
Ten geleide bij de vijfde druk

Het paradijs overzee verscheen in 1997 en beleefde sindsdien verschil-

lende herdrukken, de eerste bij Bert Bakker, de latere bij de KITLV 

Uitgeverij. Begin 2011 verschijnt de vijfde druk, die per defi nitie de 

laatste zal zijn, omdat het boek voortaan met de techniek van prin-
ting on demand op elk moment kan worden bijgedrukt. Dit lijkt dus 

de laatste gelegenheid te zijn voor een postscript bij een boek waar-

van een enkel hoofdstuk zelfs al twintig jaar oud is. Die kans wilde 

ik niet voorbij laten gaan. Wat ik in dit ‘Ten geleide’ beoog is twee-

voudig. Ik refl ecteer allereerst, mede naar aanleiding van de ont-

vangst van het boek, op de keuzes die ik maakte en de standpunten 

die ik innam in Het paradijs overzee. Daarna maak ik enkele opmer-

kingen over de ontwikkelingen in Suriname en de Antillen en in 

hun relaties met Nederland, alsmede over ‘ Caraïbisch Nederland’. 

Wat ik uitdrukkelijk niet zal doen is een analyse maken van het vele 

dat de afgelopen vijftien jaar is toegevoegd aan de boekenkasten 

vol kennis, wetenschappelijk en anderszins, over de ‘Nederlandse’ 

Caraïben en hun relaties met Nederland en hun directe omgeving. 

Daarvoor verwijs ik naar de uitstekende, inmiddels uiteraard digi-

taal aangeboden catalogi van het KITLV.

Dit ‘Ten geleide’ heeft dus een persoonlijke toonzetting. Dat geldt 

eigenlijk ook voor het oorspronkelijke boek, dat ik indertijd schreef 

vanuit de gedachte dat dit als een soort tussen balans moest gelden: 

dit heb ik tot nog toe geleerd en dit wil ik de lezer overbrengen, dit 

is wat ik te zeggen heb over ‘De “Nederlandse” Caraïben en Neder-

land’ (de ondertitel), dit zijn volgens mij de belangrijkste thema’s, 

deze combinatie van onderwerpen geeft een goed beeld – en voor 

deze interpretaties en toonvoering sta ik.
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 Zou ik dat nu allemaal heel anders hebben gedaan? Ik stond 

al eerder voor die vraag, namelijk bij de voorbereiding van een 

Engelstalige versie, die werd gepubliceerd onder de titel  Paradise 
Overseas; The Dutch Caribbean: Colonialism and its Transatlantic  Legacies 
(Macmillan, 2005). Voor die versie schrapte ik de inleidingen tot 

de vier delen en het hoofdstuk ‘Caraïbische dilemma’s’, waarin ik 

een bredere Caraïbische context schilderde; dat leek me voor een 

gespecialiseerd Engelstalig publiek onnodig. Ik voegde her en der 

wat toe: een wat breder vergelijkend perspectief op de Nederlandse 

koloniale geschiedenis, historische en historiografi sche updates. Ik 

schrapte nog twee hoofdstukken, namelijk ‘ Voltaire, Stedman en 

de Surinaamse slavernij’ en ‘Het voorspel tot de exodus’. Alleen het 

hoofdstuk over de aard van de  Surinaamse slavernij haalde ik weg 

uit inhoudelijke overwegingen. Mijn reden het niet op te nemen 

was dat het zo vaak was gelezen als een relativering of zelfs goed-

praten van de slavernij in Suriname. Ik meen nog steeds dit verwijt 

niet terecht is, maar was het misverstand moe. In deze Nederlands-

talige herdruk is het hoofdstuk gehandhaafd; de lezer oordele zelf.

 In de maanden na het verschijnen van Het paradijs overzee werd 

het boek niet alleen veelvuldig en veelal positief gerecenseerd, 

maar trok het ook veel aandacht in de media. Uiteraard vond ik dat 

mooi, maar het verraste mij (en de uitgever) ook wel. Kennelijk was 

er een markt aan het ontstaan voor publicaties over ‘de West’, die 

altijd volledig in de schaduw hadden gestaan van Nederlands-Indië. 

Op de achtergrond speelde daarbij uiteraard de sterke groei van 

de Caraïbische gemeenschap in Nederland een rol, en de erken-

ning dat Nederland nog lang niet klaar was met de beide voorma-

lige koloniën. Die markt en het aantal publicaties over wat ooit 

‘West-Indië’ heette zijn sindsdien alleen maar gegroeid, een mooie 

inhaalslag.

 Ik mocht niet klagen over de teneur van de recensies, maar 

uiteraard was er ook kritiek. Enkele critici misten een strakker 

 theoretisch kader. Daarover kan ik, een stapel eigen boeken ver-

der, eigenlijk alleen maar zeggen dat ik nog altijd denk dat histo-

rici goed thuis moeten zijn in theoretische en vooral vergelijkende 

debatten, dat zij hun eigen premissen en concepten helder moeten 

omschrijven – maar dat het in historisch onderzoek toch primair 

gaat om het presenteren van nieuwe gegevens en het leggen van 
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nieuwe verbanden tussen oude en nieuwe gegevens. De meer-

waarde van een gewichtige theoretische inleiding in een voor een 

breder publiek bedoeld boek als ‘Het paradijs overzee’ zou gering 

zijn geweest.

 Wat mij veel meer heeft beziggehouden was kritiek dat ik te 

weinig afstand zou hebben genomen van de gruwelijkheid van de 

slavernij, dan wel in ruimere zin te weinig kritisch zou zijn geweest 

over het Nederlandse kolonialisme. Deze kritiek sprak door in de 

ergernis die het ‘Voltaire-stuk’ opriep, maar bij voorbeeld ook het 

hoofdstuk ‘Slaaf, zwart; mens’ – alsof mijn uitvoerige analyse van 

de wijze waarop (inderdaad) witte mannen eeuwen her schreven 

over zwarten en ‘kleurlingen’, over tot slaaf gemaakte Afrikanen 

c.q. slaven of over het instituut van de slavernij, op welke wijze dan 

ook een identifi catie met die auteurs impliceerde.

 Het is zeker zo dat ik in Het paradijs overzee probeer mij verre te 

houden van moraliseren. Ik heb indertijd gestreefd naar een men-

geling van empathie en wetenschappelijke distantie. Ik geloof dat 

mijn latere werk diezelfde toonzetting heeft, die kennelijk bij mij 

past. Ik realiseer mij nu beter dat het voortdurend zoeken naar de 

historische en regionale vergelijking en naar de nuance irritatie 

kan oproepen, het gevoel dat wat nu breed wordt ervaren als his-

torisch onrecht toch weer wordt ‘weggerelativeerd’. Dat was mijn 

bedoeling niet, zoals ik betoogde in een verhandeling onder de 

(weer te ironische?) titel ‘Schuld en boete’ (pp. 305-10). Maar net 

als toen ben ik er vandaag van overtuigd dat de wetenschap er pri-

mair is om het verleden en de hedendaagse erfenissen ervan te 

begrijpen en te verklaren, niet om daarover voortdurend obligate 

morele oordelen te vellen.

 Terugkijkend heb ik niet het gevoel dat er veel overbodigs in Het 
paradijs overzee staat (al kon het her en der beknopter). Het valt mij 

achteraf op dat ik de thematiek van transnationalisme vrij terloops 

besprak – daarvan wist ik indertijd kennelijk te weinig. Dat geldt in 

ruimere zin ook voor de stukken uit het boek die meer antropolo-

gisch van thematiek zijn. In het laatste hoofdstuk zeg ik daar ook 

wel wat over. Ik onderstreepte dat ik niet pretendeerde een ‘alter-

natieve etnografi e’ van Suriname of de Antillen te presenteren, 

maar dat het mij er meer om te doen was ‘vragen te stellen bij de 

manier waarop betrokken opinion makers graag denken en praten 
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over de nationale identiteit’ (p. 320). Misschien had ik duidelijker 

moeten zeggen dat ik noch de expertise, noch de tijd had voor dat 

etnografi sche werk; dat doe ik hierbij alsnog. Ik ben een historicus 

met onder meer een sterke belangstelling voor antropologische 

thema’s, maar geen antropoloog.

 Het paradijs overzee is geen conventionele geschiedenis van 

 Suriname en de Antillen. Dat was mijn bedoeling ook niet. Meer-

malen gaf ik aan dat de onderlinge contrasten te groot zijn – het zal 

geen toeval zijn dat er de afgelopen tien of vijftien jaar geen andere 

boeken verschenen waarin de koloniale en meer recente geschie-

denis van de ‘Nederlandse Caraïben’ en hun relatie tot Nederland 

in onderling verband werden onderzocht. Ik denk dat mijn invals-

hoek in die zin vernieuwend was, maar moet nog eens benadruk-

ken dat dit boek geen enkele pretentie van volledigheid heeft en 

geen strakke chronologische ordening kent. Ik had indertijd geen 

zin om zo’n conventionele geschiedenis te schrijven, en nu overi-

gens evenmin. Als historisch naslagwerk is Het paradijs overzee niet 

bedoeld.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest in de tijd sinds 

de eerste druk verscheen, en in hoeverre zijn die verrassend in het 

licht van mijn uit 1997 daterende tour d’horizon? Ik kom tot vier 

thema’s, waarbij ik me er overigens van bewust ben dat deze selec-

tie niet vanzelfsprekend is.

 Allereerst de staatkundige en politieke ontwikkeling. Voor de voor-

malige Nederlandse Antillen is dat een duidelijk verhaal. Oktober 

2010 (10-10-10) werd het land de Nederlandse Antillen ontman-

teld. De eilanden kozen ervoor los van elkaar verder te gaan maar 

het Koninkrijk niet te verlaten. Het Koninkrijk der Nederlanden 

kent nu vier landen (naast Nederland zijn dat Aruba, Curaçao en 

Sint Maarten), terwijl Bonaire, Sint Eustatius en Saba ‘openbare 

lichamen’ werden, een soort gemeentes van Nederland. Gelijk-

tijdig is de rol van het Koninkrijk, en daarmee van Nederland, 

versterkt. Die ontwikkeling spoort met mijn analyses in Het  paradijs 
overzee over blijvende non-soevereiniteit als een logische, juist in 

de Caraïben gewenste uitkomst van het dekolonisatieproces, over 

de geringe onderlinge samenhang van de Antillen en over een 

intensivering van de Haagse betrokkenheid die onvermijdelijk 
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spanningen en het verwijt van ‘rekolonisatie’ blijft oproepen.

 Staatkundig veranderde er weinig in Suriname, het in de vroege 

jaren negentig nog wel bepleite idee voor een terugkeer naar het 

Koninkrijk werden voltooid verleden tijd, en dat verbaast niet. De 

politieke ontwikkeling was wel opmerkelijk. Coalities en presiden-

ten van de ‘oude’ en de nieuwe politiek wisselden elkaar af, en 

in 2010 kon de voormalige legerleider en putschist Desi  Bouterse 

op legale wijze het presidentschap opeisen. Deze verrassende uit-

komst was mede mogelijk doordat de voorgaande regeringen niet 

bereid of in staat waren haast te maken met de berechting van de 

decembermoorden en excessen tijdens de binnenlandse oorlog. 

Van meer belang was echter de generatie wisseling, niet in de poli-

tiek maar in het electoraat. Jongere Surinamers maken zich kenne-

lijk minder druk over dubieuze zaken in het verleden en laten zich 

meer leiden door de beloftes en performance van de ‘multi-etnische’ 

politicus Bouterse. Hoe dit zij, zijn terugkeer naar het centrum van 

de macht markeerde en versterkte een al langer lopend, maar voor-

heen voornamelijk door Den Haag bepleit proces van interstate-

lijke verzakelijking.

 Vanuit een oogpunt van internationale politieke relaties ver-

anderde er weinig. De Antillen bleven politiek primair gericht op 

Nederland, economisch op hun directe omgeving en de  Verenigde 

Staten. Onder president Hugo Chávez roerde Venezuela zich af en 

toe richting de Benedenwinden, maar het bleef over en weer bij 

verbale schermutselingen en dit zal hoogstwaarschijnlijk zo blij-

ven. De geleidelijke interstatelijke verwijdering tussen  Suriname 

en Nederland ging gepaard met een bewuste versterking van de 

regionale banden, in het bij zonder in  CARICOM (1995) en, moge-

lijk van groter belang, een sterkere belangstelling voor oude (de 

 Verenigde Staten) en nieuwe (Brazilië en China) grootmachten. 

Een tweede thema is de economische ontwikkeling en daaraan gekop-

peld migratie. Opnieuw is het beeld voor Suriname enigszins ver-

rassend. Er is sprake geweest van een zeker economisch herstel en 

een verbetering van de perspectieven. De groei kwam niet van het 

al decennialang te zware overheidsapparaat, evenmin uit de afl o-

pende Haagse ontwikkelingshulp, maar uit de hernieuwde, al dan 

niet legale benutting van de natuurlijke hulpbronnen, uit externe 
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investeringen en uit ondersteuning door de Surinaamse gemeen-

schap in Nederland. Met die groei kwamen ook tienduizenden 

immigranten, vooral uit Brazilië en China. Gelijktijdig bleek de tij-

dens de binnenlandse oorlog ingezette urbanisatie van de marrons 

onomkeerbaar. Dit alles maakt dat de etnische samenstelling van 

Suriname, in het bijzonder in en rond Paramaribo, ingrijpend is 

veranderd. Dat dit economische, politieke en culturele gevolgen 

heeft is nu al merkbaar en dit zal de komende jaren slechts duide-

lijker worden.

 De economische en demografi sche ontwikkeling van de zes 

 Caraïbische eilanden was voorspelbaar. De voornamelijk op toe-

risme berustende groei van Aruba en Sint Maarten zette zich 

voort, overigens tegen hoge ecologische kosten. Beide eilanden 

fungeerden als magneet voor arbeidsmigranten uit de wijde omge-

ving. Daarmee dringt, nog afgezien van allerlei maatschappelijke 

problemen, de vraag wie een ‘echte’ Arubaan of Sint- Maartenaar 

is en welke rechten en plichten de nieuwkomers hebben zich 

steeds sterker op. Een geheel ander fenomeen deed zich voor op 

 Curaçao, waar tegen een achtergrond van economische stagna-

tie weliswaar ook nog steeds sprake is van permanente, zij het in 

omvang  beperkte, migratie vanuit de Caraïbische omgeving, maar 

waar de emigratie naar Nederland zich voorzette, zozeer dat inmid-

dels bijna de helft van de ‘Curaçaose gemeenschap’ in Nederland 

woont.

Daarmee komen wij op het transnationalisme, een thema dat ik bij 

het schrijven van Het paradijs overzee misschien wat meer aandacht 

had moeten geven. Ik zie daar twee verschillende ontwikkelin-

gen. De demografi sche groei van de ‘Surinaamse gemeenschap’ 

tekende zich tussen 1970 en 2010 voornamelijk in Nederland af. 

Terwijl in Suriname de bevolking van 350.000 zielen eerst afnam en 

pas later weer langzaam groeide tot ongeveer 500.000, verveelvou-

digde het aantal ‘Surinamers’ in Nederland, van nog geen 30.000 

tot ruim 335.000. De Surinaamse gemeenschap is daarom bij uit-

stek transnationaal geworden, wat onder meer blijkt uit de inten-

sieve persoonlijke en virtuele contacten, de spectaculaire groei van 

het vliegverkeer over en weer, de cruciale betekenis van steun in 

geld en natura die vanuit Nederland aan Suriname is gegeven, en 
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de intensieve circulatie van nieuws en ideeën – met dank aan de 

nieuwe digitale media.

 Het verbaast niet dat sommigen menen dat er nu een hechte en 

duurzame transnationale gemeenschap is ontstaan. Ik ben daarvan 

wat minder overtuigd. Allereerst plaats ik vraagtekens bij het begrip 

‘gemeenschap’. Waar in Suriname althans een voortdurende 

po ging wordt gedaan, van overheidswege maar ook door allerlei 

maatschappelijke spelers, om het natiegevoel te bevorderen, lijkt 

zich in Nederland een patroon af te tekenen waarin Surinamers 

zich meer op hun etnische afkomst dan nationaal profi leren – zo 

zij zich al niet primair als (al dan niet ‘kleurrijk’) Nederlands gaan 

defi niëren. Daarbij spelen het wisselen der generaties en ook exo-

gamie, het aangaan van relaties met mensen uit andere groepen, 

een belangrijke rol. Het eerste impliceert dat de tweede en vol-

gende generaties minder direct betrokken zijn bij het land van her-

komst van hun (groot)ouders – niet onbelangrijk gezien het feit 

dat nu al de helft van de ‘Surinaamse Nederlanders’ in Nederland 

is geboren. De hoge mate van exogamie onder vooral Afro-Surina-

mers betekent bovendien dat een toenemend aantal van de Neder-

landers die wel tot de Surinaamse gemeenschap worden gerekend 

hun ‘wortels’ hooguit deels aan de overzijde van de oceaan hebben 

liggen.

 Dit betekent niet dat er geen sterke banden zijn tussen beide 

landen en in het bijzonder binnen de transnationale ge meenschap. 

Het lijkt mij echter naïef om te veronderstellen dat deze verbon-

denheid in de loop der tijd even sterk zal blijven. Nederlandse wet-

geving heeft de migratie vanuit Suriname naar Nederland tot een 

minimum teruggebracht, de cijfers voor remigratie blijven laag. 

Natuurlijk staat daar tegenover dat veel oudere Surinaamse Neder-

landers een deel van het jaar in het land van herkomst wonen, of 

van plan zijn dat te gaan doen. Maar al met al ontwikkelen de beide 

delen van die veronderstelde gemeenschap zich demografi sch 

gescheiden. Ook in andere opzichten tekent zich nu al een groei-

end onderscheid af. Een goed voorbeeld daarvan is de politieke 

arena. De dagen dat Surinamers in Nederland een stem hadden in 

de Surinaamse politiek en Surinaamse partijen daartoe ook actieve 

afdelingen in Nederland hadden gaan voorbij. Typerend voor de 

kloof was dat blijkens opinieonderzoek Surinamers in Nederland 



viii

veel sterker gekant waren tegen een presidentschap van Bouterse 

dan het electoraat in Suriname.

 Voor de Antillen ligt dit voorlopig anders. De weigering de 

onafhankelijkheid te aanvaarden is mede ingegeven door de wens 

het recht van vrije vestiging in Nederland te behouden. Van dat 

recht hebben de afgelopen decennia inwoners van alle zes eilan-

den, maar vooral van Curaçao gebruik gemaakt. Woonden er in 

1970 13.500 Antillianen in Nederland, dat aantal is nu vertienvou-

digd. Er waren jaren dat de cijfers voor remigratie hoger lager dan 

die voor vertrek, maar de tendens is duidelijk – en zo leeft bijna 

de helft van alle Curaçaoenaars nu in Nederland, een percentage 

dat voor de andere eilanden veel lager ligt. Van een transnationale 

Antilliaanse gemeenschap kunnen wij zonder toelichting moeilijk 

spreken, maar van een transnationale Curaçaose gemeenschap wel.

 Hoe zal deze gemeenschap zich ontwikkelen? In de Haagse 

politiek wordt de afgelopen jaren steeds vaker aangedrongen op 

beperking van de vrije toelating van Antillianen in Nederland. Ik 

verwacht niet dat deze roep zal verstommen, maar evenmin dat dit 

tot effectieve maatregelen zal leiden. Dat betekent dat het circu-

laire migratieverkeer zich zal voortzetten, heen en weer over de 

oceaan, voorlopig nog vooral tussen Curaçao en Nederland, maar 

dat kan verkeren, al naar gelang de economische ontwikkeling op 

de eilanden. Zolang er sprake is van vrij migratieverkeer en dit zo 

sterk circulair is, kan met recht van een Curaçaose transnationale 

gemeenschap worden gesproken. Toch is voorspelbaar dat zich ook 

hier op een wat langere termijn een zekere verwijdering gaan voor-

doen, weer onder invloed van het wisselen van de generaties en 

exogamie. Ik verwacht niet zozeer dat de Curaçaose oriën tatie op 

Nederland zal afnemen, maar wel dat de tweede en volgende gene-

raties Antilliaanse Nederlanders minder sterk op het geboorte-

eiland betrokken zullen zijn – lakmoesproef zal daarbij zijn hoe-

lang zij Papiaments zullen blijven spreken. 

In het laatste hoofdstuk van Het paradijs overzee besprak ik onder 

meer de vraag van de betekenis van de koloniale geschiedenis voor de iden-
titeit van Nederland. Ik stelde met enige verbazing vast dat over dat 

laatste weinig werd gesproken, en zeker niet publiekelijk. Dat is 

sterk veranderd. Onder invloed van de postkoloniale migraties en 
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in bredere zin het debat over het inmiddels ernstig in diskrediet 

geraakte multiculturalisme is het afgelopen zeer veel gesproken 

over de koloniale geschiedenis, voor wat Suriname en de Antillen 

betreft veelal in een schuldbewuste sfeer. Wees ik er in 1997 nog op 

dat nergens in Nederland ook maar een monument in Nederland 

verwees naar de Atlantische slavenhandel en slavernij (p. 309), 

sindsdien werden in Amsterdam een nationaal monument en 

enkele andere gedenktekens onthuld, gevolgd door Middelburg. 

Er kwam een Nationaal Instituut Nederlands  Slavernijverleden 

(NiNsee). Er werd een standbeeld voor Anton de Kom onthuld in 

Amsterdam-Zuidoost, een Hindostaans migratiemonument in Den 

Haag, en daarmee is de lijst lang niet compleet. Iets dergelijks geldt 

voor het onderwijs, museale tentoonstellingen en de media: zon-

der twijfel tekende zich een inhaalslag af waarin ‘de West’ voor het 

eerst een beetje uit de schaduw kwam van ‘Indië’.

 Met Het paradijs overzee beoogde ik een bijdrage te leveren aan 

het in beeld brengen van Suriname, de Antillen en hun relaties 

met Nederland. Natuurlijk kwam ik dus ook te spreken over vragen 

van geschiedenis en identiteit en vanzelfsprekend mengde ik mij 

later dus ook in de vele maatschappelijke en politieke debatten die 

zich hierover in ontvouwden. En uiteraard was en ben ik blij dat 

deze vaak vergeten en ook wel actief verdrongen geschiedenis bre-

der bekend is geworden.

 Dit neemt niet weg dat ik in deze debatten over de ‘schaduw-

zijden’ van de Nederlandse geschiedenis en identiteit ook wel 

geconfronteerd ben met standpunten en emoties waarmee ik niet 

altijd goed raad wist. Dat er van Nederlandse zijde nog al eens 

wordt geschamperd over ‘dat gezeur’ over kolonialisme en slaver-

nij, dat verbaasde me niet zo, evenmin dat binnen de  Antilliaanse 

en Surinaamse ‘gemeenschap’ zo verschillend wordt geoor deeld 

over het kolonialisme, de hedendaagse erfenissen ervan en de 

vraag of en hoe Nederland dit goed zou moeten en/of kunnen 

maken. In zulke debatten ging het er soms erg emotioneel aan toe, 

en achteraf realiseer ik me dat ik de diepte van die emoties vaak 

pas te laat enigszins peilde – wat nog altijd iets anders is dan dat ik 

die emoties werkelijk meevoelde. Ik voelde me soms onbedoeld en 

ongecontroleerd witter worden.

 Met veel distantie kan ik vaststellen dat die heftigheid onvermij-
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delijk is, evenals de neiging om in die inhaalslag kampen te gaan 

onderscheiden van zwarte versus witte geschiedschrijvers. Toch kan 

ik moeilijk anders dan vaststellen dat toonvoering en niveau van 

zulke – meer in kleine kring, de media en virtuele ruimtes dan in 

wetenschappelijke media gevoerde – debatten vaak ronduit teleur-

stellend waren. Ik kan slechts het standpunt herhalen dat ik steeds 

heb verdedigd. In de geesteswetenschappen, en zeker in het den-

ken over de geschiedenis en haar hedendaagse erfenissen, is er alle 

ruimte voor meervoudige perspectieven, maar uiteindelijk is het 

een heilloze weg om binnen de wetenschap te berusten in een prin-

cipieel onderscheid tussen aan afkomst of identiteit vastgeklonken 

perspectieven. Daarom is ook het onderscheid tussen ‘zwarte’ en 

‘witte’ perspectieven op de Caraïbische geschiedenis vanuit weten-

schappelijk oogpunt de dood in de pot.

 Aan het eind van Het paradijs overzee (p. 325) bepleitte ik voor 

meer onderzoek, ‘ongehinderd door een overmaat aan over-

wegingen omtrent wat in een postkoloniale geschiedenis wel of 

niet kan en mag worden gezegd’. Aan die oproep heb ik mij zelf 

in mijn latere publicaties in elk geval wel gehouden. Met dat werk 

hoopte ik, net als eerder met Het paradijs overzee en nu ook met dit 

‘Ten geleide’, mijn lezers tot meedenken en, vooruit, tegenspraak 

te blijven inspireren.




