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Stellingen behorend bij het proefschrift Praatjes voor de West 
 

1. Het belang van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Antilliaanse en 
Surinaamse literatuur in de jaren tussen 1947 en 1958 is in de literatuurgeschiedenis 
onderschat. Hij publiceerde meer dan enig contemporain literair tijdschrift, speelde 
een hoofdrol bij het vastleggen van de orale overlevering en was belangrijk voor de 
ontwikkeling van schrijvers als Boeli van Leeuwen, Jules de Palm en John Leefmans. 

 
2. Voor de Surinaamse vernieuwingsbeweging Wie Eegie Sanie was de Wereldomroep 

het voornaamste medium om haar ideeën te verspreiden. Uit de 32 keer dat dit 
gebeurde, blijkt dat het heersende beeld van een beweging die bouwde aan een 
nationale Surinaamse cultuur niet klopt. Men maakte zich sterk voor de herwaardering 
van de Afrikaanse elementen in de Surinaamse cultuur en was dus in feite een 
emancipatiebeweging die zich richtte tegen de op Europa gerichte Creoolse elite. 

 
3. Vanaf 1947 voerde J. van de Walle een redactiebeleid dat pas in de jaren zestig 

algemeen ingang vond bij andere media: vastleggen van de literatuur uit het verleden, 
de literatuur op moderne wijze uitbouwen, informeren over regionale ontwikkelingen, 
het ontwakende culturele en politieke nationalisme stimuleren en alle ruimte geven 
aan de volkstalen. 

 
4. Van de Walle had meer oog voor de eigenheid van de verschillende Caribische 

culturen dan het BBC-programma Caribbean Voices. Schrijvers presenteerden zelf 
hun verhalen in de taal die zij wilden, terwijl de BBC een bovenregionaal Engels eiste 
en de verhalen heel lang door Engelse omroepers werden voorgelezen. 

 
5. De Wereldomroep schakelde twaalf verhalenschrijvers in: Irving Plantz, Raúl Römer,  

Hubert Dennert, John Leefmans, Frits Moll, W. Halfhide, Carol Elassaiss, Boeli van 
Leeuwen, Jules de Palm, Johan Ferrier, Frank Martinus (Arion) en Henk Dennert. De 
eerste zeven debuteerden bij de Wereldomroep. Vijf van hen publiceerden na hun 
periode bij de Wereldomroep niet meer. Het is een illustratie van de stelling dat het 
belangrijk is dat er een publicatiemogelijkheid is die geleid wordt door iemand die 
actief aan talent scouting doet en die er ook voor zorgt dat de bijdragen fatsoenlijk 
worden gehonoreerd. 

 
6. De Wereldomroep publiceerde zeer geprononceerde migrantenliteratuur, waarbij met 

name hoofdmotieven als de inburgering en de herwaardering en definiëring van het 
eigene voor het eerst in de Antilliaanse en Surinaamse literatuur voorkwamen. 

 
7. Het effectiefst kan het Koninkrijksgevoel gestalte krijgen in een 

radionieuwsprogramma dat in alle delen van het Koninkrijk wordt uitgezonden met 
bijdragen afkomstig uit alle landen en eilanden.  

 
8. De Nederlandse pogingen om een Rijkswet op het personenverkeer binnen het 

Koninkrijk tot stand te brengen, stranden steeds, omdat men er in een of andere vorm 
ook in wil opnemen dat sommige Caribische Nederlanders de toelating tot Nederland 
ontzegd kan worden of dat ze uit Nederland gezet kunnen worden. Hiermee neemt 
men in principe het discriminerende beleid tussen mensen met de Nederlandse 
nationaliteit van de Caribische landen over. 

 



9. De frequente wisselingen van Nederlandse bewindslieden voor Koninkrijksrelaties, 
samen met de snelle veranderingen in het ambtenarenapparaat op dit ministerie zorgen 
ervoor dat het collectieve geheugen op de departementen in Curaçao en Aruba deze 
landen een voorsprong geeft bij onderhandelingen. 

 
10. Voor gepensioneerden is de perfecte verjongingskuur het beginnen van 

promotieonderzoek: men begint eraan als werkloze oudere en eindigt als jonge doctor. 
 

11. Wie een kuil graaft voor een ander wordt zelf moe.    
 
 


