
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Worshipping the great moderniser : the cult of king Chulalongkorn, patron saint
of the Thai middle class

Stengs, I.L.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Stengs, I. L. (2003). Worshipping the great moderniser : the cult of king Chulalongkorn, patron
saint of the Thai middle class. [, Universiteit van Amsterdam, FMG].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/worshipping-the-great-moderniser--the-cult-of-king-chulalongkorn-patron-saint-of-the-thai-middle-class(c81365ed-18f9-4bb2-b645-958eceb69ebd).html


Downloaded from UvA-DARE, the Institutional Repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/71648

Description Stellingen bij het proefschrift
File ID 71648
Filename UBA002001220_02.pdf

SOURCE, OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE:
Type Dissertation
Title Worshipping the Great Moderniser: The Cult of King Chulalongkorn, Patron Saint of the Thai

Middle Class
Author I.L. Stengs
Faculty Faculty of Social and Behavioural Sciences
Year 2003

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
 http://dare.uva.nl/record/150314

Copyrights
 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the copyright holder
(usually the author), other then for strictly personal, individual use.
 
 
UvA-DARE is a service provided by the Library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

http://dare.uva.nl/document/71648
http://dare.uva.nl/record/150314
http://dare.uva.nl


Stellingenn bij het proefschrift 

WorshippingWorshipping the Great Moderniser 
TheThe cult of King Chulalongkorn, patron saint of the Thai middle class 

vann Irene Stengs 

1.. De Chulalongkornmythe maakt modern zijn een Thaise traditie. 

2.. De onderzoeker van een persoonlijkheidscultus onderzoekt de geschiedenis 
vann een beeld en niet de geschiedenis van een persoon. 

3.. Een persoonlijkheidscultus maakt elk historisch detail over de vereerde 
persoonn onaantastbaar. Dit verklaart waarom, sinds de opkomst van de 
Chulalongkorncultus,, in Thailand het academisch onderzoek naar Koning 
Chulalongkornn en zijn tijd tot stilstand is gekomen. 

4.. Een media-hype is een moderne vorm van mythe. 

5.. De terugkeer van afgezette koningen of hun verwanten op het recente 
politiekee toneel maakt duidelijk dat het afzetten van een koning nog geen 
eindee maakt aan de betekenis van het koningschap. 

6.. De inspanningen van de Amerikaaanse regering om na de val van het 
Taliban-regimee de in 1973 afgezette koning Mohammed Zahir Shah naar 
Afghanistann te laten terugkeren maken duidelijk dat ook republikeinen niet 
ongevoeligg zijn voor de magie van het koningschap. 

7.. Met zijn uitspraak 'mij kun je geen koning maken want ik ben het al' heeft 
koningg Simeon II van Bulgarije de essentie van het koningsschap treffend 
geformuleerd. . 

8.. De schaduwzijden van het koningschap worden het duidelijkst geformu-
leerdd in discussies over de positie en het gedrag van de troonopvolger. 

9.. Voor het verwerven van inzicht in de multiculturele samenleving is de 
Nederlandsee etnologie vooralsnog ontoereikend. 

10.. In het kader van een serieus beleid ter vermindering van de alcohol-
consumptiee dient vermelding van de calorische waarde van alcoholhoudende 
drankenn op het etiket verplicht gesteld te worden. 






