
Stellingen  
 
1. De Afro-Caribische focus van het creoliseringsmodel heeft geresulteerd in een verenging 

van het concept en eenzijdige focus op onderdrukking en culturele nieuwvorming als 
bepalende elementen, waardoor de complexe historische ervaring van witte koloniale 
gemeenschappen onderbelicht is gebleven (dit proefschrift). 

 
2. De ontwikkeling van een creools bewustzijn onder Surinaamse Joden veronderstelt – per 

definitie – een creoliseringsproces: to become creole one needs to creolize in the first place 
(dit proefschrift). 

 
3. De perceptie van de gekleurde Joden als een matter out of place toont de hedendaagse 

verbazing over de afwezigheid van een halachisch discours in de achttiende en 
negentiende-eeuwse Surinaams-Joodse gemeenschap in combinatie met een idee van 
Joodse witheid. Anders gezegd: gekleurde Joden worden als een paradox beschouwd, 
omdat ze niet zouden moeten bestaan vanuit een hedendaags westers en orthodox-Joods 
gezichtspunt (e.g.Schorsch 2007, dit proefschrift). 

 
4. De verklaring van de gemarginaliseerde positie van gekleurde Joden vanuit een halachisch 

argument bewijst eens te meer de onmogelijkheid van niet-normatieve geschiedschrijving 
en sluit aan bij Croces beroemde dictum dat alle geschiedenis contemporain is (e.g. Frankel 
1999, dit proefschrift).  

 
5. De aparte toegang voor Surinaamse Joden in het Oud Archief Suriname (NA, 

1.05.10.01:524-529) weerspiegelt de noties van verschil waarop het Nederlands koloniaal 
gezag in Suriname was gebaseerd en maakt koloniale archieven tot primaire bronnen die 
‘gelezen’ en gecontextualiseerd moeten worden (Dirks 2002; Stoler 2002b, dit proefschrift). 

 
6. Systematisch archiefonderzoek leert veel over de samenstelling en samenstellers van het 

archief, maar leidt niet noodzakelijkerwijs tot een beter inzicht in het verleden: “Beter één 
sterke casus in de hand dan tien door systematisch onderzoek verkregen voorbeelden in de 
kast”. 

 
7. De verschuivende classificatie van ‘oosterse vreemdeling’ naar ‘westerse allochtoon’ van 

Chinese Indonesiërs door de Nederlandse overheid toont de maakbaarheid van 
bevolkingscategorieën, maar getuigt vooral van dekolonisatie van de ‘Indo’. 

 
8. Dat Surinamers vervolgens door de Nederlandse overheid worden geclassificeerd als ‘niet-

westerse allochtonen’ illustreert de postkoloniale conditie waarin de Surinamers zich nog 
altijd bevinden en toont de lage waardering van de Nederlandse overheid voor haar eigen 
koloniale cultuurpolitiek in wat bekend stond als ‘Neerlands twaalfde provincie’. 

 
9. De historische betekenis die wordt gegeven aan de cijfercombinatie 9/11 relativeert het 

belang van jaartallen als historische markeringspunten.  
 
10. Niet geschiedenis is een belangrijke identiteitsverschaffer, maar het gebrek aan kennis 

daarover.  
 
11. Goede wijn behoeft geen krans, maar wel een koelkast, in herinnering aan Paul Eigner † 11-5-

2008. 


