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AAN DE LEZERS

Bij de uitgave van De West-Indische Gids — in 1919 — stelde men
zich ten doel: de Westindische "kolonien en hare bevolking bij het
Nederlandsche volk bekend te maken", omdat deze de
Nederlandse belangstelling ten voile "behoeven en verdienen."

De eerste 30 jaren — waarin Dr. H.D. BENJAMINS en Mr. dr. B. DE

GAAY FORTMAN secretaris/eindredacteur waren, en W.R.
MENKMAN, JOH. F. SNELLEMAN, FRED. OUDSCHANS DENTZ, Jhr.

L.C. VAN PANHUYS en C.K. KESLER de meest vruchtbare mede-
werkers — kan gevoeglijk als de bloeiperiode van De West-Indische
Gids beschouwd worden. Dit was een tijd waarin de gemiddelde
omvang van een jaargang bijna 400 pagina's bedroeg, terwijl die
van de 25 jaargangen daarna nauwelijks 250 bladzijden per
jaargang haalde.

Na het beeindigen van de 3gste jaargang besloot men — op
aandrang van de Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA) —
De West-Indische Gids te laten samengaan met de tijdschriften Vox
Guyanae en Christqffel in een periodiek: de Nieuwe West-Indische Gids.
Er werden drie redacties gevormd, die elk — gedurende de korte
periode dat deze samenwerking bestond (1960-1967, jrg. 40-45) —
een deel van de inhoud van het tijdschrift voor haar rekening
namen.

Gezien het feit, dat het aantal abonnees steeds gering was, zal het
niemand verwonderen dat 'het voortbestaan van de Gids' reeds
vele malen onderwerp van gesprek is geweest — vooral toen de
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FIRMA MARTINUS NIJHOFF haar bemoeiingen met deze uitgave na
de 3gste jaargang had gestaakt. Een uit de Redactie voortgeko-
men 'Stichting Nieuwe West-Indische Gids' heeft toen de
exploitatie op zich genomen, maar acht — nadat dankzij de steun
van STICUSA nog zesjaargangen konden verschijnen — thans toch
het ogenblik gekomen, te trachten om door een wijziging van
opzet het voortbestaan van de Nieuwe West-Indische Gids voor
langere tijd te verzekeren.

Tot nu toe was de N. W.I.G. — hoewel de laatste tijd steeds meer in
het Engels werd gepubliceerd — een typisch Nederlands tijd-
schrift, dat open stond voor goed-gedocumenteerde bijdragen op
velerlei gebied. Thans zal het nog slechts open staan voor bijdra-
gen op het terrein van de sociale wetenschappen en humaniora,
welke als regel in de Engelse taal zijn gesteld. Dit betekent dat dit
tijdschrift afziet van de medewerking van de beoefenaren der
natuurwetenschappen die tot dusver zo krachtig hebben mede-
geholpen om de Gids te maken tot een periodiek van algemene
betekenis voor Suriname en de Nederlandse Antillen, terwijl het
ook minder bijdragen zal kunnen publiceren welke, hoe be-
langwekkend ook voor velen, van geringe algemene betekenis
zijn.

Verwacht wordt, dat door deze beperkingen de betekenis van dit,
thans ook als New West Indian Guide aangeduide periodiek weer zal
toenemen — met als gevolg een groter aantal abonnees, waardoor
de voortzetting van de N. W.I.G. verzekerd zal zijn. Dat alle
abonnee's hun tijdschrift trouw mogen blijven, en zich kunnen
verheugen in de pogingen welke thans worden aangewend om dit
periodiek de toonaangevende plaats te hergeven te midden van de
Caraibische gemeenschap, waaraan het zijn inhoud nu alreeds
meer dan zestig jaren heeft gewijd.

P.W.H.
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