtelijke 

documenten van de Raad van Justitie.195  

Daarbij speelt de vraag in hoeverre dit werd beïnvloed door de inlanders zelf. Het is zeer 

discutabel dat de classificaties van de VOC wel degelijk zo statisch en eenzijdig waren als je zou 

                                                 

 

192 Respectievelijk SLNA 1/4363; 4484-85; 4353, 4393, 4478, 4498 & 4523. 

 
193 John Rogers, ‘Early British rule’, 630. 

 
194 Zie eerdere verwijzingen naar o.a. Alan Strathern en Sujit Sivasundaram. 

 
195 De chetties als overkoepelende identificatie van de Tamils/Mallabaren tegenover de Singalezen. 
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verwachten op basis van de oriëntalistische en postmoderne literatuur.196 Hoewel het duidelijk mag 

zijn dat de ‘papieren constructie’ van de VOC niet de complexe lading van de sociale en etnische 

structuren van eiland dekte, is er te zien dat de hoge ambtenaren van de VOC wel werden 

geconfronteerd met die complexiteit en hun identificaties daar ook op aanpasten. We weten 

feitelijk bijzonder weinig over de registratiepraktijken van de VOC op Ceylon, en de actoren 

daarachter. Wat was bijvoorbeeld de rol van de klerk in het optekenen van gerechtelijke zaken? En 

hoeveel invloed hadden inlanders zelf op de manier waarop ze werden geïdentificeerd? Om hier 

conclusies over te kunnen trekken is er verder onderzoek nodig naar de registratiepraktijken van 

de instituties van de VOC. Wie en hoe bepaalde de identificaties en waarom ging dat op die 

manier? Het is aannemelijk dat vooral plaatsen van interactie zoals de rechtbank, de inlanders de 

kans boden om die identificatie te beïnvloeden en misschien zelfs te sturen. 

Hoewel het bovenstaande vooral relevant lijkt te zijn voor de Raad van Justitie heeft het er 

alle schijn naar dat de Politieke Raad van Ceylon ook sterk beïnvloed is geweest door de werkelijke 

situatie binnen hun territorium. Zo was er in de missiven van de Politieke Raad de complexe 

handelswereld van de Indische Oceaan te herkennen in de vele plaats- en productnamen die de 

ambtenaren beschreven in de inventarissen en verslagen. In deze context kan de distinctie van de 

Tamils als aparte etniciteit ook wellicht verklaard worden vanuit een transkoloniaal perspectief 

waarbij de VOC de Tamil-cultuur over het gehele Indische Oceaangebied tegenkwam, interactie 

tussen de verschillende Tamil-groepen zag en daarop hun distinctie baseerde; anders dan alleen op 

het rudimentaire verschil in taal en cultuur.197 Dit speelde ook mee in de gerechtsbronnen waarbij 

de Raad van Justitie meerdere malen direct te maken kreeg met Chetties die uit India kwamen.198 

Het zien van Ceylon als onderdeel van een groter geheel omtrent de Indische Oceaan werd 

eerder al door Sujit Sivasundaram geopperd en het is logisch dat de ambtenaren van de VOC hun 

eigen ervaringen over het gehele Indische Oceaangebied meenamen in de identificatie en 

classificatie van de inwoners van hun gebieden.199 Ons eigen beeld van de (etnische) geschiedenis 

                                                 

 

196 Raben, Batavia and Colombo, 260. 

 
197 Sivasundaram, ‘Etnicity, idigeneity and migration’, 430. 

 
198 Zie o.a.: SLNA 1/4363. 

 
199 Sivasundaram, ‘Etnicity, idigeneity and migration’, 428-430. 
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van Ceylon is erg gebaseerd op de grenzen van de huidige natiestaat Sri Lanka, zoals vaak gebeurt 

bij geschiedwetenschappelijk onderzoek naar naties, culturen en samenlevingen200, maar het is 

zeer aannemelijk dat met name de Tamilsche samenleving niet ophield bij de overgang van land 

naar zee en de VOC op deze littoral society hun rudimentaire distinctie tussen de Tamils en de 

Singalezen baseerden. Dit nodigt vervolgonderzoek uit om met een transnationale blik naar de 

etnische situatie op Ceylon te kijken. Het eiland lag midden in een van de drukst bevaren 

handelsroutes ter wereld en zag de komst en het vertrek van vele bevolkingsgroepen en culturen.201 

Het mobiele karakter van zowel de kolonisten als de ‘onderdanen’ hebben ongetwijfeld meer effect 

gehad op de koloniale classificaties en de ontwikkeling van identiteiten dan tot nu toe is beschreven. 

Maar wat voor een effecten hadden deze classificaties dan? In de grotere context van het 

historiografisch debat omtrent identiteit en etniciteit op Sri Lanka zou dit onderzoek in combinatie 

met Hackings looping effect een bescheiden nieuw perspectief willen bieden op de rol van de 

Europese koloniale overheersing in het ontstaan of manifesteren van de etnische verschillen op Sri 

Lanka. Zo kunnen de drie stappen van Hacking’s loop op een symbiotische manier met de drie 

eerder besproken stromingen in het historiografisch debat passen. De drie stappen zijn het: (1) 

ontstaan van een classificatie door een ‘diagnose’ die ‘experts’ doen, gebaseerd op verschillende 

karakteristieken; (2) op basis waarvan een identiteit ontstaat waaraan men zich gaat identificeren 

(3) waardoor vervolgens deze ‘nieuwe’ groep de classificatie beïnvloed, wijzigt en daarmee de 

looping opnieuw inzet.202 

Zoals reeds is beschreven, stelde Alan Strathern dat het door de Portugezen geschetste 

beeld van de Singalezen voor een groot deel door de Singalezen zelf was bepaald.203  Uit dit 

                                                 

 

200 Tony Ballantyne, Orientalism and race: Aryanism in the British empire (New York, 2002), 1. 

 
201  Een voorbeeld van actueel transkoloniaal onderzoek naar een bepaalde bevolkingsgroep is het 

promotieproject Satu Malaysia?: Missionary schools and the root of Tamil marginalization in the 

Malaysian education system, 1951-1957 van promovendus Kristina Hodelin-ter Wal binnen het project 

‘Self, Script and Society’ van het Institute for Historical, Literary, and Cultural Studies (HLCS). Hierin 

volgt Hodelin-ter Wal de migratie van Sri Lankaanse Tamils naar Maleisië als dienaren van de Britse 

koloniale overheersers. 

 
202 Hacking, ‘Making up people’. 

 
203 Strathern, ‘Treachery and ethnicity’, 225-226. 
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onderzoek blijkt dat ook de Nederlanders op Ceylon een deel van dit beeld overnamen en zich 

wellicht ook lieten beïnvloeden door hun opgedane ervaringen in andere delen van het koloniale 

rijk, en zich niet alleen beperkten tot het eiland. Passend op het primordialistische beeld waren de 

voornaamste verschillen tussen wat later de Singalese en Tamilsche etniciteiten zouden worden, al 

reeds aanwezig op Ceylon voorafgaand aan de inmenging van de Europese koloniale 

mogendheden en zouden deze verschillen op een zeer rudimentaire manier worden opgepakt door 

de Portugezen en de VOC. Dit is ook in lijn met de richting van de recente literatuur en benadrukt 

de urgentie om het cumulatieve karakter van de etnische identiteitsvorming van Sri Lanka bloot te 

leggen door meer onderzoek te doen naar de Portugese en (vroeg-)Nederlandse perioden van 

overheersing over Ceylon.204  

De eerste stap in Hacking’s loop is dan het moment waarop de Europese ‘experts’, in dit 

onderzoek de leden van de Raad van Justitie en de Politieke Raad van Ceylon, op basis van de 

bestaande ‘symptomen’205  deze classificaties opmerkten en introduceerden in de samenleving 

waardoor er een nadruk kwam op een manier om deze classificaties te ‘zijn’. Dit is in lijn met de 

oriëntalistische visie op de groeiende invloed van de Europese koloniale macht, in de overgang 

van de achttiende naar de negentiende eeuw, op de opdeling van het eiland in de twee etniciteiten 

dat zou leiden tot de huidige etnische distinctie op het eiland. Op die manier overbrugt de eerste 

stap van Hacking’s loop deze twee theorieën zonder elkaar uit te sluiten en maakt het de stap naar 

het begin van het ‘zijn’ van deze etniciteiten. Dit onderzoek, en eerder onderzoek betreft de 

Portugese periode, laat zien dat de verschillen er waarschijnlijk al zeker waren en de classificaties 

van de koloniale overheersers ook werden beïnvloed door deze ‘realiteit’. Aan de andere kant 

zouden deze versimpelde en rudimentaire classificaties op hun beurt het dagelijks leven in de 

kolonie beïnvloeden wat overeen komt met Hackings idee van dynamisch nominalisme.206 

Hoe dit zich vervolgens in de negentiende en twintigste eeuw heeft gemanifesteerd tot de 

uiteindelijke etnische identiteiten van Sri Lanka zou ‘in elkaar gepuzzeld’ kunnen worden met de 

                                                 

 

204 Eerder benadrukte werken als die van Strathern, Sivasundaram en Wickramasinghe. 

 
205 Hacking richtte zich in zijn werken vooral op (geestelijke)ziektes en aandoeningen die na de ‘diagnose’ 

van de medische experts een manier werden om te zijn, zie paragraaf 1.2 en Hacking, ‘Making up people’. 

 
206 Hacking, ‘Making up people’; zie ook paragraaf 1.2. 
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bestaande Britse literatuur over Ceylon. Het ‘zijn’ van Singalees of Tamil zou volgens de 

oriëntalistische visie onder invloed van de groeiende nadruk op de Europese (en zeer basale) 

etnische identificering, als eerste worden opgepakt door Singalese elites, die waren beïnvloed door 

het negentiende-eeuwse Europese gedachtegoed over ras en nationaliteit. 207  In lijn met de 

postmodernistische visie zou dit dan hebben geleid tot een groeiend discours over een etnische 

identiteit die bij het verdwijnen van het kaste-stelsel in de late negentiende eeuw zorgde voor de 

derde stap in Hacking’s loop: de hervorming van de classificatie onder invloed van de 

geclassificeerden, waarbij de inwoners van het eiland in de loop van de negentiende en twintigste 

eeuw zich steeds verder zouden gaan identificeren met deze etnische identiteiten.208  Op deze 

manier zouden de huidige theses van de verschillende historiografische stromingen elkaar niet 

uitsluiten, maar juist symbiotisch een onderdeel hebben in Hackings loop wat betreft etnische 

identiteiten in Sri Lanka. 

Zoals in de meeste gevallen bij geschiedkundig onderzoek, zal ook de aanleiding van het 

etnische conflict multicausaal en multidimensionaal van aard geweest moeten zijn. Als er iets uit 

dit bescheiden onderzoek geconcludeerd kan worden is het feit wel dat de werkelijkheid complexer 

is dan dat het op papier lijkt. Remco Raben schreef in zijn dissertatie: 

“The historian is stuck in the same fix as the colonial clerk in the wish to put some order into the 

societies of yore. Used to the ethnic thinking of today and brought up in an almost shatterproof 

belief in the truth of the written word, he might all too easily apply clear social dividing lines in 

the colonial cities.”209 

De manier waarop hij waarschuwde voor het gegeven dat de historicus geneigd is om duidelijke 

sociale scheidslijnen te trekken zoals de koloniale klerk dat deed, is ook aan de hand van dit 

onderzoek een belangrijke boodschap. In dit geval niet zo zeer sociale scheidslijnen, maar eerder 

chronologische scheidslijnen. De constructie van de etnische identiteiten op Sri Lanka kan 

                                                 

 

207 Peebles, ‘Colonization and ethnic conflict’, 30-31; Sivasundaram, ‘Ethnicity, indigeneity and migration’, 

429-430. 

 
208 Zoals gesteld in de eerder aangehaalde werken van bijvoorbeeld John Rogers en Michael Roberts. 

 
209 Raben, Batavia and Colombo, 237. 
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onmogelijk zijn gebeurd in een geïsoleerde periode in de geschiedenis van het eiland. Zoals het 

Making up of people is making up ethnicities naar alle waarschijnlijkheid het resultaat geweest van 

een langdurig en dynamisch proces. Vanuit dit perspectief kan er met een frisse blik verder worden 

gegaan met het ontrafelen van de mysteries omtrent de koloniale geschiedenis van Ceylon en de 

aard van de etnische divisie binnen de huidige staat Sri Lanka. 

 Bij het voortzetten van dit type onderzoek is het belangrijk om de nadruk te leggen op het 

cumulatieve, dynamische en transnationale proces van de totstandkoming van de etnische 

identiteiten. Hiermee kan dit debat het voortouw nemen in deze ‘nieuwe’ kijk naar ontstaan van 

(post)koloniale identiteiten en de interactie die daarbij plaatsvindt tussen de kolonialen en de 

gekoloniseerden. Het zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere kwesties omtrent 

‘geconstrueerde’ koloniale identiteiten zoals de debatten omtrent kaste, religieuze conflicten en 

Hindoeïstische identiteit in India en de rol van het Britse koloniale rijk hierin.210  Identiteit en 

etniciteit blijven problematische en gevoelige onderzoeksterreinen op het gebied van de 

(koloniale) geschiedwetenschap. Het in acht nemen van de huidige ontwikkelingen op het gebied 

van onderzoeken naar imagined identities zoals making up people, bieden de kans om het begrip 

over het ontstaan van deze dynamische en accumulatieve identiteiten in de voormalige kolonies, 

te vergroten.  

                                                 

 

210 Met dank aan prof. dr. Tony Ballantyne voor het opmerken van de gelijkenissen tussen de benoemde 

debatten en het debat omtrent etnische identiteiten op Sri Lanka tijdens de masterclass van 6 juni, 2017. 

Zie respectievelijk: Susan Bayly, Caste, society and politics in India from the eighteenth century to the 

modern age (Cambridge, 2001); Christopher Bayly, ‘‘The pre-history of 'Communalism'? Religious 

conflict in India, 1700-1860’, Modern Asian Studies 19 (1985), 177-203; Christopher Bayly, Origins of 

nationality in South Asia: Patriotism and ethical government in the making of modern India (Oxford, 1998); 

Cynthia Talbot, ‘Inscribing the other, inscribing the self: Hindu-Muslim identities in pre-colonial India’, 

Comparative Studies in Society and History 37 (1995), 692-722. 
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Appendix 

I: Overzicht geraadpleegde missiven Raad van Ceylon 

NA 

inventarisnummer 

Jaar Gouverneur Bijzonderheden 

9944-45 1764 Lubbert Jan baron 

van Eck 

Mallabaarse en Singalese producten 

(o.a. peper Singalees, Indigo 

Mallabaars), er werd 

geproblematiseerd dat ze predikanten 

nodig hadden die de landstalen 

Singalees of Mallabaars verstonden. 

Er waren al een Singalees en een 

Mallabaar actief als predikanten. Het 

eiland werd opgedeeld in een deel 

waar de Singalezen woonden (onder 

Fonles en Pattoe) en een deel waar de 

Mallabaren woonden (Nigombo en 

vervolgens, alwaar zig de mallabaren 

aan deze kant ophouden).  

9946 1765 Iman Willem Falck 

(waarnemend 

Anthony Mooyart) 

Mallabaarse en Singalese producten 

(o.a. Mallabaarse kardamom en 

Singalese peper), Mallabaersche 

ministers over smokkel aan de 

Mallabaersche kust, waarschijnlijk 

geografisch i.p.v. etnisch. In een 

expeditie-oorlog die tegen Kadia werd 

gevoerd kregen soldaten van de VOC 

Maleitsche, Mallabaersche en 

Singaleesche papieren mee.  

9994-95 1785 Iman Willem Falck Bij de bijlagen werden twee translaten 

van Singalese ola’s meegestuurd, 

waren echter niet in de bundel 

bijgevoegd.  

9996 1786 Willem Jacob van 

de Graaf 

 

10012 1788 Willem Jacob van 

de Graaf 

Volgens inventaris NA zou dit een 

Generale omschrijving van Ceylon 

bevatten. 

Mallabaarse en Singalese producten 

(o.a. Mallabaarse kardamom) 

Meegezonden verslag van een uit 

1786 betreft het verminderen van het 

aantal kweekelingen, Europese 

(pleeg)kinderen, die een “Singalees” 

en “Mallabaaren bestaan hebben” en 
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het “alleen bij enige Singaleesen en 

Mallabaaren te bepalen.” In een ander 

gedeelte werden moeilijkheden 

beschreven betreft het invoeren van 

papiergeld: “de Singaleesen” zouden 

verantwordelijk zijn voor alle 

levensmiddelen op de bazaar. “deeze 

Singaleezen” dan met “hunne 

landsvruchten een andere uitweg 

weeten”. Daarnaast komt er een 

Chettiaar voor, een olifantenhandelaar 

en een predikant in de Mallabaarse 

gemeente van Jaffna. 

10029 1793 Willem Jacob van 

de Graaf 

(Alleen gestuurd naar kamer van 

Zeeland) 

Mallabaarse producten: 

Mallabaarsche plantjes en 

Mallabaarsche candamom. 

10048 1795 Johan van 

Angelbeek 

(Alleen gestuurd naar kamer van 

Zeeland, alleen de brief en het register 

behorende tot de bijlagen van de 

missive).  

 

  



67 

 

II: Overzicht geraadpleegde civiele zaken Raad van Justitie 

SLNA 

volgnummer  

Eiser versus gedaagde Jaar Bijzonderheden 

4342-4343 Assena Meestrie Mira 

Poelle contra Madelewa 

Markair Aghamadoe 

Lebbe. 

1766-70 Zaak tussen twee Moorse 

partijen. 

4344 Ismael Lebbe contra 

Sawarie Brito Chitty. 

1766-69 Ismael Lebbe is een moor, 

Sawarie Britto een Chettie. 

4345-4346 Francina Rodrigo contra 

Jan Ulrich Moekly (haar 

man). 

1767-68  

4349 Het nalatenschap van Jan 

Francisco 

1767-81 In een bijgevoegd document 

stelt Francisco zelf een schuld 

te hebben bij de Chettie 

Adriaan Frans Fernando. Ook 

eist een weduwe van de 

Chettie Anthonij Rodrigo in 

een ‘tamulsche’ brief dat 

Francisco nog geld aan haar 

wijlen man verschuldigd was.  

4350 Michiel Jurie Ondaatje 

contra Matthijs 

Kanjemenaden. 

1768-69 Zaak tussen twee Chetties. In 

het document wordt 

gesproken over een ‘translaat 

mallabaarse versekering’. 

4351-4352 Gabriël Hofland contra 

J(o)an de Melho. 

1768-69 De Melho is een Chettie. In 

het eerste document is wordt 

zijn voornaam opgeschreven 

als Joan. Later als Jan. 

Aanwezig als getuigen: 

Mallabaarse tolk & een 

andere Chettie.  

4353 Anthony de Larambelje 

contra Don Philipoe 

Oelegekawela 

1768-69 De gedaagde wordt 

geïdentificeerd als zijnde 

‘bellale’.  

4354 Benjamin Ritscher contra 

Abel Fernando Chitty 

1768-69 Niet beschikbaar 

4355 Familieleden van Antonika 

Nonis, weduwe van de 

Pattangattyn Domingo 

Pieris contra Brisida van 

Dam, weduwe van Pieter 

Sievers 

1769  

4360-4362 Maria Fernando, weduwe 

van Anthony Perera contra 

1769-1770  
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de boedelmeesters van de 

boedel van Dona Pieris, 

weduwe van Silvester 

Fernando 

4363 Tiroewengenaden, factoor 

van de Chitty Mahamadoe 

Marikar contra Simon 

Perera, mohandiram van 

de attepattoe. 

1769-71 De eiser representeert een 

Chetty uit Zuid-India. 

4366 Weesmeesters namens 

Geertuijda Orelius en haar 

man over de erfenis van 

Geertruijda de Moor 

(weduwe van Jonas 

Orelius) contra Johannes 

Everhardus Jongbloet en 

mudaliyar Louis Gomes.  

1770  

4374 Contra Interrogatie van 

Perie Magedoen Bibie 

Naatja, geassisteerd door 

haar man Migidien 

Saayboe. 

1771 Bij het verhoor was een 

Mallabaarse tolk aanwezig.  

4375 Simon Fernando 

Siwesangeren contra 

Saviel Mardappa, 

Mallabaars tolk aan de 

porta (hof) van de 

gouverneur.  

1771 De eiser is een Chetty, de 

gedaagde een Mallabaarse 

tolk. Er is een translaat en het 

oorspronkelijk document in 

het Mallbaars/Tamil 

toegevoegd als bijlagen.  

4376-4377 Magadalena Jacoba van 

Buuren, weduwe van de 

predikant Carel Sezilles 

contra Paulo Waas 

Tirnakere Chitty. 

1771-72 De gedaagde is een Chetty. 

Bij de interrogatie is een 

Mallabaarse tolk aanwezig. 

Ook is er sprake van 

verpanding van een stuk land 

in het Chetty kwartier.  

4378 Willem Jurriaan Ondaatje 

en Cornelis de Cock contra 

Charel Solly 

1771-72  

4389 De factoors van Aingen 

Patta Apie Rama Najeker 

uit Negapatam contra de 

vrijkoopman Paans 

Quintaal ui Pondecherij. 

1772-73  

4393 Wallieamme, weduwe van 

Kadergamer, contra de 

zoons van de overleden 

1772-82 Beide overleden mannen 

worden geïdentificeerd als 

zijnde Madapallie. Eisers 

komen uit de omgeving van 
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Don Christoffel 

Ammaragoon.  

Jaffna 

(Chiangane/Chankanai) Een 

opgeroepen getuige wordt 

geïdentificeerd als zijnde 

Bellale.  

4394-4399 Zaak omtrent het 

nalatenschap van Michiel 

Jurriaan Ondaatje. 

1772-84 Ondaatje wordt 

geïdentificeerd als zijnde 

Chettie. Er werden meerdere 

Moren verhoord, er werd 

vertaald door een Mallabaarse 

tolk. Daarnaast worden de 

executeurs van Ondaatje 

nalatenschap gedaagd door 

een andere Chetty. Deze eiser 

heeft een kopie van een 

Mallabaars bewijs bij zich. 

4400 Executeurs van Gimara 

Fernando, weduwe van 

Michiel Gomes contra 

medeverantwoordelijke en 

executeur van het 

testament, Domingo 

Fernando 

1773  

4402-4403 Christina Rodrigo, 

weduwe, boedelhoudster 

en erfgename van de 

chetty Francisko Rodrigo 

Tamba Pulle, contra 

Salomon Rodrigo 

Sanmogam. 

1773 De mannen van beide partijen 

worden geïdentificeerd als 

Chetty. Lokale heidense 

orakels zouden zijn raad 

gepleegd.  

4404 Don Alexander 

Wanigeratne Mananperie 

Mudaliyar contra 

Arreserkoelasoeria 

Mudaliyar van 

Jaffnapatnam. 

1773-74 De zaak speelt zich af in de 

omgeving van Jaffna, omtrent 

een Mallabaarse obligatie. 

Een van de opgeroepen 

getuigen is een Chetty.  

4405 Kirie Nainde en Poentja 

Nainde, erfgenamen van 

Kaloemenika contra 

Kapoeroewe en andere 

erfgenamen van 

Wiejeendre Nainde. 

1773-74 Kirie Nande wordt enkele 

malen aangeduid als zijnde 

een Singalese zilversmid. 

Ook lijkt hij zichzelf een 

“arme Singalees” te noemen. 

Ook zijn er verwijzingen met 

de oorlog met Kandia (1760-

1766) die worden aangeduid 

als revoltes- en onrusten der 

Singalesen. 
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4412-4415 Sawiel Annandappa contra 

Bastiaan Wanniappa. 

1774-1775 Zowel gedaagde als eiser 

wordt geïdentificeerde als 

zijnde Chetty. Ook wordt er 

geschreven over een 

“Mallabaars bewijs papiere” 

en een “translaat tamulsch”. 

Er worden meerdere 

(heidense) Chetties en Moren 

verhoord. Bij de verhoren is 

een Mallabaarse tolk 

aanwezig.  

4416 Karel Jansz Kaluappoe 

contra, Felix Christoffelsz. 

1774-75  

4418 Dollege Don Philip 

Mohandiram Appoehamy 

en Dodangoddege Adriaan 

Perera contra 

Narangoddegammage 

Salmon Perera. 

1775 De eisers worden 

geïdentificeerd als 

respectievelijk Singalees en 

burger. De gedaagde is ook 

een Singalees.  

4419 Zaak omtrent het 

nalatenschap van 

Francisko Mendies. 

1775 Een van de schuldeisers doet 

dit met een Singalese 

obligatie. Een ander met een 

“translaat Singalees 

pappier” 

4421-4423 Pedro Perera en Soese 

Fernando contra Dominga 

Pieris, weduwe van 

Pattangattyn 

(burgermeester) Francisco 

Fernando. 

1775-76  

4427 Supperemanien Chittiaar 

contra Wiere Rawegen 

Modaliyar, 

vertegenwoordiger van 

Teywane, weduwe van 

Tiagappa Modaliyar. 

1776 Beide partijen worden 

aangeduid als zijnde Chettie 

en heiden. Het testament in 

kwestie is in het Malabaars en 

wordt ook aangeduid als 

translaat tamulsch. Daarnaast 

wordt er in document 

geschreven over iemand de 

een ander een “onnozele 

domme, Malabaarse vrouw” 

hebben genoemd.  

4434 Executeurs van het 

testament van de overleden 

Mudaliyar en de vertaler 

Moettoe Sideappa contra 

Margaritha Thijsz, 

1777 De Mudaliyar was het “hoofd 

der heijdense chetties”. 
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weduwe van Jacobus 

Cheval. 

4441-4442 Voorzitter van de inlandse 

boedelkamer contra de 

weesmeesteren. 

1778  

4444 Lebbe Saayboe, 

vertegenwoordiger van 

Muttu Waytelingen 

Modliaar contra Mira 

Pulle Seesma Lebbe. 

1778 Een zaak van twee Moren dat 

een Malabaarse obligatie 

betreft. 

4447 Gabriël Pieris Tewerayen 

Chitty contra Christina 

Rodrigo, weduwe van 

Francisko Rodrigo 

Tambapulle en Joan 

Rodrigo Sangoe Pulle 

Chitty. 

1778-1779 Zowel de eiser als de 

gedaagde en haar twee 

overleden mannen waren 

Chetties.  

4448 Magedoen Poelle Oemoer 

Neyna contra Kadiri en 

Kadir Lebbe Mira Lebbe. 

1778-1779 Zaak tussen twee Moorse 

partijen. 

4449 Abraham Perera en 

Johannes Dias Peria 

Tamby contra Paulo Roël. 

1778-1779 Een burger en een Chetty 

daagden samen een araatje 

(Arachi – hoofd van een 

dorp) aan.  

4452 Mannan Dias Chitty contra 

Matthijs Gomes Chitty. 

1779 Beide partijen in de zaak 

waren chetties.  

4457 Pedro Winture contra 

Wiereragewen Modliaar. 

1779 De Mudaliyar wordt 

aangeduid als Chetty.  

4458 Wiereragewen Modliaar, 

als vertegenwoordiger van 

de minderjarige dochter 

van zijn overleden vrouw 

contra Aroenaselen 

Modliaar van Galle. 

1779 Als het hier om dezelfde 

Wiereragewen gaat als in 

zaak 4457, wordt hij hier niet 

als Chetty aangeduid.  

4459 Het Diakonij van Colombo 

contra Tiagerasen Nella 

Tambie. 

1779 De gedaagde wordt 

beschreven als de ‘hoofd der 

heijdens chittiets’ 

4463-4465 Aydroos Lebbe Sinne 

Lebbe Marcair contra 

Moestava Lebbe 

Kannecapulle Ispoe Lebbe 

1779-1781 Zaak tussen twee Moorse 

partijen.  

4472 Francisco Matthijs Perera 

contra de erfgenamen en 

executeurs van de erfenis 

van Joannes Speldewinde. 

1780-1789 De eiser is een Chetty, hij 

presenteerde een Malabaars 

akkoord van de hand van een 

andere Chitty (Thomas 

Gabriël). 
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4473-4474 Predikant Philippus de 

Melho contra Magdalena 

Fernando, weduwe van de 

Chitty Joan de Melho. 

1781 De overleden man van de 

gedaagde wordt 

geïdentificeerd als Chetty.  

4476 De boedelmeesteren van 

Matara, als beheerders van 

de erfenis van de tweede 

Mudaliyar van de 

Girreways, Widjesiridare 

Senerat, contra 

Goddewille Koraalage 

Sudannehamy. 

1782 De betrokken partijen worden 

aangeduid Singalezen te zijn. 

In het document worden 

bepaalde eigenschappen en 

problemen toegekend die de 

Singalezen als groep met zich 

zouden dragen.  

4478 Naganader, zoon van de 

overleden Don Christoffel 

Ammaragoon Modliar 

contra Kadergamen 

Tamoderen, erfgenaam van 

Wallieamme. 

1782 Beide partijen in de zaak 

worden geïdentificeerd als 

zijnde ‘Madapallie’.  

4482 Rijklof Nonis contra 

Katherina de Zilva, 

weduwe van de overleden 

Chitty André de Costa.  

1785 De overleden man van de 

gedaagde wordt 

geïdentificeerd als Chetty. 

4485-4485 Heropening van de zaak 

omtrent de erfenis van 

Michiel Gomes. 

1785-1789 Michiel Gomes wordt 

aangeduid als een naar 

Batavia vertokken en aldaar 

overleden Singalees die voor 

zijn vertrek een rechtszaak 

had verloren tegen mede-

Singalees Nikolaas Tonseka 

in 1782. 

4495-4497 Petronella van Dort, 

weduwe en executeur van 

de erfenis van Willem 

Benjamnin van Charlet, 

contra de inlandsche 

boedelmeesteren, als de 

executeuren van de erfenis 

van Chitty Matthijs 

Gomes. 

1787-1790 De zaak gaat om de erfenis 

van een overleden Chetty.  

4498 Gammege Matthees de 

Sielwa contra Matthees, 

zoon van Don Hami en 

Kiembiehittige Oesela. 

1787-1794 De twee partijen worden 

beiden geïdentificeerd als 

‘bellale’, een Nederlandse 

benaming voor zowel de 

Tamil kaste vellale en de 

Singalese kaste Goyigama. 
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4502 Frans Wolkers contra de 

executeuren van de erfenis 

van Pedro Winture. 

1788 Er is sprake van een tolk, 

maar niet van de taal van de 

tolk.  

4513 De secreretaris van de 

Raad van Justitie contra de 

executeuren van de erfenis 

van Nicolaas Fonseka en 

Catharina Fernando, 

weduwe en executeur van 

de erfenis van Philip 

Gomes Rajepakse 

Mohandiram. 

1789  

4516 Samsie Lebbe contra 

Oedoema Naatja. 

1790-1791 De betrokken partijen worden 

geïdentificeerd als Moren.  

4517-4518 Maimon en Koentjema 

contra Sinne Lebbe 

Marikar Audoe Lebbe. 

1790-1791 De betrokken partijen worden 

geïdentificeerd als Moren. 

4523 Samasie, weduwe van 

Kanden contra haar slaaf 

Wallie Sinne. 

1790-1795 De eiser wordt 

geïdentificeerd als 

Madapallie.  

4526 Samuel Rudolph Tavel 

contra Christiaan Perera. 

1792-1795  

4531 Matthijs Brito Sitty contra 

Henricus Volraad van 

Sohsten en Simon Brito 

Salman. 

1793-1794 De eiser in de zaak wordt 

geïdentificeerd als Chetty 

(sitty).  

4532 Oemoer Poelle Ahamadoe 

Lebbe contra Barent 

Nicolaas Degen. 

1793-1794 De eiser wordt 

geïdentificeerd als Moor. 

4533 Jean Jaques David 

d'Estandau contra Mira 

Oessin Mamina. 

1793-1794 De gedaagde wordt 

geïdentificeerd als Moor.  

4534 Zaak omtrent het bezit van 

Goeroegammege Abraham 

de Zielwe volgens de 

thombo’s.  

1793-1794 Abraham de Zielwe wordt in 

het document geïdentificeerd 

als “Singalese 

schoolmeester”.  

4539 Heropening van de zaak 

rond de erfenis van 

Vrijdag Jacobsz door de 

weduwe van Jacobsz, 

Dona Maria de Silva. 

1794  

4540 Oemoer Neina Pulle 

Agamadoe Lebbe contra 

Carel Lodewijk, baron van 

Albedijhl, of Surat. 

 

1794 De moor Oemoer Neina Pulle 

Agamadoe Lebbe daagt Carel 

Lodewijk, de baron van 

Albedijhl, Surat. 
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