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1. Reeds in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname legden vrouwen een bijl aan de wortels van de 
koloniale Surinaamse mannenmaatschappij door mannen actief te betrekken bij de 
vrouwenemancipatie. Dit proefschrift.  
 
2. De positie van Surinaamse vrouwen kan niet worden begrepen zonder diepgaande kennis en 
analyse van de verworvenheden die vrouwelijke agents of change veroverden als onderdeel van een 
proces waarin het vroegtwintigste-eeuwse koloniale Suriname ging moderniseren. Dit proefschrift.  
 
3. In tegenstelling tot de koloniale slavernij erkende het modern kolonialisme de gekoloniseerde juist 
wel in diens mens zijn, waardoor zich een ethische politiek ontwikkelde gebaseerd op de vermeende 
morele superioriteit van de kolonisator. Dit proefschrift.  
 
4. De impact van de dominante assimilatiepolitiek – in dit proefschrift: de ‘Hollandse Aanwezigheid’– 
toont hoezeer de fysieke onderwerping van voorheen in het modern-koloniale Suriname was 
vervangen door mentale kolonisatie. Dit proefschrift.  
 
5. De pogingen begin twintigste eeuw van bovenaf de gezondheidsbeleving van Surinaamse burgers 
te beheersen waren een belangrijk onderdeel van het modern kolonialisme in Suriname, maar 
slechts gedeeltelijk succesvol vanwege de (religieuze) veerkracht van de volkscultuur. Dit 
proefschrift.  
 
6. Als onderdeel en agent of change van Nederlands (assimilatie)beleid verdient Sophie Redmond 
een plek in de canon van multicultureel Nederland.  
 
7. In het land van voormalige kolonisatoren is multiculturalisme gedoemd te mislukken, omdat het 
concept multiculturalisme ooit was ontwikkeld als koloniale beheers strategie in de gekoloniseerde 
gebieden en niet als postkoloniaal politiek (integratie)beleid in eigen land.  
 
8. Bij geschiedschrijving wordt een strijd geleverd tussen emotie en intellect.  
 
9. In sommige religieuze tradities mogen vrouwen gelijkwaardige soms zelfs dominante posities 
vervullen, maar religie en religieuze tradities zijn en blijven patriarchaal.  
 
10. Het recht op privacy weegt niet zwaarder dan de voordelen van terrorismebestrijding.  
 
11. Hervorming van de sociale verzekeringswetten Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Investeren in 

Jongeren (WIJ), Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) en Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wet Wajong) tot één regeling, is een vooruitgang van steun naar bijstand.  
 


