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Samenvatting:

Op welke manier zijn politieke aantallen en verhoudingen vastgelegd in de postkoloniale 
staat en hoe draagt de toewijzing van meerderheids- en minderheids classi� caties bij tot 
het ontstaan van geweld? Hoe past de schuivende en onstabiele nexus tussen identiteit 
en status van de minderheid en de meerderheid binnen de theorievorming? Deze 
dissertatie, die gebaseerd is op langdurig veldwerk en sociaal historisch onderzoek naar de 
ethnogra� sch verwaarloosde moslims en Singalezen in zuidelijk Sri-Lanka, onderzoekt 
in welke mate het meerderheids-/minderheidsschema een ambivalente positie inneemt 
die zowel binnen als buiten de formele structuren van de post-koloniale natiestaat te 
plaatsen is. De verhouding tussen meerderheid en minderheid wordt gezien als de basis 
van de souvereine democratie, het antwoord van laatstgenoemde hierop is echter steeds 
vaker het vaak gewelddadig afdwingen of  onderdrukken van communalisatie. Beide 
tactieken dienen ertoe om de pre-eminentie van een staatsvorm die is samengesteld 
door meerderheid en minderheid te destabilizeren en uit te stellen. Zo glijdt de 
verhouding tussen meerderheid en minderheid weg van de fundamentele ontologie 
van de natiestaat en wordt zij opportunistisch en op � exibele wijze opnieuw neergezet 
als populistische rethorica, een veelzeggende politieke cultuur, en als affectieve tropen 
gegroepeerd rondom lege gehistoriseerde referenties en onstabiele verankeringen. Los 
van demogra� sche aantallen beschouwt de gedestabiliseerde meerderheid zichzelf  
als behorend tot een minderheid en wordt de minderheid op haar beurt bestempeld 
als een meerdeheid die op niet legitieme wijze tot stand is gekomen. Op deze manier 
varieert de positie van de minderheid naar gelang de samenloop der omstandigheden 
terwijl het discours zich voortbeweegt van taal en religie naar economie en vraagstukken 
ervoor zorgen dat de focus zich verplaatst van het regionale- naar het nationale en 
trans-nationale niveau. Het etnogra� sch herbeschouwen van de relaties tussen 
gemeenschappen in termen van wegglijdende verhoudingen tussen de minderheid en 
de meerderheid doet niets af  aan de stelling dat de fundamenten van de democratie 
in het bestuur door de meerderheid liggen. Deze dissertatie ontkent geenzins de 
structurele overheersing van een sterke numerieke meerderheid die de politieke macht 
weet te verkrijgen door middel van een ‘moraliserend’ beroep op hun ‘numerieke’ 
dominantie, aandeel en verhouding. Deze studie stelt eerder voor dat we stilstaan bij 
ons begrip van zulke formele, koloniale en statische categoriën van breuken tussen 
gemeenschappen die voortgezet worden in politieke theorie en publieke cultuur. We 
moeten opnieuw nadenken over de gemeenschap buiten de exclusivistische ethnische 
en religieuze termen, door rekening te houden met de koloniale genealogie, waaronder 
de cartogra� e, het statistisch bevolkingsonderzoek, de wijze waarop belasting wordt 
geheven, de indirecte heerschappij en andere vormen van koloniaal bestuur. Dit project 
bekijkt het begrip gemeenschap vanuit meer dan ethnische en religieuze exclusivistische 
polen door 1. te begrijpen dat het proces van minderheidsvorming een structurerend 
principe is dat niet alleen voortkomt uit de meerderheid, maar in de eerste plaats uit de 
daadwerkelijke mogelijkheden van het politieke systeem; 2. rekening te houden met de erfenis 



van koloniale classi� caties als het creëren van  minderheden, ethniciteit en religie in 
het post-koloniale tijdperk; 3. de verschuivende vraagstukken rondom de minderheid/
meerderheid te volgen in meerdere nationale en trans-nationale regimes; 4. te erkennen 
dat het publieke discours rondom ethnisch en religieus reductionisme verankerd is in 
wetenschappelijke claims die als kernleer gewelddadigheid hebben, en die geen ruimte 
over laten voor andere invalshoeken. Deze studie betwist dat er in termen van geweld 
kan worden gedacht zonder dat dit wordt uitgeoefend. In welk licht moeten wij de 
categorie geweld beschouwen als we deze niet alleen kunnen toeschrijven aan een verschil 
(tussen gemeenschappen) betreffende het vraagstuk van religie, ethniciteit, meerderheid 
en minderheid?

De post-koloniale staat gaat uit van de � ctie van verhoudingen tussen 
meerderheid en minderheid, zodat er kan worden bestuurd vanuit de mogelijkeid om 
sociale beloften te maken. Alleen heeft de staat geen stabiel sociaal contract op welke 
beloften de meerderheid of  de minderheid kan rekenen vanwege de toevlucht van de 
staat tot een niet-contractuele, buiten de wet staande mogelijkheid tot terreur en geweld. 
Hiet wordt de claim van de staat tot handhaving van de wet voortdurend overschreden 
door haar investeringen in buitenwettig geweld en de deformatie van de contractuele 
meerderheid/minderheid door dergelijk geweld. Dit is waarom het burgerschap in 
de post-koloniale democratie een categorie blijft die aan � uctuatie onderhevig is. De 
formatie van het politieke thema omvat opeenvolgende biogra� sche episodes die de 
deformatie doen pro� leren en een parodie maken van de morele houding van de staat, 
wiens democratische orde wordt overschreden door buitenwettig geweld. Geweld door 
de staat is in de kleinste contouren van het leven van alledag gegraveerd en omschrijft 
een post-koloniaal thema waarbinnen consequent alle contractuele actie wordt gezien 
als een verborgen schending van het contract of  als een uitvlucht. Hier kan geen 
sprake zijn van een publieke sfeer zoals bij Habermas: van een wet die het discours, de 
reciprociteit, de legitimatie en de intersubjectieve evalutatie veilig stelt. Sociale evaluatie 
is precies dat deel dat plaats vindt buiten de dominante publieke sfeer en een lens van 
hermeneutische achterdocht. Al dit buitenwettig geweld leidt niet tot het stichten van 
een nieuwe orde maar tot de democatisering van het politieke uitstel hetgeen ook uitstel 
is van de democratie.


