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SAMENVATTING  

De Palk Baai (Palk Bay), gelegen in Zuid-Azië, maakt een complexe sociaal-ecologische crisis door.Deze crisis 
is verbonden met de modernisering van visserij, de burgeroorlog in Sri Lanka en de etnische politiek van de 
regio.Het meest concreet krijgt de crisis vorm in het opgelopen visserij-conflict tussen Indiase kottervissers en 
de pas uit de burgeroorlog opgekrabbelde kleinschalige vissers van Sri Lanka. 
Dit onderzoek introduceert een sociaal-ruimtelijke benadering om de Indiase kant van het conflict beter te 
begrijpen. De sociaal-ruimtelijke relaties van Indiase kottervissers betreffende hun toegang tot Sri Lankaanse 
wateren worden, gebruikmakend van een schema van Jessop et al. (2008)*, uiteengelegd in een viertal 
geografische dimensies - territorium, schaal, plaats en netwerk.Ieder van deze dimensies, die verbonden 
worden met vraagstukken rondom identiteit, burgerschap en politiek, geeft een eigen lens om de sociaal-
ruimtelijke relaties van Indiase kottervissers beter te begrijpen.Mijn onderzoeksvraag luidt: Hoe gebruiken 
Indiase kottervissers sociaal-ruimtelijke relaties om grensoverschrijdende visserij-activiteiten in de 
Palk Baai te kunnen blijven uitoefenen? Het antwoord op deze vraag wordt in dit proefschrift in zeven 
hoofdstukken uitgewerkt.Het centrale gedeelte van het proefschrift bestaat uit vier hoofdstukken die ieder één 
deelvraag behandelen. 
Subvraag 1. Hoe maken Indiase kottervissers gebruik van een proces van ‘territorialisering’ om mariene hulpbronnen in de Palk 
Baai toe te eigenen?  
In hoofdstuk 3 gebruik ik het begrip ‘relationele territorialiteit’, zoals beschreven door de Zwitsers/Franse 
geograaf Claude Raffestin, om de grensoverschrijdingen van Indiase kottervissers te onderzoeken.Hierdoor 
kon ik vaststellen hoe de Internationale Maritieme Grens die in 1974 officieel door de overheden van India en 
Sri Lanka is afgesproken, over de jaren verschillend is geïmplementeerd.Ik heb deze dynamiek vervolgens 
gekoppeld aan voortgang in de etnische oorlog in Sri Lanka, de regionale politiek, en het stelsel van 
geopolitieke relaties in beide landen.De relationele benadering geeft tenslotte inzage in de wijze waarop 
territorialiteit dagelijks door Indiase kottervissers wordt beleefd. 
*Jessop, B.(2001).Institutional re (turns) and the strategic-relational approach.Environment and Planning A, 33(7), 1213-1236.5  



Subvraag 2. Hoe bemoeilijken en beïnvloeden ‘schaal’ en ‘schaalpolitiek’ de dialoog die plaatsvindt tussen Indiase kottervissers en 
kleinschalige vissers in noordelijk Sri Lanka om tot een gemeenschappelijke oplossing van problemen in de Palk Baai te komen?  
In het bestuderen van ‘schaal’ heb ik het begrip ‘schaalpolitiek’ ingebracht om complicaties in de sociaal-
ruimtelijke relaties van de Indische trawlvissers te begrijpen.De overeenkomst die beide groepen vissers in 
augustus 2010 in Chennai afsloten, gebruik ik als casus om het conflict in de Palk Baai kritisch door te lich-
ten.Schaalpolitiek verduidelijkt hoe de spanningen die tussen vissers ontstaan, te maken hebben met de relaties 
die zij met lokale alsook met regionale en nationale actoren onderhouden.Door dit te verbinden aan het beheer 
van mariene hulpbronnen toon ik aan dat bewegingen tussen actoren op verschillende schaalniveaus de 
vissersovereenkomst van augustus 2010 ondermijnden.Hoofdstuk 4 presenteert de werking van relaties in het 
conflict en geeft aan hoe de betrokkenheid van meerdere schaalniveaus het gebruik van hulpbronnen 
beïnvloedt. 
Subvraag 3. Hoe beïnvloedt ‘relational placemaking’ (relationele plaatsmakerij) tussen ‘plaats op land’ en ‘plaats van visserij’ (op 
zee) de toegang tot en het gebruik van mariene hulpbronnen?  
‘Relational placemaking’ is mijn invalshoek voor het verkennen van de relatie tussen ‘plaats’ en social-
ruimtelijke relaties.Ik heb de dagelijkse levens van vissers (en de locaties waar die zich afspelen) in twee 
kotterhavens (Rameswaram en Mandapam) intensief bestudeerd.Hierbij heb ik mij geconcentreerd op de lokale 
schaal.Het concept ‘relational placemaking’, dat veelvoudig gebruikt wordt binnen de geografie, heb ik 
aangewend om de relaties tussen verschillende plaatsen (landingscentra en visgronden) die door vissers 
gebruikt worden te analyseren.Hoofdstuk 5 Dit hoofdstuk bepleit daarom een multidimensionale en relationele 
benadering voor het bestuderen van het beheer van hulpbronnen. 
Subvraag 4. Hoe genereren de netwerken van kottervissers politiek vermogen om de grensoverschrijdende visserij in Sri Lankaanse 
wateren te blijven uitoefenen?  
In hoofdstuk 6 worden door middel van Actor-Netwerktheorie (ANT) de netwerken van Indiase kottervissers 
die hen politiek vermogen leveren uiteengezet.Ik beschrijf de connecties en de sociale netwerken die de Indiase 
kottervissers inzetten om de grensoverschrijdende visserij te kunnen blijven uitoefenen.Het netwerk dat voor 
kottervissers het meest effectief is, verbindt hen met de media, de communicatie infrastructuur, en de 
politiek.In hoofdstuk ..geef ik aan hoe dit netwerk in stand wordt gehouden en versterkt door de verschillende 
actoren en hun strategieën.De  
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macht van de Indiase kottervissers blijkt niet alleen af te hangen van henzelf ofvan een onzichtbaar politiek 
klimaat Macht, zoals beschreven in dit hoofdstuk, is afkomstig van de verschillende actoren en hun handelen 
binnen in een netwerk dat door de jaren heen aan de Indiase kant van de Palk Baai is ontstaan  
De relationele benadering zoals in dit onderzoek wordt toegepast, geeft inzicht in de wijze waarop sociale, 
politieke en economische processen actoren op verschillende momenten verschillend beïnvloeden Dit betekent 
dat het kennen vandepositiesvandebetrokkenactorenenhunverhoudingtotzowelhetconflictalsook de bredere 
sociale, politieke en economische processen belangrijk wordt Mijn onderzoek is daarom een pleidooi voor een 
relationele benadering voor het begrijpenvanconflictenmetbetrekkingtotnatuurlijkehulpbronnen. 


