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SamenvattingSamenvatting (Summary in Dutch) 

Dezee studie tracht een antwoord te geven op de vraag waarom zich 
rondd Koning Chulalongkorn de Grote - koning van Siam tussen 
18688 en 1910 - tachtig jaar na zijn dood een omvangrijke cultus 
heeftt ontwikkeld. De koning is met name voorwerp van verering 
onderr leden van de Thaise stedelijke middenklasse. Het onderzoeks-
materiaall  waarop deze studie is gebaseerd, is verzameld door 
middell  van veldwerk in de steden Bangkok en Chiang Mai tussen 
septemberr 1996 en december 1997. Om de hoofdvraag van de stu-
diee te kunnen beantwoorden plaats ik het ontstaan van de cultus in 
dee context van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
diee vanaf de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw de 
Thaisee samenleving sterk hebben veranderd. De opkomst van de 
Chulalongkorncultuss valt samen met een sensationele economische 
groei,, een toename van maatschappelijke ongelijkheid en steeds 
hogeree verwachtingen van de mogelijkheden van een * nieuwe eco-
nomie'.. Het ontstaan van deze cultus moet gezien worden tegen de 
achtergrondd van de behoefte aan een nieuw houvast in een tijd dat 
sociaal-economischee zekerheden in toenemende mate aan het 
wankelenn raakten. De eerste tekenen van een cultus stammen uit het 
Bangkokk van eind jaren tachtig en in 1992 werd Koning 
Chulalongkornn door het hele land vereerd. 

Waaromm juist de figuur van Koning Chulalongkorn en niet 
éénn van de vele andere koningen uit de Thaise geschiedenis voor-
werpp van een cultus werd, is alleen te begrijpen door in te gaan op 
dee tijd waarin Chulalongkorn leefde en op de politieke en econo-
mischee kwesties waar Siam zich toen voor gesteld zag. De regeer-
periodee van Koning Chulalongkorn werd gedomineerd door de be-
dreigingg van Siams onafhankelijkheid door de koloniale machten 
Groott Brittanië en Frankrijk. Onder meer om kolonisatie te vermij-
denn werden onder Koning Chulalongkorn tal van bestuurlijke en 
technischee moderniseringen doorgevoerd. Dat Siam zijn onafhan-
kelijkheidd bewaarde en zich op eigen kracht - en niet zoals elders in 
Zuidoost-Aziëë onder het bewind van westerse mogendheden - mo-
derniseerde,, is voor de Thai van grote betekenis. De twee thema's 
onafhankelijkheidd en moderniteit zijn een belangrijk onderdeel van 
dee voorstellingen rond Koning Chulalongkorn. Omdat Koning Chu-
lalongkornn als succesvol 'moderniseerder' moderniteit heeft weten 
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tee verzoenen met de Thaise eigenheid, doen zijn vereerders van nu 
eenn nieuw beroep op zijn krachten. Tegenwoordig zet * moderniteit' 
dee Thaise eigenheid opnieuw onder druk, maar tegelijkertijd biedt 
hett ook een perspectief van welvaart. De cultus biedt een platform 
aann voorstellingen en onzekerheden rond 'moderniteit'. Onafhanke-
lijkheidd is daar een onlosmakelijk onderdeel van. 

Dee cultus rond Koning Chulalongkorn staat niet op zichzelf, 
maarr maakt deel uit van het veel bredere spectrum van Thaise reli-
giositeit.. Daarom volgt op een beschrijving en analyse van de in-
houdd en de vorm van de Chulalongkorncultus in het eerste deel 
(hoofdstukkenn I, II en III ) een tweede deel dat de cultus in de 
brederee religieuze en politieke context plaatst (de hoofdstukken IV 
enV). . 

Inn hoofdstuk I wordt het gemythologiseerde beeld van de 
koningg gepresenteerd en geïnterpreteerd. Hoewel historische ge-
beurtenissenn binnen de cultus een belangrijke rol spelen, wordt de 
cultuss in de eerste plaats gedragen door een sterke verbeelding om-
trentt het verleden. Deze verbeelding komt onder meer tot uiting in 
dede verhalen over Koning Chulalongkorn. Hij komt hier naar voren 
alss een hard werkende en verlichte vorst met compassie voor zijn 
volk.. Hij wist modernisering te combineren met het behoud van de 
Thaisee eigenheid en bleek een eersteklas strateeg die het imperia-
listischee Westen zodanig wist te manipuleren dat hij Siam voor 
kolonisatiee kon behoeden. In de verhalen verschijnt Koning Chula-
longkornn dan ook als de belichaming van het ideaal van Boeddhis-
tischh koningschap, als een koning die dankzij zijn deugden en more-
lee verdiensten welvaart en voorspoed aan zijn onderdanen heeft 
gebrachtt en zijn koninkrijk door een moeilijke tijd heeft geloodst. 
Koningg Chulalongkorn wordt daarom herinnerd als de Grote Gelief-
dee Koning. 

Aann de basis van veel van de hedendaagse verhalen over 
Koningg Chulalongkorn staan de geschriften van Prins Damrong Ra-
janubhabb (1862-1943), een halfbroer van de koning, die ook be-
kendd staat als 'vader van de Thaise geschiedbeoefening'. Prins 
Damrongg kan beschouwd worden als een van de belangrijkste 
grondleggerss van de hedendaagse ideologie rondom het koning-
schap.. De officiële Thaise geschiedschrijving en het officiële beeld 
vann Koning Chulalongkorn zoals die terug te vinden zijn in de 
schoolboekjes,, zijn in essentie nog steeds gebaseerd op de geschied-
schrijvingg van Prins Damrong. Ook al kent iedereen Koning Chula-

330 0 



longkorn,, dit verklaart nog niet waarom juist hij  plotseling zo popu-
lairr  is geworden dat de verhalen over  zijn leven steeds weer  in alle 
mediaa worden verteld en aan het bestaande corpus van verhalen 
voortdurendd nieuwe worden toegevoegd. De massale productie aan 
populairee Chulalongkornlectuur  laat zien dat hier  niet louter  sprake 
iss van door  de staat gestuurde propaganda rond de monarchie. Inte-
gendeel,, de greep van de staat op de media is zo verzwakt, dat ze 
eenn groot deel van haar  controle over  het beeld van Koning Chula-
longkornn en de verhalen die er  over  hem worden verteld heeft verlo-
ren.. Om te begrijpen waarom van deze verhalen zoveel aantrek-
kingskrachtt  uitgaat dat een cultus heeft kunnen ontstaan, analyseer 
ikk  aan de hand van de begrippen * narrativ e truth ' en 'historical 
truth ''  hoe de overtuigingskracht van bestaande verhalen kan groeien 
enn hoe nieuwe ervaringen en verhalen er  kunnen worden ingepast. 

Hett  tweede hoofdstuk analyseert de rol van portretten van de 
koningg in de cultus. De Chulalongkorncultus wordt gekenmerkt 
doorr  een overweldigende productie van Chulalongkornportretten en 
vann voorwerpen waarop een portret van de koning staat afgebeeld. 
Watt  deze voor  hun bezitters betekenen en waarom de massapro-
ductiee geen afbreuk doet aan de sacrale betekenis van het beeld, 
wordtt  uitgelegd aan de hand van de Thaise opvattingen over  de 
bovennatuurlijk ee krachten van afbeeldingen van heiligen. Boven-
dienn kunnen individuele vereerders van de koning een massaproduct 
eenn persoonlijke betekenis geven, waardoor  het toch een uniek 
objectt  wordt. 

Inn dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de bijzondere relatie 
tussenn portretten en mythe. Aan de hand van het van Benjamin af-
komstigee begrip aura wordt aangetoond hoe portretten en mythe 
intrinsiekk met elkaar  verbonden zijn. De portretten hebben de poten-
tiee om degenen die Koning Chulalongkorn via de verhalen in al zijn 
kwaliteitenn kennen, te verbinden met de wereld waar  de koning het 
krachtigstee symbool van is: de wereld van Thaise eigenheid en mo-
derniteit.. Aan de hand van een aantal specifieke portretten worden 
tott  slot de verhouding tussen mythe en beeld en de betekenis die de-
zee portretten hebben voor  hun bezitters in detail bekeken. 

Inn het derde hoofdstuk staat ritueel centraal, in het bijzonder 
dee relatie tussen het staatsritueel op Chulalongkoradag bij  het rui -
terstandbeeldd in Bangkok en de populaire interpretaties ervan. Het 
hoofdstukk laat zien hoe groepen en personen zich het staatsritueel 
toeëigenenn en het van nieuwe interpretaties voorzien. Uit het con-
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trastt tussen de officiële ceremonie, die vrijwel zonder publiek 
plaatsvindt,, en de overweldigende drukte tijdens de populaire bij-
eenkomstenn op Chulalongkorndag blijkt dat de koning vooral van 
betekeniss is in het dagelijks leven van zijn vereerders. De beschrij-
vingenn en analyses van de vieringen van Chulalongkorndag bij een 
aann de koning gewijde tempel en bij een medium laten zien hoe in-
dividuenn en groepen zich via de Chulalongkorncultus mani-festeren. 
Doorr te letten op emancipatie, gender en competitie zien we rond de 
Chulalongkorncultuss nieuwe religieuze netwerken ont-staan, waarin 
bijvoorbeeldd vrouwen een publieke leidende rol op zich kunnen 
nemenn die tot dusver aan mannen was voorbehouden. 

Hoofdstukk IV plaatst de cultus in een bredere religieuze 
contextt en is opgebouwd rond de geschiedenis van een organisatie 
diee via haar wekelijkse bijeenkomsten bij het ruiterstandbeeld de 
vormm van de cultus mede bepaalt. De opvattingen en religieuze acti-
viteitenn van deze beweging bieden ook inzicht in de dynamiek van 
dee Thaise religiositeit in de afgelopen veertig jaar en in de samen-
hangg ervan met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
Daarnaastt blijkt in dit hoofdstuk hoe de betrokkenheid van bepaalde 
intellectuelenn bij de beweging bijdraagt aan een verzoening van 
Thaisee voorstellingen van het bovennatuurlijke met een 'modern' en 
wetenschappelijkk wereldbeeld. Deelname aan een cultus wordt zo 
acceptabell  of zelfs aantrekkelijk voor grote groepen uit de midden-
klassee die eraan hechten zich als modern te presenteren. 

Hoofdstukk V gaat tenslotte in op de ontwikkeling van de 
beeldvormingg rond de immens populaire Koning Bhumibol Aduly-
adej,, die tijdens de veldwerkperiode zijn vijftigjarig ambts-jubileum 
vierde.. Toen Koning Bhumibol de troon besteeg was het Thaise ko-
ningschapp een vrijwel inhoudsloos instituut. Door een combinatie 
vann politieke omstandigheden en persoonlijk charisma heeft deze 
koningg het koningschap opnieuw zoveel inhoud gegeven dat hij op 
ditt moment haast als een heilige wordt vereerd. Uit een vergelijking 
tussenn de verering van Koning Bhumibol en de Chula-
longkorncultuss blijkt dat in de verbeelding rond beide koningen een 
nieuwee opvatting van Boeddhistisch koningschap is ontstaan, die ik 
'modernn Boeddhistisch koningschap' heb genoemd. Een essentieel 
kenmerkk van dit beeld is het vermogen van de moderne Boed-
dhistischee koning zijn koninkrijk met behoud van eigenheid en on-
afhankelijkheidd op het pad van moderniteit te leiden en zijn on-
derdanenn van een toenemende welvaart te verzekeren. Hoe hoog-
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gespannenn de verwachtingen zijn blijkt uit vooral het bestaan van 
eenn Verborgen spreken' over de rampspoed die Thailand te wachten 
staatt als het instituut van het koningschap zou falen, een spreken dat 
nooitt in de media te lezen of te horen is, maar circuleert in de vorm 
vann profetieën, roddel en gerucht. Het ontstaan van de Chulalong-
koracultuss kan voor een belangrijk deel tegen de achtergrond van 
dezee hooggespannen verwachtingen worden gezien: er hangt zo 
veell  van het koningschap af dat een juiste vervulling ervan de capa-
citeitenn van een sterfelijk vorst te boven gaat. 
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FigureFigure 1 

Sitess which remember of a visit by King Chulalongkorn nowadays have 
becomee tourist attractions (photograph courtesy of Sjon Hauser) 





FigureFigure 2 

Thee scene 'The Abolition of Slavery' in the Thai Human Imagery 
Museum m 





FigureFigure 3 

'Thee Abolition of Slavery' on an educational poster 





FigureFigure 4 

'Thee Picture' 

Kingg Chulalongkorn and Tsar Nicholas, a photograph taken 
duringg the king's first visit to Europe (1897) 





FigureFigure 5 

Kingg Chulalongkorn's portrait with the parliament building 
(New-Year'ss greeting card) 





FigureFigure 6 

AA composition of the equestrian statue and the parliament building 
(miniposter) ) 
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FigureFigure 7 

AA selection of King Chulalongkorn gift items and mementos 





FigureFigure 8 

Clockk with a portrait of King Chulalongkorn in uniform 

Jigsaww puzzle depicting a photograph of the king taken in Italy (1897) 





FigureFigure 9 

Coverr of a stampalbum depicting one of the stamps issued on the occasion 
off  the unveilment of the equestrian statue (1908). 





FigureFigure 10 

'Thee Second Coronation Portrait' 

Photographh of King Chulalongkorn in royal attire 
duringg his second coronation (1873) 

New-Year'ss greeting card 
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FigureFigure 11 

'Thee l x Petit Journal Portrait' 

Frontt page of the Le Peut Journal weekly supplement, 
Sept.. 19th 1897 

New-Year'ss greeting card 





FigureFigure 12 

'Thee King Cooking a Meal' 

Coverr of a cookbook with receipes of the king's favourite dishes 





FigureFigure 13 

Thee gilded statue made after the 'Second Coronation Portrait' 
Watt Doi Chang temple, 

duringg the 1998 Chulalongkorn Celebrations 
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FigureFigure 14 

Portraitt of King Chulalongkorn, after a photograph of the king taken in 
Italyy (1897). In front a vase of bencharong - a porcelain strongly 

associatedd with Royal arts and King Chulalongkorn - and a flower 
garland,, a traditional offering, are added. 

(New-Year'ss greeting card) 
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FigureFigure 15 

'Whereverr the king is, his heart is at home.' 
(New-Year'ss greeting card) 





FigureFigure 16 

Kingg Chulalongkorn in navy uniform together with his son Prince 
Khett Udomsak Chompol, the 'Father of the Thai Navy' 

(New-Year'ss greeting card) 
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FigureFigure 17 

Thee wreath presented by the Boon Rawd Brewery 





FigureFigure 18 

Thee wreath presented by the Sai Jai Thai Foundation 
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FigureFigure 19 

Thee wreath presented by the Ratchasetthi Art School 





FigureFigure 20 

Thee wreath presented by the Worarat School 
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FigureFigure 21 

TheThe wreath presented by ' 9944231-3' 





FigureFigure 22 

'Somdett To teaching the young Prince Chulalongkorn' 

Inn Twentieth Century Impressions ofSiam (1908) the picture is 
captionedd 'Buddhist Priest and Disciple' 

(miniposter) ) 





FigureFigure 23 

Thee medium Mae Wan, possessed by the spirit of King 
Chulalongkorn,, at the phone with a distant client 
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FigureFigure 24 

Highlightss of the King Chulalongkorn collection of a business 
managementt lecturer at Chulalongkorn University 

(Articlee in the women's magazine Dichan of October 1994) 





FigureFigure 25 

Kingg Bhumibol Adulyadej 
withh camera, walkie talkie, and pencil 

againstt a lush background of green 
(New-Year'ss greeting card) 





FigureFigure 26 

Onee of the most extensively reproduced portraits of King Bhumibol, 
showingg the map, the pencil, the camera strap, and the bead of sweat. 

top:: miniposter; 
below:: murals on Dusit Zoo wall, the Chiang Mai Flower Parade, 
andd billboard in Chiang Mai during the golden jubilee celebrations 

(alll  in 1997) 





FigureFigure 27 

'Hiss Majesty the King is greeted by a hundred year old woman 
duringg his visit to the Northeast' 

(Large-sizee greeting card) 





II  (J i5 <?!/ ttTTtfWIV t 3 V ff f "fI  i$ 0 

,ht ,ht 1'!1'! liïliiV  ' / l i l ï . i i i l u II J : o . 

FigureFigure 28 

Thee king's talents on a series of stamps issued 
onn the occasion of his 70th birthday 

(Advertisementt in Sarakhadi, December 1997) 
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FigureFigure 29 

Greetingg card with electronic musical device 





FigureFigure 30 

Kingg Bhumibol and Princess Sirindhorn 
(New-Year'ss greeting card) 





FigureFigure 31 

Kingg Bhumibol ending the Black May crisis (1992) 





FigureFigure 32 

Twoo great kings 
(New-Year'ss greeting card) 





FigureFigure 33 

Thee farmer king harvesting what his grandfather has sown 
(New-Year'ss greeting card) 




