
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Praatjes voor de West: de Wereldomroep en de Antilliaanse en Surinaamse
literatuur 1947-1958

de Roo, B.J.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Roo, B. J. (2014). Praatjes voor de West: de Wereldomroep en de Antilliaanse en
Surinaamse literatuur 1947-1958. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/praatjes-voor-de-west-de-wereldomroep-en-de-antilliaanse-en-surinaamse-literatuur-19471958(e3901d38-c4b5-448a-b303-72ebf8d97a4a).html


 3

 

 

VOORAF 

 
Hoewel een studie als deze een eenzame uitdaging is, kan er toch slechts resultaat 

worden bereikt als anderen medewerking, stimulansen en kritische opmerkingen geven. Mijn 
dank gaat allereerst uit naar Jan Hoek, de algemeen directeur van de Wereldomroep tot 2013, 
die toestemming verleende het archief te raadplegen en de ondersteunende diensten 
verordonneerde alle medewerking te geven. Ik hecht eraan mee te delen dat deze toestemming 
zonder enige voorwaarde werd gegeven. Ik hoefde vooraf geen inzage te geven en heb dat 
ook niet gedaan. Van enige invloed op de inhoud van dit werk is dus geen sprake geweest, 
zodat ik in alle vrijheid kon opereren. De medewerkers van de afdeling documentatie waren 
een grote hulp. Tekenend voor de houding van mijn oud-collega’s was de zorg van de 
afdeling beveiliging die in de weekeinden als er bijna niemand in het gebouw was, hun rondes 
uitbreidden naar de afgelegen plek van het archief om te kijken of het met mij als senior nog 
wel goed ging. 

Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal auteurs nog kon interviewen. 
Hiervan zijn er inmiddels een aantal overleden. Ik denk in dankbare herinnering terug aan 
John Leefmans, Johan Ferrier, Boeli van Leeuwen en Jules de Palm. Mijn dank geldt evenzeer 
voor de informatie van Frank Martinus Arion, Carol Elassais en Hein Eersel. Dankbaar ben ik 
voor de hulp die een aantal mensen gaven op verschillende terreinen. Chila Bolivar hielp bij 
het vertalen van teksten in het Papiaments, Eddy van der Hilst en Edmond Tujeehut bij 
teksten in het Sranan en Dilma Arends-Geerman bij het Engels. May Ling Thio stelde de 
eerste publicatie van Jules de Palm beschikbaar. Over de literair onbekende Hubert Dennert 
gaven zijn zussen Tilly en Glenda en zijn vriend Oscar Henriquez mij informatie. Hetzelfde 
deed Maria van der Sluijs-Plantz over haar vader Irving Plantz. Speciale dank gaat uit naar 
Wim Rutgers die ervoor zorgde dat ik op Aruba kon doorwerken doordat hij zijn uitgebreide 
boekenschat ter beschikking stelde. Nico Jörg was van grote waarde met zijn kritische 
opmerkingen over de hele tekst. Dank ben ik ook verschuldigd aan Harold Biervliet, Aart 
Broek, Anneke en Frans van Drie, Liesbeth Echteld, Carel de Haseth, Reint Schutter en Hans 
de Wildt die op verschillende manieren behulpzaam zijn geweest. Bert Paasman wees mij in 
1994 op de mogelijkheid te promoveren met een m.o.-B als vooropleiding, een gedachte die 
mij sindsdien niet meer losliet. Stimulerend werkten de interesse en aanmoedigingen van 
velen, onder wie ook oud-collega’s.  

Michiel van Kempen toonde zich de ideale promotor. Met zachte hand leidde hij me 
van een meer journalistieke schrijfwijze naar het academische betoog zonder dat ik het gevoel 
kreeg mijn eigen aard te verloochenen. Ondanks het feit dat persoonlijk contact minder 
mogelijk was door de afstand tussen Aruba en Nederland, was dit door zijn grote inzet en 
door het glasheldere commentaar op mijn aanzetten geen enkel probleem. Heel bijzonder was 
het te merken dat hij oprecht verheugd was als ik door de onbekende vondsten die ik deed, 
gedeeltes van zijn monumentale Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur moest 
weerspreken en aanvullen. Hiermee is hij een voorbeeld van wetenschappelijke integriteit en 
toonde hij hoezeer het hem aan het hart gaat dat de Surinaamse en Antilliaanse literatuur 
compleet wordt beschreven op een manier die recht doet aan de feiten en omstandigheden.  

Als ik als laatste, maar niet als minste, mijn vrouw Elly bedank, is dat heel wat meer 
dan een obligate formule. Zij deelde volop in het zuur dat een onderzoek als dit 
onvermijdelijk met zich meebrengt, waardoor de voltooiing ervan haar des te zoeter smaakt.  
 
 




