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Nederlandsee samenvatting 

Hett onderzoek waarop dit boek is gebaseerd is de oogst van 'doorleefd veldwerk' in Sri Lanka en 

Zuidd India (1977-1989). Dit werd vervolgd door een paar jaar van theoretische reflectie en analyse 

inn Nederland (1989-1996), Zweden (1996-1998) en Noord Ierland (1998-2000), aangevuld met 

veldwerkk in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Thailand, Nederland en Sri Lanka (1991-2000). 

Daaromm is deze studie van de noden en werkelijkheden van politiek geweld, zoals gezien door 

nationalistischee Tamil paramilitairen, een experiment. Het probeert de bij de studie van politiek 

geweldd onvermijdelijke dimensies van ethiek, doodslag en oorlog te beschrijven en te verklaren 

doorr middel van de stem van de ewaring, en door het in-between perspectief van een betrokkene. 

Ikk begin met een inleiding op de studie van politiek geweld en de culturele constructie 

ervann door middel van een samenvatting van context, achtergrond en perspectief, en 

beargumenteerr in het kort de term 'conflict'. Ik benadruk mijn voorkeur voor een 

poststructuralistischee (zij het eclectische) lij n van argumentatie in deze tekst. Daarna wijd ik uit 

overr de betekenis van 'de tekst' a la Paul Ricoeur en benadruk het belang ervan voor zowel de 

lezerr als de schrijver. Op basis van deze argumentatie verklaar ik op een tamelijk eclectische 

manierr waarom ik heb gekozen voor een autobiografisch, zelf-reflexief veldwerkverslag. Dit gaat 

inn feite over de problematiek van tekstuele representatie van sociale 'werkelijkheden', verwant 

aann werk in de Amerikaans antropologische traditie door mensen als Clifford, Marcus en Fischer, 

hoewell  enigszins getemperd door de sociale semiotiek van Gottdiener. Ik wijs vervolgens op het 

centralee belang van folk narratives voor de culturele constructie van politiek geweld en illustreer 

ditt met een autobiografische anekdote. Deze beschrijving is bedoeld om de lezer een beeld te 

gevenn van zekere existentiële 'werkelijkheden' in (historische) representaties van politiek geweld 

inn Sri Lanka en ze op die manier te introduceren in het hoofdprobleem dat mij interesseert. Deze 

experimentelee beschrijving is bedoeld als een eye opener, die de lezer op het spoor moet brengen 

vann het 'hier en nu' van culturele constructies van politiek geweld en de brede invloed die het 

ookk buiten de sfeer van het conflict heeft. 

Dezee studie is ook een commentaar op bestaande en toekomstige processen van 

conflictbeheersingg en onderhandeling over politieke overeenkomsten in Sri Lanka. Ik bekijk dit 

onderwerpp vanuit de gezichtspunten van mannelijke, Tamil paramilitairen in ballingschap, 

kijkendd voorbij het conflict. De discussie bevat vergelijkend materiaal dat nuttig kan zijn voor 
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anderee wetenschappers en praktisch betrokkenen die zijn belast met de moeilijke taak om 

conflictenn tot een eind te brengen, om duurzame vrede te bewerkstelligen, en anderzins te stellen 

hebbenn met de humanitaire consequenties van (politiek-militair) conflict of oorlog. Mijn 

argumentenn gaan in tegen de algemene opinie die 'daders' stigmatiseert en slachtoffers van 

politiekk geweld verheerlijkt. In feite ben ik van mening dat zij die politiek geweld uitoefenen -

namelijkk paramilitaire daders en hun (reguliere en niet-reguliere) militaire collega's - evenzeer 

slachtoffersslachtoffers zijn van (in dit geval) de existentiële crisis waar Sri Lankezen van alle etnische, 

nationalistische,, politieke en religieuze overtuigingen, binnen en buiten de gevechtsarena, mee 

zijnn geconfronteerd. Ik gebruik de termen conflict en oorlog door elkaar in deze tekst. Een 

algemenee problematiek waar elke wetenschappelijke onderzoeker van onderwerp politiek 

geweldd tegenover komt te staan is begrip te krijgen voor de moeilijkheden van de weergave van 

watt soms diep gevoelde ervaringen zijn. Daarom wijd ik uit over theoretische en praktische 

kwestiess van politiek geweld en de culturele constructies ervan. 

Ikk geef ook een tour d'horizon van de historische antecedenten die aan de hedendaagse 

politiek-militairee conflicten en de oorlog in Sri Lanka van 1970 tot 2000 ten grondslag liggen. Dit 

zall  ook het belang aangeven van bepaalde spanningen die bestaan tussen een 

poststructuralistischee houding (zoals bijvoorbeeld van Tyler) en het meer traditionele verlangen 

omm 'historisch informatief te zijn. Terwijl politiek geweld in de periode na de Koude Oorlog een 

algemenee context hiervan vormt, besteed ik ook specifieke aandacht, zij het op een eclectische 

manier,, aan case studies die passen bij het hedendaagse Sri Lanka - waar politiek geweld 

voorkomtt en wordt gezien als zodanig, in zijn situationele praktijken, door het publiek. 

Vertrekkendd van een politieke economie van kennisproduktie kijk ik vervolgens naar 

poststructuralistischee analytici en geweld. Vanaf dit punt is het een zaak van het funderen van 

theoriee en het bestuderen van de relatie tussen cultuur, politiek geweld en macht. In deze 

discussiee onderzoek ik de rol van de mimese van de combat mode en van haat. Door voorbeelden 

uitt case studies en de verbatim verhalen van een selecte groep Tamil paramilitairen in 

ballingschapp beschrijf ik een zekere innerlijke werking van culturele constructies van politiek 

geweldd om daarmee de theoretische argumenten van de eerdere hoofdstukken te funderen, en te 

kijkenn naar ethiek, doodslag en oorlog van dichtbij. Ik plaats mijzelf ook in deze tekst en beschrijf 

mijnn rol als actor-deelnemer en auteur. Ik concludeer door de concrete werkelijkheden en 

beleidsmaatregelenn om aan het conflict een einde te makenn in ogenschouw te nemen, vooral op 
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hett gebied van herintegratie, rehabilitatie, reconstructie en bemiddeling, van onderhandeling en 

liett anderzins beheersen van conflict. 
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