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Stellingen

1. De West-Indische Compagnie was na de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) de tweede Nederlandse 'multinational' waarvan
overduidelijk bleek dat het algemeen belang en het maken van
winst niet samengaan.

2. Montesquieu stelde in zijn 'Esprit des Lois' (15, 7, p. 395):
"L'esclavage est contre la nature, quoique dans certains pays il
soit fondé sur une raison naturelle". Deze verhelderende
stellingname impliceert dat er op aarde gebieden zijn waar de rede
noch redelijk noch natuurlijk is óf dat er gebieden zijn waar de
natuur noch natuurlijk noch redelijk is.

3. Toetsing van de formele wet aan het Statuut zou mogelijk moeten
zijn, daar de opvatting dat de volksvertegenwoordiging de instantie
bij uitstek is om de wet te beoordelen in deze tijd niet meer
opgaat.

4. De wens van Nederland 'haar' Westindische eilanden in één
staatkundig verband bijeen te houden werd ingegeven door
gezonde economische motieven.

5. Onder invloed van de gevolgen van dekolonisatie is de
Nederlandse interpretatie van het zelfbeschikkingsrecht gewijzigd -
in de jaren zestig betekende het 'onafhankelijkheid' - thans kan het
zelfbeschikkingsrecht óók worden uitgeoefend door associatie of
door onderdeel te blijven vormen van het voormalig moederland.

6. Dit proefschrift had niet zo dik behoeven te zijn, als politici en
deskundigen eerdere rapporten over een bepaald onderwerp
doorlazen, alvorens daarover weer een rapport te maken met
grotendeels dezelfde causale verbanden en conclusies.

7. Donald Duck werd zo populair, omdat de neefjes Kwik, Kwek en
Kwak in crisissituaties altijd tot een uniforme oplossing komen in
tegenstelling tot de volwassenen die bij een crisis allemaal een
andere oplossing hebben, op grond van hun verschillende educatief
verworven expertise; het 'neefjesmodel' ondersteunt het axioma
dat in een noodsituatie maar één oplossing de juiste is.

8. Daar waar de rassen tegenover elkaar slaan worden de wapens van
de seksualiteit mecgesmeed in het staal van de verachting. De
blanke veracht de man met één-achtste negerbloed, en die veracht
weer wie één-kwart daarvan heeft, en die veracht weer de mulat,
die weer de Zambo, die weer de Neger, en de neger veracht zijn
negerin, en de Negerin de Indiaan, en de Indiaan zijn
Indianenvrouw en die slaat haar hond.


