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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.  
 
 



 4

 

 

INHOUD 

 

1. Inleiding: doel en opzet      5 

 

2. Een tijd van grote veranderingen    13   

 

3. De Wereldomroep      28 

 

4. De West-Indische afdeling van de Wereldomroep  35 

 

5. Orale literatuur       64 

 

6. Wie Eegie Sanie       80 

 

7. Hubert Dennert       114 

 

8. Boeli van Leeuwen      132 

 

9. Jules de Palm       195 

 

10. Frank Martinus (Arion)     235 

 

11. John Leefmans       267 

 

12. Incidentele medewerkers     287 

 

13. Voordrachten en secundaire bijdragen   312 

 

14. Uitlui        341 

 

Samenvatting        356 

 

Summary        365 

 

Bijlage A: Chronologisch overzicht Praatjes voor de West 373 

 

Bijlage B: De programmering in de praktijk   381 

 

Bibliografie        385 

 

Personenregister         393 

 

 

 

 

 



 5

 

 

1. INLEIDING: DOEL EN OPZET 
 

Een witte vlek op de landkaart van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur is wat de 
Wereldomroep eraan heeft bijgedragen. Dat de Wereldomroep schrijvers voor de microfoon 
haalde, was al bekend, maar wat ze deden was terra incognita.1 Dit onderzoek heft deze 
lacune voor een groot deel op voor de jaren 1947- 1958, omdat systematisch doorspitten van 
het draaiboekenarchief veel bijdragen op de kaart kon zetten. Voor het eerst kwam ik 
omstreeks 1995 in dit archief. Hier was een concrete aanleiding voor. Het hoofd van de 
programmadienst van de Wereldomroep, Frans Suasso de Prado de Lima, vroeg me op zoek 
te gaan naar verhalen die Boeli van Leeuwen in de jaren vijftig speciaal voor de 
Wereldomroep had geschreven. Hij had hem op Curaçao gesproken en van hem gehoord dat 
hij de verhalen niet meer had. Suasso dacht dat ze misschien bij de draaiboeken van de 
uitzendingen waren gevoegd en hij vroeg me of ik eens wilde kijken of er wat van over was. 
De draaiboeken lagen opgeslagen op het vochtige zand van een kruipruimte in de stookkelder 
en werden aangetast door muizen en vocht. In de korte tijd dat ik toen zocht, vond ik negen 
bijdragen van Van Leeuwen terug.2 Bij steekproeven die ik nam, zag ik ook dat er een schat 
aan onbekende verhalen lag van schrijvers aan het begin van hun carrière, of van mensen van 
wie niet bekend was dat zij ooit literair werk hadden geschreven. Het was duidelijk dat er 
historisch waardevol en onbekend literair materiaal in het draaiboekenarchief lag.  

In 2006 had ik de tijd systematisch in het 100 meter lange archief te gaan zoeken naar 
literaire bijdragen van Surinamers en Antillianen. Het archief was inmiddels in een aparte 
droge ruimte ondergebracht, maar de gevolgen van de opslag in de kruipruimte waren 
zichtbaar.3 Er ontbraken hele periodes en soms was een pak draaiboeken aangetast door water 
of muizenvraat, of ze waren een klont geworden. Desondanks leverde de speurtocht een rijke 
oogst op. Uit de draaiboeken bleek dat er tussen 1947 en 1958 niet minder dan 267 literaire 
bijdragen waren uitgezonden. Het draaiboekenarchief over deze periode was niet compleet. Er 
ontbrak ruim tien procent, zodat het werkelijk aantal uitgezonden literaire bijdragen tegen de 
300 moet hebben gelopen. Bijlage A bevat een chronologisch overzicht van alle bijdragen. 

In verreweg de meeste gevallen waren ze geschreven op verzoek van de 
Wereldomroep. Vrijwel alle bewaard gebleven bijdragen waren onbekend. Vaak waren ze van 
mensen die later naam maakten zoals Boeli van Leeuwen, Frank Martinus Arion, John 
Leefmans, Jules de Palm, Raúl Römer, Johan Ferrier en Henk Dennert. Andere auteurs die 
bijdroegen werden als schrijver minder of helemaal niet bekend: Carol Elassaiss, Frits Moll, 
W. Halfhide en Hubert Dennert. 

                                                 
1 In 1978 vertelde J. van de Walle, het voormalige hoofd van de West-Indische afdeling, me bij een bezoek aan 
Curaçao dat de Wereldomroep schrijvers opdrachten had gegeven. In 1991 schreef hij erover in de bundel Drie 
Curacaoënaars in veelvoud en hij noemde hierbij onder andere de namen van Boeli van Leeuwen en Frank 
Martinus Arion [Van de Walle 1991: 24-29]. Van Kempen meldde dat Van de Walle jonge Surinaamse en 
Antilliaanse auteurs opdrachten gaf voor klankbeelden en hoorspelen: “Zo werden auteurs als Eddy Bruma, Cola 
Debrot, Boeli van Leeuwen, Luc Tournier, Trefossa, Michaël Slory, Corly Verlooghen, Rudi Kross en Benny 
Ooft in de Caraïbische uitzendingen voorgesteld aan het publiek.” [Van Kempen 2003: 681].  
2 Over de toenmalige vondsten zie: De Roo 1997: 184-205. Daar staan ook twee van de destijds gevonden 
verhalen in hun geheel. 
3 Na de opheffing van de Nederlandse en Caribische afdelingen is het archief over 1947 tot 1967 weg bij de 
Wereldomroep. Het is nog niet duidelijk of en waar het definitief wordt opgeslagen. Het is voor de tijd van vier 
jaar tijdelijk ondergebracht bij archiefdepot Hulshoff, waar het niet geraadpleegd kan worden. [Gegevens 
ontleend aan een mail van Martien Sleutjes die belast was met het onderbrengen van het archief.] Om controle 
op dit onderzoek mogelijk te maken heb ik kopieën van de bijdragen die ik bespreek, ondergebracht bij het 
KITLV in Leiden.  
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Naast deze oorspronkelijke verhalen besteedde de Wereldomroep veel aandacht aan de 
orale literatuur. Johan Ferrier vertelde spinverhalen in het Sranan en Raúl Römer in het 
Papiaments. De literair onbekende Irving Plantz vertelde in het Engels van de Bovenwinden 
verhalen over Sint Maarten. 

Verder bleek uit het archief dat de invloedrijke Surinaamse nationalistische beweging 
Wie Eegie Sanie maandelijks zendtijd kreeg om haar ideeën over taal, cultuurpolitiek en 
literatuur te verkondigen. Dit was tot nog toe onbekend. Een bijzondere vondst was de eerste 
bijdrage die kan worden beschouwd als een beginselverklaring van Eddy Bruma, de leider 
van Wie Eegie Sanie. 

Tenslotte waren er in het draaiboekenarchief ook secundaire bijdragen van prominente 
Nederlandse recensenten als Kelk, Dubois en Van Praag en ook van de Surinamer Van Lier. 
Zij bespraken literatuur uit het Caribisch gebied, of vestigden de aandacht op nieuwe 
stromingen zoals de négritude, of op cultuurmengingen die bijvoorbeeld al in het vroege werk 
van Derek Walcott aan te wijzen waren. 

De oogst maakte duidelijk dat de witte vlek op de kaart voor een groot deel kon 
worden ingetekend en dat de Wereldomroep een rol had gespeeld bij de ontwikkeling van de 
Surinaamse en Antilliaanse literatuur. Hieruit vloeide de onderzoeksvraag voort: wat was de 
betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Surinaamse en Antilliaanse 
literatuur? Ik beperk me hierbij tot de periode 1947 – 1958. In 1947 begon de West-Indische 
afdeling met haar uitzendingen en na 1958 waren er geen verhalen meer bij de draaiboeken 
gevoegd.4 Het archief zelf liep nog door tot 1965, maar uit de inhoudsopgaven van de 
uitzendingen bleek niet of er verhalen in de uitzendingen zaten. Vanaf 1958 ontbreken 
meestal ook de teksten van niet-literaire bijdragen. Kennelijk was het afgelopen met het 
zorgvuldig bewaren van de teksten van het gesproken woord. Wel blijkt vanaf deze tijd een 
significante stijging van het aantal reportages. John Leefmans, die in deze tijd copresentator 
was van het groetenprogramma voor Suriname, bevestigde mijn vermoeden dat achter deze 
verandering een beleidswijziging zat: “De hogere leiding van de Wereldomroep wilde 
serieuzere dingen in plaats van verhaaltjes.” De verbeelding legde het af tegen de realiteit. 5 

In feite is het gebruik van de naam Antillen niet helemaal correct. Eerst heetten 
Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba anders: Curaçao en 
onderhorigheden. Pas in 1948 werd de naam Nederlandsche Antillen ingevoerd voor de 
kolonie. Voor de herkenbaarheid gebruik ik de naam Nederlandse Antillen ook voor de 
periode vóór 1948. In 1986 trad Aruba uit het staatsverband van de Nederlandse Antillen en 
werd het een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Omdat dit onderzoek niet 
verder gaat dan 1958 duid ik met de naam Nederlandse Antillen ook Aruba aan. Met de 
Antillen zouden ook andere eilanden in de Caribische Zee kunnen worden aangeduid. Dat doe 
ik niet. Ik sluit aan bij het algemeen spraakgebruik in Nederland door het te hebben over de 
Antillen. 
  

Voordat ik aan de beantwoording van de onderzoeksvraag kon beginnen, moest ik 
eerst uit alle bijdragen de literaire selecteren, want ik kon niet varen op een koers die de 
Wereldomroep destijds al had uitgezet. De West-Indische uitzending had geen aparte literaire 
rubriek, literaire bijdragen werden niet als zodanig aangekondigd en er was ook geen vaste 
uitzenddag voor. De luisteraar kon op een bepaalde dag evengoed een betoog over de 
rijstbouw te horen krijgen als een verhaal. De manier van aankondigen was meestal dezelfde 
als die van niet-literaire bijdragen. Zo werd op maandag 21 juli 1952 aangekondigd: “De 

                                                 
4 Deze begrenzing kwam mij goed uit: ik had geen enkele persoonlijke betrokkenheid bij deze periode van de 
Wereldomroep en zijn toenmalige medewerkers.  
5 Een verantwoording hiervoor is niet te vinden in de jaarverslagen. 
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Surinaamse student F.M. Moll zal het hebben over jiu jitsu en judo”, terwijl twee weken later 
op maandag 4 augustus de aankondiging luidde: “Mr. Van Leeuwen uit Curaçao vertelt wat 
hij dacht toen hij zijn stem moest uitbrengen.”  

Aan een definitie van wat literatuur is, zal ik mij niet wagen, te meer niet omdat het 
oordeel hierover per cultuur en per tijd verschilt. Van Gorp c.s. formuleren dan ook dat “elke 
verbale tekst die binnen een bepaalde cultuur een esthetische functie vervult” als literatuur 
wordt beschouwd. Zij wijzen erop dat dit niet uitsluitend afhangt van de bedoeling van de 
auteur en maken dit duidelijk door te zeggen dat een sacrale tekst uit de oudheid binnen de 
huidige cultuur als ‘literatuur’ kan worden gerecipieerd [Van Gorp e.a. 2007: 271]. Een 
voorbeeld uit de Antilliaanse literatuur van een latere herwaardering van teksten zijn de 
liedjes van het trio Julio Perrenal, die eerst niet en later wel als literatuur werden opgevat. 
Deze liedjes maken ook duidelijk dat de normen voor wat literatuur is op de Antillen iets 
anders liggen dan in Europa. Het gebruik van de eigen taal en de voor die tijd revolutionaire 
inhoud speelden een rol.6 

Van Gorp c.s. stellen de esthetische functie van een tekst binnen een bepaalde cultuur 
centraal bij de beoordeling van wat literatuur is. Bij de selectie van de teksten voor mijn 
onderzoek speelt deze norm een belangrijke rol. Ik heb hierbij gelet op de opbouw van de 
tekst, de beeldspraak, de originaliteit van het taalgebruik in de context van wat in die tijd 
gangbaar was, het evocatieve vermogen van de auteur, en het persoonlijke karakter van de 
tekst. Een tekst waarin een of meer van deze elementen voorkwamen, heb ik opgenomen in 
mijn onderzoek. Het komt mij voor dat naast de esthetische kant van een bijdrage de 
inhoudelijke kant binnen de Surinaamse en Antilliaanse literatuurgeschiedschrijving even 
belangrijk is. Dit maakt een tekst waarin nieuwe motieven opduiken of nieuwe meningen 
worden verkondigd interessant voor de geschiedschrijver, omdat zo ook een geschiedenis van 
denkbeelden ontstaat. Van denkbeelden kan trouwens ook een esthetische schoonheid uitgaan.  

De (neo) koloniale situatie is op twee manieren van invloed op de waardering van 
Surinaamse en Antilliaanse literatuur.7 Vanuit koloniaal perspectief werd de Europese kunst 
en cultuur als maatgevend beschouwd, zodat men het Caribische minderwaardig vond. Deze 
opvatting hebben Caribische mensen die door opvoeding en onderwijs deze houding 
geïnternaliseerd hebben ook. Maar voor Caribianen die opkomen voor de waardering van hun 
eigen cultuur en zich verzetten tegen een Eurocentrische visie bevat de beschrijving van het 
eigene tegelijkertijd een esthetische dimensie. Uit een onderzoek dat ik deed naar de evaluatie 
van lezers van het werk van Pierre Lauffer, een van de belangrijkste Antilliaanse dichters,  
bleken twee specifiek algemeen aanvaarde Antilliaanse normen: je moet van een schrijver 
kunnen leren hoe je het Papiaments moet gebruiken en er moet liefde voor het eigene in 
doorklinken [De Roo 1982]. Het zijn esthetische functies van een tekst binnen de Antilliaanse 
cultuur en als men Papiaments vervangt door Sranan ook binnen de Surinaamse cultuur.  

In de Surinaamse en Antilliaanse literatuurbeschrijving wordt anders tegen genres 
aangekeken dan in de Europese. Er wordt veel minder de nadruk op gelegd en niet altijd 
passen teksten binnen de Europese genre-indeling. Rutgers onderscheidt bijvoorbeeld het 
genre van de conta cuenta, dat op de Antillen populair was. Hieronder werd alles geplaatst 
“wat op aangenaam vertellende wijze allerlei aspecten van de actualiteit onder de aandacht 
bracht.” [Rutgers 1994: 152]. De conta cuenta bevinden zich in Nederlandse ogen vaak op de 
grens van journalistiek en literatuur. Uit wat ik hiervoor aanvoerde blijkt dat die grens in het 

                                                 
6 Zie hiervoor het hoofdstuk over Jules de Palm. 
7 Ik gebruik de term (neo) koloniaal als een tijdsaanduiding: de koloniale periode en de periode vlak erna. De 
term verwijst zo naar historische opvattingen uit die tijd. 
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Caribisch gebied anders wordt getrokken. Veel van de gevonden bijdragen in het 
Wereldomroeparchief zijn te rangschikken onder het genre van de conta cuenta.8 
 
Bijdragen van mensen die later naam maakten, heb ik vanzelfsprekend opgenomen, om zo het 
beeld van hun oeuvre te completeren met de tot nog toe onbekende verhalen die ik had 
gevonden.  

 
Een tweede vraag die zich bij de selectie van de bijdragen voordeed was: welke 

auteurs moeten gerekend worden tot de Surinaamse of Antilliaanse literatuur? Er waren 
bijvoorbeeld veel bijdragen van Nederlanders zoals Mr. E. Elias die onder meer herinneringen 
ophaalde aan de jaren in de Tweede Wereldoorlog dat hij op Curaçao woonde, enkele 
bijdragen van Johan Hartog die vergelijkingen trok tussen de Antillen en Nederlands Indië en 
enkele klankbeelden van J. van de Walle, waarin hij terugdacht aan de West. De vraag of in 
Europa geboren schrijvers die zich op de Antillen hebben gevestigd, gerekend kunnen worden 
tot de Antilliaanse literatuur stelde Cola Debrot al in 1955 in zijn artikel ‘Literatuur in de 
Nederlandse Antillen’.9 Hij wijst daar op de mate van creolisering die een auteur heeft 
ondergaan en verbreedt dit aan het slot van zijn overzicht tot alle auteurs ongeacht hun 
geboorteplaats: “Het hybridisch karakter van onze literatuur, de literatuur van een mengvolk 
en derhalve ook een mengliteratuur, brengt met zich mede dat bepaalde gedeelten ervan 
evengoed thuis horen in de Nederlandse of Spaanse als in de Antilliaanse beschavingssfeer. 
Het is nu eenmaal niet zeer wel mogelijk vast te stellen in welke graad een literair werk in het 
‘proces van creolisering’ verkeert. De aandachtige lezer zal dan ook wel begrepen hebben dat 
de keuze van het voorzetsel in de titel van dit overzicht niet zonder opzet is geschied. Er staat 
niet: literatuur van, maar literatuur in de Nederlandse Antillen.” [Debrot 1958: 158].  

In 1977 spreekt Debrot in het artikel ‘Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse 
literatuur’ wel over literatuur van de Nederlandse Antillen [Debrot 1977: 115]. Net als 22 jaar 
eerder wijst hij op het creoliseringsproces. De Antilliaanse geschiedenis heeft zich volgens 
hem afgespeeld “volgens een reeks van stationaire en evolutionaire tendensen die steeds meer 
van een heterogene naar een homogene samenleving leidden, zonder dat de homogeniteit ooit 
volledig tot haar recht komt.” [Ibid. 106]. Even verderop noemt hij deze evolutie van een 
heterogene naar een homogene samenleving de “creoliseringstendensen”, waarna hij 
verzucht: “Wanneer is de tropische mens zover gevorderd dat hij handelt à la criollo?”  

De constante in beide artikelen van Debrot is dat hij uitgaat van een gecreoliseerde 
cultuur, die een mengcultuur is. Het verschil is dat hij in 1955 bij de bespreking van de 
literatuur probeert uit te gaan van de mate van creolisering van een bepaald werk, terwijl hij in 
1977 uitgaat van de creolisering van de auteur. Niet voor niets gaat hij hierop in: “Wij kennen 
een fysieke, wij kennen een mentale creolisering. Wie niet van buiten vernegert, meent de 
Cubaanse dichter Nicolas Guillén, vernegert wel van binnen. Wij kunnen eveneens het 
omgekeerde stellen, wie niet van buiten verbleekt, verbleekt wel van binnen. Kortom de 
Antillianen creoliseren allen zonder uitzondering, zij zijn allen ‘café au lait’, van buiten of 
van binnen.” [Ibid. 106].  

                                                 
8 Twee bijdragen uit de rubriek ‘In eigen taal’ kunnen duidelijk maken hoe de selectie in de praktijk werkte. In 
deze rubriek vertelde de ene week de Surinamer John Leefmans in het Sranan over Nederland, terwijl de andere 
week de Curaçaose Yvette Ecury dit in het Papiaments deed. Leefmans heeft een bijdrage over Eindhoven, 
waarin hij metaforen gebruikt en een persoonlijke visie verkondigt, terwijl hij een imaginaire wandeling door de 
stad in opbouw maakt. Ecury somt in een bijdrage over Utrecht wetenswaardigheden over deze stad op, zonder 
een persoonlijke noot of taalkundige opmerkelijkheden. De bijdrage van Leefmans heb ik wel in het onderzoek 
opgenomen, die van Ecury niet. 
9 Oorspronkelijk verschenen in Antilliaanse Cahiers, jrg. 1, nr. 1 (1955). Hier geciteerd uit Cola Debrot, 
Verzameld werk I. Over Antilliaanse literatuur (1958). 
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De verschuiving van het accent op de mate van creolisering van het werk naar de 
auteur blijkt ook uit het feit dat Debrot in zijn artikel uit 1977 geen fragmenten meer opneemt 
uit werk van geboren Europese Nederlanders, terwijl hij dat in 1955 nog wel deed van Wim 
van Nuland (pater M. Möhlmann), Frits van der Molen en Luc Tournier (Chris Engels). Over 
de laatste twee merkte hij daar wel op dat hun gedichten hun Nederlandse oorsprong vertonen, 
bij Van der Molen nog duidelijker dan bij Engels [Ibid. 133]. Verder noemde Debrot in 1955 
nog H. de Wit, Johan van de Walle, Eduard Elias en Johan Hartog. In 1977 noemt hij Luc 
Tournier slechts als Stoep-dichter [Ibid. 121] en Hartog als beschrijver van de geschiedenis 
van de journalistiek [Ibid. 115]. 10 

Het standpunt van Debrot blijkt uiteindelijk te zijn: Antilliaanse literatuur is literatuur 
geschreven door Antillianen. Het lijkt een triviale conclusie te zijn, maar het is dat historisch 
gezien niet, zoals onder meer blijkt uit zijn eerdere overzichten, omdat ook hij werk van 
Europese Nederlanders tot de Antilliaanse literatuur rekende. Smit en Heuvel deden dit in 
1975 ook in: Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen en Van der Wal en Van 
Wel nog in 1980 in: Met eigen stem; Herkenningspunten in de letterkunde van de 
Nederlandse Antillen.  

Debrot sluit met zijn latere standpunt aan bij wat in het Engelstalige Caribische gebied 
al gebruikelijk was. De redactie van het BBC-programma Caribbean Voices zond verhalen uit 
van schrijvers die in het Caribisch gebied geboren waren. Kenneth Ramchand hanteerde deze 
norm in The West Indian Novel and its Background (1970), dat zo begint: “The concern in 
this book is with prose fiction, mainly novels, written by people who were born or who grew  
up in the West Indies - the formerly British islands in the Caribbean Sea and the South 
American mainland territory now known as Guyana. The literary works to be approached 
usually have a West Indian setting and contain fictional characters and situations whose social 
correlates are immediately recognizable as West Indian. The books have all been written in 
the twentieth century; and their native West Indian authors include descendants of Europeans, 
descendants of African slaves, descendants of indentured labourers from India, and various 
mixtures from these.” [Ramchand 1974: 3]. 

Ramchand hanteert twee criteria. De eerste is dat een schrijver er geboren moet zijn of 
zijn opgegroeid. De achterliggende gedachte is dat een schrijver gedurende zijn vormende 
jonge jaren ondergedompeld moet zijn geweest in de Caribische cultuur, dus – om met de 
woorden van Debrot te spreken - vanaf het begin gecreoliseerd moet zijn. Zijn uitweiding aan 
het slot van voorgaand citaat maakt duidelijk dat het er niet toe doet uit welk 
bevolkingssegment men afkomstig is. Zijn tweede criterium is dat de werken moeten gaan 
over mensen en situaties die onmiddellijk herkenbaar zijn als Caribisch. Waarschijnlijk 
hanteert Ramchand dit criterium omdat hij de gangbare westerse exotische beschrijvingen wil 
uitsluiten, want hij vervolgt: “For although there is a long and still active tradition of liberal 
and exotic writing in English about the Negro and about the West Indies, the earliest known 
work of West Indian prose fiction as defined above appeared in 1903.” [Ibid. 3].  

Er is een aantal goede redenen om vraagtekens te zetten bij dit laatste criterium. 
Ramchand wil werk met een westerse exotische blik uitsluiten, maar het kan evengoed zijn 
dat een auteur die in het Caribisch gebied is geboren zo’n visie verkondigt. Dat geldt te meer 

                                                 
10 De bijdrage van Debrot aan de Encyclopedie van de Nederlandse Antillen vertoont een tussenfase in het 
denken van Debrot over de kwestie of een Europese Nederlander wel of niet tot de Antilliaanse literatuur kan 
worden gerekend. De titel sluit aan bij zijn standpunt uit 1955: ‘Letterkunde in de Nederlandse Antillen’. Maar 
hij zet Hartog, Elias, Van de Walle, Van der Molen, Adriaan Hulshoff, Ben van Gravenbeek, Miep Diekmann en 
Hanny Lim in een aparte categorie: “Hier moeten de namen vermeld worden van enkele auteurs, die, hoewel niet 
in de Ned. Antillen geboren en ook niet geheel en al gecreoliseerd, in belangrijke mate geïnspireerd werden door 
het landschap en de samenleving van de Antillen en op hun beurt de Antilliaanse auteurs hebben beïnvloed.” 
[Debrot 1969: 364]. Luc Tournier en Wim van Nuland noemt hij niet in dit rijtje, maar in het rijtje van schrijvers 
als Charles Corsen, Oda Blinder en Tip Marugg: de Antilliaanse auteurs.  
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in de (post) koloniale periode waar de kans bestaat dat een auteur door opvoeding en 
onderwijs de Europese visie geïnternaliseerd heeft. Zo’n werk is weliswaar inhoudelijk niet 
vernieuwend binnen de Caribische literatuur maar wel tekenend voor een bepaalde periode. 
Het is ook een subjectief criterium: of een werk met dit criterium wel of niet tot de Caribische 
literatuur wordt gerekend, hangt immers van het standpunt van de beoordelaar af en leidt 
hierdoor tot niet ter zake doende discussies. Een voorbeeld hiervan is de discussie rond V.S. 
Naipaul. Frank Martinus Arion beschouwt hem bijvoorbeeld als een Europese schrijver omdat 
hij een westerse visie heeft. Als dit al zo zou zijn, dan zou hij beter kunnen vaststellen dat 
Naipaul een Caribisch schrijver is die visies heeft waar Frank Martinus Arion het helemaal 
niet mee eens is. 

Het criterium dat Caribisch werk moet gaan over mensen en situaties die onmiddellijk 
herkenbaar zijn als typisch Caribisch, houdt ook in dat werk van Caribische schrijvers die hun 
werk elders situeren met allemaal niet-Caribische mensen niet tot de Caribische literatuur 
gerekend zou moeten worden. Dit zou betekenen dat grote delen van de poëzie erbuiten 
zouden vallen, evenals veel werk van Albert Helman en V.S. Naipaul. Ook met Een vader, 
een zoon van de Antilliaan Boeli van Leeuwen zou dit het geval zijn. Tot welke literatuur zou 
men deze werken dan moeten rekenen? Even absurd als het is dat Rumeiland van Simon 
Vestdijk gerekend zou worden tot de Caribische literatuur is het A Bend in the River van V.S. 
Naipaul te rekenen tot de Afrikaanse, of De Rancho der X Mysteries van Albert Helman tot de 
Mexicaanse.  

Niet zonder reden wees Debrot op het creolisatieproces dat zich in het Caribisch 
gebied heeft afgespeeld. Het Caribisch gebied omvat de eilanden en de Guyana’s op het 
vasteland van Zuid-Amerika. Het is het oudste gekoloniseerde gebied ter wereld met als 
bijzonderheid dat de oorspronkelijke bevolking al gauw geen rol van betekenis meer speelde 
en de bevolking ging bestaan uit groepen die allemaal van buiten kwamen: Europenanen, 
Afrikanen, Chinezen, Indiërs, Libanezen, Portugezen, Javanen. Horowitz stelt terecht vast: 
“Thus the Caribbean islands were colonial possessions, properties of European states, but 
with no colonized peoples: the inhabitants were all colonists.” [Horowitz 1971: 1]. Al meteen 
na de komst van de Europeanen en Afrikanen begint een proces van creolisatie: “Since neither 
the masters nor the slaves were able to transfer to the Caribbean setting any adequate version 
of their ancestral cultures, and since the slaves in most situations had insufficient opportunity 
to use the masters’ cultural tradition as a model, the cultural forms typifying plantation life 
were usually contrived out of what the slaves themselves could transfer from Africa and were 
permitted to retain, combined with those features of European culture that they could learn 
about as part of the plantation regime itself.” [Mintz 1971: 28]. 

De lokale omstandigheden en de interactie tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
hebben als resultaat dat er in de loop der eeuwen een aparte cultuur is ontstaan die geen 
subcategorie is van een van de grotere cultuurblokken. Mintz: “Useful attempts to classify the 
Caribean area as a sub-category of some larger culture-bloc have not succeeded either in fully 
defining its distinctiness, or in grouping it convincingly with those portions of the Latin 
American mainland exposed to similar social-historic influences.” [Ibid. 18]. Deze 
mengcultuur heeft naar haar aard een hybride, dus meervoudig karakter. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de taalsituatie, want er is sprake van meertaligheid. Op de Nederlandse 
Antillen gebruiken schrijvers Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. In Suriname 
Nederlands, Sranan, Sarnami en ook wel andere talen. Code-switching is in Caribische 
literaire werken een regelmatig voorkomend verschijnsel. Een Europese indeling van 
schrijvers naar talen is dan disfunctioneel, omdat een schrijver die verschillende talen gebruikt 
hiermee nog niet tot verschillende literaturen behoort. Hij blijft tot de Caribische cultuur 
behoren die nu eenmaal meertalig is. Ook de religieuze beleving in de Caribische cultuur is 
eclectisch.  
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Literatuur is onderdeel van de cultuur. De cultuur waarin men wordt geboren en 
opgroeit vormt iemand. Dit hoeft niet te betekenen dat ze ook in al haar vormen wordt 
omarmd. Een schrijver kan zich bijvoorbeeld verzetten tegen bepaalde onderdelen ervan, 
maar dit doet hij juist omdat hij erin is opgegroeid en zo van binnenuit kritiek heeft. Dit verzet 
wordt dan niet ingegeven door de vanzelfsprekendheden van een andere cultuur, maar door 
het individuele karakter van de auteur.  

Als selectiecriterium bij de keuze van de primaire werken heb ik dus gebruikt dat een 
auteur moet zijn geboren en opgegroeid in het Caribisch gebied.11 Primair werk van auteurs 
als Elias, Hartog en Van de Walle heb ik dan ook niet opgenomen in dit onderzoek. Dit ligt 
anders bij de beschouwingen over literatuur. Bij deze secundaire bijdragen heb ik niet gelet op 
de afkomst van de auteurs. Voornaamste reden hiervoor was dat de keuze van wat besproken 
werd, veelzeggend is voor het redactionele beleid dat de Wereldomroep voerde. 
 
De tijd waarin de auteurs opgroeiden, was er eentje van grote veranderingen. Ze maakten de 
Tweede Wereldoorlog meestal mee in Suriname of de Nederlandse Antillen, die ingrijpende 
gevolgen had voor hun woonomgeving en de ideeën over de staatkundige structuur. Hun 
migratie naar Nederland vond plaats in een tijd dat de migratie naar Nederland en de 
ervaringen hier niet te vergelijken waren met die van de jaren zeventig en daarna. 
Verwijzingen naar de omstandigheden in de landen van herkomst en in Nederland hoefden 
destijds niet uitgebreid te zijn omdat de luisteraars en de auteurs hetzelfde referentiekader 
hadden. Voor een goed begrip van de huidige lezer is het nodig meer achtergrondinformatie te 
geven over de tijd tussen het eind van de jaren dertig en het eind jaren van de jaren vijftig. In 
hetzelfde hoofdstuk ga ik na hoe de ontwikkelingen in die tijd waren in het cultuurbeleid aan 
beide zijden van de oceaan en in de Antilliaanse en Surinaamse literatuur. Dit om deze te 
kunnen vergelijken met de Wereldomroepbijdragen en zo het belang ervan te kunnen 
vaststellen. 

Over de Wereldomroep en met name de West-Indische afdeling ervan zijn nog geen 
studies verschenen. Om de uitgezonden literaire bijdragen in de context van de uitzendingen 
te plaatsen was het nodig eerst de achtergronden van deze omroep te beschrijven. Hierna 
focus ik op de uitzendingen naar West-Indië, waarbij ik naga in hoeverre de doelstellingen 
van de Wereldomroep hierin doorklinken. Zo kan ook worden vastgesteld waarom de 
Wereldomroep opdrachten gaf aan Antilliaanse en Surinaamse auteurs. Ook probeer ik de 
receptie van de uitzendingen te achterhalen. Aparte aandacht krijgt de vergelijking tussen het 
BBC-programma Caribbean Voices en de manier waarop de West-Indische uitzending 
Antilliaanse en Surinaamse schrijvers aan het woord liet. 

Hiervoor is al gesteld dat ik vier soorten literaire bijdragen heb gevonden: orale, die 
van Wie Eegie Sanie, primaire en secundaire. Het was niet mogelijk de 
hoofdonderzoeksvraag wat de waarde van de Wereldomroepverhalen is geweest voor de 
ontwikkeling van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur, bij alle soorten te beantwoorden 
door dezelfde subvragen te stellen. Bij de orale literatuur gaat het om vastlegging van 
mondeling overgeleverde verhalen. Na de inventarisatie ervan kan dan de vraag worden 
gesteld of het vastleggen ervan in die tijd iets bijzonders was en zo ja wat het bijzondere ervan 
is. De opzet van het hoofdstuk over Wie Eegie Sanie is anders. Daar inventariseer ik eerst wat 
al over deze beweging bekend was en ik ga vervolgens na wat de nu ontdekte bijdragen 
daaraan toevoegen of corrigeren. 

De hoofdstukken over auteurs die primaire literaire bijdragen schreven, volgen daarna 
in chronologische volgorde naar hun eerste bijdrage. Steeds begin ik met een korte 
biografische schets. Omdat de hoofdonderzoeksvraag ook impliceert wat de Wereldomroep 

                                                 
11 Deze benadering sluit ook subjectieve criteria uit.  
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betekende voor de individuele schrijver, komen hierna de volgende subvragen aan de orde: 
Komt de thematiek van deze verhalen in het latere werk terug en zo ja hoe, welke invloed 
hadden de verhalen op de ontwikkeling van een schrijver en welke plaats nemen de 
Wereldomroepverhalen in binnen het oeuvre van de schrijver?  

In het slothoofdstuk reconstrueer ik het literaire redactiebeleid dat Van de Walle 
voerde en beschrijf hoe dit zich verhoudt tot de doelstellingen van de Wereldomroep en tot de 
ontwikkelingen in de Surinaamse en Antilliaanse literatuur.  
 

Praatjes voor de West, de titel van deze dissertatie, verwijst naar een van de 
formuleringen waarmee de literaire bijdragen werden aangekondigd. De benamingen hiervoor 
waren heel divers. Soms werden ze causerieën genoemd, een enkele keer werden ze 
afgekondigd als een babbeltje, zoals op 11 december 1952: “U hebt geluisterd naar een 
babbeltje van Mr. W.C.J. van Leeuwen.” Andere keren werden ze aangekondigd door het 
onderwerp van de bijdrage aan te kondigen, zoals: “Mr. Van Leeuwen vertelt hoe hij zijn 
vakantie doorbracht.” En soms stond in een draaiboek: “RUBRIEK: PRAATJE VOOR DE WEST”. Mij 
sprak de pretentieloosheid van de omschrijving aan, een pretentieloosheid die werd 
beklemtoond door de meeste auteurs die ik nog kon interviewen. Maar naarmate ik vorderde 
met het onderzoek werd me steeds duidelijker dat deze praatjes, causerieën of vertellingen 
helemaal niet zonder waarde waren. “Praatje voor de West” werd zo voor mij door de dubbele 
betekenis die de aanduiding kreeg een geuzennaam, die tegelijkertijd ook verwees naar een 
voorbije tijd dat Suriname en de Antillen nog als “De West” werden aangeduid, waarover ten 
onrechte met een andere, wat neerbuigende terminologie werd gesproken.    
  Tenslotte iets over mijn motivatie dit onderzoek te verrichten. In het verleden 
onderzocht ik Caribische literatuur en publiceerde erover. Dat deed ik in mijn vrije tijd uit 
fascinatie voor een literatuur die volgens mij een cultuur weerspiegelde die wel eens een 
voorafspiegeling zou kunnen zijn van de ontwikkelingen die thans in van oorsprong mono-
culturele samenlevingen gaande zijn. De interessante literaire voortbrengselen van deze 
mengcultuur kritisch onder de aandacht van een breed publiek brengen was een belangrijke 
drijfveer om te publiceren, belangrijker dan het werken aan een carrière. Toen ik met 
pensioen ging en mij een deel van het jaar op Aruba vestigde, vervielen sommige 
publicatiekanalen, zoals het dagblad Trouw. Wie met pensioen is, zo luidt een gezegde, heeft 
geen vrije tijd meer, alleen nog maar tijd. Die wilde ik gebruiken door een zinvol onderzoek 
op te zetten, dat in het snijvlak ligt van mijn werk bij de Wereldomroep die ik daardoor van 
binnenuit ken, en mijn fascinatie voor de Caribische literatuur. Hierbij speelde ook 
persoonlijke nieuwsgierigheid een rol, met name de vraag wat er inhoudelijk werd gedaan in 
een tijd die nog volop koloniale kenmerken had, evenals de vraag of Jo van de Walle, die 
destijds chef van de West-Indische afdeling was en met wie ik na zijn pensionering contact 
kreeg, inderdaad de man was geweest die oog had voor de waarde van de Antilliaanse en 
Surinaamse literatuur en kunst.   
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2. EEN TIJD VAN GROTE VERANDERINGEN 
 
Inleiding 

Om de bijdragen van Surinaamse en Antilliaanse schrijvers die de Wereldomroep 
tussen 1947 en 1958 uitzond, in hun tijd te kunnen plaatsen, is het nodig eerst enkele 
ontwikkelingen in deze periode te schetsen. Het was een tijd waarin grote staatkundige 
veranderingen hadden plaats gevonden en nog plaats vonden. Voor 1936 hadden de burgers 
van Suriname en Curaçao en onderhorigheden als het erop aan kwam geen inbreng in 
staatszaken, na 1954 was dat wel het geval.12 Daarom geef ik eerst aan waaruit de 
staatkundige veranderingen bestonden en waardoor deze werden veroorzaakt. 

De oorlogsjaren in Suriname en de Antillen waren niet alleen van belang voor de 
staatkundige ontwikkelingen. Er vonden in de jaren dat Nederland bezet was en deze kolonies 
nog het laatste stukje onbezet Koninkrijk der Nederlanden waren, grote veranderingen in het 
dagelijks leven plaats. Op twee na (Boeli van Leeuwen en Irving Plantz) hebben de auteurs 
die onderwerp van deze studie zijn, deze wijzigingen zelf meegemaakt, reden waarom ik 
vervolgens een paragraaf wijd aan de oorlogsjaren in Suriname en de Antillen. Alle auteurs 
waren migranten en studerenden in een tijd dat er nog geen massa-immigratie uit de West 
was. Hoe de positie van West-Indische migranten in Nederland toen was, komt in de volgende 
paragraaf aan de orde. De literatuur maakt onderdeel uit van een bredere cultuur. Wat was het 
cultuurbeleid in Suriname en de Nederlandse Antillen voor tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog en welke strijdpunten bestonden er? Deze vragen bepalen de paragraaf over het 
cultuurbeleid. Tenslotte schets ik in grote lijnen de ontwikkelingen in de Surinaamse en 
Antilliaanse literatuur vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw tot het eind van de jaren 
vijftig. 
 
Staatkundige veranderingen 

In de periode tussen 1936 en 1954 vonden ingrijpende staatkundige veranderingen 
plaats, waardoor de Nederlandse Antillen en Suriname veranderden van koloniën in autonome 
landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De eerste gebeurde in 1936 met de invoering 
van een nieuwe staatsregeling. Voor 1936 waren er wel volksvertegenwoordigingen, maar op 
de Antillen werden de statenleden allemaal benoemd door de gouverneur, terwijl ze in 
Suriname weliswaar werden gekozen, maar dat gebeurde door slechts zo’n vijf procent van de 
inwoners, omdat er een census- en capaciteitskiesrecht was. De nieuwe staatsregeling bracht 
verandering in de wijze waarop de Staten werden samengesteld. Beide kolonies kregen een 
Staten bestaande uit vijftien leden, waarvan er tien via hetzelfde, zeer beperkte kiesrecht 
werden gekozen en er vijf werden benoemd door de gouverneur. Een echte verandering naar 
meer autonomie was dit niet, want de gouverneurs kregen speciale bevoegdheden om in 
noodsituaties tegen de wil van het parlement in te gaan of wanneer het parlement 
medewerking weigerde [Captain/Jones 2010: 36-40]. Dat gebeurde regelmatig. In Suriname 
maakte gouverneur Kielstra bij voorbeeld van zijn bevoegdheden gebruik om zijn 
wetsontwerp erdoor te drukken dat huwelijken wettig verklaarde die gesloten waren volgens 
de leer van het Hindoeïsme en de Islam [Ibid. 41].  

Captain en Jones concluderen dat Nederland voor de Tweede Wereldoorlog de 
touwtjes in het Koninkrijk strak in handen had. Nederland zag dit als een beschavingsoorlog, 
die de Nederlandse leiding legitimeerde. Van meer autonomie voor de koloniën kon in 
Nederlandse ogen geen sprake zijn. Zo vroeg de Volksraad in Nederlands Indië in 1936 in een 

                                                 
12 De benaming ‘Nederlandse Antillen’ voor de zes eilanden werd pas in 1948 officieel ingevoerd [Oostindie 
2001: 189].  
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petitie om meer autonomie, maar niet om zelfstandigheid. De gouverneur-generaal en de 
minister van koloniën verwierpen dit. In Suriname en de Antillen was bij het begin van de 
Tweede Wereldoorlog “van autonomie en van een representatieve volksvertegenwoordiging 
geen sprake.” [Oostindie/Klinkers 2001: 20]. 

In de Tweede Wereldoorlog werd wel met enige regelmaat gepreludeerd op 
naoorlogse nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. In april 1941 besloot de ministerraad 
een rijksconferentie aan te kondigen over staatkundige veranderingen. Op 16 juni 1941 
brachten het kabinet in Londen en de gouverneurs in Suriname en Curaçao dit besluit naar 
buiten. Pas op 21 maart 1942 werd een concrete stap gezet met de instelling van een 
“Buitengewone Raad van Advies” die moest adviseren over de herstructurering van het 
Koninkrijk. In de Raad namen tien Nederlanders zitting, vier man uit Indië en uit Suriname en 
de Antillen elk één. De Raad zou in totaal 147 adviezen geven [Ibid. 46]. De Raad hield zich 
vooral bezig met Indië: slechts twee adviezen gingen over West-Indië [Ibid. 198]. 

Hoezeer nog vanuit een koloniaal concept werd gedacht, blijkt onder meer uit de gang 
van zaken rond de benoeming van de vertegenwoordigers van Suriname en de Antillen. De 
leden van de Raad werden benoemd en ontslagen op voordracht van de minister-president. 
Gerbrandy had gouverneur Wouters als eerste aangezocht om de Antillen te 
vertegenwoordigen. In Suriname had de gouverneur zijn plaatsvervanger Brons op het oog. 
Qualitate qua waren dit vertegenwoordigers van het koloniale gezag. Uiteindelijk bleek dat 
Kielstra Brons niet kon missen, zodat F.E. Bruyning. het oud-hoofd van het ministerie van 
Financiën, werd benoemd. Ook de benoeming van gouverneur Wouters ging niet door. Voor 
de Antillen werd met grote aarzeling Mr. Dr. M.F. da Costa Gomez erbij gehaald. Hij was 
toen griffier van het Hof van Justitie op Curaçao en voorzitter van de katholieke fractie in de 
Staten. Het weekblad Curaçao reageerde negatief op zijn benoeming. Hij werd ervan verdacht 
dat hij de banden met Nederland wilde doen verslappen [Ibid. 198].  

De aarzeling over de figuur van Da Costa Gomez had ongetwijfeld te maken met de 
pleidooien die hij in zijn proefschrift hield voor de invoering van het algemeen kiesrecht en 
autonomie. Over het eerste schreef hij: “Het Curaçaosche volk is opgenomen in de 
Nederlandsche volksgemeenschap. De toekenning van het algemeen kiesrecht op de 
genoemde gronden aan de Rijksingezetenen dwingt, óók dit gedeelte van het Nederlandsche 
volk hetzelfde recht toe te kennen.” [Da Costa Gomez 1935: 151]. Over de autonomie: “T.a.v. 
de functies meenen wij, dat analoog met de functies van de Staten-Generaal, het 
medewetgevend orgaan van Curaçao de hoogste wetgevende en controleerende bevoegdheid 
in dit staatsdeel moet bezitten, steunende op het beginsel, in de grondwet in art. 61 
gehuldigd.” [Ibid, 153].  

De stappen die werden gezet gebeurden onder grote druk van de Amerikaanse 
president Roosevelt. Samen met Churchill had hij in het Atlantic Charter van augustus 1941 
de geallieerde strijd tegen nazi-Duitsland gelijkgesteld aan een oorlog tegen iedere vorm van 
onderdrukking. Zij beklemtoonden het recht van ieder volk, waar ook ter wereld, om zelf in 
vrijheid zijn eigen regeringsvorm te kiezen. De dekolonisatie werd Nederland in feite 
opgelegd [Oostindie/Klinkers 2001: 42]. In een radiorede op 7 december 1942 geeft koningin 
Wilhelmina aan waar de regering heen wil: “Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de 
adviezen van de Rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een rijksverband, waarin 
Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao samen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op 
zichzelf de inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch 
met de wil elkaar bij te staan, zullen behartigen” [Gobardhan-Rambocus 2001: 305]. 
Het woord zelfstandigheid uit de rede van de koningin moest eventuele Amerikaanse kritiek 
de wind uit de zeilen nemen. In Suriname zorgde de rede van de koningin volgens 
Gobardhan-Rambocus tot een grotere politieke bewustwording, wat leidde tot de oprichting 
van de Unie Suriname, die als leus had: Baas in eigen huis [Ibid. 306] 
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Ook in de Surinaamse Staten klonk een nationalistisch geluid bij monde van W. Bos 

Verschuur. Toen hij een volkspetitionnement organiseerde dat zich tegen gouverneur Kielstra 
richtte, liet deze hem interneren. Kielstra weigerde vervolgens de Staten opheldering te geven 
over deze internering waarop de Staten besloten niet verder te vergaderen. Toen duidelijk 
werd dat het conflict tussen de Staten en de gouverneur niet bijgelegd zou worden, werd 
Kielstra door de regering van zijn post ontheven en hij kreeg een diplomatieke functie als 
gezant in Mexico [Meel 1999: 30].13  

Echte veranderingen vonden pas in de staatsregeling van 1948 plaats, die belangrijke 
aanpassingen invoerde waarvoor geen grondwetswijziging nodig was. De Staten werden het 
wetgevingsorgaan, er werd algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen ingevoerd, er kwam 
een College van Algemeen Bestuur met “proto-ministers” [Oostindie/Klinkers 2001: 
104/105]. Later dat jaar kwam een grondwetswijziging die de naam Nederlandsche Antillen 
invoerde. In 1950 en 1951 kwamen nieuwe Interimregelingen, als gevolg waarvan de 
‘Staatsregelingen’ ‘Landsregelingen’ werden, “daar het Koninkrijk nu werd beschouwd als 
samengesteld uit drie landen.” [Ibid. 115]. De benaming van het ministerie werd vreemd 
genoeg niet gewijzigd. Suriname en de Nederlandse Antillen gingen nog steeds door het leven 
als overzeese rijksdelen. De benaming rijksdeel en land zou de komende jaren door elkaar 
worden gebruikt [Ibid.253]. Een definitieve regeling van de interne Surinaamse en 
Antilliaanse autonomie kwam er pas in 1954 met het Statuut, dat ook niet zonder slag of stoot 
tot stand kwam. “Op het principiële punt van het expliciet aanvaarden van het 
zelfbeschikkingsrecht weigerde Nederland de Antillen en vooral Suriname tegemoet te 
komen. Erkenning van het zelfbeschikkingsrecht zou immers worden geïnterpreteerd als het 
recht op secessie, en dat gold als een stap te ver.” [Ibid. 151]. 

Oostindie en Klinkers concluderen dat het hele dekolonisatieproces van Suriname en 
de Nederlandse Antillen in de eerste plaats een ongezocht onderdeel was van de vrijwording 
van Indië. Tegen de tijd dat de breuk met Indonesië onvermijdelijk was geworden, lag het 
dekoloniasatieproces al zover op koers dat de ruimte om voor iets anders te kiezen al vrijwel 
nihil was [Ibid. 150/151].  
 
De West in de oorlogsjaren 

Op Irving Plantz en Boeli van Leeuwen na brachten alle verderop te bespreken 
Antilliaanse en Surinaamse auteurs de oorlogsjaren in hun geboorteland door. Enkelen, zoals 
Johan Ferrier en Jules de Palm, waren al maatschappelijk actief; de meesten maakten deze tijd 
als teenagers mee. Zowel in Suriname als op de Antillen werd er in de Tweede Wereldoorlog 
veel naar de radio geluisterd omdat dit de belangrijkste bron van het nieuws was. In Suriname 
was de radio-omroep begonnen in 1935 met de Algemene Vereniging Radio Omroep 
Suriname (Avros). Tot 1957 was dit de enige omroep. In 1957 kwam het particuliere station 
Radio Paramaribo (Rapar) erbij en in 1958 het tweede particuliere station Radio Apinti.14 Ook 
op de Antillen begon de radio-omroepgeschiedenis met een vereniging, de Curom. Vanaf 
1937 zond ze uit vanaf Curaçao. In 1954 kwam er een particuliere zender bij: Radio Hoyer. In 

                                                 
13 Bos Verschuur inspireerde met zijn houding jongeren, onder wie de latere politicus Bruma. Deze had na de 
arrestatie van Bos Verschuur met zeven andere jeugdige aanhangers van de politicus Gehindi opgericht, wat de 
afkorting was voor Geheime Inlichtingen Dienst. Zij wilden opheldering over de motieven van het koloniaal 
gezag om Bos Verschuur te interneren. Kielstra veronderstelde dat de groep bezig was acties tegen de gevestigde 
orde voor te bereiden en liet zes van de zeven leden arresteren, onder wie Bruma. Al snel werd duidelijk dat ze 
geen gezagsondermijnende doeleinden nastreefden. Om een voorbeeld te stellen bleven ze drie maanden 
geïnterneerd. De affaire zorgde ervoor dat Bruma werd gesterkt in zijn afwijzing van het koloniaal gezag [Meel 
1999: 196/197]. 
14 De gegevens zijn ontleend aan C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve (red.), Encyclopedie van Suriname. 
Amsterdam/Brussel, 1977. 
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hetzelfde jaar begonnen de eerste twee particuliere omroepen op Aruba: Radio Kelkboom en 
Voz di Aruba, in 1957 gevolgd door een derde: Radio Victoria.15  

Speelde het betrekkelijk nieuwe massamedium radio dus een belangrijke rol tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, de vraag is of dat ook zo was in de periode waar dit onderzoek over 
gaat. Een sluitend antwoord op deze vraag is niet meer te geven. Wel zijn er redenen om aan 
te nemen dat dit wel zo was. De enige concurrenten van het nieuwe medium waren de 
kranten, die minder te bieden hadden, want de radio zond ook muziek uit. De radio was gratis 
als men eenmaal een toestel had. De uitzendingen kwamen makkelijker bij de luisteraar thuis 
dan een krant bij de lezer. Uit latere luisteronderzoeken uit de jaren tachtig en negentig, de 
tijd dat er ook televisie was, bleek dat de radio steeds het meest verbreide medium was dat 
werd gezien als het betrouwbaarste.16 Niets wijst erop dat de radio in de jaren tussen de 
Tweede Wereldoorlog en de jaren tachtig, negentig opeens aan populariteit had ingeboet. In 
tegendeel: het aantal radiostations in Suriname en de Nederlandse Antillen steeg in deze 
periode explosief. 

De oorlogssituatie in de jaren 1940-1945 had grote gevolgen voor het dagelijks leven 
in de Antillen en Suriname. De beide kolonies waren opeens internationaal belangrijk door 
het Surinaamse bauxiet voor de Amerikaanse oorlogsindustrie en de Curaçaose en Arubaanse 
olieraffinaderijen. Captain en Jones geven hier cijfers over: 82% van de Amerikaanse 
bauxietbehoefte kwam uit Suriname en 80% van de vliegtuigbenzine van de westelijke 
geallieerden kwam van Curaçao en Aruba [Captain/Jones 2010: 47]. Suriname grensde aan 
Frans Guyana, dat in handen was van het Vichy-bewind, terwijl Aruba en Curaçao op hun 
hoede moesten zijn voor Duitse U-boten. Dit leidde ertoe dat de Verenigde Staten ter 
bescherming van deze vitale oorlogsbenodigdheden er al snel troepen stationeerden. In 
Suriname waren dat 2000 man, op Curaçao 1400 en op Aruba 1100 [Ibid. 47]. Op 
bevolkingsgroottes van respectievelijk zo’n 180.000, 67.000 en 30.500 inwoners waren dat 
aanzienlijke aantallen. Hierdoor maakten de koloniale op Nederland gerichte 
gemeenschappen kennis met the American way of life, of om zo te zeggen: de rum was er al, 
nu kwam de Coca Cola erbij. 

De Amerikaanse aanwezigheid maakte ook duidelijk dat het moederland niet de 
almacht had. Bescherming moest van elders komen. Captain en Jones stellen dat de 
soevereiniteit over Suriname en de Nederlandse Antillen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
geen vanzelfsprekende zaak meer was. “Ze werden weliswaar niet bezet door een vijandige 
mogendheid, maar de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten (VS) betekende wel 
degelijk een inperking van de feitelijke Nederlandse soevereiniteit over de laatste niet-bezette 
delen van het Koninkrijk.” [Ibid. 46].  

Nederland ging over tot een grootscheepse militarisering van de Nederlandse Antillen 
en Suriname. De dienstplicht werd ingevoerd en het leger dat hierdoor werd gevormd, kreeg 
de oude naam schutterij. Op Curaçao kwamen 3000 man op, in Suriname 5000. Daarnaast 
werd in Suriname het Korps Stads- en Landwachten opgericht met 1000 man en op Curaçao 
en Aruba de burgerwacht. Ook werd er voor dienst overzee geworven [Ibid. 53/54].  

Merkte elke burger dus in zijn directe omgeving al de aanwezigheid van een 
troepenmacht van eigen en van Amerikaanse bodem, op nog andere manieren werd men in het 
dagelijks leven geconfronteerd met de oorlog en het feit dat het moederland was bezet. Er 
                                                 
15 Gegevens ontleend aan: J.Ph de Palm (red.), Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. Zutphen, 1985. 
16 Luisteronderzoeken zijn wel in Suriname en de Nederlandse Antillen verricht, maar deze werden om geheel 
verschillende redenen niet gepubliceerd. Vaak omdat de opdrachtgevers zelf belanghebbenden waren, 
bijvoorbeeld om advertenties te verwerven. Ik heb in de loop der jaren wel kennis kunnen nemen van een paar 
van deze onderzoeken. De luistercijfers verschilden nogal, waarschijnlijk hingen die af van de opdrachtgever. 
Betrouwbaarder is dus de overeenkomst tussen al deze onderzoeken. Die is opvallend: radio was het meest 
verbreide medium en werd als het betrouwbaarste gezien. Het laatste onderzoek waar ik kennis van nam dateert 
uit het midden van de jaren negentig. 
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waren tijdens de oorlog vele inzamelingsacties om de Nederlandse regering in ballingschap te 
helpen bij de aanschaf van wapentuig. Dat ging via drie fondsen: het Prins Bernhard Fonds, 
dat in 1940 was opgericht als Nederlands bewapeningsfonds - in West-Indië haalde het 
456.708 gulden op - ; verder was er het Spitfirefonds dat in Suriname 135.000 gulden 
inzamelde en op Curaçao was er een soortgelijk fonds dat in één dag 270.000 gulden ophaalde 
[Engels/Van de Walle 1990: 199]. Naast de fondsen voor de aanschaf van wapens was er nog 
een steunfonds voor Nederlandse oorlogsslachtoffers dat op Aruba 290.428,17 gulden 
ophaalde, wat naar 2009 omgerekend een waarde zou hebben van 3,1 miljoen Euro 
[Captain/Jones 2010: 96]. Ook werden direct na de oorlog onder de bevolking van de 
Nederlandse Antillen en Suriname grote inzamelingsacties gehouden van goederen waar in 
Nederland gebrek aan was, zoals kleding. Uit alles blijkt dat de Antillianen en Surinamers 
zeer begaan waren met het lot van de Nederlanders en met hen meeleefden.   

In de gewone Antilliaanse en Surinaamse huishoudens merkte men de gevolgen van de 
oorlog. Door de toegenomen olie- en bauxietinkomsten stegen de lonen. Ook in de 
provisiekasten waren veranderingen zichtbaar. De importlijnen met Nederland waren 
afgesneden, wat betekende dat men een aantal producten zelf moest gaan produceren.  

Voor de schatkisten hadden de gestegen inkomsten positieve gevolgen. Voor het eerst 
werd Suriname een paar jaar zelfredzaam [Ibid. 62]. De Nederlandse Antillen hadden door de 
komst van de raffinaderijen op Aruba en Curaçao al sinds 1932 structureel een overschot op 
de begroting, variërend van 55.000 gulden in 1936 tot 976.000 gulden in 1939. Dit overschot 
liep in de oorlog op tot 5.345.000 gulden in 1945. Ook de jaren na de oorlog bleef het positief 
saldo voortbestaan [Van Soest 1977: 664]. Voor, tijdens en na de oorlog hadden de Antillen in 
totaal voor 32 miljoen gulden aan de rijksschatkist voorgeschoten, met de afspraak dat later 
verrekening zou plaats vinden. Van Soest hierover: “Maar Nederland bleek na 1945 eerst niet 
over terugbetaling te willen praten en, toen het er niet meer langs kon, op alle punten te 
beknibbelen.” [Ibid. 507]. Uiteindelijk kreeg de Nederlandse Antillen van hun 32 miljoen 
maar 8 miljoen terug [Ibid. 508]. Vergeleken met Nederland bereikte de welvaart op de 
Antillen in het midden van de jaren vijftig haar top toen het per capita inkomen op Aruba en 
Curaçao anderhalf maal hoger lag dan in Nederland [Oostindie/Klinkers: 2001: 155/156]. In 
Suriname waren de gouden tijden na de oorlog voorbij: in de periode 1947-1954 gaf 
Nederland via het Welvaartsfonds 20 miljoen Surinaamse gulden aan ontwikkelingsgeld [Ibid. 
157].  

Op Curaçao had de Tweede Wereldoorlog directe gevolgen voor leerlingen in het 
middelbare onderwijs. Voor de oorlog was de hoogste vorm hiervan een vierjarige MULO. 
Leerlingen die wilden studeren aan een universiteit in Nederland moesten eerst in Nederland 
het hbs- of gymnasiumdiploma halen. Die weg was door de oorlog afgesloten. Vooral op 
instigatie van de Shell werd in 1941 de Algemene Middelbare School opgericht. Hierdoor 
kreeg een groter deel van de Curaçaose bevolking de kans goed middelbaar onderwijs te 
volgen [Maduro 1986:170]. In Suriname kwam de Algemene Middelbare School pas in 1950 
als driejarige bovenbouw op een vierjarige mulo [Gobardhan 2001: 459]. 

Door de oorlog werden de verhoudingen tussen moederland en koloniën omgekeerd. 
Niet langer waren de koloniën afhankelijk van het moederland, maar zij gaven nu steun en 
hulpgoederen. Suriname en de Antillen waren op zichzelf aangewezen en hadden het gered. 
Er was bovendien meer welvaart en bedrijvigheid gekomen: de landen kregen een sluitende 
begroting en de lonen stegen. Importvervangende bedrijfjes kwamen op gang en door de 
Amerikaanse aanwezigheid gingen de luiken open naar een andere wereld dan de Nederlandse 
alleen. Deze aanwezigheid maakte ook duidelijk dat Nederland de facto de controle over de 
overzeese gebiedsdelen had verloren. Dit alles veroorzaakte een groter zelfbewustzijn bij de 
bevolking en bij politici in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname. “De Tweede 



 18

Wereldoorlog was een katalysator voor het dekolonisatieproces in de kolonies”, is dan ook de 
conclusie van Captain en Jones [Captain/Jones: 2010: 36]. 
 

West-Indische migranten in Nederland 
Alle hierna te bespreken Surinamers en Antillianen die voor de Wereldomroep hun 

verhalen vertelden, waren migranten in Nederland en voorzover ik kon nagaan waren het ook 
allemaal studerenden in Nederland. Als ze vlak na de Tweede Wereldoorlog waren gekomen, 
troffen ze een land aan dat de naweeën van de oorlog trachtte te overwinnen. De 
infrastructuur was zwaar beschadigd, sommige steden, zoals Rotterdam, Arnhem en Nijmegen 
lagen in puin, goederen waren schaars en er heerste woningnood. Er was een distributiestelsel, 
waardoor veel goederen slechts “op de bon” verkrijgbaar waren. In 1952 was koffie het laatste 
product dat vrij verkrijgbaar werd. De wederopbouwfase duurde tot omstreeks 1965. 
Nederland kwam er vrij snel weer bovenop door de omvangrijke Marshallhulp en door het 
toepassen van een geleide loon- en prijspolitiek. 

Voor specialistische en universitaire studies waren Antillianen en Surinamers op het 
buitenland aangewezen. Door de koloniale banden en het Nederlandse onderwijssysteem in 
eigen land koos men meestal voor Nederland. Direct na de Tweede Wereldoorlog waren het 
er nog niet veel, omdat de studie meestal uit eigen zak moest worden betaald. In 1946 hadden 
drie Antillianen een landsbeurs gekregen, in 1952 26 en in 1954 36. Naast de landsbeurzen 
waren er ook eilandsbeurzen bekostigd door een eilandgebied. In 1952 werd dit 
beurzensysteem verruimd, zodat er bijvoorbeeld in 1954 en 1955 83 eilandsbeurzen waren 
voor de opleiding tot onderwijzer. In totaal studeerden in 1955 402 Antillianen in Nederland, 
waarbij studenten zonder beurs meegerekend zijn [Maduro 1986: 211]. Tot ver in de 
twintigste eeuw waren het uit de Antillen vooral Curaçaoënaars die naar Nederland kwamen 
en het waren vooral de zonen van de lokale blanke elite die reeds generaties lang op de 
Antillen woonde. Naarmate de twintigste eeuw vorderde en het beurzenbeleid van de grond 
kwam, veranderde de samenstelling van de groep studenten. Er kwamen steeds meer kinderen 
uit de katholieke, gekleurde en zwarte bevolkingsgroep bij [Ibid.: 137, 165 en 173]. 

In Suriname kwam een echt beurzenbeleid in de jaren vijftig van de grond, wat zich 
weerspiegelt in het aantal studenten en de milieus waar zij uit afkomstig waren. In 1947 
waren er enkele tientallen Surinaamse studenten, nagenoeg geheel afkomstig uit de hogere 
milieus. In 1952 waren de hogere, midden- en lagere milieus ongeveer even sterk 
vertegenwoordigd en was het aantal studenten gestegen tot ruim meer dan 100. In 1957 
domineerden de midden- en lagere milieus en waren er meer dan 350 studenten. Creolen 
hadden een groot overwicht in de aantallen, Chinezen waren relatief oververtegenwoordigd, 
terwijl de Hindostanen ondervertegenwoordigd waren [Oostindie 1986: 40]. 

Al vóór de Tweede Wereldoorlog waren twee West-Indische schrijvers in Nederland 
bekend. Het waren de letterkundigen Albert Helman en Cola Debrot.17 Ook waren er in de 
jaren dertig en veertig een twintigtal Surinaamse musici. Ze kregen niet meteen een 
enthousiast onthaal en men presenteerde hun muziek niet als Surinaams, maar als Caribisch. 
Daar kwam volgens Oostindie verandering in door de West-Indische afdeling van de 
Wereldomroep: “Eigenlijk veranderde dit pas toen beiden [Vervuurt en Woiski] in de jaren 
vijftig opnames gingen maken voor de Westindische afdeling van de Wereldomroep. De 
Caraïbische muziek die zij daar speelden trok ook de aandacht van enkele Nederlandse radio-
omroepen, die hen [sic] engagementen aanboden.” [Ibid. 52]. 

In Nederland gingen de Antilliaanse studenten zich organiseren. In 1946 vond de 
oprichting plaats van de Vereniging van Curaçaose Studerenden in Amsterdam. Secretaris 
werd Raúl G. Römer. Deze vereniging vormde in 1948 samen met verenigingen uit andere 
                                                 
17 Ook Anton de Kom was in Nederland, waar hij zijn later bekend geworden werk Wij slaven van Suriname 
schreef. 
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steden de Vereniging van Curaçaose Studenten in Nederland, die later de naam kreeg 
Vereniging van Antilliaanse Studerenden in Nederland. De debatten gingen over de 
wenselijkheid van parlementair-democratisch bestuur en de noodzaak het Nederlands kader te 
vervangen door een Antilliaans. Men gaf ook informatie aan het thuisfront: “In samenwerking 
met de omroepleider voor West-Indië werkte de vereniging mee aan op de Antillen gerichte 
uitzendingen. Hierin werden zaken als het studentenleven in Nederland besproken, maar ook 
onderwerpen van culturele en politieke aard.” [Maduro 1986: 205-209]. 

Kritische progressieve Surinaamse studenten sloten zich aan bij Ons Suriname, dat al 
in 1919 was opgericht. Bij hen ontstond een nieuwe interesse en trots op de eigen cultuur, 
want ze merkten dat Nederlandse studenten van hen een blijk van hun eigen cultuur 
verwachtten. Bovendien kregen ze het besef dat aanpassing van hen toch geen blanke 
Nederlanders zou maken. Een aantal van hen vormde Wie Eegie Sanie, dat in het voetspoor 
van Papa Koenders het Sranan propageerde [Oostindie 1986: 81]. Algemeen verspreid is de 
gedachte dat Wie Eegie Sanie in een zelfgekozen isolement bleef en dat de vereniging alleen 
werkelijk naar buiten was getreden plaats vond in het Friese culturele tijdschrift De Tsjerne 
[Ibid. 83]. In het hoofdstuk over Wie Eegie Sanie zal blijken dat deze gedachte onjuist is. 

Ook bij Antilliaanse studenten leefde de belangstelling voor de eigen taal en cultuur 
op, wat leidde tot het kortstondige bestaan van Círculo Patriótico [Maduro 1986: 215]. 

Uit de cijfers over het aantal studenten bleek dat er in de jaren veertig weinig van 
Surinaamse of Antilliaanse afkomst in Nederland waren en dat dit aantal in de jaren vijftig 
door het ruimere beurzenbeleid wel steeg, maar dat er nog geen massale aantallen kwamen. 
Massale immigratie van gewone Antillianen en Surinamers kwam pas in de tweede helft van 
de jaren zestig en vooral in de jaren zeventig [Oostindie 1986: 121]. In de periode waartoe 
mijn onderzoek zich beperkt, was de ontvangst door Nederlanders dan ook welwillend, want 
er waren er te weinig en ze liepen niet in de weg [Ibid. 93]. De werkende klasse bijvoorbeeld 
trad Antillianen vriendelijk en bereidwillig tegemoet [Maduro 1986: 181]. Antilliaanse 
studenten kwamen meestal in Nederlandse gezinnen terecht, waar ze niet geconfronteerd 
werden met de rigide discipline in internaten. Daar kwamen duurzame vriendschapsbanden 
uit voort. Maduro geeft hier een voorbeeld van: “Een diepe genegenheid voor zijn ‘tweede 
moeder’ toonde bijvoorbeeld Jules de Palm, door zijn proefschrift op te dragen aan zijn 
hospita tante Bep.” [Ibid. 181]. Oostindie en Maduro merken wel op dat het moeilijk was een 
antwoord te vinden op de vraag wat Surinamers en Antillianen toen van Nederland en de 
Nederlanders vonden, omdat enkelingen als Cola Debrot en Albert Helman pas veel later hun 
ervaringen op papier hebben gezet. Met name over Antillianen waren er nauwelijks 
geschreven bronnen uit die tijd, zodat de gegevens van Oostindie en Maduro vooral uit 
interviews achteraf moesten komen [Oostindie/Maduro 1986: IX]. 

Oostindie zegt dat de ervaringen die Surinamers in Nederland hadden, afhingen van de 
periode waarin zij naar Nederland kwamen en dat ze vooral sterk werden bepaald door de 
sociale positie die zij in Suriname hadden ingenomen en in Nederland opnieuw gingen 
bekleden: “Degenen die uit de hogere sociale milieus naar Nederland kwamen blijken weinig 
problemen te hebben ondervonden. Het volgen van een opleiding, eventueel gevolgd door een 
carrière in Nederland, impliceerde bijna altijd een welbewuste aanpassing aan de Nederlandse 
cultuur, wat werd ‘beloond’ met acceptatie door die maatschappij. Deze groep Surinamers 
lijkt het beeld van de jaren vijftig te hebben bepaald.” [Oostindie 1986: 99]. De ervaringen 
van de groep ongeschoolde Surinaamse arbeiders waren vaak minder positief. Volgens 
Oostindie kan dat wel te maken hebben gehad met het feit dat zij gezien werden als 
concurrenten op het gebied van werk en huisvesting, maar gezien hun aanvankelijke geringe 
aantal denkt hij dat een andere factor hierbij belangrijker is geweest: “Deze groep was minder 
in staat en bereid zich zo Nederlands te voelen en te gedragen als Surinaamse academici, 
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onderwijzers en anderen uit ‘betere milieus’ die zich in Nederland hadden gevestigd.” [Ibid. 
99]. 
 

Cultuurbeleid 
Suriname en de Nederlandse Antillen zijn cultureel gezien heel verschillend. Suriname 

kende en kent verschillende bevolkingsgroepen die elk hun eigen taal en cultuur hebben. De 
situatie op de Nederlandse Antillen is anders. Op de Bovenwinden was en is Engels de 
volkstaal en op de Benedenwinden is dat het Papiaments, zodat er geen concurrentie was 
tussen verschillende volkstalen en volksculturen. Het Nederlandse cultuurbeleid in de West 
was erop gericht van Surinamers en Antillianen Europese Nederlanders te maken. Voor, 
tijdens en vlak na de oorlog voerde Nederland een beleid van assimilatie. Surinamers en 
Antillianen moesten zich de Nederlandse cultuur en taal eigen maken. In Suriname vervulde 
de Creoolse elite hierbij een voortrekkersrol. Ze bracht het West-Indische verlof door in 
Nederland en de kinderen gingen er op jonge leeftijd studeren [Gobardhan-Rambocus 2001: 
308]. In de Unie Suriname werd de toon aangegeven door de lichtgekleurde Creolen. Zij 
verstonden onder assimilatie dat de overige bevolkingsgroepen en de volkscreolen zich haar 
waarden en normen moesten eigen maken en dus hun cultuur en dat is de Nederlandse, 
moesten accepteren. “De lichtgekleurde Creolen, meestal Unieleden, waren voorstander van 
de omvorming van Suriname tot één Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap.” [Ibid. 2001: 
320]. 

Ook Van Kempen constateert dat de Creoolse bovenlaag de Nederlandse cultuur als 
beschavingsmodel nastreefde. Zij bepaalde het culturele leven. Hij voegt eraan toe dat dit 
model voor grote segmenten van de bevolking van nul en generlei waarde was: “De stemmen 
van die groepen klonken nauwelijks door in de gedrukte media van die dagen: de creolen uit 
de volksklassen die nog met één been stevig in de orale literatuur stonden, de marrons en 
inheemsen die hun eigen leven leidden ver weg van het centrum van de niet-orale cultuur in 
Paramaribo, de chinezen van wie een groot aantal nog in China geboren was, en natuurlijk de 
meerderheid van de jongste immigranten: de hindostanen en javanen.” [Van Kempen 2003: 
487]. Dat de twee laatste bevolkingsgroepen ondanks hun omvang nog geen grote rol 
speelden in het culturele leven komt doordat ze pas relatief kort in Suriname waren. De laatste 
groep Brits-Indische contractanten kwam in 1916 in Suriname aan en uit Java kwam de laatste 
groep in 1939. 

Hoezeer de Creoolse elite achter de assimilatiepolitiek stond, bleek toen gouverneur 
Kielstra de Aziatische huwelijkswetgeving invoerde voor Hindostanen en Javanen en ook 
voorstellen indiende om het onderwijs in de districten zo in te richten dat het goede 
landbouwers zou afleveren. Het was in beide gevallen een breuk met de assimilatiepolitiek en 
dat leidde tot een groot conflict met de Staten, waar de Creoolse elite de meerderheid had 
[Ramsoedh 2013: 13]. 
  Het hebben van de Nederlandse cultuur als beschavingsmodel had als keerzijde dat de 
eigen culturele uitingen en gewoonten eufemistisch gezegd een mindere status hadden. Zo 
was het beoefenen van winti strafbaar, een verbod dat pas in 1971 werd opgeheven 
[Gobardhan-Rambocus 2001: 216]. Op schoolerven was het verboden Sranan te spreken, want 
mulatten wensten niet geassocieerd te worden met negers en zij spraken geen Sranan in het 
openbaar [Ibid. 416]. Gobardhan-Ramocus schetst het gevolg hiervan: “De lagere sociale 
klassen hadden geleerd zichzelf en hun taal als minderwaardig te beschouwen en 
accepteerden de negatieve waardering die de blanken en Creoolse elite hun taal en huidskleur 
gaven.” [Ibid. 417]. 

De grote strijder tegen de Nederlandse cultuurpolitiek in Suriname was J.G.A. (Papa) 
Koenders die van 1946 tot 1956 het blad Foetoe-boi uitgaf. Hij stelde het onderwijssysteem 
aan de kaak dat ernstige taal- en cultuurproblemen had geschapen, omdat het de neger had 
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geleerd zichzelf, zijn taal en cultuur te verloochenen. Vanuit deze opvatting streed hij voor de 
emancipatie van het Sranan, de surinamisering van het onderwijs en waardering voor de 
Creoolse cultuur [Ibid. 417]. Hij had grote invloed op een groep Creoolse jongeren die in 
1946 een eigen maandblad uitgaven, Spes Patriae. Een van hen was Eddy Bruma, de grote 
inspirator van het latere Wie Eegie Sanie, waarover verderop een apart hoofdstuk. 

De oprichtingsgeschiedenis van het Cultureel Centrum Suriname is een goede concrete 
illustratie van de gedachten die in de culturele kringen van Suriname leefden. Aanleiding tot 
de stichting van het CCS was de oprichting van de Nederlandse Stichting voor Culturele 
Samenwerking op 26 februari 1948 in Amsterdam. Deze stichting wilde de culturele 
uitwisseling, samenwerking en hulp kanaliseren via lokale counterparts. In de diverse landen 
gingen culturele organisaties zich bundelen om zo te komen met wensen en voorstellen. Wat 
zij voorstelden weerspiegelt dus wat er leefde in brede culturele kring. 

Voor ik hierop inga, eerst iets over de Nederlandse insteek. De voorgeschiedenis van 
de Sticusa zelf is typerend voor de verhoudingen in de koloniale tijd. De voorbereidingen 
richtten zich eerst helemaal op Indonesië. Slechts op uitdrukkelijk bevel van premier Beel 
werden de koloniën in de West erbij betrokken. Hij dreigde dat Sticusa anders niet door zou 
gaan [Helman/De Roo 1988: 21]. Van het bestuur had niemand enige speciale kennis van 
Suriname of de Nederlandse Antillen [Ibid. 23]. Een culturele doelstelling van deze stichting 
was onder meer “het stimuleren van de kennis van en het contact met de Westerse cultuur, 
speciaal in haar Nederlandse uitingen, in Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen.” 
Tegelijkertijd moest de kennis van en het contact met de culturen van de koloniën in 
Nederland worden gestimuleerd. Om dit laatste mogelijk te maken wilde men de eigen 
culturen van de koloniën helpen opbouwen [Ibid. 24-26]. 

Zo voelde Albert Helman het ook. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van de plannen voor het CCS. Over de culturele uitwisseling zegt hij: “Ik dacht nog helemaal 
niet aan culturele uitwisseling, want daarvoor waren ze [Indonesië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen] veel te veel achtergebleven bij de Europese ontwikkelingen, met name 
op onderwijsgebied, zelfs in het lager onderwijs. Dat was waarschijnlijk in Indonesië nog 
meer achter dan in Suriname. Op dat moment viel niet te denken aan een terugwerking naar 
Nederland, dus aan echte uitwisseling. Ik dacht aan het ontwikkelen van deze landen op 
cultureel gebied […].” [Ibid. 32]. 

Dat bij deze culturele ontwikkeling niet in de allereerste plaats werd gedacht aan de 
ontwikkeling van de eigen cultuur, blijkt uit de woorden van Eddy Wessels, de eerste 
voorzitter van het CCS: “Voordat we dat konden doen, wilden we de mensen eerst voor een 
algemene culturele ontwikkeling interesseren, pas daarna wilden we die focussen op de 
ontwikkeling van de eigen cultuur. In Suriname zou die cultuur moeilijk te bereiken zijn, 
omdat er zeer verschillende bevolkingsgroepen zijn.” [Ibid. 48]. Uit het vervolg blijkt dat men 
inderdaad het idee had dat men de westerse cultuur nodig had om de eigen cultuur uit te 
bouwen. Het ging er volgens hem vooral om interesse te kweken “voor westers georiënteerde 
muziek en toneel om zo een basis te leggen voor een eigen cultuur.” [Ibid. 48].18 In plaats van 
de culturele veelvormigheid van Suriname als uitgangspunt te nemen, joeg men het verre 
ideaal na van één Surinaamse cultuur en die zou alleen tot stand kunnen komen door de 
Europese cultuur als basis te nemen. Het is een impliciete ontkenning van de waarde van de 
eigen culturen.19  

                                                 
18 In haar dissertatie over Sophie Redmond behandelt Kortram de oprichtingsgeschiedenis van het CCC ten 
onrechte in een paragraaf getiteld ‘Nederlandse cultuurpolitiek in het veranderende koloniale Suriname’ 
[Kortram  2014: 295/297]. 
19 Een navrant gevolg van deze optiek was dat men zich bewust niet richtte op sommige bevolkingsgroepen. Zo 
schreef Albert Helman in zijn cultureel werkplan voor de West uit maart 1948 dat men moest afzien van 
bosnegers en Indianen want zij waren vooralsnog ontoegankelijk voor rechtstreekse beïnvloeding omdat ze in 
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Maar in de jaren vijftig en zestig komt hier verandering in. Volgens Van Kempen zijn 
dit de cruciale jaren in het proces van creolisering van de Surinaamse maatschappij, waarin de 
culturele oriëntatie op Nederland ging plaats maken voor een verkenning en herwaardering 
van het eigene [Van Kempen 2003: 653]. 

De Nederlandse Antillen hebben een andere culturele voorgeschiedenis dan Suriname. 
In de negentiende eeuw was er een sterke Spaanse (Zuid-Amerikaanse) invloed, maar die 
ebde weg in de periode tussen het begin van de twintigste eeuw en het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. Rutgers typeert de eerste helft van de twintigste eeuw dan ook treffend als de 
periode van de Holandisashon. Deze tendens zette al voor de komst van de Shell in: “Niet 
alleen de nieuwe gouverneur J.O. de Jong van Beek en Donk (1901-1909) die sterk pro 
Nederlands was, maar ook de koloniale elite wenste de culturele banden met Nederland en 
zijn taal aan te halen.” [Rutgers 1994: 135]. 

De vernederlandsing vond ook in het onderwijs plaats. Aan het begin van de twintigste 
eeuw werd het Papiaments op een aantal scholen gebruikt. Een actieve lobby van de 
oliemaatschappij, Nederland en de fraters op de eilanden zorgde ervoor dat het Papiaments in 
1935 bij wet uit het onderwijs werd verbannen. Rutgers: “Voortaan was het Papiamento 
binnen de schoolmuren taboe, de Europese waardenoriëntatie was verzekerd. De mulo kreeg 
in 1935 staatsexamens met Nederlandse leerstof.” [Ibid. 142]. 

Toch bleek het een vernederlandsing aan de buitenkant te zijn. De positie van het 
Papiaments bleef in het dagelijks leven niet alleen sterk, de taal bleef gebruikt worden in 
kranten en in de literatuur.20 Ook bleven stemmen te horen die de eigen cultuur propageerden. 
In 1936 pleitte ene A. de C. in zijn columns voor de eigen cultuur, taal en literatuur [Ibid. 
157-158]. Eind 1939 pleitte de politicus M.F. da Costa Gomez bij de opening van een grote 
boekententoonstelling ook voor de eigen cultuur: “Wij willen door deze tentoonstelling van 
letterkundige en geschiedkundige werken, en door de voordrachten van deze avond allen, die 
mee willen werken tot den opbouw van een nieuwe cultuur, nader brengen tot het Curaçaosch 
eigene van vroeger en het moderne nieuwe in Curaçao. Tusschen de polen van het eigene en 
het nieuwe zoeken wij het nieuwe eigene, een nieuwe cultuur, bescheiden en aangepast aan de 
kleine wereld, waarin we leven.” [Ibid. 175]. 

Al vóór de Tweede Wereldoorlog was de culturele blik op de Nederlandse Antillen in 
feite op het eigene gericht, ondanks de pogingen tot Holandisashon. Dit kan gekomen zijn 
doordat de positie van de lokale elite door de komst van de Shell ernstig was verzwakt, wat 
men natuurlijk met lede ogen heeft aangezien. Een groot verschil met Suriname is dat de 
lokale elite haar positie voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit heeft hoeven te 
verdedigen tegen bevolkingsgroepen van de eilanden zelf, maar tegen Nederlanders. Waar de 
Creoolse elite in Suriname de Europese cultuur omarmde om zich te onderscheiden van de 
Creoolse volksklasse en de andere bevolkingsgroepen van het land zelf, zou dit op de Antillen 
hebben betekend dat de elite de cultuur van de grootste concurrent omarmd zou hebben. 
Rutgers formuleert het proces dat geleid heeft tot afwijzing als volgt: “De Shell maakte op 
deze manier [door het nadrukkelijk demonstreren van een Nederlandse leefcultuur] 
(waarschijnlijk onbedoeld) van een autochtoon begonnen proces van holandisashon een 

                                                                                                                                                         
een bijna volslagen isolement leven van de westerse beschaving. Men moest zich in eerste instantie richten op de 
afstammelingen van de Negers en de zogenaamde Creolen, want zij waren het meest toegankelijk voor de 
westerse cultuur [Gobardhan-Rambocus 2001: 394].  
20 De discussie of het Papiaments op school moest worden ingevoerd, werd dan ook na de oorlog weer volop 
gevoerd. Ze kreeg in 1973 wetenschappelijke onderbouwing met het proefschrift van Prins-Winkel, die pleitte 
voor het Papiaments als instructietaal in de eerste twee klassen van het lager onderwijs. Twee jaar later stelde 
Muller in zijn doctoraalstudie dat de hele lagere school Papiamentstalig moest worden. Dat is niet gebeurd, wel 
werd het als vak ingevoerd. In 1997 onderzocht Severing in zijn proefschrift hoe het stond met de verwerving 
van geletterdheid in het Papiamentu en Nederlands bij leerlingen in de bovenbouw van de basisschool op 
Curaçao.   
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allochtoon verschijnsel, waarvan de Curaçaoënaar zich al spoedig afkeerde, niet alleen de 
zwarte maar ook en met name de uit zijn machtspositie onttroonde protestant blanco.”21 [Ibid. 
140].  

Ook op Curaçao weerspiegelt de voorgeschiedenis van het Cultureel Centrum Curaçao 
de tijdgeest. Hierbij was Cola Debrot de grote stimulator. Men wilde als CCC allereerst de 
culturele verworvenheden van de Nederlandse Antillen inventariseren. In de tweede plaats 
wilde men de culturele activiteiten in de Nederlandse Antillen stimuleren en in de derde plaats 
komen tot interregionale contacten met Europa (Nederland) en de internationale contacten in 
het Caribisch gebied bevorderen [Helman/De Roo 1988: 69]. Bennebroek Gravenhorst, mede-
oprichter van het CCC en van 1953 tot 1961 in verschillende bestuursfuncties erbij betrokken, 
beklemtoont dat men inderdaad allereerst aan de eigen Curaçaose cultuur dacht. Men wilde 
deze inventariseren om hem te verbeteren. Hij zegt: “Uiteindelijk wilden we komen tot een 
tweerichtingsverkeer, een uitwisseling, maar voor het zover was, had de Curaçaose cultuur 
nog veel impulsen nodig.” [Ibid. 72]. 
 
Literatuur 

De orale vertelkunst was in de jaren veertig en vijftig in Suriname nog springlevend. 
Vanaf 1917 was er belangstelling van buitenlanders om deze verhalen schriftelijk vast te 
leggen. De eerste Surinamer die dit deed was Johan Ferrier in 1947. Op de Antillen was de 
situatie anders. Door de industrialisering en de welvaart stierf de traditie langzaam uit, zodat 
de Curaçaose Nilda Geerdink-Jesurun Pinto in 1952 verhalen uitgaf om ze voor uitsterven te 
behoeden. Ook op Sint Maarten stierf de traditie van het mondeling overdragen van de oude 
verhaalschat uit. Tot nog toe werd gedacht dat het alleen buitenlanders waren die verhalen 
schriftelijk hadden vastgelegd. 

Wat de geschreven literatuur betreft: Van Kempen beschouwt de jaren tussen 1923 tot 
1957 als een periode in de Surinaamse literatuur waarin bij eenlingen opvattingen en thema’s 
te zien zijn die pas in de hectische jaren zestig gemeengoed worden [Van Kempen 2003: 630]. 
Hij noemt er vijf: het begin van de migrantenliteratuur in Nederland, de herijking van de 
volkstalen, de verbreding van het toneelleven, het verschuiven van de oriëntatie op de eigen 
leefomgeving en de manifestatie van het nationalisme in de literatuur [Ibid. 630 en 477].22  

Van de migrantenschrijvers was Albert Helman de eerste. Hij bouwde verreweg het 
grootste oeuvre op. Zijn roman Zuid-Zuid-West is een klassieke heimweeroman, maar de 
echte migrantenmotieven werden volgens Van Kempen door de eerste generatie eenlingen 
nog weinig geprononceerd aan de orde gesteld en ze zouden pas in de jaren zestig 
gemeengoed worden [Ibid. 630]. Naast Albert Helman noemt Van Kempen als 
migrantenschrijvers uit deze periode Anton de Kom, Rudie van Lier en Hugo Pos. Pos schreef 
voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland studentikoze gedichten die Van Kempen rekent 
tot de categorie “vederlichtgewicht” [Ibid. 1117]. Rudie van Lier debuteerde in 1936 als 
dichter. Hij onderscheidde zich van Nederlandse generatiegenoten door een typisch 
migrantenmotief: “het zich nergens thuisvoelen van de migrant, van de tussen wal en schip 
geraakte.” [Ibid. 606-607].  

De drie Surinaamse migrantenschrijvers in de periode van 1923 tot 1957 zijn over 
zo’n lang tijdsbestek inderdaad eenlingen, zoals de titel van Van Kempens hoofdstuk 
aangeeft. In zekere zin is dat de grote ijveraar voor de herijking van het Sranan ook. Het is 

                                                 
21 Protestant blanco is de Arubaanse spelling voor protestant blanku, de Papiamentse benaming voor de blanke 
(meestal protestantse) Curaçaose bevolkingsgroep die samen met de sefardische Joden de elite van het eiland 
vormde.    
22 Op het toneelleven ga ik verder niet in, omdat het niet voorkomt in de uitzendingen van de Wereldomroep in 
de door mij onderzochte periode, evenmin als Surinaamse hoorspelen. 
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Koenders (1886-1957), meestal Papa Koenders genoemd.23 Deze onderwijzer legde zich 
vanaf 1941 volledig toe op de studie, verdediging en promotie van de creoolse cultuur en het 
Sranan [Ibid. 563]. In 1943 ontwierp hij een spelling voor het Sranan en in 1944 gaf hij zestig 
bekende liedjes in het Sranan uit. Zijn belangrijkste werk is het maandblad Foetoe-boi, dat hij 
van 1946 tot 1956 uitgaf. Het blad is “een monument voor de creoolse taal en cultuur zonder 
weerga.” [Ibid. 565]. Hij publiceerde er ook gedichten in. Naast gelegenheidsgedichten zijn er 
ook enkele met meer zegging, waaronder het gedicht ‘Mama Afrika de kree foe in piekien’ 
(Moeder Afrika huilt om haar kinderen). Koenders inspireerde onder andere de groep 
Creoolse jongeren die zich in 1946 organiseerden in Spes Patriae, dat ook een maandblad 
uitgaf. Een van hen was Eddy Bruma, die later in Nederland vanaf 1950 de centrale figuur 
van de culturele vereniging Wie Eegie Sanie zou worden 

De verschuiving van de oriëntatie op Nederland naar de omarming van de eigen 
leefomgeving is een kenmerk van alle hiervoor genoemde schrijvers, die gedurfd werk met 
een eigen signatuur publiceerden. Maar ook bij een traditionelere schrijver als Kees Neer, 
pseudoniem van Frederik René Lansdorf, is een wijziging in de benadering van de 
Surinaamse werkelijkheid te zien. Zijn roman Viottoe (1948) staat weliswaar in de traditie van 
werk dat geschreven is vanuit de gebaande paden van religieuze denominaties met in zijn 
geval een katholieke moraal, maar hij beschrijft de waardigheid van de bosnegers met respect. 
Tegen de intentie van de auteur in laat het werk zien “hoe indringend en vernietigend de 
invloed van kerstening is geweest voor de bosnegercultuur, met name voor het 
zelfvertrouwen, voor de waarde van het eigene.” [Ibid. 573-574]. 

Het nationalisme komt sterk naar voren in Anton de Koms Wij slaven van Suriname 
(1934), een werk met een anti-koloniaal karakter, helemaal gericht op de eigen geschiedenis. 
Een andere eenling die anti-koloniaal werk schreef was Assid in zijn roman De eeuwige cirkel 
(1946) [Ibid. 608-610].  

In de meeste vernieuwende werken uit de periode 1923-1957 komen verschillende van 
de vier onderscheiden tendensen voor. Zo is Zuid-Zuid-West niet alleen een migrantenroman, 
maar ook een werk dat het eigene als begin- en eindpunt neemt, terwijl het ook een anti-
koloniale boodschap heeft. En de vereniging Wie Eegie Sanie verenigt de vier tendensen in 
zich: het is een beweging van migranten (die overigens geen migrantenmotieven gebruikt), ze 
richt zich op de eigen taal, ze stelt de eigen cultuur centraal en ze is anti-koloniaal. 
  De conclusie uit het voorgaande is dat vóór 1947, het jaar dat de Wereldomroep begon 
met zijn uitzendingen naar Suriname en de Nederlandse Antillen, er wel nieuwe aspecten in 
de Surinaamse literatuur aan de orde kwamen, maar dat dit sporadisch gebeurde in het werk 
van eenlingen. In de periode 1947-1958 was dit ook het geval, waarbij het werk van Koenders 
en Wie Eegie Sanie opvalt, maar ook toen was er geen sprake van een productie van grote 
omvang.  

Van Kempen [Ibid. 651] ziet het verschijnen van Trefossa’s dichtbundel Trotji (1957) 
als het beginpunt van een nieuwe periode. De bundel is de bekroning van de herwaardering 
van het Sranan en tegelijkertijd het startpunt van een hectische literaire activiteit, waarbij de 
vier tendensen algemeen goed worden in de Surinaamse literatuur en het geen inzichten meer 
van eenlingen zijn. Er verschenen literaire tijdschriften, zoals Tongoni (1958/59) en Soela 
(1962/64) De schrijversgroep Moetete die in 1968 werd opgericht, bestond uit twaalf 
schrijvers onder wie Jozef Slagveer, R. Dobru, Thea Doelwijt, Benny Ooft, Shrinivási en 
Ruud Mungroo. Een nieuw tijdperk is aangebroken, waarin de schrijvers allemaal op de een 
of andere manier voortbouwen op het werk van de eenlingen die hen voorgingen. Waar de 
voorgangers een thema als migratie nog weinig geprononceerd behandelden, gebeurde dat bij 
de latere migrantenschrijvers wel: “Thema’s werden aan de orde gesteld die binnen de 

                                                 
23 Ik schrijf “in zekere zin” omdat Koenders vanaf 1950 werd bijgevallen door de groep Wie Eegie Sanie.  
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Surinaamse grenzen nauwelijks onder woorden werden gebracht: migratie, vervreemding, 
discriminatie, racisme, sociale en psychische ontreddering.” [Ibd. 557]. 

 
De moderne Antilliaanse literatuur begint in 1934 met de publicatie van Cola Debrots 

Mijn zuster de negerin in Forum. Een aantal motieven die later, soms veel later, regelmatig 
voorkomen in de Antilliaanse literatuur komen er voor het eerst voor. Dat is allereerst het 
thema van de remigrant, die de eigen cultuur in Europa miste, wat tevens inhoudt dat men 
zich richt op de eigen Antilliaanse leefwereld [De Roo 1980: 9]. In de tweede plaats is dit het 
thema dat de blanke Curaçaoënaar zich heroriënteert op zijn positie in een maatschappij waar 
de zwarte bevolking door de emancipatie en de democratisering het voor het zeggen heeft 
gekregen. Hierbij wordt het creoliseringsproces benadrukt dat de protestant blanku heeft 
doorgemaakt [Ibid. 10/11]. Ook duikt voor het eerst het thema van de psychische integriteit 
op, dat inhoudt dat mensen niet meer terugvallen op hun oude groepsnormen, maar een 
individuele keuze maken als het om normen en waarden gaat [Ibid. 99]. In de vierde plaats 
komt in Mijn zuster de negerin het incestmotief voor, dat een gevolg is van de raciale 
verhoudingen [Ibid. 13/14 en 98/99]. Tenslotte is een vernieuwing dat het werk geen 
religieuze moraal predikt. 

Cola Debrot schreef de meeste van zijn werken in het Nederlands, maar er zijn ook 
enkele gedichten van hem in het Papiaments. Het is opvallend dat Debrot slechts sporadisch 
de volkstaal gebruikte, want in de jaren dertig was de meerderheid van de literaire productie 
in deze taal. De positie van het Papiaments was heel anders dan die van het Sranan. 
In beide landen was het Nederlands weliswaar de officiële taal, maar op de Nederlandse 
Antillen had het het Papiaments als enige mogelijke concurrent, terwijl elke bevolkingsgroep 
in Suriname zijn eigen volkstaal had en heeft. Toch werd er op de Antillen tot aan de Tweede 
Wereldoorlog (en ook nog wel daarna) fel gediscussieerd over de vraag of het Papiaments wel 
een cultuurtaal is. Dat kan verwondering wekken omdat Joseph Sickman Corsen al in 1905 
met zijn gedicht ‘Atardi’ had aangetoond dat de taal voor poëtische doeleinden geschikt was 
[Rutgers 1994: 137-138].  

De officiële cultuurpolitiek koos voor het Nederlands, maar de Curaçaose creatieve 
krachten gingen hun eigen gang en publiceerden vooral in het Papiaments. In de jaren twintig 
en dertig verschenen ruim twintig romanfeuilletons, waarvan volgens Rutgers enkele in de 
canon van de Antilliaanse literatuur terecht kwamen [Ibid. 149-151]. De romans waren 
allereerst opvoedend, leerzaam en sterk moraliserend. Ze keerden zich tegen de moderne tijd, 
geheel in de lijn van de R.K. missie. In zoverre was dit werk niet vernieuwend. Toch zijn er 
ook moderne tendensen. De romans gingen uit van de eigen leefwereld en ook het 
incestmotief komt erin voor [Broek 2006: 68- 74]. 

Populair werden de conta cuenta van Tuyuchi, pseudoniem van A.E. Leito, die eind 
jaren dertig verschenen. Rutgers vergelijkt het genre van de conta cuenta met moderne 
columns. Er werd alles onder geplaatst “wat op aangenaam vertellende wijze allerlei aspecten 
van de actualiteit vertellend onder de aandacht bracht.” [Rutgers 1994: 152]. Soms was 
Tuyuchi serieus, soms satirisch. De vorm was afwisselen dialogiserend, verhalend of 
essayistisch. Dankzij Tuyuchi werd de verzamelnaam conta cuenta een begrip [Ibid. 152].24 
Zijn boodschap was overigens net als die van de feuilletonromans uit de jaren twintig en 
dertig erg conventioneel: “Het ‘modernisme’ zag hij als een vergif dat alle moraliteit in de 
mens doodde, hij hekelde te blote kleding, de mode, het zich opmaken, het bioscoopbezoek 
[…].” [Ibid. 153]. 
 

                                                 
24 De term verdween niet met Tuyuchi. In 1957 verscheen van Sonia Garmers een bundel getiteld Conta Cuenta.  
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna verscheen het literaire tijdschrift De Stoep 
(1940-1951). Oprichter en redacteur Luc Tournier, pseudoniem van Chris Engels, wilde met 
zijn tijdschrift rondzwervende Nederlandse schrijvers een podium bieden, nu ze dit door de 
oorlogsomstandigheden in Nederland niet meer hadden. Maar het grootste belang kreeg De 
Stoep tegen het einde van de oorlog en erna, toen Curaçaose schrijvers erin gingen schrijven. 
Zo debuteerden Oda Blinder, Tip Marugg, en Charles Corsen er met onconventionele, 
surrealistische gedichten. Hiermee deed de experimentele poëzie zijn intrede en was er 
tegelijkertijd sprake van een heropleving van het Nederlands in de Antilliaanse literatuur. 
Traditioneler van vorm en beeldspraak was het werk van de Curaçaoënaar Pierre Lauffer en 
van de uit Suriname afkomstige Marcel de Bruin, pseudoniem van René de Rooy [Ibid. 191-
197] . 

Ook de literatuur in het Papiaments ontwikkelde zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In 1943 verscheen Cancionero Papiamentu I, een bundel liedjes gemaakt door 
Julio Perrenal, het pseudoniem van het driemanschap Jules de Palm, Pierre Lauffer en René 
de Rooy. Ze wilden hiermee tegenwicht bieden aan de hegemonie van het Spaans en Engels 
in de populaire muziek. De belangrijkste vernieuwing is dat ze zich niet meer lieten leiden 
door de regels van een religieus regime en hun plezier in dansen, drinken, erotiek en 
lichamelijk genot uitzongen, “zonder dat de moraal het plezier vergalde.” [Ibid. 203]. De 
liedjes braken met de katholieke moraal door het zogenaamd ‘modernismo’ te verheerlijken. 
Eenzelfde ontworsteling aan de katholieke moraal vindt plaats in een achttal novelas van A.P. 
Nita, P.A.Lauffer en G.E. Rosario, drie Curaçaose schrijvers. Volgens Rutgers zijn het 
verhalen zonder enige psychologische diepgang of waarschijnlijkheid, maar markeren ze toch 
een nieuw tijdperk. Ze bouwden weliswaar voort op de populaire conta cuenta, maar ze 
beschreven het moderne leven dat andere waarden en normen heeft en maken een spannende 
mix van ingrediënten als halfbroers, het uitgaansleven, prostitutie, huwelijksontrouw, drank 
en wraak. “Niet de moralistische functie stond voorop maar het divertissement.” [Ibid. 204]. 

Nog een vernieuwing vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1944 
publiceerde Pierre Lauffer Patria, zijn eerste Papiamentse dichtbundel. Rutgers noemt het een 
drievoudige vernieuwing. Hij maakte zich helemaal los van de Nederlandse taalhegemonie. 
Daarnaast was het een vernieuwing van inhoud en thematiek, omdat hij uitging van de 
stelregel: kijk om je heen en beschrijf in je eigen taal wat je ziet en je eigen meest 
persoonlijke gevoelens, zonder in de retoriek van vreemde mooischrijverij te vervallen. 
Tenslotte was niet eerder naar zo’n hoog literair niveau gestreefd, want hij maakte zich los 
van de orale cultuur en het populaire volkskarakter van de novela dramatico [Ibid. 206]. 

Na de Tweede Wereldoorlog valt het tijdschrift Simadán op, dat in 1950 voor het eerst 
verscheen. Het was opgericht uit onvrede met het experimentele karakter dat De Stoep had en 
ook wilde men laten zien dat Curaçaoënaars zelf een literair tijdschrift konden uitgeven in het 
Papiaments. Rutgers schrijft erover: “Simadán werd door redactie, medewerkers en kritiek 
ervaren als een geheel eigen produkt, gemaakt door en voor de Curaçaoënaars. Het was 
‘eigen’ qua inhoud en taal, als poging het Papiamento een plaats in de voorste rijen te 
verschaffen en door gewoon aan de eigen omgeving de inspiratie te ontlenen.” [Ibid. 213]. 

Tussen 1955 en 1967 verscheen Antilliaanse Cahiers een literair tijdschrift onder 
redactie van Cola Debrot en Henk Dennert. (Het eerste jaar was Jules de Palm daar ook bij.) 
Debrot streefde twee zaken na: een aantal toppers uit de Antilliaanse literatuur van het 
verleden laten zien en een podium bieden aan jonge nog onbekende auteurs. Vooral door dit 
laatste is het blad belangrijk geworden. Van Aletta Beaujon verscheen onder andere 
Gedichten aan de baai en elders (1957), van Tip Marugg Weekendpelgrimage (1957) en van 
Frank Martinus Arion Stemmen uit Afrika (1957). Met dit laatste werk deed het pan-
afrikanisme zijn intrede in de Antilliaanse literatuur [De Roo 1980: 69-75].  
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In het jaar 1957 begon een periode van betrekkelijke bloei in de Antilliaanse literatuur. 
In 1959 verscheen De rots der struikeling van Boeli van Leeuwen. Evenals Tip Marugg sluit 
hij in gebruikte motieven nauw aan bij Mijn zuster de negerin van Cola Debrot. Regelmatig 
verschenen er dichtbundels van Elis Juliana en Pierre Lauffer die ingingen op het gewone 
leven van de Curaçaoënaar.  

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat vóór 1947, het jaar dat de 
Wereldomroep begon met zijn uitzendingen naar de Nederlandse Antillen en Suriname, het 
heel gewoon was dat schrijvers op de Antillen het Papiaments gebruikten. Daarnaast bestond 
er een literatuur in het Nederlands. De hoofdstroom richtte zich wel op de eigen 
leefomgeving, maar deed dit om een katholieke moraal aan te prijzen. Toch maakten 
enkelingen zich al sterk voor het ‘modernisme’ en voor experimentele poëzie. Een 
migrantenliteratuur ontbrak.   

In de periode tussen 1947 en 1958 zetten de vernieuwingen zich door: Juliana kwam 
als dichter in de voetsporen van Lauffer, Marugg in die van Debrot en Martinus Arion voegde 
een nieuw motief toe aan de Antilliaanse poëzie. Er verscheen ook een bundel met orale 
literatuur. De periode na 1958 onderscheidt zich van de voorafgaande alleen in de groei van 
het aantal gepubliceerde werken.  
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3. DE WERELDOMROEP 
 
“Zoo is het den Wereldomroep gegaan.” 

Toen de Stichting Radio Nederland Wereldomroep op 1 juni 1947 haar 
werkzaamheden begon, kwam dit niet uit de lucht vallen, want kortegolfuitzendingen vanuit 
Nederland naar het buitenland en de naam Wereldomroep waren niet nieuw [Jaarverslag 
1947: 3]. Wel nieuw was het besluit organisatorisch een scheiding aan te brengen tussen de 
Binnenlandse Omroep en de Wereldomroep. Aan de ene kant kwamen er voortaan radio-
uitzendingen bestemd voor Nederland, voor het overgrote deel verzorgd door de 
omroepverenigingen die zich in de Nederlandsche Radio-Unie bundelden. Aan de andere kant 
waren er uitzendingen naar het buitenland en deze zogenoemde Werelduitzendingen zouden 
“uit hoofde van haar bijzonder karakter, het arbeidsveld gaan vormen van een nieuwe, door de 
Overheid in het leven te roepen Stichting”, de Wereldomroep [Ibid.].  

Het was een nieuwe stichting met een eigen bestuur voor een nieuwe 
omroeporganisatie die los stond van de overheid en andere omroepen, maar toch markeerde 
de datum 1 juni 1947 voor het gevoel van de betrokkenen - wereldomroepmedewerkers, 
bestuur, overheid en andere omroepen - eigenlijk niet het begin van de Wereldomroep, maar 
het einde van de discussie of de vooroorlogse omroepverenigingen die de maatschappelijke en 
religieuze zuilen representeerden, hun oude taak weer zouden opvatten, of dat ze beter 
vervangen konden worden door een nationale omroep volgens het BBC-model. Tijdens de 
oorlog was in sommige kringen de behoefte ontstaan boven een verzuilde samenleving uit te 
stijgen en Nederland opnieuw en moderner in te richten. Maar de zuilen bleken ook in de 
naoorlogse samenleving sterk verankerd te zijn en zij hernamen na een overgangsperiode hun 
plaats in het Nederlandse omroepbestel. Alleen de Nederlandse uitzendingen naar het 
buitenland waren voor de Tweede Wereldoorlog nooit structureel geregeld en hier werd 
gekozen voor het BBC-model: een stichting die onafhankelijk van de overheid opereert onder 
een bestuur waarin de verschillende maatschappelijke en politieke stromingen zijn 
vertegenwoordigd. De Wereldomroep werd dus de enige nationale omroep van Nederland met 
de taak uitzendingen te verzorgen voor gebieden buiten de landsgrenzen.  

De echte ontstaansgeschiedenis van de Wereldomroep is nauw verbonden met de 
Tweede Wereldoorlog; zo heb ik het altijd gehoord van oudere collega’s en zo is het ook 
terug te vinden in de jaarverslagen. Het eerste jaarverslag gaat namelijk niet over 1947, het 
jaar dat de nieuwe stichting werd opgericht, maar over de twee vorige jaren: 1946 en 1945. 
Het begint trots: “Het was op 13 October 1945 dat, voor het eerst na de bevrijding, een 
Nederlandsch wereldprogramma, zonder hulp van buiten, zijn opwachting maakte in den 
aether. Voor dien tijd had, gedurende enige maanden, de B.B.C. enkele harer krachtigste 
korte-golf zenders welwillend ter beschikking gesteld om een door “Herrijzend Nederland” te 
Hilversum op de middengolf uitgezonden wereldprogramma van 15 minuten lengte te 
relayeeren. Van deze spontane geste van de B.B.C., welke aansloot bij de in oorlogstijd aan 
“Radio-Oranje” bewezen onschatbare diensten, zij hier allereerst met groote erkentelijkheid 
gewag gemaakt.”25 

Binnen de Wereldomroep wordt 13 oktober 1945, de dag van de eerste relay-
uitzending, gezien als het officiële begin en niet 1 juni 1947 wat misschien juridisch juister 
zou zijn, omdat het bedrijf toen helemaal zelfstandig werd. Het jaarverslag over 1955 noemt 
dit jaar het tweede lustrumjaar van de Wereldomroep en het jaarverslag over 1958 stelt: “De 
Wereldomroep dankt zijn ontstaan aan de overtuiging, die tijdens de oorlogsjaren bij de 
Nederlandse Regering in Londen was gegroeid, dat na de staking der vijandelijkheden, 

                                                 
25 Radio Nederland Wereldomroep, Verslag der werkzaamheden over 1946, p. 3. De BBC relayeerde dit 
middengolfprogramma vanaf mei 1945. 
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Nederlandse werelduitzendingen niet meer zouden kunnen worden gemist. In feite is er dan 
ook geen onderbreking van continuïteit geweest tussen de uitzendingen van Radio-Oranje en 
die van de Wereldomroep” [p. 4].  

Het gevoel heerste sterk dat de Wereldomroep een directe voortzetting was van Radio 
Oranje. Ook de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wees op 4 juli 1947 bij 
de installatie van het eerste bestuur van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep op de 
continuïteit tussen Radio-Oranje en de Wereldomroep: “De ontwikkeling van de 
Wereldomroep tijdens de oorlog hebben ook wij hier meegemaakt, zij ’t dan in passieve zin; 
de Nederlandse Wereldomroep richtte zich vanuit Londen o.m. tot het eigen land; ik doel hier 
op Radio-Oranje, waarnaar de meesten van ons jarenlang hebben geluisterd en waarop zij ten 
dele hebben geleefd.”  
  Als zelfs de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Radio Oranje zag als 
de Nederlandse Wereldomroep in oorlogstijd, waarom geldt het begin van de Londense 
uitzendingen dan niet als begin van de Wereldomroep? Kennelijk vond men het een essentieel 
verschil of de uitzendingen wel of niet vanuit Nederland kwamen. Maar ook voor de Tweede 
Wereldoorlog waren er pogingen geweest om Nederland in het internationale 
kortegolflandschap te positioneren. Omroepen als de Kro en de Vpro en ook de 
Philipsfabrieken experimenteerden in de jaren dertig met een omroep naar overzeese 
gebiedsdelen. Omdat deze uitzendingen geen structureel karakter hadden en niet nationaal van 
aard waren, voelde de naoorlogse Wereldomroep geen historische band met deze 
proefuitzendingen. “Op zich voortreffelijke pioniersarbeid,” zegt het jaarverslag van 1946, 
“doch het uitgezondene was ongetwijfeld te beperkt en te incidenteel van aard om Nederland 
adequaat in den internationalen aether te vertegenwoordigen” [p. 4]. In die tijd begon men al 
wel oog te krijgen “voor de enorme mogelijkheden, welke de radio biedt ter verspreiding van 
de Nederlandse cultuur en ter ondersteuning van Nederlands positie in de wereld; gedacht 
werd in de eerste plaats aan het nauwer aanhalen van de geestelijke en culturele banden tussen 
de overal verspreide leden van de Nederlandse stam, doch ook aan het vestigen van culturele 
en economische banden met de gehele wereld.” 26 Om die reden installeerde de minister van 
Binnenlandse Zaken op 6 september 1937 een uitgebreide Staatscommissie die moest 
adviseren over de oprichting van een wereldomroep die voor Nederland representatief zou 
zijn.  

Dit initiatief leverde niets op. Voor de Tweede Wereldoorlog wilde het opzetten van 
een nationale wereldomroep die het contact met Nederlanders in het buitenland zou 
onderhouden maar niet lukken. Na de oorlog was dit opeens geen probleem meer. Een 
waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat de omroepverenigingen zich voor de oorlog 
kandideerden en dit bleek een gebed zonder einde te worden bij gebrek aan een dwingend 
nationaal gevoel. In de oorlog groeide dit nationale gevoel wel en voor het eerst was er ook 
een nationale zender: Radio Oranje, die zelfs een van de symbolen van het verzet tegen de 
Duitsers werd. Daar komt bij dat de omroepverenigingen niet direct na de oorlog hun 
machtige positie hernamen. Er kwam een nationale radio: Herrijzend Nederland. Bovendien 
was de Nederlandse regering in Londen vastberadener geworden dan de vooroorlogse 
regeringen om een wereldomroep op te richten. Ze had daar een zwaarwegend politiek motief 
voor, dat nogal versluierd voorkomt in de jaarverslagen van de Wereldomroep. De banden 
met Nederlands Indië moesten na de oorlog zo gauw mogelijk worden aangehaald, omdat de 
republikeinse beweging daar sterk was geworden. Al in 1946 werd begonnen met 
uitzendingen in het Indonesisch, onder meer met een serie van acht geschiedkundige 
overzichten, getiteld Dari Poentjak goenoeng Kebenaran (Van de Top van de Berg van 
Waarheid). “De schriftelijke reactie der Oostersche luisteraars,” stelt het jaarverslag over 

                                                 
26 De minister van OKW op 4 juli 1947, geciteerd in het Jaarverslag 1947, p. 4. 
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1946, “is – zooals voorzien en verwacht kon worden – bescheiden geweest. Hiervoor zijn 
goede redenen. Indonesiërs verzekerden ons herhaaldelijk, dat men bevreesd is voor politieke 
uitbuiting, of voor represailles van Republikeinse zijde, indien de namen der afzenders 
onverhoopt bekend zouden worden.” [p. 13]. De gegeven verklaring voor het kleine aantal 
reacties op de uitzendingen laat zien dat men zich terdege bewust was van de gespannen 
situatie en de afwachtende houding van de bevolking in de kolonie. Het grote belang dat men 
hechtte aan informatievoorziening naar  Nederlands Indië blijkt ook uit de nieuwsberichten 
die in de Nederlandstalige uitzending naar de Oost meegingen. De bulletinredactie hanteerde 
de formule: Nederlands nieuws 10 à 12 minuten, “Indisch” nieuws 5 à 8 minuten en 
Internationaal nieuws 5 à 6 minuten. Het is verleidelijk om hier dieper in te gaan op de vraag 
in hoeverre de Wereldomroep een onafhankelijke, neutrale nieuwspositie kon innemen, maar 
dat zou me te ver buiten het bestek van dit onderzoek voeren. Hier zijn de uitzendingen in het 
Indonesisch en de plaats van de nieuwsvoorziening over “Indië” slechts genoemd als een 
reden waarom de Nederlandse regering na de Tweede Wereldoorlog grote belangen had bij de 
oprichting van een Nederlandse nationale wereldomroep. 

Er is nog een reden waarom dit na de oorlog opeens wel kon. Het was een 
onoverzichtelijke tijd op omroepgebied, die ook wel de overgangstijd werd genoemd. Nog 
niet duidelijk was voor welk bestel zou worden gekozen. Direct na de Wereldoorlog waren 
alle uitzendingen, zowel binnenlandse als op het buitenland gerichte, in handen van 
Herrijzend Nederland, de directe opvolger van Radio Oranje. Op 19 januari 1946 werd 
Herrijzend Nederland opgevolgd door Stichting Radio-Nederland in den Overgangstijd. Deze 
maakte van de afdeling Wereldomroep een aparte dienst. Zo werd al vroeg een scheiding 
aangebracht die later geformaliseerd zou worden. Dat deze scheiding in de praktijk ver ging 
en de dienst eigenlijk een aparte omroep was, blijkt uit het feit dat er een apart jaarverslag 
was, uitgebracht door Radio Nederland Wereldomroep. De voorstanders van een aparte, 
nationale wereldomroep hebben kundig ingespeeld op de mogelijkheden die zich opeens 
voordeden. Het jaarverslag van 1946 stelt dan ook: “Het is een der weinige voordelen van de 
eenigszins verwarde bevrijdingsperiode geweest, dat zij mogelijkheden schiep om plotseling 
gedachten te verwezenlijken, die in normaler tijden blijkbaar maar niet tot rijpheid konden 
komen of althans geen concreten vorm vinden. Zoo is het den Wereldomroep gegaan.” [p. 4]. 

De nieuwe omroep had het tij mee en maakte dan ook een stormachtige groei door. 
Het jaarverslag over 1946 meldt dat er op 13 oktober 1945 zes mensen in dienst waren, terwijl 
dat er op 31 december 1946 al 44 waren. Bij de algemene diensten werkten 12 personen, bij 
de Nederlandse programmadienst 24 en bij de internationale programmadienst 8. Het 
aanvankelijke kwartiertje per dag was op 1 mei 1946 al uitgebreid tot een dagelijks 
programma van 3 uur en 45 minuten, dat twee keer werd herhaald.27 In 1950 was het totale 
aantal zenduren in dat jaar gestegen tot 5880. De internationale dienst bestond uit een Engelse 
en een Indonesische afdeling en binnen de Nederlandse dienst was er een speciale West-
Indische afdeling opgezet.28 De internationale dienst werd in latere jaren uitgebreid met een 
Spaanse, een Zuid-Afrikaanse, een Franse en een Arabische afdeling. De Nederlandse stem 
kon in de internationale ether veelvuldig in verschillende talen worden gehoord, maar wat 
wilde die stem? Het is de vraag naar het doel van de Wereldomroep. 
 
“Oost en West en Nederlandse stamgenoten” 

Het doel van de Wereldomroep stond in artikel 3 van de statuten: “De Stichting heeft 
ten doel de voorbereiding en verzorging van radio-programma’s in de ruimste zin des woords, 
bestemd om buiten de landsgrenzen te worden ontvangen, hetzij in de vorm van directe 

                                                 
27 Uit de jaarverslagen wordt niet duidelijk wanneer dit programma weer is ingekort tot twee uur en dertig 
minuten, wat de lengte van het programma was in de periode 1947-1958. 
28 Deze bestond uit slechts twee personen: het hoofd, J. van de Walle, en de secretaresse J.J.A. Carlier.  
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uitzendingen van Nederlandse radio-omroepzenders, hetzij, ten behoeve van latere uitzending 
binnen of buiten de landsgrenzen, vastgelegd met behulp van een technisch procédé.” 29 Het is 
een weinig verheven doelstelling, want er staat eigenlijk niet meer dan dat men 
radiouitzendingen voor het buitenland wilde maken. De toevoeging “in de ruimste zin des 
woords” houdt in dat men zich niet wilde beperken tot een speciaal soort programma, 
bijvoorbeeld alleen nieuws, maar ook verstrooiing, sport, kerkdiensten, hoorspelen, muziek, 
informatie, verslagen, enzovoorts wilde uitzenden. Met de radioprogramma’s “vastgelegd met 
behulp van een technisch procédé” bedoelde men programma’s op grammofoonplaat, die 
verstuurd werden naar buitenlandse radiostations of ter beschikking werden gesteld van 
binnenlandse omroepen. Later gebeurde deze zogenaamde transcriptie achtereenvolgens op 
band, cassette en CD. Het ging meestal om al uitgezonden programma’s met een wat tijdloze 
signatuur, soms waren het speciaal voor transcriptie geproduceerde programma’s. 

De geformuleerde statutaire doelstelling van de Wereldomroep lijkt dicht te liggen bij 
de optiek van een programmamaker: radioprogrammamakers willen nu eenmaal 
radioprogramma’s maken, zoals voetballers willen voetballen, onderwijzers willen 
onderwijzen en banketbakkers banket willen bakken. Maar zo lag het niet helemaal. Zoals de 
medewerkers van Radio Oranje bevlogen waren om het bezette vaderland van nieuws te 
voorzien en een hart onder de riem te steken, zo waren de medewerkers van de Wereldomroep 
bevlogen om in de verwarde tijden na de bevrijding de koloniën en “alle man van Neerlands 
stam” die verspreid over de wereld zaten, te voorzien van een compleet radioprogramma uit 
het moederland. Het is een gevolg van de discussie of er na de oorlog een nationale 
binnenlandse omroep zou komen, of dat de omroepverenigingen de radio-uitzendingen weer 
zouden gaan verzorgen. Voorstanders van het eerste model verloren deze discussie, maar hun 
model werd wel gekozen voor een omroep die zich op het buitenland zou richten. Over het 
format van de uitzendingen ging de discussie niet, het binnenlandse werd als het ware 
vanzelfsprekend voor de uitzendingen naar het buitenland gekopieerd. In de eerste 
jaarverslagen werden de opmerkingen over het doel en de taak van de Wereldomroep dan ook 
en passant gemaakt, pas in latere jaren werd de doelstelling verder doordacht en uitgewerkt; 
dan gaan ook andere elementen een rol spelen.  

In het eerste jaarverslag staat dat men uitzendingen wilde maken “van zoodanigen 
omvang, inhoud en variatie, dat de luisteraars, in de overzeesche gebiedsdeelen of ‘waar ook 
ter wereld’, daarin hun behoeften aan geestelijk, cultureel en maatschappelijk contact met het 
moederland bevredigd zouden vinden.” [Jaarverslag 1946: 4]. Interessant is dat de 
luisteraarsgroep in de koloniën als eerste wordt genoemd en men dacht hierbij niet alleen aan 
de Europese Nederlanders, want dan zou in het vervolg het woord “vaderland” zijn gebruikt 
en niet “moederland”. Verder is opmerkelijk dat deze koloniën als vanzelfsprekend geacht 
werden behoefte te hebben aan geestelijk, cultureel en maatschappelijk contact met het 
moederland. Achter deze vanzelfsprekendheid gaat een koloniale denkwijze, en dus 
eurocentrisme schuil, wat in die tijd in Nederland nog de heersende denkwijze was, want men 
ging er vanuit dat de vooroorlogse verhoudingen met enige aanpassingen zouden worden 
hersteld. 

De soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië vond in 1949 plaats. Het is dan ook geen 
toeval dat er in het jaarverslag over dat jaar expliciet aandacht werd besteed aan de 
doelstelling van de Wereldomroep. Er staat: “Taak en doelstelling van de Wereldomroep 
kunnen als volgt worden omschreven: 

a. het “projecteren” van Nederland in het voor ons politiek, cultureel en/of economisch 
belangrijke buitenland 

                                                 
29 Geciteerd uit Jaarverslag 1949, p.6 
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b. het versterken van de band met alle land-, Unie- en Rijksgenoten, die buiten de 
grenzen vertoeven, hetzij in gemeenschapsverband, hetzij meer of minder geïsoleerd 
en verspreid over de wereldzeeën en continenten.” [p. 10]. 

 
De prioriteiten van de Wereldomroep bleken door de soevereiniteitsopdracht veranderd te 

zijn. Bovenaan de lijst kwam het nieuwe begrip Nederland-projectie en de eerdere scheiding 
tussen enerzijds luisteraars in de koloniën en anderzijds “alle man van Neerlands stam” werd 
opgeheven. Binnen deze groep werd gedifferentieerd al naar gelang men in 
gemeenschapsverband leefde. Dit was een versluierende manier om Indonesië, Nieuw-
Guinea, de Nederlandse Antillen en Suriname aan te geven. Binnen de groep “Europese” 
Nederlanders werden twee categorieën apart aangeduid: de zeevarenden en de emigranten.30  

Uit de toelichting op de taak en doelstelling blijkt waarom een ”nieuwe” doelstelling 
prioriteit krijgt.31 Het is een zelfgegeven opdracht “bezien in het licht der nieuwe staatkundige 
verhoudingen en de nog steeds klemmende noodzaak onze export te vergroten.” [Ibid. p.10]. 
De wijziging in doelstelling kwam dus niet alleen voort uit de soevereiniteisoverdracht aan 
Indonesië, exportbevordering is een rol gaan spelen. In de vooroorlogse plannen speelde deze 
doelstelling al een rol; toen noemde men dit eufemistisch: het bevorderen van de economische 
banden. Uit de toelichting blijkt welk buitenland voor Nederland politiek, cultureel en/of 
economisch belangrijk is en dan komt de aap uit de mouw, want het blijkt Indonesië te zijn. 
Het jaarverslag over 1949 legt uit dat er voor het uitvoeren van de “nieuwe” opdracht een 
nieuwe dienst, de Oosterse Dienst, in het leven is geroepen.32 Ik citeer uitvoerig: “ De nieuwe 
dienst omvat de reeds sedert 1946 functionerende Indonesische afdeling, alsmede enen 
kortelings gevormde Arabische en Voor-Indische Sectie. Bij de stichting der laatstgenoemde 
twee afdelingen was uiteraard het Indonesisch motief doorslaggevend. India bekleedt het 
politieke leiderschap der ontwakende Aziatische wereld, terwijl in de Arabisch sprekende 
wereld de bakermat van de Islam ligt. Nu wij met Indonesië in Unie-verband verenigd zijn, 
meenden wij van onze belangstelling ook ten aanzien van die beide werelden, waartoe 
Indonesië geografisch, politiek en geestelijk behoort, blijk te moeten geven. De zendtijd van 
de Indonesische afdeling zelve is in de loop van het jaar verdubbeld. Het ligt in onze 
bedoeling door verdere voortdurende krachtsinspanning op dit terrein te streven naar een 
aanvaarding van Nederland door het Verre en Nabije Oosten als een van de stemmen uit het 
Westen, die men bereid is aan te horen. De ideële en politieke betekenis daarvan voor een 
land als het onze kan moeilijk worden overschat.” [p.10].  

De nieuwe taakstelling van de Wereldomroep heeft dus niet minder aandacht voor de Oost 
tot gevolg, maar juist meer. Toch lijkt het geen oude wijn in nieuwe zakken te zijn. Er is 
namelijk een totaal andere houding tegenover het Indonesische luisterpubliek. Er wordt niet 
meer van uitgegaan dat het automatisch belangstelling heeft voor wat er in Nederland gebeurt, 
nee, de Wereldomroep wil uitdrukkelijk laten blijken dat zij belangstelling heeft voor wat er 
in de Indonesische regio gebeurt. Er klinkt zelfs bescheidenheid: er is het besef dat er veel 
gedaan zal moeten worden voor men bereid is naar Nederland te luisteren als een van de 
stemmen uit het westen. En dat allemaal alleen uit ideëel en politiek opzicht? Het zou te mooi 

                                                 
30 Voor de zeevarenden kwam er een wekelijks programma in twee versies: “Schip van de week”. Het waren 
groetenprogramma’s voor een schip dat op het westelijk halfrond voer en een schip in het oostelijk halfrond. In 
de studio brachten familieleden en vrienden groeten: “Jongen, dit is je moeder. Zorg je goed voor jezelf?” De 
presentatie was onder meer in handen van latere omroepcoryfeeën als Mies Bouman en Ageeth Scherphuis. Voor 
emigranten heb ik geen speciale programma’s gezien.  
31 Ik zet nieuwe hier tussen aanhalingstekens omdat er in de praktijk vanzelfsprekend altijd sprake is geweest van 
Nederland-projectie, nieuw is dit punt in de lijst van prioriteiten. 
32 De programmadienst omvat dan drie diensten: de Nederlandse Dienst, waar de West-Indische en de Zuid-
Afrikaanse afdeling bij horen, de Internationale Dienst die Engelse, Spaanse en Franse afdelingen heeft en de 
Oosterse Dienst met een Indonesische, Arabische en Voor-Indische afdeling. 
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zijn om waar te zijn, want eerder werd gewezen op de noodzaak dat de export moest groeien. 
Het economische motief voor een goede band met Indonesië en voor de nieuwe interesse die 
men heeft, is minstens net zo groot als het ideële en politieke. Interessant voor latere 
ontwikkelingen bij de Wereldomroep is dat hier voor het eerst het ontstaan van de Derde 
Wereld wordt gesignaleerd, een doelgroep die vooral vanaf de jaren zeventig prioriteit ging 
krijgen en dan op een altruïstischer manier, maar dat ligt buiten het terrein van mijn 
onderzoek. 

In het jaarverslag over 1951 komt een fundamentele beschouwing voor over de drieledige 
noodzakelijkheid van de Wereldomroep: nationaal, propagandistisch en ideologisch. 
Nationaal gezien wil men contact onderhouden “met de eigen zonen”. Genoemd worden: de 
Nederlanders in Indonesië, de bewoners van de Antillen en Suriname, ”die aan een nieuwe 
toekomst voor die landen bouwen” (opvallend is dat Antillianen en Surinamers hier echt 
worden gerangschikt onder de eigen zonen), emigranten en zeevarenden. Uit de talloze 
luisteraarsreacties blijkt, volgens het jaarverslag, de behoefte aan het Nederlandse woord, “de 
door niets anders te vervangen klanken uit het Vaderland.” Luisteraars zijn “op de 
Wereldomroep aangewezen voor de handhaving van een brok Nederlandse taal en 
Nederlandse cultuur.” [p.10]. 

Over de propagandistische noodzakelijkheid wordt gezegd dat de wereld voor Nederland 
het arbeidsveld is. De Wereldomroep wil daarbij aansluiten door bij buitenlanders begrip te 
wekken “voor onze gedragslijn en onze prestaties, voor onze cultuur en onze producten.” 
Vroeger, zo merkt het jaarverslag op, dacht men dat goede wijn geen krans behoeft, maar die 
tijd is voorbij. Politieke, culturele en economische voorlichting lopen door elkaar: 
“doeltreffende politieke voorlichting kan een vreemde natie ook ontvankelijker maken voor 
onze culturele voortbrengselen; geslaagde culturele propaganda kan zich, door toeneming van 
het toerisme b.v., zelfs vrijwel zonder omwegen in de meest klinkende export-munt 
omzetten.” [p. 10/11]. 

Opmerkelijk is de alinea over de ideologische noodzakelijkheid van de Wereldomroep. 
Het is de eerste keer in de jaarverslagen dat dit aspect aan de orde komt en het wordt fors 
ingezet: “Het huidig wereldgebeuren wordt beheerst door een ideologische strijd. Er is geen 
enkel land en zelfs nauwelijks een onbeschaafde stam, die niet op een of andere wijze de 
weerslag daarvan ondervindt. Wie zou zich hier afzijdig willen houden?” Het gaat over ”de 
Westerse krachtsinspanning om de hoofden en harten van talloze millioenen achter het 
IJzeren Gordijn te behouden en terug te winnen. Hier is de radio niet meer een belangrijk, 
maar vrijwel het enige middel, dat nog benut kan worden. En wat zij voor onderdrukte volken 
kan betekenen, is in de jongste wereldoorlog duidelijk genoeg gebleken […].” [p. 11]. In de 
laatste zin klinkt het Radio-Oranje-bloed door. Zoals de doelstellingen van de Wereldomroep 
werden bijgesteld toen Indonesië onafhankelijk werd en men daardoor oog begon te krijgen 
voor de betekenis van de Derde Wereld, zo was het nu met de Koude Oorlog: waarden als 
democratie en vrijheid werden niet alleen genoemd in het jaarverslag, maar het werd ook als 
een taak gezien van de Wereldomroep om ze te verbreiden.  

Het is opvallend hoe snel een doelstelling door de actuele gebeurtenissen helemaal buiten 
het gezichtsveld kan vallen. Zette het jaarverslag over 1949 nog volledig in op het winnen van 
de sympathie van de Indonesiër, twee jaar later is hiervan geen spoor meer terug te vinden in 
de fundamentele beschouwing over de drieledige noodzakelijkheid van de Wereldomroep. De 
prominente plaats van de (ex)koloniën is in de doelstellingen verdwenen: Surinamers en 
Antillianen behandelt men als Nederlanders met Nederland als Vaderland, Indonesiërs 
worden niet genoemd en over Nieuw-Guinea wordt gezwegen. Verderop in het jaarverslag 
komen deze gebieden wel aan de orde, zoals in elk jaarverslag, maar niet in de fundamentele 
inleiding. 
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De Wereldomroep begon als een omroep die er in de eerste plaats was voor de koloniën 
en in de tweede plaats voor Nederlanders, waar ook ter wereld. Nog geen tien jaar later vielen 
de (ex)koloniën buiten de top-drie van de doelstellingen en namen de Nederlandse 
stamgenoten de eerste plaats in (waartoe ook Surinamers en Antillianen werden gerekend), 
stond een praktisch Hollands koopmanschap in de vorm van Nederland-projectie op plaats 
twee en nam de democratische ideologie de derde plaats in. (Men zou bijna zeggen dat de 
koopman en de dominee hun plaatsen opeisten.) Dat alles gebeurde onder invloed van de 
gebeurtenissen in Nederland, de koloniën en de wereld. In Nederland had zich een massale 
emigratie voltrokken: aandacht geven aan de vertrokkenen was een extra legitimatie voor het 
bestaan van een Nederlandse Wereldomroep: waar velen vertrekken blijven nog meer 
familieleden achter die het nut van een Wereldomroep uit eigen familie-ervaring kennen. Dit 
staat nergens in de jaarverslagen, maar het speelde zeker mee in de besluitvorming en de 
upgrading van het enige doel dat met stip steeg. De onafhankelijkheid van Indonesië leidde 
eerst tot een letterlijk verdubbelde inspanning om de sympathie van de Indonesiër te winnen 
en het leidde tot extra aandacht voor wat er in andere landen dan die van het Koninkrijk 
gebeurde, vooral voor India als nieuwe leider van de vrijgemaakte koloniën. De aandacht voor 
de Derde Wereld zou in de jaren zeventig verhevigd doorzetten. Het uitbreken van de Koude 
Oorlog zorgde voor de introductie van ideologische waarden als democratie en vrijheid. 
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4. DE WEST-INDISCHE AFDELING VAN DE WERELDOMROEP  
 
Inleiding 

In het algemene gedeelte van de jaarverslagen staan de principiële beschouwingen 
over doel en taak van de Wereldomroep en belangrijke beleidswijzingen komen er aan de 
orde. Om een scherper beeld te krijgen van de activiteiten en doelstellingen van de West-
Indische afdeling zal ik eerst dieper ingaan op wat in die algemene gedeelten wordt gezegd 
over Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarna neem ik drie artikelen in de jaarverslagen 
onder de loep die J. van de Walle schreef. Hij was het hoofd van de West-Indische afdeling. 
Verder ga ik in op wat de paragrafen in het onderdeel “Programmadienst” meldden over de 
uitzendingen van de West-Indische afdeling. Hierna beschrijf ik wat er uit de draaiboeken valt 
op te maken en wat de programmering in theorie en praktijk was. De receptie van de West-
Indische uitzendingen krijgt vervolgens aandacht en tenslotte vergelijk ik het BBC-
programma Caribbean Voices met de manier waarop de Wereldomroep zijn literaire bijdragen 
uitzond, waardoor scherper in beeld komt wat het unieke van de aanpak van de Nederlandse 
zender was.  
 
Iets uitermate begerenswaardigs 

In het eerste verslag, dat over het jaar 1946, worden de West en de Oost samen de 
“overzeesche gebiedsdelen” genoemd. Een van de voornaamste redenen om een 
Wereldomroep op te richten, was het bereiken van deze gebieden. Ze werden sinds 13 oktober 
1945 bereikt met een krachtige kortegolfzender die als roepnaam PCJ had. Al lagen deze 
gebieden in totaal verschillende delen van de wereld, zij kregen in de beginperiode hetzelfde 
Nederlandse programma te horen. Dat het bereiken van de Oost het voornaamste doel was en 
de West er maar een beetje bij bungelde, blijkt uit de programmering. In het programma 
waren er wel “Indisch” nieuws van 5 à 8 minuten en specifieke programma’s voor de Oost, 
maar zoiets was er niet voor de luisteraars in de West. Pas eind 1946 werd een West-Indische 
afdeling opgericht, die vanaf 6 januari 1947 dagelijks met een programma van een kwartier 
tot een half uur in de lucht was. Deze West-Indische rubriek werd ingepast in het algemene 
Nederlandse programma. De totale dagelijkse uitzending naar de West duurde in dat jaar 
tweeëneenhalf uur.33  

De West kwam er bekaaid af in de algemene gedeelten van de jaarverslagen. Dat over 
1949 bevat een bespiegeling over taak en doelstelling van de Wereldomroep, hiertoe aangezet 
door de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië. Tweede taak van de Wereldomroep was toen 
het versterken van de band met alle land-, Unie, - en Rijksgenoten. Wel werd ingegaan op de 
Uniegenoten, er werd voor hen zelfs een aparte Oosterse Dienst opgericht, maar over de 
Rijksgenoten werd met geen woord gerept. 

Dat was in het verslag over 1951 anders. Er is een lange aanloop voor het bij de West 
belandt. Het verslag legt in bevlogen bewoordingen uit dat de Wereldomroep allereerst een 
nationale noodzakelijkheid is. Men wil via de radio voortdurend contact met de eigen zonen 
onderhouden. Tot die zonen rekent men ook “de bewoners der Antillen of van Suriname, die 
aan een nieuwe toekomst voor die landen bouwen” [p. 10]. Ook de emigranten zijn een 
belangrijke doelgroep geworden. Maar het bereiken van de emigranten in Australië en Nieuw-
Zeeland was problematisch, want de bestaande zenders voldeden niet. Ze moesten eigenlijk 
een ingrijpende verbetering en uitbreiding ondergaan. Iedereen erkent wel dat het belangrijk is 
contact te onderhouden met deze mensen, maar, luidt de klacht, “van deze erkenning tot 
practische verwezenlijking van het daarvoor noodzakelijke ligt blijkbaar een lange weg.” En 
dan blijkt hetzelfde probleem te gelden voor het bereiken van de West. “Een goed wederzijds 

                                                 
33 De lengte van de totale uitzending naar de West varieerde per jaar.  
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begrip tussen de delen van het Koninkrijk wordt door vrijwel iedereen als iets uitermate 
begerenswaardigs gezien. Er is, in Suriname zowel als op de Antillen, grote belangstelling 
voor wat uit Nederland komt: uit de reacties op de uitzendingen van Radio Nederland 
Wereldomroep is dit tal van malen op de meest overtuigende manier gebleken. Twee uur per 
dag is Nederland voor de luisteraars in die gebieden in de aether, het meest doeltreffende 
middel voor een voortdurend en veelzijdig contact. Maar doet men nu ook het nodige om de 
uitzendingen behoorlijk te doen ontvangen? Of blijft daar de belangstelling steken? De 
ervaringen van het laatste jaar zijn in dit opzicht weinig vreugdevol geweest.” [p.13]. 

Op het eerste oog lijkt het een oratio pro domo te zijn: de Wereldomroep wil meer 
geld voor betere zenders. Het is ook niet toevallig dat een dergelijk betoog net dat jaar werd 
gehouden, want de overheid had de Wereldomroep bezuinigingen opgelegd. Het lijkt alsof 
bestuur en directie dachten: geen betere verdediging dan de aanval! De ondertoon van het 
betoog is dan ook: als jullie willen dat wij dit allemaal doen, geef ons dan het geld ervoor. 
Willen jullie contact met de emigranten? Willen jullie een goed wederzijds begrip tussen de 
delen van het Koninkrijk? O.K.! Geef ons dan de middelen. 

Opvallend is dat in een dergelijk betoog opeens Suriname en de Nederlandse Antillen 
een rol spelen, waar deze gebiedsdelen elders in de fundamentele betogen van de 
jaarverslagen stiefmoederlijk werden behandeld. Tussen neus en lippen werd zelfs een 
compleet nieuwe doelstelling voor de uitzendingen naar de West genoemd: een goed 
wederzijds begrip. En de West heet opeens geen West meer, maar “delen van het Koninkrijk”. 
En de nieuwe doelstelling vindt vrijwel iedereen “iets uitermate begerenswaardigs”. Waar 
komt die plotselinge begeerte vandaan? En wie zou “vrijwel iedereen” zijn? In het vorige 
hoofdstuk bleek dat de Wereldomroep soepel zijn doelstellingen kon aanpassen aan 
veranderingen in de buitenwereld. Die veranderingen waren er ook in deze tijd. Er werd 
onderhandeld over nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk, want Suriname en de Nederlandse 
Antillen waren nog steeds koloniën, maar de besprekingen over een nieuw Statuut verliepen 
allesbehalve gladjes. Hierdoor waren Suriname en de Nederlandse Antillen voor de 
Nederlandse politiek een probleem geworden, een probleem met een internationale dimensie, 
want Nederland voelde de hete adem van de dekolonisatiecommissie van de Verenigde 
Naties. Het was in ieder geval de overheid die een goed wederzijds begrip tussen de delen van 
het Koninkrijk als iets uitermate begerenswaardigs zag. 

Suriname en de Nederlandse Antillen hadden politiek belang gekregen voor politiek 
Den Haag en de Wereldomroep spande deze nieuwe belangstelling voor haar eigen karretje. 
Dat hiermee ook publiekelijk werd erkend dat Suriname en/of de Nederlandse Antillen maar 
slecht werden bereikt, werd op de koop toegenomen.34 

De “upgrading” van de rijksdelen blijkt ook in het jaarverslag over 1957. Daar wordt 
nog eens herinnerd aan de taakstelling van de Wereldomroep. De eerste taak was het contact 
met elders levende landgenoten te onderhouden. “In de eerste plaats denken wij hierbij aan de 
rijksdelen in de West. Het Statuut van het Koninkrijk bedoelt de verbondenheid van 
Nederland en zijn vroegere koloniën in het Caraïbisch gebied te verzekeren. Weinig middelen 
lijken daartoe doeltreffender dan een dagelijks contact via de radio, waardoor de luisteraar in 
staat gesteld wordt, de ontwikkeling in Nederland op de voet te volgen en zich tevens meer 
vertrouwd te maken met onze levensgewoonten en –opvattingen. Daarbij zal niet de bedoeling 
voorzitten, ze door de luisteraars te doen navolgen, maar om die kennis en dat begrip te 
kweken, bij gebrek waaraan bewoordingen als ‘verbondenheid’ en ‘samengaan’ moeilijk reële 
betekenis kunnen krijgen.”  

Het is een hooggestemde doelstelling: kennis over Nederland verspreiden en zo begrip 
kweken voor dit land, om de verbondenheid van de drie landen die samen het Koninkrijk der 
                                                 
34 In de paragraaf over de receptie ga ik verder in op het bereik van de Wereldomroep in Suriname en de 
Nederlandse Antillen. 
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Nederlanden vormen, levend te maken. De Wereldomroep bedeelt zich hier een brugfunctie 
toe, een woord dat tot het einde van de uitzendingen naar het Caribisch gebied werd gebruikt. 
Het is wel een brug met eenrichtingsverkeer: de informatie gaat via de Wereldomroep naar 
het Caribisch gebied. Informatie over het Caribisch gebied ging niet via de Wereldomroep 
terug naar Nederland: die weghelft van de brugfunctie is volgens de omroepwet hoofdzakelijk 
voorbehouden aan de binnenlandse omroepen. Zij zagen het niet als hun taak de voorlichting 
over Suriname en de Nederlandse Antillen te verzorgen. De Wereldomroep mocht het niet 
doen, de omroepen wilden het niet doen, dat was de situatie. En in het verkokerde 
zuilenstelsel bleek het onbegonnen werk door de Wereldomroep gemaakte programma’s 
geplaatst te krijgen bij een binnenlandse omroep. 

De woorden uit 1957 weerspiegelen intussen wel een heel belangrijke officiële 
mentaliteitsomslag bij de Wereldomroep. Nadrukkelijk werd gezegd, dat de 
kennisverspreiding over Nederland niet als doel had dat Nederlandse levensgewoonten- en 
opvattingen door Surinamers en Antillianen werden nagevolgd. Met deze opmerking 
distantieerde de Wereldomroep zich van het koloniale en eurocentrische denken van weleer, 
zoals deze bleek uit het eerste jaarverslag. Die mentaliteitsomslag weerspiegelt zich ook in de 
toon waarop men spreekt over de luisteraars in Suriname en de Nederlandse Antillen. Ging 
men er in 1946 automatisch van uit dat de mensen daar behoefte hadden aan geestelijk, 
cultureel en maatschappelijk contact met het moederland, nu werden luisteraars in staat 
gesteld via de Wereldomroep de ontwikkelingen in Nederland te volgen. 

Uit de algemene gedeelten van de jaarverslagen zijn drie conclusies te trekken over de 
visie van directie en bestuur op de West-Indische uitzending. De eerste conclusie is: de 
uitzending is in hun ogen van belang als Suriname en de Nederlandse Antillen in de 
Nederlandse politiek van belang zijn. Ze schromen dan ook niet om het belang van deze 
uitzending te gebruiken om meer middelen te verkrijgen.35 De tweede conclusie is: tussen 
1946 en 1957 heeft een mentaliteitsomslag plaats gevonden bij de leiding van de 
Wereldomroep die ik wil karakteriseren als: van eurocentrisch naar meer respect voor de 
luisteraars in de West. In de derde plaats constateer ik dat de directie, ondanks de instelling 
van de West-Indische rubriek onveranderd focust op de ontwikkelingen in Nederland. Het 
gaat om de ontwikkelingen in het Europese deel van het Koninkrijk die de luisteraar in de 
andere twee Koninkrijksdelen moet kunnen volgen. 
 
Een Cariben-centrisch Hoofd 

In de drie bijdragen die J. van de Walle, het hoofd van de West-Indische Afdeling, 
schrijft in de jaarverslagen klinkt voor de goede lezer een heel ander geluid, ook al lijkt hij 
zich op het eerste oog geheel te conformeren aan het directiestandpunt. In het jaarverslag over 
1948 schrijft hij over ‘De politieke emancipatie van West-Indië en de taak van de radio’. 
Concrete aanleiding voor het artikel waren de veranderingen die in afwachting van een 
Statuut alvast in het kiesrecht van Suriname en de Nederlandse Antillen waren ingevoerd. De 
belangrijkste waren het algemeen kiesrecht en de verschuiving van de verantwoordelijkheid 
voor het lokale bestuur van de gouverneur naar gekozen volksvertegenwoordigers. Volgens 
Van de Walle had dit bij Surinamers en Antillianen een verhoogde belangstelling voor het 
politieke leven tot gevolg. “Wij voelden, dat het noodzakelijk was de luisteraars in West-
Indië, die zich temidden van een politiek emancipatie-proces bevinden, zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden van de politieke ontwikkeling, meningen, verhoudingen enz. in het 
moederland.” [p.85/86; cursivering van mij]. Van de Walle zegt dit op twee manieren te doen. 
In de eerste plaats door het accent te leggen op het gesproken woord dat directe informatieve 
waarde had: Nederlands, Indonesisch en internationaal nieuws; Nederlandse persoverzichten 

                                                 
35 Ik bedoel dit niet als verwijt, eerder zie ik het als goed company-management. 
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en rubrieken als De West in Nederland en Caraïbisch Commentaar. Bovendien liet hij als het 
mogelijk was personen aan het woord die hun mening kwamen geven over besluiten “die hier 
genomen werden maar die van belang zijn voor de politieke ontwikkeling in de West” [p. 86]. 
In de tweede plaats werden de luisteraars op de hoogte gehouden van de politieke meningen 
in het moederland door sprekers “hier te lande” uit te nodigen hun mening te geven over 
besluiten die genomen zijn over de politieke ontwikkeling in de West. 

Van de Walle voorziet dat men in Suriname en de Nederlandse Antillen de politieke 
vrijheden op korte termijn zal willen verankeren in het economische en sociale leven. “Dan 
[…] zal PCJ een bescheiden taak kunnen verrichten in het belang van beide staatsdelen door 
omtrent de problemen, die ter sprake komen, deskundige personen uit te nodigen voorlichting 
te kunnen geven. Op die wijze kunnen onze programma’s een aanvulling vormen op datgene, 
wat door de locale omroepstations aan de luisteraars wordt gebracht en kan men, via een 
zendstation in Nederland, zonder overigens ook maar de minste directe invloed op het leven 
in deze staatsdelen te willen uitoefenen, aan de opbouw en verdieping hiervan meewerken, 
met de mogelijkheden, die het moederland biedt.” [p. 86].  

Vooral in de laatste alinea slaat Van de Walle al in 1949 een heel andere toon aan dan 
directie en bestuur in de jaarverslagen tot 1957. Voor de Wereldomroep ziet hij “een 
bescheiden taak” als aanvulling op wat “locale omroepstations” brengen. Het doel is mee te 
werken aan de opbouw en verdieping van de politieke vrijheden in het economisch en sociaal 
leven. Ook hier is Van de Walle zijn directie vooruit, die het pas in 1952 heeft over de 
ideologische taak van de Wereldomroep en daarbij de democratie noemt, maar dan alleen in 
het kader van de Koude Oorlog. Van de Walle ziet de uitbouw van de democratie als een taak 
an sich. Nog een derde aspect laat Van de Walle eerder horen dan de directie. Hij wil met de 
uitzendingen geen invloed uitoefenen op het leven in Suriname en de Nederlandse Antillen. 
De directie laat dit geluid pas in 1957 horen.  

Zowel de “bescheiden” taakopvatting als haar uitwerking laat zien dat Van de Walle 
bezield was van wat ik zou willen noemen een Cariben-centrisch denken. Dat blijkt 
bijvoorbeeld ook uit de deskundigen die hij voorlichting liet geven op economisch en sociaal 
vlak. Uit de draaiboeken blijkt dat het niet alleen Nederlanders waren, maar ook “hier te 
lande” aanwezige deskundigen-in-wording: Surinaamse en Antilliaanse studenten. De door 
hem eerder opgevoerde ”hier te lande” wonende sprekers die hij uitnodigde hun mening te 
geven over besluiten die Nederland nam over Suriname en de Nederlandse Antillen, zijn 
anders dan men zou verwachten, niet de Nederlandse politici maar de Vertegenwoordigers 
van Suriname en de Nederlandse Antillen, die maandelijks voor de microfoon verschijnen en 
in hun eigen taal tot hun landgenoten spreken. 

Zo knabbelt Van de Walle in de praktijk al heel wat af van zijn brave opmerking dat 
hij vooral wil informeren over de ontwikkelingen in het moederland. Dat is nog meer het 
geval bij nadere beschouwing van de andere programma-elementen die hij noemt. Caraïbisch 
Commentaar is een wekelijkse rubriek waarin hij interessante artikelen uit de Engelstalige 
Caribische pers samenvat. Bij voorkeur zijn dit artikelen over de staatkundige ontwikkelingen 
in het Engelstalige gebied, waar de dekolonisatie een stap verder was dan in het Nederlandse 
Caribische gebied. Het moederland kwam in de hele rubriek niet voor, wel nadrukkelijk het 
standpunt van de nieuwe onafhankelijke of onafhankelijk wordende eilanden en federaties. 
Van de Walle moet dit ongetwijfeld bedoeld hebben als spiegel voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen: zo kan het ook. In het programma De West in Nederland stond ook de 
West centraal: bijna alles wat er in Nederlandse bladen en blaadjes over Suriname en de 
Nederlandse Antillen werd geschreven, kregen de luisteraars te horen.  

De andere genoemde onderdelen - het Nederlandse, Indonesische en internationale 
nieuws en het overzicht van de Nederlandse pers - waren onderdeel van het algemene 
Nederlandse programma dat de hele wereld overging. De West-Indische afdeling was een 
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verplichte afnemer hiervan. In dit dagelijkse algemene Nederlandse programma werd een 
West-Indische rubriek ingelast van een kwartier tot een half uur. Van de Walle was 
verantwoordelijk voor de inhoud ervan en hij hield het zoveel mogelijk Caribisch. 

In het jaarverslag van 1950 schreef J. van de Walle over ‘De korte golf, een draad 
waarop het moeilijk koorddansen is’. De man-op-de-korte-golf, zo stelt hij, zoekt en tast naar 
het punt waarop hij en de beoogde luisteraar elkaar treffen. Een westerse, meer specifiek: een 
Nederlandse programmamaker loopt het gevaar onbewust de geur van cultuurimperialisme te 
verspreiden als hij de culturele uitingen van zijn luisteraars die een andere cultuur hebben niet 
de plaats geeft waar ze recht op hebben [ p. 56]. Maar hij kan zich niet beperken tot de 
uitingen van die andere cultuur. Natuurlijk wil hijzelf ook graag iets vertellen over zijn eigen 
land, waar hij zo trots op is. Daar komt nog eens bij dat zijn luisteraar ook over dat westerse 
land wil horen. “Het in wezen cultureel defaitisme, dat men soms in een door oorlog versuft 
Europa aantreft, alsof het Westen de rest van de wereld niets meer zou hebben te zeggen, treft 
men in vele overzeese landen niet aan.” Maar ook hier loert het gevaar dat de 
programmamaker zich onbewust bezondigt aan imperialisme. “Want men kan al te 
nadrukkelijk de grote betekenis van onze universiteiten, van wat men technisch bereikte of 
van wat men commercieel heeft aan te bieden, op de voorgrond brengen.” [ p. 57].  

Van de Walle spreekt uit eigen ervaring: vanuit Suriname en de Nederlandse Antillen 
is er vraag naar informatie over Nederland, over wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen en over handelsmogelijkheden. Maar hij weet ook dat hem het typisch 
Caribische verwijt “geweldig te doen” zal treffen, als hij daar teveel aandacht aan zou geven 
met als gevolg dat de luisteraars afhaken. Hoe bereikt hij dan de Antillianen en Surinamers? 
Hij zoekt de oplossing in de culturele hoek: “Die Surinamers en Antillianen […] spreken in 
vele opzichten niet dezelfde ‘taal’ als de Nederlanders. Wel kennen zij het ‘Nederlands’ en 
gebruiken die taal ook dagelijks, maar hun muziek, hun letterkunde, zowel de geschreven als 
de gesproken literatuur, hun dans en niet te vergeten hun algemene belangstelling wijken nu 
eenmaal ten dele van die van de Nederlander af.” [p. 55]. Deze culturele uitingen moeten in 
de uitzendingen die voor hen bestemd zijn, de plaats krijgen waarop ze recht hebben, schrijft 
Van de Walle. Trots voegt hij eraan toe dat het “in het West-Indische geval inderdaad gelukte, 
om daadwerkelijke ‘samenwerking’ te bereiken.” Hij noemt dan de vele muziekopnamen die 
hij van Surinaamse en Antilliaanse groepen maakte, die ook door andere afdelingen van de 
Wereldomroep werden gebruikt, zodat mensen die nog nooit hadden gehoord van West-Indië 
in aanraking kwamen met de West-Indische beschaving. 

Vanaf het begin liet Van de Walle eigen opnamen maken van Surinaamse en 
Antilliaanse muziekgroepen en werden ook grammofoonplaten aangeschaft die lokaal op de 
Antilliaanse en Surinaamse markt verschenen. De discotheek van de Wereldomroep werd 
door hem de schatkamer van de Surinaamse en Antilliaanse muziek uit die jaren. Het 
draaiboekenarchief werd een literaire schatkamer, zo bleek uit de oogst van het systematisch 
doornemen van het draaiboekenarchief. De reden dat Van de Walle zoveel aandacht aan 
muziek en literatuur gaf, is dus dat hij hierin het middel zag om bij de luisteraars in Suriname 
en de Nederlandse Antillen in huis te komen. Hij was persoonlijk onder de indruk van de 
culturele voortbrengselen, maar lachte later in een interview de vraag weg of hij ze wilde 
promoten: “Cultuur kun je natuurlijk niet promoten. Cultuur kun je alleen maar maken […] Je 
kan het zo zeggen: in het land waar die vent of vrouw woont, worden mooie schilderijen 
gemaakt. Het begrip ‘cultuur promoten’, dat in sommige kringen rondom de radio wordt 
gebruikt, is mij wat onduidelijk. Ik begrijp niet wat je dan wilt doen. Wanneer je een plaat van 
Padú Lampe laat horen, om maar iemand te noemen uit Aruba, werd er op Aruba veel meer 
naar die Wereldomroep geluisterd, omdat men zei: ‘Dat is iemand van ons en dat vinden ze 
daar blijkbaar ook aardig en goed genoeg om eens te laten horen in een andere wereld’ Dan 
gingen die mensen ook eens luisteren naar andere dingen die door de redactie verteld werden. 
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Op die wijze kreeg je dus contact, want ik geloof dat je nooit een cultuur kunt promoten als je 
niet laat merken dat in de cultuur van die ander ook iets van jezelf zit. Je kijkt bij voorbeeld 
naar een schitterend Chinees kunstwerk, dan zie je daarin de kunst en niet in de eerste plaats 
de Chinees.” [De Roo 1993: 4].  

Wellicht was er ook een persoonlijk motief waarom hij die schrijvers aan het woord 
liet: hij genoot van het persoonlijke contact en waande zich daardoor weer in het Caribisch 
gebied. Over die jaren zei hij later in Vrij Nederland: “Helemaal door niemand opgemerkt zat 
ik daar in Hilversum toch in die Caribische wereld. De ene dag kwam Boeli van Leeuwen 
binnenrennen, de andere dag Frank Martinus Arion […] Het is toch hoogst merkwaardig dat 
op zo’n klein eilandje, zo’n vlek als Willemstad, je een Frank Martinus Arion, een Colá 
Debrot, Tip Marugg en Boeli van Leeuwen hebt. In zo’n klein gemeenschapje, 
onbegrijpelijk.” [Jansen 1993: 50].  

‘De korte golf, een draad waarop het moeilijk koorddansen is’, is in feite een pleidooi 
voor de erkenning van de waarde van de Surinaamse en Antilliaanse cultuur en een pleidooi 
om de culturele uitingen in de uitzendingen een ruime plaats te geven, al was het maar uit 
eigen belang. Eenzelfde pleidooi, maar dan zonder het eigen belang, is het artikel 
‘Samenwerking tussen drie landen. Over en weer’ in het jaarverslag over 1954, het jaar van de 
inwerkingtreding van het Statuut. Van de Walle begint met de mening te bestrijden dat 
Suriname en de Nederlandse Antillen op cultureel gebied Nederlandse volksplantingen 
zouden zijn. Geleerden als Prof. Dr. R.A.J. van Lier “geven in hun werken een beeld van een 
cultuurgemeenschap, opgebouwd uit verschillende elementen van Europese en andere 
herkomst, een dooreenlopen van diverse culturele factoren, dat aan het Surinaamse 
beschavingsleven een bijzonder rijke glans verleent. Soortgelijke opmerkingen zouden ook te 
maken zijn over de Nederlandse Antillen.” [p. 86/87]. 

Hij constateert dat manifestaties op cultureel terrein in Suriname en de Nederlandse 
Antillen toenemen, dat de landen belangrijke wetenschappelijke onderzoekers hebben 
voortgebracht en dat de kunstuitingen bloeien als nooit tevoren, terwijl tegelijkertijd de 
aandacht voor de eigen volkskunst stijgt. “Men zou kunnen zeggen: de neiging tot 
staatkundige vrijheid, komt voort uit een drang tot zelfontplooiing, die zeker niet alleen 
expressie verkreeg in het staatkundige, maar ook op ander gebied.” [p. 87]. 

In het Statuut heeft Nederland besloten samen te werken met Suriname en de 
Nederlandse Antillen en Van de Walle vraagt zich af in hoeverre dat op cultureel terrein 
mogelijk is. Hij ziet voor de Wereldomroep op muzikaal gebied een brugfunctie, maar dan 
een brug met tweerichtingsverkeer. De Surinaamse en Antilliaanse muziek is origineler en 
rijker dan de hedendaagse Nederlandse volksmuziek, stelt hij. De Wereldomroep heeft 
Surinaamse en Antilliaanse grammofoonplaten en ook eigen opnamen van groepen. “Al deze 
muziekopnamen, zeker thans enkele honderden vonden hun weg naar de discotheek van 
Radio Nederland Wereldomroep.” [p. 88]. Deze opnamen stelde de Wereldomroep regelmatig 
ter beschikking aan Nederlandse en buitenlandse radiostations, zodat deze programma’s over 
Suriname en de Nederlandse Antillen ook muzikaal konden toelichten. Dat is de weg van de 
West naar Nederland en het buitenland via de Wereldomroep. De muzikale weg van 
Nederland naar de West bestond uit het toezenden van muziek uit het Nederlandse en 
internationale repertoire, uitgevoerd door de meest vooraanstaande Nederlandse orkesten en 
solisten. Dit gebeurde door de transcriptiedienst. Van de Walle besluit: “Op deze, uiteraard 
zeer bescheiden wijze, kan de radio een dienende taak verrichten in het kader van een drietal 
landen die […] op grond van een gemeenschappelijk Statuut […] besloten hebben, geheel 
vrijwillig en met inachtneming van volledige autonomie ten aanzien van interne 
aangelegenheden, samen te werken.” [p. 89]. 

Het nieuwe geluid van Van de Walle is dat er in de West cultuuruitingen zijn die 
interessant zijn voor Nederland. Die cultuuruitingen in Nederland verspreiden ziet hij ook als 
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taak van de Wereldomroep. En ze volop gebruiken in de uitzendingen naar Suriname en de 
Nederlandse Antillen is de enige manier om de oren van de luisteraars te bereiken.  
 
De officiële programmering 

Hierboven is een beeld gegeven van wat de Wereldomroep wilde en wat het hoofd van 
de West-Indische afdeling voor ogen stond. Hier zal in grote lijnen aan de orde komen wat er 
in feite in het West-Indische blok gebeurde. Dit om de literaire verhalen in het kader te 
plaatsen waarin ze werden uitgezonden. De grote lijnen van de West-Indische rubriek zijn te 
vinden in de jaarverslagen. Daarin beschreef de programmadienst elk jaar wat de 
verschillende afdelingen deden. Bijzondere uitzendingen werden gemeld en veranderingen in 
het uitzendschema meestal ook. Het doel was buitenstaanders een beeld te geven van de 
activiteiten van een afdeling. Meestal was het de goed-nieuws-show, en dat kon eigenlijk ook 
niet anders, want een lezer van een jaarverslag moest het gevoel overhouden dat de 
Wereldomroep goed werk had gedaan. Er hoefde lang niet altijd in te staan wat voor de 
kenner van een land echt interessant was om te weten; er moest instaan wat een Nederlandse 
belangstellende en vooral een Nederlandse besluitvormer, zoals een politicus, kon imponeren. 
Als een Nederlandse, Antilliaanse of Surinaamse minister voor de microfoon was geweest, 
was dit een bruikbaar gegeven voor een jaarverslag, maar als een onbekende student iets voor 
de microfoon had verteld, dan zou dit het jaarverslag waarschijnlijk niet halen.  
“De uitzendingen van de West-Indische Afdeling begonnen op 6 januari 1947, onder leiding 
van de Heer J. van de Walle”, meldt het jaarverslag over dat jaar. Het klinkt allemaal wat 
grootser dan het in de praktijk was, want de afdeling bestond uit een Hoofd, J. van de Walle, 
en een secretaresse, Mej. J.J.A. Carlier. Programmatisch gezien zat Van de Walle aan zichzelf 
leiding te geven. Hij vertelde later met smaak: “Het was erg prettig, want ik was tegelijk ook 
mijn eigen chef. Ik deed de uitzending van een kwartier per dag in mijn eentje. Later werd het 
een half uur per dag en kon ik dat niet allemaal alleen doen.” [De Roo 1993:4]. Bij de start 
van de West-Indische rubriek was het de bedoeling dat deze een half uur zou duren. Maar al 
gauw werd dit ingekrompen tot een kwartier. Volgens het jaarverslag werd dit “met het oog 
op de bouw van het algemeen programma, waarvan het West-Indische gedeelte een onderdeel 
vormt, alsmede in verband met het feit, dat het aantal medewerkers, dat hier in Nederland 
voor dit speciale doel in aanmerking komt, betrekkelijk gering is. Het is namelijk gewenst, dat 
de medewerkers steeds onderwerpen behandelen, die direct verband houden met West-
Indische belangen.” [p. 17/18].  

Het lijkt me dat de bouw van het algemeen programma een fraai klinkend esthetisch 
doekje was voor de bloedarmoede aan personeel. Uit de bewaard gebleven draaiboeken over 
1947 (die van 24 tot en met 31 augustus) bleek dat zonder enige verstoring van de 
programmaopbouw van het algemene programma de West-Indische rubriek een kwartier 
langer had kunnen zijn. Dit had men kunnen bereiken door wat muzieknummers te schrappen. 
De eigenlijke reden voor de inkorting van de West-Indische rubriek lag in de moeilijkheid 
gekwalificeerde krachten te vinden. Met Van de Walle had de Wereldomroep een witte raaf in 
huis gehaald: hij had journalistieke ervaring, had jaren op Curaçao en vervolgens jaren in 
Suriname gewerkt en hij had grote kennis van zaken op Caribisch gebeid. Zulke krachten 
waren verder niet te vinden.36 Overigens: op zondag werd de West-Indische programmatische 

                                                 
36 In die jaren waren er in Nederland ook geen afgestudeerde Surinaamse en Antilliaanse journalisten. Het 
probleem van het aantrekken van gekwalificeerde krachten, die èn journalistieke ervaring èn kennis van 
Caribische zaken hadden, speelde tot in het begin van deze eeuw. Toen ik voor de uitzending naar de Antillen en 
Aruba het programma-onderdeel Nieuws in het Papiaments wilde invoeren, duurde het lang voor dit werkelijk 
kon gebeuren. De bottleneck was het vinden van mensen met journalistiek inzicht die een goede beheersing van 
het Papiaments en het Nederlands hadden en die genoegen zouden nemen met een parttimebaan. Mensen die 
voldeden aan deze eisen hadden immers geen moeite met het vinden van een fulltimebaan. 
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inbreng niet ingekort. Dan werden onder andere kerkdiensten uitgezonden, bijvoorbeeld van 
de Evangelische Broedergemeente. De minimale personeelsbezetting van de West-Indische 
afdeling speelde geen rol bij de lengte van dit religieuze programma: de vulling van de 
zendtijd was in handen van anderen. 
 

De programmering 

Het programma dat naar de West werd uitgezonden duurde tweeëneenhalf uur, ’s 
nachts van 1.00 tot 3.30 uur. Een programma dat in de vroege maandagochtenduurtjes de 
ether inging, was door het tijdverschil op zondagavond in de West te beluisteren. 
Aanvankelijk is de verwarring over de vraag op welke dag een programma eigenlijk werd 
uitgezonden in de draaiboeken weer te vinden: de ene keer is de “zondagse” programmering 
met sport en een kerkdienst geregistreerd op maandag, want het werd immers uitgezonden in 
de vroege uurtjes van maandag. De andere keer is het bij de zondag opgeborgen, omdat dit de 
dag was waarop het beluisterd werd in de West. Uiteindelijk won het luisteraarsstandpunt het 
bij het opbergsysteem.  

De uitzending naar de West bestond, zoals al opgemerkt, uit het algemene 
Nederlandse programma, dat eerder elders op de wereld te horen was geweest, aangevuld met 
een West-Indische Rubriek van een kwartier tot een half uur.37 Het algemene Nederlandse 
programma omvatte nieuwsbulletins, reportages, commentaren (onder andere van L. de Jong), 
ontspanningsprogramma’s, religieuze programma’s, hoorspelen, veel sport en klassieke 
muziek, groetenprogramma’s, kortom: het was op de groetenprogramma’s na een afspiegeling 
van wat bij de binnenlandse omroep gebruikelijk was, maar dan toegesneden op luisteraars 
die niet in Nederland woonden.  

Over het jaar 1947 zijn slechts de draaiboeken over één week bewaard gebleven. 
Gelukkig gaat het jaarverslag over dat jaar juist uitvoerig in op de opzet van de West-Indische 
rubriek. Ze werd volgens een vast schema ingevuld. Ik geef dit weer, aangevuld met de 
concrete invulling in de bewaard gebleven week. 

Op zondag werd de rubriek afwisselend door missie en zending gevuld. Op 24 
augustus was dit een kerkdienst vanuit de kerk van de Evangelische Broedergemeente in 
Zeist. 

Op maandag een groetenprogramma. Het werd een van de populairste programma’s 
van de West-Indische afdeling. Later waren het vooral Surinaamse en Antilliaanse studenten 
die de groeten naar huis deden. In de eerste jaren kwamen ook vaak Nederlandse familieleden 
van militairen e.d. aan het woord. Dat was het geval op 25 augustus 1947. De groeten zijn 
bestemd voor onder meer G.J. Botterweg en familie, hoofdinspecteur van politie te 
Willemstad. Zijn oudste zuster Lena groet hem: “Wat zal het leuk zijn, als je volgend jaar 
weer komt. Wat zal ik rijden in die nieuwe auto van jullie.” Er zijn ook groeten voor soldaat 
G.L. Toussaint in Suriname. Zijn vrouw zegt: “Ben je nog goed gezond, Gerard? En heb je 
het goed naar je zin? Je vader is er ook nog goed aan toe hoor!” 

Op dinsdag staat een spreker geprogrammeerd. Op 26 augustus is dat Dr. Johan 
Hartog, oud-hoofdredacteur van de Amigoe. Hij heeft het over het tijdschrift De Stoep dat op 
Curaçao werd uitgegeven. 

Op woensdag is De West in Nederland aan de beurt, een overzicht van de artikelen 
over West-Indië uit de Nederlandse pers. Het werd geschreven door J. van de Walle en door 
een omroeper voorgelezen. 

Op donderdag is Caraïbisch Commentaar geprogrammeerd, samengesteld door J. van 
de Walle. Het jaarverslag licht de inhoud als volgt toe: “Een overzicht van artikelen uit de 

                                                 
37 Deze herhalingsconstructie leidde op sportgebied bij het direct uitzenden van interlandvoetbalwedstrijden tot 
het merkwaardige fenomeen dat het live-verslag bijna een half etmaal later weer als een live-verslag werd 
gepresenteerd, inclusief het overschakelen naar de studio tijdens de rust. 
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Caraïbische Pers [bladen dus die niet in Nederlands West-Indië verschijnen].” Op 28 augustus 
1947 vat Van de Walle artikelen samen die gaan over de invloed die Europese economische 
gebeurtenissen hebben op de Engelstalige eilanden. 

Op vrijdag staat een algemeen onderwerp op het programma. Op 29 augustus 1974 
was het een samenvatting van een rapport over staatkundige verhoudingen. 

En zaterdag is de dag van West-Indische muziek of causerieën over West-Indische of 
omringende landen.  

Het verslag meldt dat het de bedoeling is de programma’s zoveel mogelijk een 
voorlichtend en instructief karakter te verlenen. Daarom vroeg men sprekers “op grond van 
een of meer der drie volgende eigenschappen: 
1 hun persoonlijke bekendheid in Suriname of Curaçao 
2 hun wetenschappelijke standing 
3 hun deskundigheid op gebieden, die voor West-Indië speciale betekenis hebben.”38 

Tot de eerste groep rekent men Dr. Johan Hartog, oud hoofdredacteur van de Amigoe 
di Curaçao, R.D. Simons, oud-hoofdinspecteur van het onderwijs in Suriname, H. de Wit, 
oud-redacteur van de Beurs- en Nieuwsberichten en Mr. Dr. M.F. da Costa Gomez, 
vertegenwoordiger van het gebiedsdeel Curaçao in Nederland. Tot de tweede groep “Prof. Ir. 
H.C.P. de Vos, bekend door zijn Irrigatie-rapport over Suriname, Ir.W.C. v.d. Meer, Ir. E.A. 
Plate, Prof. Dr. A.A. Pulle, e.a.” De derde groep wordt gevormd door sprekers “die in de loop 
van het jaar 1947 een causerieën-serie verzorgden over de wijze, waarop in Nederland sociale 
vraagstukken worden opgelost.” Het zijn: Mr. Dr. A.A. van Rhijn, Prof. Mr. M.G. Levenbach, 
Prof. Dr. B.C. Slotemaker, Dr. W.F. de Gaay Fortman, Mr. D.U. Stikker, de Heer E. Kupers, 
Mr. A.M. Joekes. 

Boekbesprekingen, persoverzichten en Caraïbische Commentaren “waren doorgaans 
van de hand van de Heer van de Walle. De Heer D.W.A. van der Kemp, Secretaris van het 
Instituut voor Ibero-Amerikaanse Studiën, verzorgde een serie causerieën over de Zuid-
Amerikaanse nabuurstaten. Dr. Da Costa Gomez hield enkele toespraken in de Papiamentse 
taal, de heer G. Kanhai een in het Hindostaans.” [p. 19]. Tenslotte: “Op muzikaal gebied 
verleende medewerking een Surinaams musicus, de Heer Lex Vervuurt, die regelmatig 
programma’s samenstelt uit Surinaamse, Curaçaose en andere West-Indische muziek.” 

Het is een imposante lijst namen, die typerend is voor elk volgend jaarverslag. Ik heb 
de lijst hier compleet overgenomen om een indruk te geven van het niveau van de sprekers die 
Van de Walle wist aan te trekken. Ook blijkt uit de lijst dat Van de Walle Suriname en de 
Nederlandse Antillen niet alleen in hun Caribische context zag, maar ook in het bredere kader 
van Latijns-Amerika. Tenslotte blijkt dat hij vanaf het begin ruimte gaf aan de eigen talen. 
Dat het Sarnami (Hindostaans) daarbij een plaats kreeg, mag hoogst opmerkelijk heten, de 
strijd om de erkenning van die taal zou pas decennia later beginnen.39 Het Papiaments en het 
                                                 
38 P. 18. Opmerkelijk is dat er bij het eerste punt Curaçao staat en niet het gebiedsdeel Curaçao, waarmee de hele 
Nederlandse Antillen werden aangeduid. Bedoelde men er toch alle zes eilanden mee, of was men zich bewust 
van het feit dat er in 1947 op de andere eilanden, ook op Aruba, nauwelijks een luisterpubliek was? (Over het 
luisterpubliek op Aruba: zie de paragraaf over de receptie.) 
39 De taal Sarnami werd aangeduid als ‘Hindostani’ of ‘Hindostaans’. Er waren niet veel bijdragen in deze taal. 
Op 20 mei 1949 sprak R. Samlal volgens het draaiboek over het belang van de toespraak van de koningin op 7 
december 1942. Voor die datum was er nooit aandacht voor de politieke ontwikkelingen van overzeese 
gebiedsdelen. Op 29 juli 1949 sprak hij over de polders in Nederland en Suriname. Samlal sprak ook in de 
uitzending van 16 september 1949, maar het draaiboek vermeldt het onderwerp niet. Op 17 februari 1950 had hij 
het over de economische betrekkingen tussen stad en platteland in Suriname, op 4 april 1950 over de 
moeilijkheden op het platteland van Suriname en op 26 mei over Indische landgenoten in Suriname. Na deze 
datum komt de naam R. Samlal niet meer voor in de draaiboeken. Een keer wordt er nog een bijdrage in het 
Sarnami uitgezonden. Deze is van A. Ramlakhan, over wie het draaiboek zegt dat hij een van de weinige 
hindoestani is die in Nederland verblijft. Het onderwerp is niet vermeld. Er is geen enkele tekst in het Sarnami 
bewaard gebleven. 
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Sranan blijven in de onderzochte periode overigens regelmatig gebruikte talen. Er kwam zelfs 
een wekelijkse rubriek “In eigen taal” waar de ene week het Sranan werd gebruikt en de 
andere week het Papiaments. Ook kreeg de nationalistische en antikoloniale beweging Wie 
Eegie Sanie een eigen vaste rubriek. Men kan Van de Walle en de West-Indische rubriek van 
de Wereldomroep waarlijk niet beschuldigen van cultuurimperialisme! 

Gezien de Cariben-centrische opstelling van Van de Walle is de volgende passage uit 
het jaarverslag hoogst opmerkelijk: “Locale politieke kwesties in West-Indië werden voor de 
microfoon niet behandeld, omdat het contact met West-Indië ondanks de snelle verbindingen 
te weinig levend is om zich hieraan te kunnen wagen. Het doel was steeds om informatief en 
[…] educatief te werken” [p. 19]. Het gebruik van de term ‘locale politieke kwesties’ kan de 
lezer op een verkeerd spoor zetten bij de interpretatie van wat er eigenlijk staat. Men kan 
immers strijden over de vraag wat een lokale politieke kwestie is. Van buiten een gebied 
beschouwt men eerder iets als slechts een lokale kwestie, dus niet interessant voor de 
buitenwereld, terwijl de mensen in dat gebied zelf een kwestie ook voor de buitenwereld 
belangrijk vinden. Een oppervlakkige lezer die niet op de hoogte is van wat er lokaal speelt, 
zou al gauw denken: natuurlijk moet een Wereldomroep zich niet bezig houden met lokale 
politieke kwesties van twee overzeese gebieden waar nauwelijks mensen wonen; daar is niets 
informatiefs en educatiefs aan. Maar juist in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn de 
lokale politieke kwesties van Suriname en de Nederlandse Antillen van bovenlokaal belang. 
Er wordt gediscussieerd over nieuwe staatkundige verhoudingen, in de eerste plaats of men 
algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen moet invoeren. Er is bovendien verschil van 
mening over de vraag hoever de gewenste autonomie moet gaan. Het zijn allemaal kwesties 
die Nederland ook aangaan. Het zou dus vragen om wel voor de microfoon te worden 
behandeld, want het is in hoge mate informatief en educatief, de twee normen die werden 
aangelegd voor het gesproken woord. 

Als er in plaats van ‘locale politieke kwesties’ ‘nationale politieke kwesties’ had 
gestaan, had dat voor de feitelijke bedoeling van de zin niets uitgemaakt. Ook dan staat er dat 
er voor de microfoon van de Wereldomroep geen aandacht wordt gegeven aan de politiek in 
Suriname en de Nederlandse Antillen “omdat het contact te weinig levend is om zich hieraan 
te kunnen wagen.” Een journalistiek testimonium paupertatis in een tijd dat er wel verslagen 
uit New York komen en uit de Oost en de vertegenwoordigers in Nederland van Suriname en 
de Nederlandse Antillen in nauw contact staan met hun regeringen in Willemstad en 
Paramaribo. Het woord “wagen” wijst erop dat er iets anders meespeelt. 

Van de Walle had slechte ervaringen met de lokale politiek in Suriname, hij wilde zijn 
vingers niet een tweede keer branden, dacht ik een tijdlang. In Suriname was hij namelijk 
ontslagen als Hoofd van de Gouvernementele Persdienst, nadat hij in 1945 in een rapport had 
gepleit voor het algemeen kiesrecht. Tot dan was er census- en capaciteitskiesrecht. 
“Daardoor had je een politieke elite van zo’n twaalfhonderd creolen, alles namaak van de 
Hollanders. Ze beheersten het ambtenarenapparaat en de Koloniale Staten.” [Jansen 1993: 
50]. Gouverneur Kielstra lag met deze elite overhoop, omdat hij partij koos voor de 
achtergestelde Hindostanen en Javanen. Toen ook Van de Walle zich uitsprak voor opheffing 
van de achterstelling door algemeen kiesrecht in te voeren, had dat grote gevolgen voor hem. 
“Men [de creoolse politieke elite] zag mij waarschijnlijk als zijn adept […] Ik werd dus 
bedankt voor mijn diensten en ontslagen.” [Ibid.].  

Maar toen ik bij de Wereldomroep ging werken, hoorde ik van collega’s al gauw een 
heel ander verhaal. Van de Walle zou niet gewild hebben dat er politieke berichtgeving over 
het Caribisch gebied in de uitzendingen zou komen, omdat dit wel eens een Derde 
Wereldoorlog zou kunnen veroorzaken. Met name (voormalige) bulletinredacteuren konden 
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smakelijk vertellen hoe hij als een bok op de haverkist vloog als hij maar vermoedde dat zij 
overwogen een bericht te maken over iets politieks in “zijn” regio. Ik vond het maar een 
malicieus verhaal, maar toen ik hem er eens naar vroeg, bleek het toch niet helemaal uit de 
lucht gegrepen. Het Caribisch bekken, zo betoogde hij, had in de tijd van de Koude Oorlog 
een veel grotere betekenis dan men in Nederland dacht. Er vond op de korte golf een 
propagandaoorlog plaats, die door de betrokken partijen in de Koude Oorlog nauwlettend 
werd gevolgd. Daardoor was politieke berichtgeving uiterst riskant: een niet helemaal correct, 
of zelfs een ongelukkig geformuleerd bericht kon de vlam in de pan doen slaan. 

In ieder geval besteedde Van de Walle zelf in de West-Indische rubriek geen aandacht 
aan politieke kwesties in Suriname en de Nederlandse Antillen. Hij stond nooit voor de keuze: 
moet ik een discussie tussen een NPS-er en een VHP-er uitzenden over het niet of wel 
invoeren van algemeen stemrecht voor mannen en vrouwen, of laat ik Irving Plantz een 
Bovenwinds folkloristisch verhaal vertellen? De afwezigheid van brandende politieke 
“lokale” kwesties had verregaande gevolgen voor de inhoud van “zijn” uitzending. Hij kon 
volop de eigen culturele uitingen van Suriname en de Nederlandse Antillen aan bod laten 
komen en zo zijn visie op het belang van cultuur bij het kweken van wederzijds begrip tussen 
volkeren handen en voeten geven. 

In de loop der jaren verdwijnen er programma’s en komen er nieuwe voor in de plaats. 
Het jaarverslag van 1948 meldt dat de Stichting voor Culturele Samenwerking (Sticusa) 
regelmatig de gelegenheid krijgt te vertellen over de activiteiten die ze in West-Indië is gaan 
ontplooien.40 Een ander nieuw element zijn verslagen van belangrijke vergaderingen in 
Nederland tussen de drie landen. Ik citeer, omdat de dankbare, bijna onderdanige toon tegen 
de autoriteiten en de aanpak (het openzetten van de microfoon om officiële redevoeringen 
vrijwel in extenso weer te geven) een wereld van verschil blootlegt tussen de hedendaagse en 
toenmalige journalistiek: “Dankzij de medewerking der Nederlandse autoriteiten, kreeg de 
West-Indische afdeling verlof de openbare zittingen van de conferentie ‘Nederland, Suriname 
en Curaçao’ uit te zenden, weliswaar niet geheel volledig omdat dit vele uren in beslag zou 
hebben genomen, maar wel in de vorm van een verantwoorde samenvatting. De belangrijkste 
passages uit de redevoeringen werden in deze radioverslagen in extenso opgenomen. 

                                                 
40 Echt nieuw was dit niet. Al in 1949 vertelde Ed Hoornik drie keer over de activiteiten van Sticusa (op 6-5-’49, 
12-8-’49 en 15-11-’49), terwijl directeur Meuleman dit op 13-12-’49 deed. De bedoeling was dat Sticusa vanaf 
1951 maandelijks in de uitzending zou komen, maar die regelmaat werd bij lange na niet gehaald. Illustratief is 
het jaar 1952. Dan treedt alleen Ed Hoornik op voor de Sticusa en hij doet dit zes keer: op 15 januari, 11 
februari, 11 maart, 18 augustus,16 september en 25 november. Over de relatie tussen de Wereldomroep en de 
Sticusa bestaat in de secundaire literatuur een verkeerd beeld. Gobardhan schrijft over 1952: “De Wereldomroep 
zond wekelijks een programma van een uur uit. Hierbinnen was tien minuten zendtijd bestemd voor de Sticusa.” 
[Gobardhan 2002: 104]. Zij concludeert dit uit de jaarverslagen van de Sticusa. Het bedoelde programma was 
echter niet de uitzending van de Wereldomroep, maar het verzonden transcriptieprogramma op band. Die bevatte 
een compilatie van wat eerder uitgezonden was en een tijdloos karakter had. Dat elk transcriptieprogramma in 
dat jaar een bijdrage van de Sticusa van tien minuten bevatte, lijkt me bezijden de waarheid, gezien het aantal 
bijdragen van Sticusa in de uitzending van dat jaar. Sticusa speelde wel een rol bij het verzenden van de 
transriptieprogramma’s, zo blijk uit Culturele kroniek ’48/’68. Daarin schrijft de Sticusa: “Al in 1949 werden op 
band vastgelegde radioprogramma’s naar de Nederlandse Antillen gezonden; in 1951 werd Suriname in de 
toezendingen betrokken; toen ontving de Avros 51 programma’s. Van 1951 af tot en met 1968 werden door 
Sticusa in samenwerking met de Wereldomroep 1593 programma’s naar Suriname verzonden.” [101]. Verder 
wordt opgemerkt dat er vraag was naar goede Nederlandse radioprogramma’s. “Aan deze vraag heeft Radio 
Nederland Wereldomroep in samenwerking met Sticusa voldaan door het zenden van twee uurprogramma’s per 
week in transcriptie.” [102]. Van Kempen baseert zich kennelijk ook op de Sticusa als hij de radioactiviteiten 
naar Suriname beschrijft: “Verder verzorgde Radio Nederland Wereldomroep sinds 1951 op Suriname gerichte 
programma’s, aanvankelijk twee uur per week, gaandeweg met grotere frequentie. […] Tot 1976 werden de 
programma’s ondersteund door Sticusa.” [Van Kempen 2003: 681]. De formulering die Sticusa gebruikt, is een 
beetje glibberig, zodat men er meer van kan maken dan het is. Er staat in feite alleen dat Sticusa de banden 
verzendt, niet dat de stichting de programma’s betaalt.   
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Hetzelfde geschiedde, voor het eerst in de Nederlandse parlementaire historie, met de 
behandeling der wijzigingen van de staatsregelingen van Curaçao en Suriname in de beide 
Kamers der Staten-Generaal. Zodoende heeft een aantal inwoners dezer gebiedsdelen, 
ofschoon op duizenden kilometers afstand, bij de behandeling dezer voor hen zo uitermate 
belangrijke kwesties als het ware plaats kunnen nemen op de tribunes van Eerste en Tweede 
Kamer. Aan de toenmalige Minister van Overzeese Gebiedsdelen, alsmede aan de Voorzitters 
van de beide Kamers der Staten-Generaal, is de Wereldomroep voor de verleende 
toestemming grote dank verschuldigd, alsmede aan de Griffiers der Kamers en de Secretaris-
Generaal der conferentie voor hun grote hulpvaardigheid bij de technische uitvoering.”41 

Een apart evenement was ook de opening van de Antillen-Zaal in het Indisch Instituut 
te Amsterdam op 22 juli 1948. In de aula speelde het Omroep-Orkest van de Nederlandse 
Radio-Unie o.l.v. Henk Spruit onder meer composities van de Curaçaose componist Rudolf 
Boskaljon en werd voorgedragen uit werk van de Antilliaanse schrijver Cola Debrot en de 
Surinaamse schrijvers Rudie van Lier en Albert Helman. 

In 1949 werd voor het eerst melding gemaakt van aandacht voor letterkundige werken 
van West-Indische schrijvers. Daartoe rekende men kennelijk niet de spinverhalen want zij 
werden apart genoemd als typisch Curaçaose vertellingen, de z.g. “cuentas di nanzi” [sic] en 
als “Anansitories” in de landstaal. 

Een nieuwe rubriek uit 1950 is Zuid-Amerika in het Nieuws, die wordt omschreven als: 
”berichten en commentaren inzake gebeurtenissen in landen, die in de nabijheid van de 
Antillen en Suriname liggen.” Verder zijn er uitzendingen in het Hindoestaans, het 
Papiaments, het Surinaams en het Engelse dialect van de Bovenwinden.  

De West-Indische rubriek werd op 1 maart 1951 uitgebreid naar een half uur dat werd 
toegevoegd aan het algemeen Nederlands programma van anderhalf uur. Nieuwe rubrieken 
die niet wekelijks maar met enige regelmaat, bij voorbeeld eens per maand of eens in de twee 
weken werden uitgezonden, waren: Nieuws van de West (nieuwsberichten in verband met de 
West; dus niet uit de West; vaak betrof het berichten uit Surinaamse en Antilliaanse 
studentenkring), Aardolie-kroniek, Economisch nieuws betreffende Suriname en een 
wekelijkse causerie op zaterdag door Mr. E. Elias, speciaal voor de Antillen. Nieuw waren 
ook verhandelingen over de Latijns-Amerikaanse literatuur door Prof. Mr. Dr. J. van Praag. 

In 1952 was de Ronde Tafel Conferentie belangrijk, waar acht uitzendingen over 
gingen. De rubriek Zuid-Amerika in het nieuws werd omgedoopt in Zoeklicht op Zuid-
Amerika. “Mede ter aanmoediging van de in die gebieden groeiende inheemse cultuur 
besteedde Radio Nederland Wereldomroep bijzondere aandacht aan de West-Indische 
literatuur, in vruchtbaar contact met de in Nederland opgerichte culturele vereniging ‘Wie 
Eegie Sanie’ (Surinaamse Vereniging).” [p. 45]. Nieuwe namen onder de geregelde 
medewerkers zijn: Mr. W.C.J. (Boeli) van Leeuwen, Raoul [= Raúl] Römer, Irving Plantz en 
Henk Dennert. Het contact met studentenverenigingen krijgt een structureel karakter: “Iedere 
zes weken werden uitzendingen verzorgd, respectievelijk onder auspiciën van de Vereniging 
van Antilliaanse Studerenden in Nederland en van de Surinaamse Studentenvereniging.”[p. 
45/46].  

Nieuw in 1953 was de wekelijkse rubriek Knipsels uit de wereldpers. Het Statuut 
kreeg in 1954 natuurlijk veel aandacht “in zeer uitvoerige verslagen verwerkt”. Verslaggeving 
ter plekke over niet-politieke zaken werd voor het eerst gemeld: reportages in de 
universiteitssteden gaven een beeld van de studiemogelijkheden en de persoonlijke 
bevindingen van studenten uit de West, Antilliaanse bezoekers op de Jaarbeurs kregen het 
woord, een reportage van de tewaterlating en proefvaart van de Antilia, gebouwd voor de 
West en van proefnemingen met een model van de Curaçaose haven in het Waterloopkundig 
                                                 
41 Bij deze gelegenheden verviel een groot deel van de algemene Nederlandse uitzending. Citaat uit het 
jaarverslag p. 29/30. 
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Laboratorium te Delft. Nieuwe rubrieken waren “Aan het einde van de week” en ”Klein 
Historiaal”, een reeks historische schetsen over de West. 

Het bezoek van Koningin en Prins in 1955 aan de West was aanleiding tot reportages 
en lezingen. Er werden ook klankbeelden uitgezonden en nieuw was een schaakwedstrijd 
onder leiding van Lodewijk Prins tussen enkele Nederlandse en West-Indische clubs. Een 
nieuwe medewerkster was Yvette Ecury die in het Papiaments over het leven in Nederland 
vertelde.  

In 1 mei 1956 kwam er een fundamentele wijziging in de programmaopbouw. 
Daarvoor werd een anderhalf uur durend algemeen Nederlands programma uitgezonden, 
aangevuld met een aparte West-Indische rubriek. Daar komt een einde aan en er ligt een 
staatkundige beschouwing aan ten grondslag: “Het handhaven […] van een speciaal ‘voor de 
West’ bestemde rubriek zou de verkeerde indruk kunnen wekken, dat wij in onze 
uitzendingen een scheiding willen maken tussen Rijksgenoten, geboren in Nederland, dan wel 
op de Antillen of in Suriname. Uitgaande van de beginselen, vastgelegd in het Statuut voor 
Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen, werd besloten geen speciale rubriek ‘voor de 
West’ meer uit te zenden, maar in het algemene, voor alle overzeese luisteraars bestemde 
programma hier en daar onderdelen in te lassen, die van speciale betekenis kunnen zijn voor 
onze Rijksgenoten in Suriname en op de Antillen.” [p. 36]. 

De verzorging van deze onderdelen bleef in handen van de West-Indische afdeling. 
Twee rubrieken sneuvelden als gevolg van de verandering: Nieuws voor de West en Zuid-
Amerika in het Nieuws. “Door uitbreiding van de dagelijkse nieuwsbulletins met berichten, 
die van bijzondere betekenis zijn voor onze overzeese luisteraars in Suriname en op de 
Antillen, waren deze rubrieken overbodig geworden”, stelt het verslag. 

Een nieuwe rubriek die althans in naam aansluit bij de beginselen van het Statuut is 
Wat ons bindt, waarin “vooraanstaande figuren” spraken over onderwerpen die van 
gemeenschappelijk belang waren voor de drie Rijksdelen. Onder hen waren: Raúl Römer en 
Jules de Palm. Het klonk allemaal heel mooi, maar wat vroeger in verschillende rubrieken 
werd uitgezonden, werd nu in een ruim jasje gestopt en kreeg een nieuwe naam. 

De draaiboeken van de ene week in 1947 die bewaard is gebleven, gaven de indruk dat 
Van de Walle zich strak hield aan het opgestelde programmaschema. Dat blijkt helemaal niet 
het geval te zijn geweest. Een strakke programmering in theorie is één ding, de uitvoering 
ervan is een tweede. In alle jaren van de onderzochte periode week Van de Walle vrolijk van 
de programmaopzet af, als hem dat zo uitkwam. Naar de redenen hiervan kan ik slechts 
gissen. Het kan zijn dat hij moest improviseren doordat mensen hun afspraken niet nakwamen 
en niet op kwamen dagen. Die kans is er natuurlijk als je werkt met zoveel gastsprekers. Wat 
is dan makkelijker dan een opname die je al hebt liggen, eerder uit te zenden? Het kan ook 
zijn dat hij iets wilde uitzenden wat hij van belang vond, maar dat eigenlijk in geen enkel 
programma-onderdeel paste. In de hele onderzochte periode (1947-1958) stuitte ik op deze 
afwijkingen.  

 
In bijlage A geef ik een representatieve inventarisatie van wat er feitelijk in 1949 

tussen 17 februari en 31 december in de verschillende rubrieken is uitgezonden. De eerste 
conclusie die uit dit overzicht getrokken kan worden is dat Van de Walle inderdaad Cariben-
centrisch werkte. Vrijwel alles wat hij uitzond, had direct of indirect met zijn doelgebied te 
maken. Ik stel dit met nadruk, omdat het één ding is mooie woorden te schrijven in 
jaarverslagen, maar het is een heel ander ding die woorden in de praktijk ook waar te maken. 

De tweede conclusie is dat er een groot verschil was tussen het programmaschema in 
de jaarverslagen en wat er in de uitzending gebeurde. In jaarverslagen werden nieuwe 
programma’s aangekondigd, zoals een studentenrubriek en een Sticusa-rubriek, maar die 
bleken allang te bestaan. Verder waren er heel veel afwijkingen van het gepubliceerde 
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programmaschema. Dat is opmerkelijk, want dat schema is al heel vaag. Met sprekers op 
dinsdag geprogrammeerd en algemene onderwerpen op vrijdag, is er zoveel ruimte in de 
programmering dat je elk willekeurig onderwerp op een van deze dagen kunt uitzenden. Als 
dit wel gebeurde op de dagen dat Van de Walle zelf De West in Nederland of Caraïbisch 
Commentaar moest verzorgen, kwam dit wellicht doordat hij dan op vakantie was. Heel veel 
afwijkingen van het programmaschema waren er op de zaterdagen. Muziek kwam er niet 
bekaaid af, want naast sprekers werd altijd wel muziek gedraaid. Maar in plaats van 
causerieën over West-Indische of omringende landen zond hij met grote regelmaat literaire 
bijdragen uit. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het toch moeilijker was dan hij had 
gedacht om sprekers hiervoor te vinden. Hijzelf was sterk op het Caribisch gebied gericht, 
maar was hij ook daarin niet een witte raaf in Nederland? Hoe het ook zij: hij gaf de literatuur 
ruim baan en dat was misschien wel belangrijker dan nog meer geleerde bijdragen over 
voorbijgaande kwesties. 

De laatste conclusie is dat Van de Walle wel aandacht besteedde aan lokale politieke 
kwesties. De Vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen spraken er 
regelmatig over. Zij waren vertegenwoordigers van hun regeringen, zodat Van de Walle geen 
problemen met officiële instanties hoefde te verwachten. We moeten dit aspect wel zien in de 
geest van de tijd. Onafhankelijke journalistiek stond nog in de kinderschoenen. De media 
waren allemaal erg autoriteitgericht. En tenslotte: de Wereldomroep was de enige “nationale” 
omroep, die een middle-of-the-road-policy volgde. Het zal Van de Walle, gezien zijn 
persoonlijke ervaringen in Suriname, goed zijn uitgekomen. 
 
Het draaiboekenarchief 

De draaiboeken waren opgeborgen in folioformaat Ahrend’s archiefdozen. Elke doos 
bevatte de draaiboeken van alle Nederlandstalige uitzendingen van een aantal dagen, 
variërend van een enkele tot tien. De verhalen vond ik in de dozen van 1947 tot 1958, zodat 
dit de periode is die mijn onderzoek omvat. Het archief zelf liep nog door tot 1965, maar uit 
de inhoudsopgaven van de uitzendingen bleek dat er geen verhalen meer in de uitzendingen 
zaten. Vanaf 1958 ontbreken meestal ook de teksten van niet-literaire bijdragen. Kennelijk 
was het afgelopen met het zorgvuldig bewaren van de teksten van het gesproken woord. Wel 
blijkt vanaf deze tijd een significante stijging van het aantal reportages.  

Het draaiboekenarchief was niet compleet. Met de uitzending van de West-Indische 
rubriek werd op 6 januari 1947 begonnen en de laatste literaire bijdrage die in de draaiboeken 
werd genoemd, dateerde van 14 mei 1958. Dit onderzoek beslaat dus 590 weken. Uit bijlage 
A blijkt dat in het archief over 68 weken de gegevens ontbreken, dat is ruim tien procent. Het 
aantal uitgezonden literaire bijdragen zal zeker ook tien procent meer geweest zijn dan ik kan 
vermelden. Veel ordners uit 1954, 1959 en 1960 waren aangetast door waterschade en 
muizenvraat. 

De draaiboeken en teksten van een uitzending werden bijeen gehouden door grote 
paperclips. Het eerste vel bestond uit het dagrapport van de omroeper. Daarin vermeldde deze 
puntsgewijs de inhoud van de hele uitzending en ook gaf hij aan waar hij was afgeweken van 
het draaiboek. Hij schreef bijvoorbeeld dat een programma te lang was, waardoor hij een 
muzieknummer had laten vervallen. Daarachter lag het eigenlijke draaiboek: de compleet 
uitgeschreven tekst voor de omroeper, die de verschillende programma-onderdelen aan- en 
afkondigde. Daarachter lagen de nieuwsbulletins en vervolgens de teksten van de gesproken 
bijdragen.  

De uitzendingen naar Suriname en de Nederlandse Antillen werden meestal aangeduid 
met “De West”. Ze waren van 1.00 tot 3.30 uur in de nacht, zodat ze door het tijdverschil de 
vorige avond lokale tijd in het doelgebied aankwam. Inhoudelijk bestond ze uit het algemene 
Nederlands programma en een West-Indische rubriek van een kwartier tot een half uur. Het 
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eerste was de hele dag al naar telkens andere delen van de wereld uitgezonden. De teksten van 
de verschillende programma-onderdelen hiervan, waren niet toegevoegd aan de draaiboeken 
voor de uitzending naar de West, maar lagen bij de eerste uitzending waarin de desbetreffende 
bijdrage meeging. Wel lagen er steeds nieuwsbulletins; deze werden voor elke uitzending 
ververst. Voor de West-Indische rubriek was een apart draaiboekje toegevoegd, vaak niet op 
de draaiboekformulieren, maar op een gewoon A 4-tje. Hierachter lagen dan de teksten van de 
bijdragen voor de West. 

De uitgetikte teksten waren meestal uniform van uiterlijk. Het was duidelijk dat deze 
door een secretaresse waren getikt. Jules de Palm bevestigde dit. Hij vertelde dat hij van 
tevoren zijn bijdragen moest opsturen, zodat Van de Walle ze kon doornemen. Dit hoeft nog 
niet te betekenen dat er een soort censuur was, het is ook goed mogelijk dat de teksten door 
een redacteur of coach werden doorgenomen, waar ik verderop gedetailleerder op inga. Als 
voorbeeld van de uniformiteit in de tekstvorm neem ik de kop van een bijdrage van Hubert 
Dennert. Die ziet er als volgt uit: 
 
 
RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP. 
 
UITZENDING: Zaterdag, 8 April ’50 (Zondagmorgen) 01.36 – 01.48 uur 
ONDERWERP: Een Arubaan in Den Haag 
SPREKER    : de Heer Hubert Dennert. 
TEKST       : idem               
                                (coachen 15.30-16.30 

   DONDERDAG, 30 Maart ’50 (opname 16.30-17.00 
        (STUDIO II en I 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

De literaire verhalen werden telkens door de schrijvers zelf voor de microfoon 
gebracht. Dit is opmerkelijk, omdat er hoge eisen werden gesteld aan de presentatie. Van de 
Walle bij voorbeeld presenteerde zijn vaste rubriek ‘Nieuws uit de West’ niet zelf, maar deze 
werd gelezen door een omroeper. Deze omroepers coachten in veel gevallen de schrijvers 
voordat de verhalen werden opgenomen. Dit coachen ging direct aan de opname vooraf. Op 
sommige teksten zijn de sporen van deze begeleiding nog te vinden. Er staan dan met pen of 
potlood pauzetekens of horizontale boogjes waar juist moest worden doorgelezen. Frank 
Martinus Arion herinnerde zich dit coachen nog levendig. Hij zei me: “Voordat je ging 
opnemen, kreeg je een soort spraakles.”42 Aanwijzingen voor de voordracht zijn soms in de 
typoscripts te zien als accent- en pauzestrepen die met de hand aan de tekst zijn toegevoegd. 
Als we de uitgezonden tekst beschouwen als een publicatie zoals een roman of een 
verhalenbundel in druk ook een publicatie is, dan is het bijschaven van de voordracht een 
aspect van het literaire proces dat uniek is aan de radio-“publicaties”. Redacteuren van 
uitgeverijen hoeven aan de kwaliteit van het voorlezen geen aandacht te besteden, maar voor 

                                                 
42 In het artikel ‘De korte e van Cola Debrot en de harmonie van mentaliteit en taal’ stelt hij dat Debrot de lange 
Nederlandse klinkers op z’n Papiaments uitsprak. [Voor Nederlandse oren als een korte, zodat een woord als 
‘lantaarnpaal’ in Nederlandse oren klinkt als ‘laantarnpal’.] Hij laat er enigszins verongelijkt op volgen: “Debrot 
kon blijkbaar gewoon zijn gang gaan. Hij deed dat ook, terwijl Johan van de Walle, directeur [sic] van de West-
Indische afdeling van de Wereldomroep, mij een hele tijd achternazat met logopedisten voor mijn praatjes van 
twaalf minuten.” Hij moest eerst een half uur tot een uur oefenen, voordat hij een voordracht in het Nederlands 
mocht houden. Anders kreeg zijn Papiamentse identiteit volledig de overhand [Martinus Arion 2009: 48]. 
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een radioverhaal is een goede voordracht van groot belang. De luisteraar heeft immers geen 
tekst voor zich en kan geen woorden terughoren. De presentator moet hem helpen bij de 
interpretatie van wat de luisteraar hoort door het accent op de juiste woorden te leggen. Een 
voorbeeld hiervan is een accentteken in de eerste bijdrage van Henk Dennert. Daar is het 
aangebracht op het woord “bijnaam” in de zin: “In de loop der eeuwen heeft alles, dat in het 
dagelijks leven belangrijk is, een bijnaam gekregen.” De bedoeling van de coach was dus dat 
in deze zin alleen het woord “bijnaam” accent zou krijgen. Alle voorafgaande woorden zijn in 
feite een prelude op dat woord, zonder dat ze accent krijgen. Zo maakt de presentator van 
deze tekst duidelijk dat het hem om bijnamen te doen is en de luisteraar zal extra gespitst zijn 
op de bijnamen die komen gaan.43 

De geciteerde zin laat bovendien nog een functie van de coach zien, eentje die 
vergelijkbaar is met die van een redacteur van een uitgeverij. De taalfout “alles dat” is 
veranderd in “alles wat”. 44 Vaker vinden de verbeteringen op stilistisch gebied plaats. Zo is 
de zin: “Tot deze      [belangrijke zaken] behoort natuurlijk ook zijn [van de student] kamer, 
die dan ook de “kast”of het minder voorkomende “ploerterij” heet”, veranderd in: “Tot deze 
behoort natuurlijk ook zijn kamer, die dan ook de “kast” of, minder vaak, “ploerterij” heet.” 
De omslachtigheid is uit de zin gehaald, waardoor hij directer is geworden en dus 
gemakkelijker te begrijpen. Soms verbetert de coach, omdat hij een combinatie van 
gebrekkigheden ziet. In het volgende voorbeeld is dat een combinatie van een omslachtigheid 
en een taalfout, waardoor een stilistisch monstrum ontstaat: “want met zo’n kamer moeten 
vele voorwaarden verbonden zijn”. De coach maakt er simpel van: “want zo’n kamer moet 
aan vele voorwaarden voldoen”. 

In het verhaal ‘De vacantie van een Antilliaanse student’ zien we twee andere soorten 
verbetering die de coach aanbrengt. Ze komen beide in dezelfde zin voor: “Nu de winter 
plaats heeft gemaakt voor de lente en de eerste warme zonnestralen de koude hebben 
verdreven, komt het verlangen bij iedereen op om te gaan reizen”. De coach verandert het 
stijve archaïsche “koude” in “kou”. Bovendien wijzigt hij de zinsdeelvolgorde. Hij maakt 
ervan: “komt bij iedereen het verlangen op om te gaan reizen”, waarmee hij een 
tangconstructie weghaalt en bij elkaar zet wat bij elkaar hoort, wat het volgen van de 
bedoeling van de zin gemakkelijker maakt. In hetzelfde verhaal komt een zin voor met een 
pleonasme en een tangconstructie: “Bovendien kan men een klein uitstapje maken naar de 
tevens door de Bikini-badpakjes bekend geworden Rivièra,” De coach schrapt het woord 
“klein” en “de tevens door de Bikini-badpakjes bekend geworden”. Met de laatste 
verwijdering is de tangconstructie weggehaald, maar de coach heeft de inhoud ervan niet in 
een bijzin aan Rivièra toegevoegd. Het kan zijn dat hij dit een overbodige toevoeging vond, 
die niet in het verhaal past, het kan ook zijn dat hij heel erg preuts was.45  
 
 

                                                 
43 Wie het verschil wil horen tussen het ‘gewoon’ voorlezen van de voorafgaande woorden met de gebruikelijke 
accenten en de hier beschreven wijze, raad ik aan het zelf hardop uit te testen. Men zal dan merken dat de eerste 
komma genegeerd gaat worden en de tweede juist een lange pauze gaat worden.  
44 De titel van deze bijdrage bevat ook een taalfout: ‘De Antilliaanse studenten en zijn “kast”.’ “Studenten” is 
niet veranderd in “student”. Dat duidt erop dat de titel niet in de uitzending werd genoemd. In dit geval kondigde 
de omroeper de bijdrage aan door te zeggen dat Dennert het zou hebben over “het wel en wee van het 
Antilliaanse studentenleven”.  
45 Ik heb deze voorbeelden van de verbeteringen door de coach niet gegeven om te gaan beweren dat Henk 
Dennert niet goed Nederlands schreef, maar omdat zijn typoscripten laten zien dat de Wereldomroep zijn taak als 
producent van verhalen serieus nam, omdat een coach aan het typoscript sleutelt. Hetzelfde doen redacteuren bij 
uitgeverijen ook, maar wat hun invloed is, weten we nooit. Daarom is het interessant dat we bij Dennert wel 
precies kunnen zien wat de invloed van de coach was. Bij een boek is de regel: de gedrukte tekst telt. Bij 
gesproken woord is dat: alleen de uitgesproken tekst geldt. Ik zal me dus houden aan de gecorrigeerde teksten.  
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De receptie 

De vraag hoe de receptie van de vertelde verhalen was, is moeilijk te beantwoorden. 
Dit hangt samen met het medium waardoor ze werden verspreid. Noch Suriname, noch de 
Nederlandse Antillen had krantenrecensies over radio-uitzendingen. Een meetinstrument zoals 
de oplagecijfers van boeken is bij radio niet beschikbaar. Luisteronderzoek was er niet. 
Alsnog een enquête organiseren onder de toenmalige luisteraars zal weinig tot niets en in 
ieder geval niets representatiefs opleveren, want het grootste aantal luisteraars is intussen 
overleden; zij die nog leven, leveren geen representatieve groep op, omdat ze toen tot de 
jongeren behoorden. Via andere wegen is misschien nog enigszins te achterhalen of de 
verhalen werden beluisterd en of ze populair waren of niet. 

Er waren in theorie drie mogelijkheden waarop het Surinaamse en Antilliaanse publiek 
kon kennis nemen van de literaire bijdragen in de uitzendingen: via de kortegolf, via de lokale 
stations in transcriptievorm, of in de lokale krant. Allereerst de laatste mogelijkheid. De 
Wereldomroep verzond de speeches van sommige sprekers onverkort in een persbericht naar 
alle lokale kranten. Een aantal van deze persberichten trof ik aan bij de draaiboeken, maar het 
waren steeds de speeches van politici en deskundigen. Geen enkel persbericht over een 
verhaal heb ik aangetroffen. Dat klopt met wat het jaarverslag over 1948 hierover schrijft. Het 
meldt dat de Wereldomroep staatkundige beschouwingen aan de gehele pers in West-Indië 
zond, zodat de luisteraar “het gehoorde na enkele dagen nog eens rustig in zijn courant [kon] 
nalezen.” [p. 29]. De kranten kunnen dus geen indicatie zijn voor de impact van de verhalen. 

Wel valt er het een en ander te zeggen over de populariteit van de kortegolf in 
Suriname en de Nederlandse Antillen en de populariteit van de Wereldomroepuitzendingen 
via de kortegolf. Niet in alle landen is deze vorm van radio namelijk even populair. In 
Nederland bijvoorbeeld bestond traditioneel geen kortegolfpubliek. De zogenaamde 
wereldontvangers met de kortegolfbanden kwamen pas een beetje in zwang toen Nederlanders 
in hun vakantie massaal naar het buitenland gingen en mensen de Tour de France via de 
Wereldomroep wilden volgen. Een Nederlander die een buitenlands radiostation wilde 
beluisteren, had in de jaren waar mijn onderzoek over gaat, trouwens geen radiotoestel met 
kortegolfbanden nodig. Alle omringende landen, en Nederland zelf ook, zonden uit via sterke 
middengolfzenders die een ver bereik hadden. Het is nog te zien op de afstemschaal op oude 
radiotoestellen waar buitenlandse zenders op staan aangegeven. 

De eerste vraag die we kunnen stellen is: was er in die tijd in Suriname en op de 
Antillen wel een kortegolfpubliek? Uit eigen ervaring (van 1970-1973 in Suriname en van 
1973-1979 op Curaçao) kan ik die vraag beantwoorden. In Suriname had bijna iedereen een 
radiotoestel met kortegolfbanden en op Curaçao bijna niemand. Het is niet aannemelijk dat 
mensen op Curaçao hun toestellen in de tijd die ligt tussen de periode van dit onderzoek en 
mijn verblijf daar massaal van de hand hadden gedaan. Er is ook een verklaring voor het 
verschil tussen Suriname en de Antillen. Curaçao en Aruba lagen vlakbij Venezuela en 
Colombia, zodat men daar zonder enig probleem de Venezolaanse en Colombiaanse 
middengolfzenders kon ontvangen. Het Spaans was voor de Benedenwindse luisteraars geen 
probleem. Zo ontstond een cirkel: er was geen noodzaak voor het aanschaffen van een 
wereldtoestel als men nieuws wilde horen, er was dus geen vraag naar, dus lagen ze niet in de 
winkels, dus luisterde men naar Venezolaanse en Colombiaanse zenders als men nieuws wilde 
horen uit het buitenland. 

Suriname daarentegen lag geïsoleerd; het Spaans en het Portugees van de omringende 
landen was wel een probleem voor de luisteraars. Vanouds waren daar overal radiotoestellen 
met kortegolfbanden te koop. 

Carlos Kelkboom Sr., die samen met zijn broer in 1954 op Aruba het eerste 
radiostation, Radio Kelkboom, oprichtte, vertelde me in oktober 2006 dat men voor 1954 op 
Aruba luisterde naar Venezolaanse zenders en naar het Curaçaose radiostation Curom. 
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Volgens hem waren er op Aruba nauwelijks kortegolftoestellen. De uitzendingen van de 
Wereldomroep kwamen slecht door; hier was een lange antenne voor nodig. “Bij 
voetbalwedstrijden luisterde ik naar de kortegolf,” aldus Kelkboom, “en als de wedstrijd was 
afgelopen, meldde ik de uitslag in mijn uitzending.” De uitzending van de kortegolf 
doorschakelen op zijn eigen zender, was geen optie vanwege de slechte ontvangstkwaliteit. 
De programma’s van de Wereldomroep die hij uitzond, kreeg hij van de transcriptiedienst. 
Eerst kwamen ze op heel grote grammofoonplaten, later werden dat 78 en 45 toerenplaten en 
tenslotte tapes en cassettes. Ze kwamen per vliegtuig. Als er iets belangrijks kwam, werd hij 
vanaf het vliegveld gebeld dat er een pakketje was en dan ging hij het pakje zelf ophalen om 
de rompslomp via de post te vermijden. Helaas kon Kelkboom Sr. zich niet herinneren of er 
ook verhalen werden verteld in de transcriptieprogramma’s. “Ik had het druk, ik kon niet 
overal naar luisteren.” Wel wist hij dat de programma’s goed werden beluisterd, want er 
kwamen veel reacties van luisteraars, vooral op de groetenprogramma’s. “Als studenten 
klaagden over de koude en bijvoorbeeld zeiden dat het twintig graden was, belde men en 
zeiden mensen uit Noord: ‘Dan moet het in Nederland wel heel erg hard waaien als het zo 
koud is.’” 

De eerste voorlopige conclusie hieruit kan zijn: op Curaçao en Aruba werd 
hoofdzakelijk via lokale stations naar de transcriptieprogramma’s van de Wereldomroep 
geluisterd. Op Curaçao, Aruba en Bonaire vanaf het begin van de Wereldomroep-
uitzendingen via de Curom; op Aruba sinds 20 maart 1954 via Radio Kelkboom. Het is 
aannemelijk dat de programma’s goed werden beluisterd, want elk nieuw radiostation 
verzocht meteen om toezending en op groetenprogramma’s werd gereageerd. In Suriname 
kon de Wereldomroep het publiek wel bereiken met kortegolfuitzendingen. 

Het is een voorlopige conclusie, want uit de jaarverslagen lijkt een heel ander geluid te 
klinken. Het verslag over 1947 meldt opgetogen: “Het was verheugend te constateren, dat de 
kring van luisteraars in West-Indië naar Radio Wereldomroep Nederland zich vrijwel 
voortdurend uitbreidde. De uitzendingen lijken er thans een vast onderdeel van het dagelijks 
leven te zijn geworden.” [p. 19]. Hier wordt gesuggereerd dat er in Suriname en de 
Nederlandse Antillen massaal naar de kortegolfuitzendingen werd geluisterd, want transcriptie 
vond niet dagelijks plaats.  

In het volgende jaarverslag schreef J. van de Walle over ‘De politieke emancipatie van 
West-Indië en de taak van de radio’. Uit niet-officiële, “zij het betrouwbare bronnen” gaf hij 
schattingen van het aantal radiotoestellen: 20.000 op de Antillen en 4000 in Suriname. De 
toestellen stonden vooral op Curaçao, Aruba en in Paramaribo. Hij meldde dat er ook op 
Bonaire, de Bovenwinden en in het district Nickerie “luisteraars wonen, die bij tijd en wijle 
aan PCJ hebben geschreven.” Er zijn, zo vervolgt Van de Walle, twee lokale radiostations: de 
Curom op Curaçao en de Avros in Suriname. En hij voegt eraan toe: “De Avros, die daartoe, 
in tegenstelling tot de Curom in staat is, relayeert regelmatig onze nieuwsuitzendingen.”46 
[Jaarverslag 1948: 84/85]. 

Van de Walle was een behendig schrijver in de officiële jaarverslagen. Het woord 
transcriptie valt niet; de lezer van het jaarverslag nam automatisch aan dat er op Curaçao heel 
wat meer luisteraars naar de Wereldomroep waren dan in Suriname, want dat is wat hij 
suggereert als hij PCJ noemt, de roepnaam van de zender. Maar letterlijk genomen deed hij 
dat niet, want hij had het slechts over het aantal radiotoestellen. In het licht van wat Carlos 
Kelkboom vertelde over de ontvangst op Curaçao en Aruba lag de schuld van het tekort van 
de Curom niet bij dat station, maar bij het zwakke signaal dat de Wereldomroep uitzond. 
Maar daar had Van de Walle het niet over. Waarom glibberde Van de Walle zo tussen de 
gewenste werkelijkheid van een groot luisterpubliek en de realiteit dat er op Curaçao en 
                                                 
46 Bij de spelling van de namen volg ik het algemene gebruik te spellen als Curom en Avros. In citaten volg ik 
vanzelfsprekend de daar gebruikte spelling. 
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Aruba bijna niet naar de kortegolfuitzendingen werd geluisterd? Misschien moest hij een 
mooi beeld geven, een jaarverslag heeft immers de neiging een goed-nieuws-show te zijn. 
Misschien ook was de directie niet op de hoogte van het “detail” dat bijna geen van die vele 
toestellen op Curaçao en Aruba een kortegolfband hadden en wist de directie wel dat het 
signaal zwak was. De volgende jaarverslagen maken dit aannemelijk. De opmerking over het 
niet kunnen relayeren van de Curom staat bovendien lijnrecht tegenover wat de directie in 
hetzelfde jaarverslag schrijft over het relayeren door omroeporganisaties in de overzeese 
gebiedsdelen: “wij denken hier in het bijzonder aan de Roio te Batavia, Bandoeng, Soerabaia 
en Makassar, de Curom te Willemstad en de Avros te Paramaribo.” [p. 29]. 

Dat Van de Walle over de onmogelijkheid van de Curom om de Wereldomroep 
rechtstreeks te relayeren dichter bij de waarheid zat dan de directie, blijkt uit het jaarverslag 
over 1949. Daar blijkt dat men heel goed wist dat de zender PCJ Curaçao en Aruba maar 
slecht bereikte. Men heeft van 10 januari tot 31 oktober extra uitzendingen naar de West 
ingelast, “aangezien de ontvangst van de uitzending op de normale uren op vele plaatsen te 
wensen overliet.” [p. 34]. Deze uitzendingen duurden een half uur en bestonden alleen uit 
nieuwsbulletins en commentaar.47 Ook het jaarverslag over 1951 bevestigt dat de ontvangst te 
wensen overliet. Het bevat een pleidooi voor verbetering van de kortegolfzenders om de West 
beter te kunnen bereiken [p. 13]. Het blijkt even verder alleen over Curaçao te gaan: “In het 
Westelijk halfrond bleef Curaçao de roos die zich meestal moeilijk liet raken, […] Suriname 
en Aruba, en eveneens grote brokken Zuid-Amerika waren zeer bevredigend.” [p.31]. 

Na eerst gejuicht te hebben over de populariteit van de uitzendingen via de kortegolf, 
er vervolgens over te hebben geglibberd, komt uiteindelijk de waarheid uit de mouw: de 
Wereldomroep bereikte Curaçao nauwelijks via de kortegolf. En Aruba ook niet, voeg ik 
eraan toe op gezag van Carlos Kelkboom Sr. Suriname was wel bereikbaar voor de kortegolf. 
De jaarverslagen bevestigen na enkele vluchtwegen uiteindelijk mijn voorlopige conclusie 
over de kortegolfontvangst in Suriname en de Nederlandse Antillen. 
 
Zeer in de smaak gevallen 

Betrouwbaarder zijn de jaarverslagen over de transcriptieprogramma’s voor de West. 
Wanneer deze activiteit precies begon, is niet te achterhalen. Het jaarverslag over 1950 meldt 
alleen dat de Wereldomroep al in 1948 en 1949 op dit terrein actief was. Pas het jaarverslag 
over 1952 geeft preciezere gegevens over de transcriptie naar de West. Wekelijks kregen de 
Avros en de Curom een programma van een uur lang, getiteld: Zoeklicht op Nederland [p. 
70].  

De transcriptieprogramma’s werden door de West-Indische afdeling zelf 
samengesteld. Ze bestonden uit al uitgezonden programma-onderdelen. Daarnaast waren er 
speciale programma’s die alleen voor transcriptie werden gemaakt en voor “de luisteraars op 
Curaçao en in Suriname speciaal van belang waren. Zo ontving de Avros 19 speciale 
opnamen, de Curom 31”, meldt het jaarverslag over 1954. Het bevat ook een brief van de 
Avros met een compliment over de programmaseries: Een kwartier met… , Nederlandse 
componisten en Waar uw studenten studeren. De Avros schrijft: “Deze programma’s zijn zo 
zeer in de smaak gevallen, dat verscheidene twee tot driemaal zijn uitgezonden op verzoek 
van de luisteraars.” [p. 67]. Uit het verslag over 1955 blijkt dat Zoeklicht op Nederland nog 
steeds werd verzonden. Daarnaast gingen ook de groetenprogramma’s in transcriptie, die “een 
groot succes” werden genoemd [p. 70]. 

In 1956 werd het transcriptiewerk van de West-Indische afdeling “aanzienlijk 
uitgebreid, doordat op de Antillen, naast de Curom, nieuwe radiostations waren opgericht, die 
eveneens verzochten om transcriptieprogramma’s.” [p. 37]. Op Aruba was Radio Kelkboom 

                                                 
47 De reden van deze tijdelijke extra uitzendingen is de Ronde Tafel Conferentie die werd gehouden. 
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begonnen en op Curaçao was er een station bijgekomen. De stations op Curaçao kregen niet 
dezelfde programma’s. In nauw overleg met de Gevolmachtigde Minister werd een schema 
ontworpen over de verdeling van de programma’s over de stations. Er kwam een tweede 
programma van een uur, Van Week tot Week, dat de nieuwe stations kregen. 

Het meest specifiek over de inhoud van de programma’s van een uur, Zoeklicht op 
Nederland en Van week tot week, is het jaarverslag over 1957. Het beschrijft de inhoud van de 
uurprogramma’s als volgt: “nieuws, culturele aangelegenheden, causerieën, muziek […] en 
varia”. Vooral de omschrijving dat er culturele aangelegenheden en causerieën in verwerkt 
waren, maakt het aannemelijk dat vele van de vertelde verhalen in de transcriptieprogramma’s 
waren verwerkt.  

Dat maakt een rekensom ook duidelijk. De eigen productie in de uitzendingen ging 
van maandag tot en met zaterdag. We zagen dat het groetenprogramma van maandag een 
apart transcriptieprogramma was. Ook was er een apart studentenprogramma. De 
overblijvende vier productiedagen van een kwartier, later een half uur, moesten een uur, later 
twee uur vullen. Het is hoogst aannemelijk dat veel van de sprekers “onze” literatoren waren 
en dat ze werden uitgezonden en gehoord. Het is ook mogelijk dat de verhalen werden 
verstuurd in “losse transcripties” die er ook waren [Jaarverslag 1950: 70]. 

De populariteit van de transcriptieprogramma’s lijkt buiten kijf te staan. De stations 
vroegen zelf om toezending, amper was er een nieuw station, of het vroeg ook om de 
programma’s. De uitspraken van Kelkboom Sr. wijzen ook op de populariteit van de 
transcriptieprogramma’s. We moeten ook niet vergeten dat het gaat over een tijd dat radio een 
ontzettend populair medium was; er was nog geen televisie en er waren nog relatief weinig 
stations: heel lang waren Avros en Curom de enige radiostations. Elke afwisseling in 
programmering is dan welkom. 

Welke groei de transcriptieprogramma’s naar de West doormaakten blijkt uit de 
staatjes die in jaarverslagen zijn opgenomen. De cijfers geven het totaal aantal verzonden 
radioprogramma’s aan. 
  

Aruba  Curaçao Suriname Nederlandse Antillen 
 
1952 -  64  55 
1953 -  93  91 
1954 -  146  114 
1955 1  179  166 
1956 123  199  216 
1957 178  204  175 
1958     277  521 
 
 

Hierboven heb ik al berekend dat het bijna niet anders kan dan dat de bijdragen die 
onderwerp van dit onderzoek zijn, ook in het transcriptiepakket waren opgenomen. Het was 
wel de gewoonte het bandnummer van de oorspronkelijke opname in het draaiboek en op het 
typoscript te vermelden, zodat de band snel in de fonotheek kon worden gevonden. Het was 
niet de gewoonte daar ook bij te zetten of de opname ook door de transcriptiedienst werd 
gebruikt, dat was nog steeds zo toen ik bij de Wereldomroep kwam. Maar op één typoscript is 
die vermelding er wel. Het gaat om de bijdrage van Boeli van Leeuwen op 26 oktober 1953, 
opgenomen op 21 januari 1953. Daar staat bij geschreven: “transcriptiepr. No. 51”. Het is een 
sterk ondersteunend bewijs voor mijn veronderstelling.  
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‘De herinneringen van een radioman’ die Johan van de Walle ophaalt in de bundel 
Drie Curaçaoënaars in veelvoud lijken dan ook correct te zijn. Hij vertelt er: “De lokale 
stations zonden die bijdragen eveneens uit en het merkwaardige was dat Boeli meer aandacht 
trok dan […] Nederlandse schrijvers, zoals uit de reacties bleek.” Van de Walle zegt zich nog 
twee verhalen van Boeli te herinneren. Eentje over een Curaçaose familie op verlof in 
Nederland. Terwijl de rest van de familie geniet van de grote stad en de vele winkels, sluit de 
vader zich dagelijks in Artis op. Dit verhaal was nog aanwezig in het archief. Het tweede 
verhaal gaat over ambtenaren op studieverlof in Nijmegen, die niets anders deden dan whisky 
drinken op het terras en naar mooie meisjes fluiten. Dit verhaal heb ik niet teruggevonden 
evenmin als het gedicht van Frank Martinus, waarin hij volgens Van de Walle het leed van 
zwarte arbeiders in Afrikaanse diamantmijnen stelt tegenover de weelde van mensen die zich 
met deze dure stenen versieren [Van de Walle 1991: 28].   
  
Caribbean Voices 

De Wereldomroep was niet het eerste internationale kortegolfstation dat Caribische 
literatuur uitzond. Dat was de BBC met het programma Caribbean Voices, dat in 1943 was 
opgezet door de Jamaicaanse schrijfster en sociaal activiste Una Marson die van 1938 tot 
1947 in Londen bij de BBC werkte. Het nam een grote vlucht onder de leiding van Henry 
Swanzy, die geboren was in Ierland en op vijfjarige leeftijd naar Engeland ging. Griffith stelt 
in zijn artikel ‘Deconstructing Nationalisms: Henry Swanzy, Caribbean Voices and the 
Development of West Indian Literature’ dat Swanzy zich door deze afkomst altijd een beetje 
anders heeft gevoeld dan de Engelsen en hierdoor in staat was mee te voelen met de 
Caribische auteurs die zochten naar hun eigen manier van uitdrukken in een koloniale context. 
Door zijn afkomst, interesse en werkkring bevond hij zich in een ambigue positie: de Britten 
zagen hem als een culturele outsider, de mensen uit het Caribisch gebied als een Britse 
insider. 

Deze positie had in ieder geval ook een voordeel. Toen Swanzy in 1946 de leiding 
over Caribbean Voices overnam, kreeg hij niet het verwijt van schrijvers dat hij zijn eigen 
Caribische eiland voortrok, een verwijt waar Una Marson wel mee te maken heeft gehad. Dit 
verwijt had ook te maken met de tijdgeest. Het kolonialisme liep op zijn eind. In de jaren 
dertig was er grote sociale onrust op de Engelstalige eilanden want arbeiders begonnen voor 
hun rechten op te komen. Het besef groeide ook dat men in staat was zichzelf te besturen, 
maar dit opkomend nationalisme had een sterk insularistisch karakter, want ieder eiland kwam 
op voor zichzelf. Het ligt dan voor de hand dat men zich door iemand van een ander eiland al 
gauw achtergesteld voelt door de gedachte dat het eigen gedachtegoed evengoed is als dat van 
een ander. Swanzy stond in dit opzicht onverdacht boven de partijen.  

In de praktijk werd Swanzy niet gezien als de stem van de Britse kolonisator. Patrick 
French, de biograaf van V.S. Naipaul, gaat in op het vermeende koloniale karakter van 
Caribbean Voices. Van buitenaf gezien was het programma Voices weliswaar een koloniaal 
instituut, omdat de gekoloniseerde verhalen schreef die in Londen werden goedgekeurd en na 
die goedkeuring werden uitgezonden. Maar, zegt French, het proces was in feite zeer 
coöperatief: men reisde heen en weer en dat leidde tot bloei van talenten als vader en zoon 
Naipaul, Andrew Salkey, Edgar Mittelholzer, Samuel Selvon, George Lamming, Edward 
Brathwaite en Derek Walcott [French 2009: 85]. 

Griffith meent dat er verband is tussen de literaire bijdragen en de opkomende wens 
tot dekolonisatie. De eigen literatuur was belangrijk, omdat ze gezien werd als teken dat men 
zijn eigen zaken kon regelen en dus zichzelf kon regeren. De BBC website onderschrijft dit en 
voegt eraan toe dat de Caribische schrijvers tot 1948 nog weinig hadden geschreven over het 
gevoel dat men had tegenover de eigen fysieke omgeving en het landschap en dat Caribbean 
Voices daar verandering in bracht. 
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Het eilandelijk nationalisme, of zo men wil, chauvinisme, speelde ook een rol bij het 

taalgebruik. Griffith zegt dat Caribbean Voices invloed had op de taal, omdat het schrijvers 
dwong rekening te houden met andere eilanden: mensen in de ene regio moesten in staat 
worden gesteld werk van mensen uit een andere regio te horen. Hiervoor was een 
bovenregionaal Engels noodzakelijk.  

Dit bovenregionale karakter speelde ook een rol bij de keuze van de mensen die de 
verhalen presenteerden. Dat waren aanvankelijk vooral Engelsen. Toen meer Caribische 
schrijvers zich in Engeland vestigden, schakelde Swanzy hen in voor de presentatie. Dat 
leidde tot protesten, ook vanuit de eilanden, maar Swanzy gaf principieel de voorkeur aan 
Caribische stemmen. Zo kreeg bijvoorbeeld V.S. Naipaul een contract voor drie maanden, wat 
hem financieel boven water hield. 

Het is tekenend voor de fase van het dekolonisatieproces waarin men zich toen bevond 
dat er verschil van mening bestond over de vraag wie moest presenteren: Engelsen of mensen 
uit het Caribisch gebied. Una Marson was pas de eerste zwarte vrouw bij de BBC en toen zij 
begon waren er nauwelijks Caribianen in Engeland die met hun stem voor de microfoon 
konden komen. Toen zij er na de Tweede Wereldoorlog wel waren, moesten zij hun plaats 
veroveren. Zo gezien is het typerend voor het proces dat de kolonisator moeite heeft plaats te 
maken voor degene die zich dekoloniseert. Maar de vraag vanuit de Caribische eilanden naar 
Engelse presentatoren laat een andere kant van het dekolonisatieproces zien. Vanuit de 
insularistische hoek met nationale sentimenten voor het eigen eiland redeneerde men: liever 
een neutrale Engelsman dan iemand van een ander eiland. Dat gevoel bleek kennelijk zo sterk 
te zijn dat men vergat dat het programma Caribbean Voices heette. In de literatuur over 
Caribbean Voices wordt er niet over gerept, maar de titel van het radioprogramma moet m.i. 
ook worden gezien als zo niet een staatkundig politiek, dan wel een cultuurpolitiek statement: 
niet langer de koloniale British Voices, maar eigen Caribbean Voices worden nu gehoord, 
omdat het eigene evenzeer de moeite waard is als de culturele uitingen van het moederland. 

Caribbean Voices werd elke zondag uitgezonden. Schrijvers stuurden aanvankelijk 
vanuit het Caribisch gebied, later ook vanuit Engeland verhalen of gedichten naar de BBC in 
Londen of naar eilandelijke vertegenwoordigers van de BBC, die een voorselectie maakten. 
Swansy besliste uiteindelijk wat er werd uitgezonden. Griffith beschrijft de impact van het 
programma op auteurs als volgt: “For one hour each Sunday, an eager audience of aspiring 
poets and fiction writers would gather around the rediffusion unit, or the wireless set in 
territories such as Jamaica, Trinidad, Barbados and Guyana, and listen to discover if one of 
their literary submissions had been selected for broadcast Those who had had a poem or short 
story broadcast the previous week might listen to the following week’s broadcast to hear a 
studio discussion of the relative merits of their work.” [Griffith 2001: 1]. Het programma 
bevatte alleen werk van Caribische auteurs: short stories, gedichten, drama en literaire kritiek. 

De uitzending was enorm belangrijk voor de anglofone Caribische schrijvers. Vele 
schrijvers uitten later hun waardering ervoor dat ze een kans hadden gehad. George Lamming 
vond het een geluk dat Swanzy het programma leidde: “At one time or another, in one way or 
another, all West Indian novelists have benefited from his work and his generosity of feeling.” 
[Ibid. 14]. Ook V.S. Naipaul beseft hoe belangrijk Caribbean Voices was. Zijn biograaf 
Patrick French schrijft in zijn geautoriseerde biografie The World Is What It Is, dat Swanzy 
een cruciale figuur was in de ontwikkeling van Naipaul. Naipaul raakte ervan overtuigd dat je 
literatuur kon schrijven ver van de westerse Oxford-normen. Het verhaal ‘The Mourners” 
werd eerst uitgezonden door de BBC en later aangepast opgenomen in de bundel A Flag on 
the Island. Volgens French maken juist de kleine veranderingen het verhaal tot een 
succesverhaal [French 2009: 88]. Ook Miguel Street begon bij Caribbean Voices. Dat Swanzy 
kritisch was, blijkt uit het feit dat hij ook wel eens een verhaal van V.S. Naipaul weigerde.  
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French noemt ook een nadeel dat voor V.S. Naipaul kleefde aan Caribbean Voices. 

Doordat hij ermee geassocieerd werd, moest hij omgaan met lokale schrijvers “and that 
sickens him” [Ibid. 175]. Hij concludeert dat Caribbean Voices dus een plek was met 
mogelijkheden, maar ook een raciaal getto. 

Voor de schrijvers was het programma ook financieel van belang. Griffith meldt dat 
Swanzy een budget van 1.500 pond per jaar had. Daarnaast doet hij moeite ook elders fondsen 
te werven. Zo probeert hij de universiteit van Oxford geld te laten lospeuteren bij het 
Carnegiefonds om er de Caribische schrijvers mee te helpen. Hij wilde schrijvers naar 
Engeland halen, onder meer Derek Walcott en hij wilde ook de studie van V.S. Naipaul in 
Oxford ondersteunen. 

Caribbean Voices droeg ook in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het korte 
verhaal in het anglofone Caribische gebied. Poynting [2003] stelt dat Engeland weinig 
aandacht had voor dit genre omdat uitgevers terughoudend zijn erin te investeren en er geen 
prestigieuze tijdschriften zijn die er zich in specialiseren. Hij noemt institutionele en sociaal-
culturele oorzaken voor het feit dat de Cariben excelleren in het korte verhaal. Vanaf het 
begin van de eigen Caribische literatuur waren er kleine tijdschriften als Trinidad (1929-30), 
The Beacon (1931-33), Bim (1942-1996), Kyk-over-Al (1945-1961 en 1981- 2000), Focus 
(’43,’48,’56,’60,’83), Jamaica Journal en The New Voices die korte verhalen opnamen. “The 
other important stimulas was, of course, the BBC Caribbean Voices programme, which 
between 1946 and 1954 broadcast several hundred stories.”48 

De sociaal-culturele oorzaak voor het feit dat Caribische schrijvers zich tot het korte 
verhaal voelen aangetrokken is de behoefte verhalen te vertellen die dichter bij de traditie van 
de orale verteller staan dan in westerse culturen het geval is. Men grijpt graag terug op de 
opbouw van een Anansi-verhaal of op de archetypische figuren van het suikerplantageverhaal. 
De invloed van de orale traditie is volgens Poynting ook te merken aan de stem van de 
verteller die vaak op de voorgrond staat, iets wat in een kort verhaal makkelijker vol te 
houden is dan in een werk van grotere omvang. De korte-verhaal-schrijver voert soms ook een 
dialoog met de lezer. 

Griffith vat het belang en de impact van Caribbean Voices treffend samen: “The story 
of the development of Caribbean Voices is a tale of succession and continuity; it is a story of 
friendships, collaborative efforts and steadfast faith in the promise of literary achievements to 
come, even in the face of discouraging, and at times hostile, responses to such faith. It is a 
story of the intertwining technologies of radio and writing, and the complex ideological 
tensions between empire and colony, but for the most part, it is the story of the early years of 
Anglophone Caribbean literature, its nurture and development, and its experiments in self-
definition and authenticity.” [Griffith 2001: 5]. In augustus 1958 werd desondanks besloten 
het programma op te heffen, omdat er nu zoveel West-Indische schrijvers in Engeland waren 
dat het programma zijn doel had gediend [French 2009: 184]. Toen hadden 372 mensen 
bijdragen aan het programma geleverd. 

De aanpak van J. van de Walle bij de Wereldomroep verschilde van die van Swanzy 
bij de BBC. Stuurden de Engelstalige Caribische schrijvers op eigen initiatief hun verhalen in, 
die daarna al of niet werden uitgezonden, Van de Walle speurde via zijn kennissenkring naar 
Surinamers en Antillianen in Nederland die wilden schrijven en presenteren. Een belangrijke 
bron daarbij waren de studentenverenigingen. Ze kregen op gezette tijden de kans hun mensen 
overzee te vertellen over hun activiteiten, of de opzet van nieuwe studies. Bleek dat een 
student dat aardig kon, dan kreeg hij de uitnodiging eens wat meer te schrijven en te vertellen. 
Dat gebeurde soms zelfs in zendtijd die was aangekondigd voor de studentenvereniging. Zo 

                                                 
48 Poynting laat de periode dat Una Marson het programma leidde dus buiten beschouwing. 
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werd Hubert Dennert aangekondigd als voorzitter van de Antilliaanse studentenvereniging, 
terwijl hij een verhaal hield dat eigenlijk niets met de studie of de vereniging te maken had. 
Van de Walle hield ook goed bij wie al wat had gepubliceerd. Waarschijnlijk is hij zo aan 
Boeli van Leeuwen en Jules de Palm gekomen. Geen van beide kon zich exact herinneren hoe 
ze bij de Wereldomroep terecht waren gekomen. Ze vermoedden dat Cola Debrot hun naam 
bij Van de Walle had laten vallen, wat goed zou kunnen want Debrot en Van de Walle kenden 
elkaar.  

Van de Walle maakte in ieder geval gebruik van zijn netwerken om mensen te 
benaderen. Zo schakelde hij zijn freelancer Harold Biervliet in: “Bevriende schrijvers c.q. 
(ontluikende) dichters die ik, al dan niet op verzoek van Van de Walle, met de West-Indische 
afdeling in contact bracht zijn bijvoorbeeld: Nel Bradley, Benny Ooft, Sita Parsan en naar ik 
meen Alphons Levens.”49 Een groot verschilpunt met Caribbean Voices is dus dat schrijvers 
of aspirant schrijvers geen verhalen instuurden die vervolgens door een redactie werden 
gekeurd of de kwaliteit zodanig was dat ze uitgezonden zouden worden. Steeds werden ze 
door Van de Walle gevraagd, op twee uitzonderingen na, zoals uit de draaiboeken blijkt. 
Johan Ferrier vroeg of hij over zijn reizen naar Brussel, Parijs en Italië mocht vertellen en 
Halfhide bood zich aan om over Nederland te vertellen omdat er in Suriname zo weinig over 
bekend was. Verder vertelde Van de Walle me dat hij soms een briefje van Boeli van 
Leeuwen kreeg met de boodschap dat het geld schaars was. Dan mocht Van Leeuwen weer 
een paar verhalen schrijven.  

Een ander groot verschil tussen het programma Caribbean Voices en de 
Wereldomroep is dat de Wereldomroep geen vast Caribisch literair programma had. Dat blijkt 
uit Bijlage B, een overzicht van de literaire “Praatjes voor de West”. Er is een lichte voorkeur 
voor het plaatsen van verhalen op de zaterdag, met name van verhalen die gebaseerd zijn op 
de overgeleverde orale literatuur, maar dat gebeurt niet elke zaterdag en in elke serie zijn 
grote tussenpozen. Zo vertelde Irving Plantz Bovenwindse verhalen in het Bovenwindse 
Engels. Het eerste teruggevonden verhaal van Plantz dateert van zaterdag 19 februari 1949, 
twee maanden later op zaterdag 16 april 1949 komt het volgende verhaal, waarna hij in 
hetzelfde jaar op zaterdag 4 juni, zaterdag 16 juli nog eens optreedt en dan pas weer op 11 
februari van het volgende jaar. 

Andere schrijvers lijken helemaal geen vaste dag van uitzending te hebben. Boeli van 
Leeuwen bij voorbeeld is voor het eerst op maandag 10 december 1951 te beluisteren. Het 
volgende verhaal vertelt hij op zaterdag 5 januari 1952, daarna op dinsdag 12 februari 1952, 
maandag 10 maart 1952 en zaterdag 29 maart 1952. In de meeste gevallen werden de 
bijdragen in de uitzendingen ook niet gepresenteerd als series. Soms werd een avond van te 
voren het programma voor de volgende dag genoemd, maar deze aankondigingen bevatten, op 
de Spinverhalen en de Bovenwindse verhalen na, geen enkele verwijzing dat het om literatuur 
zou gaan.50 Het werden ‘Praatjes voor de West’, causerieën, of beschouwingen genoemd. Het 
is nog maar de vraag of luisteraars hierdoor in de gaten hadden dat het om literaire bijdragen 
ging, temeer omdat men bijvoorbeeld op maandag de ene week Ir. Sardjoe met een technisch 
verhaal over de rijstbouw in Suriname te horen kreeg en de volgende week Boeli van 
Leeuwen kon horen, terwijl de week daarop verteld werd over het carillon dat voor Curaçao 
werd gegoten. 

Een geval apart zijn de uitzendingen die plaats vonden “onder auspiciën van de 
culturele vereniging Wie Eegie Sanie”, zoals de aankondiging steevast luidde. Ze werden 
aangekondigd als een maandelijkse uitzending, maar dat waren ze in de praktijk niet. Ze 
begonnen op zaterdag 25 oktober 1952, maar de volgende komt pas op 20 december van dat 

                                                 
49 Mededeling van Harold Biervliet. 
50 Bij Plantz werd aangekondigd dat hij een Bovenwindse vertelling zou geven; Römer en Ferrier zouden 
respectievelijk een Kompa Nanzi verhaal en een Anansitori brengen. 
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jaar. Zo vallen er telkens gaten in de programmering, bijvoorbeeld: april en mei 1953 worden 
overgeslagen, evenals november 1953, december 1953, januari en februari 1954. Een serie die 
wel een vaste dag had, de woensdag, is de serie ‘In eigen taal’ die begon in mei 1956 en 
doorging tot eind 1957. De ene week vertelde John Leefmans in het Sranan, de andere week 
Yvette Ecury in het Papiaments. Maar de serie is eigenlijk exemplarisch voor het 
onvoorspelbare van de inhoud: de bijdragen van Leefmans hebben literaire kwaliteiten en 
ambities, die van Ecury niet; zij vertelt bijvoorbeeld over de bezienswaardigheden van 
Utrecht aan de hand van een VVV- lijst zonder een persoonlijke inbreng. 

Zonder vaste structuur in de literaire programmering en zonder het stempel van 
literatuur daarop te zetten heeft de Wereldomroep bij liefhebbers van literatuur de impact van 
een programma als Caribbean Voices nooit kunnen krijgen, noch die liefhebbers consequent 
kunnen kweken. Toch stond Caribbean Voices Van de Walle als model voor ogen.51 De vraag 
rijst waarom hem dat niet is gelukt. Hierbij speelt ongetwijfeld een rol dat hij in tegenstelling 
tot Caribbean Voices alleen gebruik maakte van medewerkers die in Europa waren. Hij wilde 
dat de schrijvers zelf hun verhalen voorlazen. De vijver waaruit hij kon vissen was dus 
beperkt in vergelijking tot die van Swanzy. In de praktijk waren het Antilliaanse en 
Surinaamse studenten die Van de Walle recruteerde. Vermoedelijk was ook niet iedereen in 
staat altijd zijn aangegane verplichtingen na te komen. Dat leert de onregelmatigheid waarmee 
Wie Eegie Sanie zijn “maandelijkse” programma maakte. 

In tegenstelling tot Caribbean Voices gaf Van de Walle wel ruim baan aan de eigen 
talen van het gebied waar hij naar uitzond: het Sranan, Papiaments en het Bovenwindse 
Engels. Dat is opmerkelijk. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was het Nederlands nog de 
gangbare taal in de publieke ruimte. Op Curaçao zond de Curom nog in het Nederlands uit. 
Het eerste radiostation op de Antillen dat hoofdzakelijk in het Papiamento uitzond was Radio 
Kelkboom op Aruba dat in 1954 startte. Een complicerende factor was dat de meeste 
Surinaamse luisteraars het Papiaments niet verstonden en de meeste Antillianen het Sranan 
niet. Het zou voor de hand hebben gelegen dat het Nederlands dan gebruikt zou worden. Van 
de Walle nam kennelijk voor lief dat een deel van de uitzending niet kon worden gevolgd 
door de helft van de potentiële luisteraars, omdat het tonen van respect voor de eigen cultuur 
en dus ook de taal van de luisteraars voor hem een groter goed was. Hij plaatst zich hiermee 
in de stroming die op cultureel gebied brak met het koloniale eurocentrisme. In die tijd vaste 
ruimte vrijmaken voor Wie Eegie Sanie, was een duidelijke stellingname want de koloniale 
machthebbers wantrouwden deze beweging en liet ze schaduwen door de geheime diensten, 
zoals in de paragraaf over Wie Eegie Sanie zal blijken. 

In het dekolonisatieproces speelden Caribbean Voices onder Swanzy en de West-
Indische afdeling van de Wereldomroep onder Van de Walle dus beide wel een rol, maar die 
was op het eerste oog verschillend. Caribbean Voices was louter literair en droeg in hoge 
mate bij aan de ontwikkeling van een eigen Engelstalige Caribische literatuur. Van de Walle 
keek breder en betrok er ook stromingen bij die actie voerden voor hun eigen taal en zorgde 
ook dat de orale overlevering werd gekoesterd. Hij keek ook over de grens van het Koninkrijk 
en liet literatuur van Spaanstalige eilanden en het Zuid-Amerikaanse continent bespreken door 
Prof. Dr. Van Praag. Zelf verzorgde hij wekelijks het programma Caraïbisch Panorama, 
waarin hij de staatkundige en economische ontwikkelingen van de Engelstalige eilanden 
volgde. Hij wilde de luisteraars met hun eigen regio laten kennismaken. Op literair gebied 
wilde hij de blik van schrijvers en lezers verruimen door hen kennis te laten maken met de 
geboorte van een eigen niet-westerse literatuur. 
 

 

                                                 
51 Mededeling van Harold Biervliet met wie Van de Walle over zijn droom sprak een programma als Caribbean 
Voices te maken. 
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J. van de Walle 

De bredere blik van Van de Walle kwam door zijn levensloop. Hij werd in 1912 
geboren en kwam uit een socialistisch Nederlands nest.52 In 1934 vertrok hij naar Curaçao 
waar hij hoofdredacteur werd van de nieuwe krant Beurs- en Nieuwsberichten. In 1942 ging 
hij op verzoek van de Nederlandse regering naar Paramaribo om er hoofd van de 
Gouvernements Persdienst te worden. Hij diende daar onder gouverneur Kielstra die een 
slechte relatie had met de creoolse lichtgekleurde elite. Deze verweet hem dat hij Hindostanen 
en Javanen voortrok. Van de Walle werd door hen gezien als een bondgenoot van Kielstra.53 
In 1945 schreef hij een rapport over de vraag wat er na de Tweede Wereldoorlog in en met 
Suriname moest gebeuren. Hij pleitte voor algemeen kiesrecht, iets wat bij de creoolse elite 
fout viel, want dat zou hun bevoorrechte positie wegnemen. Nog een voorstel dat Van de 
Walle niet in dank werd afgenomen, was het oprichten van vakbonden. En hij was zijn tijd ver 
vooruit door te stellen dat de toekomst van Suriname niet bij Europa lag, maar in de 
Caribische regio en Latijns Amerika. Hij bleef tot 1946 in Suriname. In Nederland kwam hij 
bij de Wereldomroep en werd er Chef van de West-Indische afdeling. Daarnaast ontpopte hij 
zich tot schrijver van historische romans die in het Caribische gebied en Latijns-Amerika 
spelen. Zijn herinneringen aan Curaçao en Suriname stelde hij te boek in Beneden de wind 
(1974) en Een oog boven Paramaribo (1975). 

Alle toonaangevende critici uit zijn tijd rekenden hem tot de belangrijkste 
prozaschrijvers. Michiel van Kempen [1993: 574] constateert dat zijn naam in de 
literatuurgeschiedenissen niet te vinden is: “Van de Walle is weggezakt in de vergetelheid die 
ergens in de golven van de Atlantische Oceaan een plaatsje heeft gevonden. Hij is geen 
vertegenwoordiger van de scepsis die de belangrijkste Nederlandse prozaïsten van na de 
Tweede Wereldoorlog uitdroegen. En hij is te weinig grond-gebonden om tot de eilanders 
Boelie [sic] van Leeuwen en Tip Marugg gerekend te worden.” Hij typeert hem als een figuur 
die zich nergens anders thuisvoelt dan in het grensgebied: “Daar waar zwart en wit, westers 
en niet-westers, modern en traditioneel elkaar ontmoetten is hij observerend aanwezig 
geweest in een tijd dat er nog geen sprake was van ‘allochtonen’ en ‘migranten’.” Een korte 
en rake typering van hem geeft Cola Debrot met het woord ‘cariboloog’ [Debrot 1985: 131].  

Van de Walle was een opvallende verschijning. Hij kwam zelfverzekerd over en had 
een sonore indringende stem. Dat maakte dat hij op het eerste gezicht overkwam als een echte 
koloniaal, die zo zijn tropenhelm zou gaan opzetten. Dat beaamt ook Harold Biervliet, een 
Surinaamse journalist die in 1966 naar Nederland kwam en bij de West-Indische afdeling van 
de Wereldomroep als freelancer ging werken. In Suriname had hij gewerkt bij de Avros, een 
radiostation dat in die tijd in handen was van Eddy Bruma en zijn nationalistische beweging 
Wie Eegie Sanie. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, had Harold Biervliet daar alleen 
maar hooggestemde verhalen over de Wereldomroep gehoord. De werkelijkheid viel hem in 
Nederland tegen: “Van de Walle was een heel gouvernementele man, niet echt een radioman. 
Men deed in feite aan krantenjournalistiek in het jasje van het medium radio.” 

 “Twee zielen streden in zijn borst om voorrang,” zegt Harold Biervliet. Enerzijds 
omarmde hij op cultureel gebied nieuwe dingen en verwelkomde hij dwarsliggers, maar 
anderzijds was hij uitermate voorzichtig als het om het “harde politieke nieuws” uit de 
Caribische regio ging. Eigenlijk wilde hij het nieuws liever niet doorgeven, omdat hij de 
overtuiging had dat van een nieuwsbericht uit de Caribische regio een Derde Wereldoorlog 
zou kunnen komen. Het was volgens Van de Walle een geo-politiek kruitvat waar West en 

                                                 
52 Hij zou zijn leven lang socialist blijven. De dertien hoorspelen die hij tot 1960 voor de binnenlandse omroep 
schreef, schreef hij allemaal voor de VARA. Bulte rekent hem dan ook tot de omroeptrouwe hoorspelschrijvers 
[Bulte 1984: 76 en 167]. 
53 Of hij dat werkelijk was, is niet meer te achterhalen. Hij was in ieder geval ambtenaar en kon als zodanig zijn 
baas in het openbaar niet afvallen.  
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Oost om de hegemonie streden. Hij beschouwde politici als Jagan in Guyana, Eric Williams 
op Trinidad en Manley op Jamaica als gevaarlijke onruststokers.  

Zag Biervliet Van de Walle aanvankelijk als een typische koloniaal, deze visie werd 
allengs aangevuld met een andere blik op hem. Biervliet: “Ik vond hem een intrigerende man 
die een enorme bagage met zich meedroeg. Hij had een geweldige kennis van West-Indië en 
de West-Indische literatuur waar hij boeiend over kon vertellen. Hij heeft mij op het spoor 
van heel veel boeken gezet.” Toch bleef Van de Walle in veel opzichten een typische 
Nederlander, maar wel eentje bij wie je merkte dat hij de nodige sympathie had voor en 
empathie met Surinamers en Antillianen. Biervliet: “Tenslotte was het op de West-Indische 
afdeling een voortdurend komen en gaan van Antillianen en Surinamers.”  

Frank Martinis Arion typeerde hem in de Haagse Post als een romanticus die in zijn 
literaire werk nostalgie en heimwee naar de jeugd ten toon spreidt. Hij noemt hem een 
schrijver “die tegen veranderingen gekozen schijnt te hebben en zijn personages 
dienovereenkomstig laat handelen.” [Martinus Arion 1974]. Als voorbeeld noemt hij de 
teleurstelling van de hoofdfiguur Thijs uit de roman Wachtend op de dag van morgen. Na een 
bezoek aan Nederland keert hij teleurgesteld terug naar Suriname, omdat hij het Nederland 
van zijn jeugd niet meer kan vinden. Van Kempen [1998: 12] duidt de teleurstelling van Thijs 
anders: “In een wereld vol machinaties en machines [van de oorlog] probeert de kleine mens 
zich staande te houden. Van de Walle weet naar al te goed dat humanitaire idealen bijna altijd 
ten onder gaan; het is de weemoed om dat verlies die hij met zijn boeken tot uitdrukking 
brengt.” Deze visie staat lijnrecht tegenover die van Frank Martinus Arion; het is dan immers 
niet de teleurstelling om een verloren jeugd die het handelen van Thijs bepaalt, maar de 
teleurstelling dat de socialistische veranderingsidealen zijn verdwenen.  

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen de positie van Van de Walle en van 
Swanzy. Beiden werden binnen hun omroep gezien als een beetje anders dan de echte 
Nederlander of Brit en zo voelden zij zich ook. Swanzy door zijn Ierse afkomst, Van de Walle 
door zijn tijd op de Antillen en in Suriname, waar hij een levenslange fascinatie opdeed voor 
de Caribische cultuur. Beiden werden door de Caribische buitenwereld toch gezien als 
representanten van een koloniaal instituut. Beiden konden onomstreden leiding geven aan 
mensen die van concurrerende eilanden of gebiedsdelen overzee kwamen, omdat ze niet 
verdacht konden worden met de één meer te sympathiseren dan met de ander. Beiden hadden 
groot respect voor de eigen cultuur van het Caribisch gebied in een tijd dat dit nog helemaal 
niet vanzelf sprak. Beiden speelden een stimulerende rol bij de ontwikkeling van een eigen 
literatuur die sterk op de orale traditie leunde, waarbij Van de Walle ook expliciet de orale 
overlevering liet vastleggen. 

Met zoveel overeenkomsten is het des te opvallender dat er zo’n groot verschil is in de 
appreciatie achteraf van hun werk. In literatuurgeschiedenissen van het Engelstalige 
Caribische gebied komt de rol van Caribbean Voices steevast aan de orde. Veel Engelstalige 
schrijvers toonden ook publiekelijk hun dank voor de kansen die Caribbean Voices hun bood. 
Surinaamse en Antilliaanse schrijvers hebben dat jegens de Wereldomroep en Van de Walle 
nooit gedaan. Jules de Palm meldt bijvoorbeeld niet dat drie verhalen van zijn bundel Antiya 
eerst voor de Wereldomroep zijn geschreven. Alleen Frank Martinus Arion vermeldt in zijn 
verhalenbundel De eeuwige hond dat twee verhalen eerst voor de Wereldomroep waren 
geschreven, maar die bundel kwam pas in 2001 uit. Je ontkomt niet aan de indruk dat het 
werk dat ze voor de Wereldomroep hebben gedaan een verzwegen hoofdstuk is uit hun leven. 
Van de familie van de inmiddels overleden Arubaan Hubert Dennert hoorde ik dat zij zelfs 
niet wisten dat hun man, vader, broer en oom ooit had geschreven. 

Het is gissen naar de reden hiervan. John Leefmans, Boeli van Leeuwen en Jules de 
Palm vertelden me desgevraagd dat ze hun bijdragen in die tijd helemaal niet als literatuur 
zagen. Van de laatste twee betwijfel ik of dat zo was. Toen ik Van Leeuwen vertelde dat ik 
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zijn verhalen had teruggevonden en vroeg of hij dit destijds als literatuur zag, maakte hij zich 
allereerst zorgen over de kwaliteit van dit werk. De Palm gaf de verhalen later uit bij de 
literaire uitgeverij De Bezige Bij. In geen enkele publicatie van en over Wie Eegie Sanie 
wordt erop gewezen dat deze beweging na de oprichting in Nederland via de Wereldomroep 
het Surinaamse publiek kon bereiken, dat men bewust wilde maken van hun afkomst en 
culturele identiteit. Wie het boek van John Jansen van Galen leest over Wie Eegie Sanie en 
daarin ziet hoe Eddy Bruma, de onbetwiste leider van de beweging, instructies geeft John 
Jansen van Galen niet te woord te staan, omdat het een witte Hollander is, die de zwarte 
historie niet hoeft te beschrijven, stuit op een mogelijke reden waarom de schrijvers hun 
Wereldomroep-verleden verzwegen.  

De jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn de jaren van de autonomiebeweging, bij 
sommigen zelfs de jaren van een onafhankelijkheidsstreven. In ieder geval richtte men zich 
tegen de koloniale overheersing. De waardering van het eigene, de eigen cultuur en de eigen 
media nam een grote vlucht. De Wereldomroep werd gezien als exponent van de koloniale 
overheerser. Het is heel goed mogelijk dat de schrijvers die ervoor werkten het bij terugkomst 
in hun land raadzamer vonden hier maar niet over te praten. Dat de schrijvers die ik nog kon 
spreken daar met mij niet over begonnen, komt wellicht doordat ze mij goed kenden en wisten 
dat ik voor de Wereldomroep werkte. Uit galantheid jegens mij begon men er dus niet over. 
Waar ik er zelf naar vroeg, kreeg ik ontwijkende antwoorden. Men begon er meteen over dat 
men vooral mee had gedaan vanwege de ruime beloning. Die was in het begin 35 gulden per 
verhaal, voor een arm studentje in die tijd een flink bedrag.54 

Het is zeker zo dat Van de Walle met deze beloning de meewerkende schrijvers 
steunde. Dat blijkt uit het feit dat Van Leeuwen verhalen mocht schrijven als hij in geldnood 
zat. Het blijkt ook uit het feit dat hij John Leefmans naast zijn bijdragen in de rubriek ‘In 
eigen taal’ ook een tijdlang het groetenprogramma liet doen. Leefmans ging dan het land in en 
maakte opnamen bij Surinamers thuis die hun familie en vrienden overzee groetten en 
vertelden over hun leven in Nederland. Maar Van de Walle ging niet zoals Swanzy van 
Caribbean Voices de boer op om subsidies voor Surinaamse en Antilliaanse schrijvers te 
ritselen. Ook had hij geen plannen om schrijvers naar Nederland te halen, zoals Swanzy die 
wel had. Evenmin bracht hij schrijvers in contact met literaire tijdschriften of uitgevers. Van 
de Walle had meer aan zijn hoofd. Twee keer in de week moest hij een eigen programma 
maken, Caraïbisch Panorama en De West in Nederland. Verder moest hij de programmering 
voor de West-Indische uitzending verzorgen, freelancers begeleiden en vergaderingen van het 
management bijwonen. Zijn takenpakket was heel wat uitgebreider dan dat van Swanzy bij de 
BBC. 

Inhoudelijk is er ook een verschil in het soort bijdragen dat Caribbean Voices en dat 
de Wereldomroep uitzond. De BBC kreeg vooral verhalen van Caribische schrijvers uit het 
gebied zelf. Zij situeerden hun verhalen in hun leefomgeving en formuleerden zo hun 
verhouding tot die omgeving en het landschap. De Wereldomroep zond verhalen uit van 
beginnende Caribische schrijvers die - tijdelijk - in Nederland waren. Zij beschreven meestal 
hun Nederlandse ervaringen, vaak in relatie tot wat zij in hun land van herkomst gewend 
waren.  

Er lijkt mij ook een verschil in ambities te zijn tussen de schrijvers die meewerkten 
aan Caribbean Voices en zij die dat bij de Wereldomroep deden. De Engelstalige Caribische 
schrijvers hoopten via Caribbean Voices een uitgever in Engeland te vinden, want daar zat het 
lezerspubliek. Volgens Kenneth Ramchand werd er nauwelijks in het Caribisch gebied 
gelezen. Hij verklaart de hang van schrijvers om zich in Engeland te vestigen als”a drift 

                                                 
54 Over de hoogte van het honorarium in de beginjaren heb ik drie verschillende bedragen gehoord: 30, 35 en 40 
gulden. Het kan zijn dat er verschillende bedragen werden betaald, maar het kan ook zijn dat het geheugen na 
zoveel jaar niet meer zo adequaat was. Ik heb het gemiddelde aangehouden. 
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towards the audience” [Ramchand 1974: 63-76]. Ramchand wijst in dit verband ook op een 
nauwe samenwerking tussen het literaire tijdschrift Bim op Barbados en Swanzy van de BBC 
in Londen: “The free trade between the two institutions was of mutual advantage. Bim gave 
the permanence of print, ‘Caribbean Voices’ supplied cash and the promise of a literary future 
in England […].” [Ibid. 72] Grosso modo lijken de Surinamers en Antillianen die voor de 
Wereldomroep schreven, niet gedreven door de behoefte een uitgever te vinden: zij namen 
hun verhalen niet op in latere publicaties.55 De meesten sluiten in feite nauw aan bij de manier 
waarop men in Suriname en de Antillen graag aan elkaar belevenissen vertelt en die opsmukt 
tot een mooi verhaal waar een gezelschap graag naar luistert. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Uitzonderingen zijn Jules de Palm en Frank Martinus Arion. 
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5. ORALE LITERATUUR 
 

Inleiding 

Tussen 19 februari 1949 en 24 juli 1953 zond de Wereldomroep 63 vertellingen uit, 
waarbij de vertellers putten uit de mondeling overgeleverde verhaalschat van Sint Maarten, 
Suriname en Curaçao. Het is mogelijk dat er voor 19 februari 1949 ook al orale literatuur is 
uitgezonden, maar dat is niet meer na te gaan, omdat in het archief de periode van 31 augustus 
1947 tot 18 februari 1949 ontbreekt. Drie man kwamen regelmatig voor de microfoon. Dat 
waren de Sint-Maartenaar Irving Plantz met 22 verhalen, de Surinamer Johan Ferrier met 19 
en de Curaçaoënaar Raúl Römer met 21. De draaiboeken van de uitzendingen geven wel 
steeds aan wanneer zij vertelden, maar de vertellingen zelf waren er niet altijd bijgevoegd. 
Verder waren er incidentele bijdragen van Jan Musch en Harry Promes. De eerste vertelde op 
11 juni 1949 een Cuenta di Nanzi in het Nederlands en de tweede kwam op 28 februari 1953 
met een Anansitori in het Sranan. Deze vertellingen ontbreken in het archief. 

De draaiboeken vermelden steeds nadrukkelijk in welke taal een verhaal werd 
uitgezonden. Bij Plantz was dat “het Bovenwindse Engels”, ook wel eens “dat sappige 
Bovenwindse Engels” genoemd, bij Ferrier was dat het Surinaams en bij Römer het 
Papiaments. De verhalen van Plantz werden aangekondigd als “Een Bovenwinds verhaal” of 
“Een Bovenwindse vertelling”, terwijl het eigenlijk Sint-Maartense verhalen zijn, zoals zal 
blijken. Over de verhalen van Ferrier zei de omroeper dat hij een Anansitori zou vertellen en 
bij Römer noemde hij het een Cuenta di Nanzi.  

Ook in dit hoofdstuk gaat het uiteindelijk om de vraag wat de bijdrage van de 
Wereldomroep is geweest aan de ontwikkeling van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur. 
Die vraag is bij orale literatuur niet te beantwoorden zonder eerst in te gaan op het specifieke 
karakter van orale literatuur: haar oorsprong, ontwikkeling, functie, specifieke kenmerken, de 
waardering die ze kreeg en het belang dat eraan werd gehecht in de loop der tijden. Ik put 
hiervoor voornamelijk uit wat er in de secundaire literatuur over is geschreven.  

Hierna ga ik in aparte paragrafen over Sint Maarten, Suriname en Curaçao in op de 
vertelde verhalen voor de Wereldomroep. Hierbij probeer ik te achterhalen wat de redenen 
zijn van Plantz, Ferrier en Römer om de mondelinge overlevering vast te leggen en wat hun 
bronnen zijn. Ook komen eventuele opmerkelijke aspecten van hun bijdragen aan de orde. 
Elke paragraaf eindigt met een korte opsomming van eerdere vastleggingen van Sint 
Maartense, Surinaamse en Curaçaose mondelinge overlevering, waarna vastgesteld kan 
worden wat het belang van de Wereldomroep-bijdragen was. In een slotparagraaf kan het 
belang van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van dit genre Antilliaanse en Surinaamse 
literatuur worden vastgesteld. 
 
Orale literatuur  

Rutgers [1994: 30 en 43-61] en Van Gorp e.a [2007: 332/333] wijzen erop dat de term 
orale literatuur eigenlijk een contradictio in terminis is, omdat het woord ‘literatuur’ teruggaat 
op het Latijnse litera, de geschreven letter. Rutgers gebruikt daarom voor de mondelinge 
overlevering zelf de term ‘oratuur’. Er zijn inderdaad grote verschillen tussen de performance 
van een verteller voor een publiek en het (voor)lezen van een geschreven versie van zo’n voor 
een publiek verteld verhaal. Bij een performance gaat de verteller een interactie aan met het 
publiek: hij stelt vragen of hij gaat in op de opmerkingen en vragen van het publiek. Het 
verhaal komt bovendien tot stand tijdens het vertellen zelf: de verteller hanteert wel een 
stramien dat hij in zijn hoofd heeft, maar varieert daarop en zijn woordkeus ligt niet van 
tevoren vast. 

Dit merkte ik toen ik in 1985 een serie Anansiverhalen van Johan Ferrier opnam voor 
uitzending naar het Caribisch gebied. Dit gebeurde op initiatief van uitgeverij Aldus die een 
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boek met Anansitori’s wilde uitgeven. Ferrier wilde ze wel voor een publiek vertellen, maar 
niet uitschrijven. De uitgeverij organiseerde vertelsessies in bibliotheken en scholen, de 
Wereldomroep nam ze met een reportagewagen op, maakte er programma’s van en stelde de 
opnamen ter beschikking van de uitgeverij die er een geschreven versie van maakte. In de 
geschreven versie viel het vraag- en antwoordspel tussen Ferrier en zijn publiek helemaal 
weg, waardoor ook de uitweidingen ontbraken die Ferrier maakte door de vragen en 
antwoorden van het publiek.56 

De vertelsessies van de Wereldomroep met Ferrier benaderden de situatie uit de tijd 
van de mondelinge overlevering vrij aardig, maar er waren toch ook duidelijke verschillen. De 
mondelinge overlevering gebeurde overal in de landstaal, Ferrier vertelde voor een 
Nederlands publiek in het Nederlands. Hij deed dit voor een jong publiek, terwijl met name de 
spinverhalen vroeger verhalen voor volwassenen waren. Onderzoekers wijzen erop dat dit 
gevolgen heeft voor de inhoud. Van Kempen [2003: 149] zegt dat het scabreuze karakter van 
de verhalen verdwijnt in versies voor de jeugd. Rutgers [1994: 60] toont aan dat weglatingen 
uit de gehoorde verhalen niet alleen gebeurden met het oog op de jeugd, maar ook gebeurden 
vanuit fatsoensopvattingen van de schrijvers van orale literatuur. Hij citeert Latour die in 
1937 schreef: “Fatsoenshalve heb ik de slaapkamerscène bij de prinses niet letterlijk kunnen 
vertalen.”  

Wat in de mondelinge verhalen werd verteld over de gebeurtenissen in de slaapkamer, 
valt niet meer vast te stellen. Rutgers [1994: 45] stelt dan ook dat bronnenonderzoek door het 
orale karakter nagenoeg onmogelijk is. Stammen verhalen over de slaventijd ook uit die tijd 
zelf? Hoe ontwikkelde de mondelinge overlevering zich in de loop van de tijd? Welke 
varianten waren er? Het zijn volgens Rutgers nauwelijks te beantwoorden vragen.  
De herkomst van de mondeling overgeleverde verhalen is ook niet altijd even duidelijk. Wel 
zijn de onderzoekers het erover eens dat de spinverhalen uit Afrika afkomstig zijn. Maar de 
mondeling overgeleverde verhaalschat van Suriname en Curaçao omvatte veel meer dan deze 
verhalen. Voorhoeve en Lichtveld [1975: 77/78] melden dat Van Cappelle in 1916 en 1926 39 
Surinaamse verhalen publiceerde, waarvan er 27 over de spin gingen en dat Herskovits in 
1936 kwam met 148 verhalen, waarvan 81 met de spin. Van Kempen [2002 V: 8-12] 
inventariseerde alle edities van Anansitori en vermeldt hierbij het aantal Anansitori, de taal, 
de bron, het beoogde publiek, de aard en andere bijzonderheden. Hij komt bij Herskovits tot 
66 verhalen met de spin, 26 Anansitori’s zonder de spinfiguur en 56 andere vertellingen. De 
orale literatuur bestaat dus niet alleen uit spinverhalen. Zowel in Suriname als op Curaçao 
worden andersoortige verhalen, liederen, raadsels en spreekwoorden die opgetekend worden 
uit de mondelinge overlevering gerekend tot de orale literatuur. Omdat Ferrier en Römer zich 
in hun bijdragen voor de Wereldomroep beperken tot de spinverhalen, zal ik niet ingaan op de 
andere vormen van orale literatuur in deze gebieden. Dat doe ik wel bij Sint Maarten, omdat 
de orale verhaalschat daar anders is. 

Baart [1991: 15] omschrijft het karakter van de spin als volgt: “Nanzi, de held uit de 
papiamentse spinverhalen, kan het best gekarakteriseerd worden als een schelm. Hij is er 
steeds op uit om zijn medeschepselen te bedriegen om zodoende zijn lusten te bevredigen. Het 
hoofdmotief is het verkrijgen van voedsel door middel van list en bedrog.” Baart wijst erop 
dat de vindingrijkheid en slimheid waarmee Nanzi zich redt uit netelige situaties hem aan zijn 
populariteit heeft geholpen: “En de noodzaak om in het leven slim te zijn, wil men overleven, 

                                                 
56 De boekuitgave verscheen als Het grote Anansiboek in 1986 bij Aldus. In 2007 en 2010 verschenen 
herdrukken bij uitgeverij Conserve. Een voorbeeld van interactie tussen verteller en publiek die wegvalt bij 
schriftelijke optekening, geeft Ferrier zelf in de inleiding van Het groot Anansiboek: “De Anansitori’s die hier 
volgen, vertelde ik aan Nederlandse schoolkinderen. Enkele konden zich moeilijk inleven in deze schemerwereld 
tussen realiteit en fantasie. Zoals die jongen die mijn verhaal onderbrak met de kot’tori: ‘Maar meneer, dat kàn 
toch niet, want …’ ” (p.8) 
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herkent men als een onderdeel van de eigen levenservaring. Vandaar dat de feitelijke 
immorele strekking van al deze verhalen geen afbreuk heeft gedaan aan de populariteit er 
van.” [ibid. 15]. 

Wat Baart zegt over de Curaçaose spin geldt ook voor de Surinaamse. Van Kempen 
[2003: 146]: “Naar frequentie en intensiteit stelt hij [Anansi] zich verschillende doelen: eten, 
aanzien, sadistische genoegens als het veroorzaken van ruzie, geld en seks. Om die te 
bereiken heeft hij een hele reeks trucs tot zijn beschikking, en centraal in de Anansitori staat 
dan ook altijd de list die hij met zijn verstand (niet met magie) weet te verzinnen.”  
Baart stipte al even een functie van de spinverhalen aan met zijn opmerking dat de 
toehoorders de verhalen als een herkenning van de eigen levenservaring beleven. In De Roo 
1977 wees ik op een functie die de verhalen in de slaventijd moeten hebben gehad. Ze 
fungeerden als een vorm van slavenverzet. Naast het indirecte, passieve verzet en het 
agressieve gewelddadige verzet wijs ik daar op het creatieve verzet zoals dat klinkt in de orale 
slavenliteratuur, omdat de onderliggende partij de bovenliggende bespot of te slim af was. 
Zo’n projectie van de eigen situatie in een fictief verhaal waarbij men zich even de meerdere 
waant, sterkt het gevoel van eigenwaarde. Men kan evenzeer zeggen dat het gevoel van 
eigenwaarde er uitdrukking in krijgt. Ook Van Kempen [2003: 147] wijst op deze functie: 
“Dat Anansi in de slaventijd een identificatiefiguur bij uitstek werd, verwondert nauwelijks. 
Hij vervult zijn trickster-functie met glans. Hij personifieert het verzet tegen alles wat 
autoriteit heeft”. Voorhoeve/Lichtveld [1975: 78] stellen dat de verhalen een universele 
boodschap hebben, die vaak de sociaal lagere bevolkingsgroepen aanspreekt: “They are the 
cunning creatures who succeed in outwitting their superiors, and as such they appealed to the 
Creoles, who often constituted the lower ranks of society.”   

In het bovenstaande ging het over de spinverhalen van Suriname en Curaçao en niet 
over die van Sint Maarten. De reden hiervan is dat Plantz geen spinverhalen vertelt. Uit de 
weinige secundaire literatuur over de orale situatie over de Bovenwindse eilanden ben ik gaan 
vermoeden dat er wellicht geen spinverhalen op Sint Maarten werden verteld. Hoewel Sint 
Maarten, Saba en Sint Eustatius vlak bij elkaar liggen en alle drie Engels als voertaal hebben, 
is de orale verhaalschat verschillend. Droog [1969: z.pnr.] meldt impliciet dat er op Sint 
Maarten geen spinverhalen voorkwamen, als hij opmerkt: “In de Nederlandse Antillen 
worden de Nanzi-verhalen, behalve op de Papiamentstalige eilanden, ook nog aangetroffen op 
Sint Eustatius.” 57 Sypkens Smit, die tussen 1979 en 1981 onderzoek deed naar de cultuur op 
Sint Maarten, stelt dat de dierenverhalen van Afrikaanse origine die op Sint Maarten werden 
verteld, die over Bó Monkey en Bó Lion zijn. Andere dierenverhalen zijn volgens hem via 
boeken geïmporteerd: “ ‘Anansi the Spiderman’ and Brer Rabbit, the fabled animals that have 
become firmly rooted in the Southern United States (the former being a popular hero too on 
the Dutch Leeward Islands) might through libraries and schoolbooks, reinforce originally 
African story elements. This however, would mean importing another foreign element, as the 
English speaking islands, including the Dutch Windward Islands were of old the domain of 
B’o Monkey and B’o Lion.” [1995: 217-218]. Sypkens Smit noemt ook andere onderdelen 
van de orale overlevering: anecdotes, spookverhalen en verhalen waarin mensen op twee 
plaatsen tegelijk zijn.  

Het lijdt geen twijfel dat de oraal overgeleverde verhalen voor de twintigste eeuw 
populair waren. Broek [2006: 111] merkt op dat de orale traditie rond 1900 op Curaçao nog 

                                                 
57 Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de verhouding tussen slaaf en meester op Sint Maarten heel 
anders was dan op de andere eilanden. Paula [1992] stelt in zijn dissertatie dat slaaf en meester op Sint Maarten 
zij aan zij in de zoutpannen werkten en het even arm hadden. Algemeen stelt men dat de spinverhalen ook 
fungeerden als een uitlaatklep voor de geknechte slaven, want de underdog Nanzi is de machthebbers te slim af. 
Het is mogelijk dat de slaven op Sint Maarten gezien de bevindingen van Paula zo’n uitlaatklep niet nodig 
hadden. 



 67

zo ingebed moet zijn geweest in het dagelijkse doen en laten dat het nauwelijks als iets 
opmerkelijks werd ervaren. “Onder druk van het verdwijnen ervan, worden ze pas sinds 
halverwege de twintigste eeuw opgetekend en voor volledig verdwijnen behoed”. Ook in 
Suriname waren ze populair. Dit blijkt ook uit het grote aantal verhalen dat daar is 
overgeleverd. Van Kempen [2003: 145] stelt vast dat er alleen al honderden Anansitori’s 
bestaan.  

Of de waardering voor de orale literatuur in alle sociale klassen even groot was, is nog 
maar de vraag. De op Europa georiënteerde Surinaamse en Curaçaose elite had in het 
algemeen weinig waardering voor cultuuruitingen van Afrikaanse oorsprong. Broek stelt dan 
ook dat er in het gunstigste geval geoordeeld werd dat er sprake was van folklore of 
volksuitingen zonder kunstzinnige waarde [2006: 103]. De eerste verzamelingen kwamen dan 
ook niet uit literaire motieven tot stand. Op Curaçao publiceerde A. Jesurun in 1899 vier 
Compa Nanzi-verhalen als illustratie van zijn taalkundige aandacht voor het Papiaments 
[Rutgers 1994: 30]. De orale literatuur werd dan ook niet opgenomen in historische literaire 
overzichten. De eerste die dit wel deed was Luc Tournier die de spinvertellingen bestempelde 
tot de eerste literatuur van Curaçao [Broek 2006: 99]. Toch kreeg de orale literatuur van 
Curaçao pas het stempel literair nadat Cola Debrot haar in 1955 in zijn overzicht van de 
literatuur in de Nederlandse Antillen opnam [Ibid: 103]. Ook in Suriname gebeurde het 
vastleggen van de verhalen in schrift aanvankelijk niet uit literaire redenen, of waardering 
ervoor, maar vanuit een historische of antropologische invalshoek [Van Kempen 2003: 50]. 

Daar komt nog een andere reden bij: de traditie was aan het uitsterven. Pater Latour 
waarschuwde al in 1937 dat het hoog tijd werd de laatste brokstukken van de Curaçaose 
mondelinge traditie te verzamelen [Broek 2006: 112]. Broek bestrijdt de mening dat het 
verzamelen gebeurde om de uitingen als kunst te koesteren [Ibid.: 113]. Hoe snel dit gebeurde 
blijkt uit het feit dat de verzameling Cuentanan di Nanzi die Nilda Geerdink-Jesurun Pinto in 
1952 uitgaf, volledig gebaseerd was op eerder verschenen orale literatuur [Baart 1991: 152]. 
Deze verzameling kwam tot stand op aandringen van Herman de Man, omroepleider van de 
Curom. Hij brak al in 1944 een lans voor de Curaçaose volksuitingen. Zijn opvatting was: 
“cultuurgoed mag niet verloren gaan”. Broek zegt over De Man: “een pleitbezorger als deze 
programmaleider was een uitzondering in de jaren veertig.” [Broek 2006: 101]. Bij De Man 
zien we voor het eerst dat hij de orale literatuur om kunstzinnige redenen wil behoeden voor 
verdwijnen. Ook op Sint Maarten was de verteltraditie snel aan het verdwijnen [Rutgers 1994: 
56]. Daar werden echter door Sint-Maartenaars zelf geen pogingen ondernomen om de 
verhalen voor verdwijnen te behoeden. Tenminste zo leek het. 

Met de bundel verhalen van Nilda Pinto in 1952 en het overzicht van Debrot in 1955 
kreeg de literaire waardering van de orale literatuur de overhand. De schriftelijke vastlegging 
ervan en de toneelvoordrachten en -uitvoeringen leidden tot een ware zegetocht van met name 
Anansi/Kompa Nanzi. We zagen eerder al dat dit zelfs tot gevolg had dat hij hierdoor zijn 
intrede deed op Sint Maarten. Van Kempen [2003: 149] wijst op een ander gevolg van het 
verschuiven van mondeling vertelde Anansitori’s naar de schriftelijke neerlegging ervan. Hij 
noemt dit laatste het ‘versteende’ verhaal, waarbij de interactie met publiek is verdwenen. Hij 
zegt: “Anansitori’s hebben daarmee een zo fundamenteel andere gedaante gekregen, dat het 
verstandiger lijkt te spreken van de vestiging van een nieuwe, schriftelijke traditie die naast de 
orale traditie bestaat, dan van een nieuwe gedaante van het mondelinge vertellen.”  

Zowel Van Kempen als Rutgers maken er melding van dat de spinverhalen een nieuw 
leven zijn ingeblazen door nieuw gemaakte verhalen met Anansi/Kompa Nanzi. Zo is de spin 
in sommige verhalen de oceaan weer overgestoken en haalt hij streken uit in de Bijlmer.  

Ferrier en Römer vertelden voor de Wereldomroep alleen spinverhalen, maar deze zijn 
slechts één soort verhalen uit de mondelinge overlevering. Plantz vertelt andere soorten 
verhalen die in de mondelinge overlevering een andere voorgeschiedenis hadden dan de 



 68

spinverhalen. Ik geef hiervan twee voorbeelden. Allereerst: legendarische figuren uit het 
verleden leven in kleine maatschappijen vaak voort in verhalen die doorverteld worden. Ze 
ontstaan dan niet in een ver verleden of op een ander continent. Soms is de oorsprong van 
zulke verhalen nog te herleiden. Een tweede voorbeeld zijn de geschiedenissen waarin verteld 
wordt hoe het er vroeger aan toe ging. De vraag rijst dan in hoeverre er sprake is van verhalen 
of van een (meestal) tijdelijke collectieve kennis van het verleden. Ik spreek van een verhaal 
als er een handeling is door een of meer personen. De kern van zo’n verhaal bestaat uit 
handelingen die men in het verleden verrichtte in bepaalde situaties. De verteller heeft zijn 
kennis hierover van horen zeggen. Als deze verhalen als orale literatuur voorkomen, is het 
bijna nooit mogelijk vast te stellen of de schrijver zelf de figuren erbij heeft verzonnen of niet. 
In mijn optiek is dat ook irrelevant, want het kerngegeven heeft hij uit de orale overlevering, 
zodat er sprake is van orale literatuur. Over de literaire waarde van zo’n verhaal is hiermee 
nog niets gezegd. 

De orale literatuur is - mede - ontstaan uit de behoefte de verhalen uit de mondelinge 
overlevering voor uitsterven te behoeden. De vraag is hoe dit komt. Van Kempen wijst erop 
dat de orale literatuur ontstaat vanuit een holistische denkwijze: “Hierin geldt niet dat ‘de 
tekst kan gewaardeerd worden, omdat die ook als esthetisch geheel recht van bestaan heeft’, 
maar wel: ‘de tekst heeft recht van bestaan omdat die praktisch functioneert in een specifieke 
vorm binnen een specifieke situatie’.” [2003: 44]. De situatie veranderde vlak voor, tijdens en 
na de Tweede Wereldoorlog zo snel en sterk dat de traditionele mondelinge overlevering geen 
recht van bestaan meer leek te hebben. De industrialisatie die plaats vond met de olie- en 
bauxietindustrie en de opkomst van andere vormen van ontspanning, zoals de bioscoop en de 
radio, maakten dat het dagelijkse leven drastisch veranderde. Het is pikant dat diezelfde radio 
die genoemd wordt als een van de veroorzakers van het uitsterven van de orale literatuur 
tegelijkertijd een van de stimulatoren werd van het vastleggen ervan.  
 

Sint Maarten: Irving Plantz 

In totaal vertelde Irving Plantz 22 keer een verhaal van Sint Maarten. Vijf ervan ontbraken 
in het archief.58 
19-2-49: [A ole lady] 
16-4-49: [The sensiblest man in the world] 
4-6-49: The Three lil pigs 
16-7-49: Een Bovenwinds verhaal [ontbreekt] 
11-2-50: [Ole Johannes an the cottonthieves] 
15-4-50: [The goats of overseer Jim] 
20-5-50: [Ole Capin Johnson] 
25-6-50: [The sharks] 
16-9-50: [The hurricane] 
14-10-50: [The poisen covalley] 
6-1-51: Een Bovenwinds verhaal (ontbreekt) 
17-3-51: [Cotton an cane on Belvédère]  
12-5-51: Een Bovenwindse vertelling (ontbreekt) 
9-6-51: Een Bovenwindse vertelling (ontbreekt) 
7-7-51: [Capin Johannes an Capin Johnson] 
11-8-51: [Papa Mongoose] 
10-11-51: [Sintermaarten] 
19-1-52: [Draught an rain] 
19-4-52: [The goats of Jim Nisbett] 

                                                 
58 Waar het typoscript geen titel bevatte, heb ik het verhaal een titel gegeven. Deze staan tussen teksthaken. 
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12-7-’52: [Smugglin] 
4-10-52: Een Bovenwindse vertelling (ontbreekt) 
8-11-52: [The Black Rocks] 
 

Wie was Irving Plantz? In literatuurgeschiedenissen komt men zijn naam nergens tegen, 
ook niet in dat deel dat gaat over de orale literatuur van de Bovenwindse eilanden. Zijn 
onbekendheid is de reden dat ik eerst schets wie hij was. Hierboven is al ter sprake gekomen 
dat de mondelinge overlevering van Sint Maarten anders was dan die van de andere eilanden. 
Ik zal daarom vervolgens een beeld geven van het soort verhalen dat hij vertelde. Tenslotte ga 
ik na wat het belang van zijn bijdragen was.  

Charles Irving Plantz leefde van 1924 (Sint Maarten) tot 1987 (Curaçao).59 Hij had 
gemengd bloed. Zijn voorouders kwamen uit verschillende streken: Sint Thomas, Sint 
Eustatius en de Franse kant van Sint Maarten. In twee generaties werkten ze zich op tot een 
vooraanstaande familie op Sint Maarten, die plantage Belvédère in bezit kreeg. Hij ging tot de 
zevende klas naar school op Aruba en Curaçao. In 1938 werd hij als veertienjarige naar de 
kostschool Rolduc in Nederland gestuurd, waar hij in 1944 eindexamen gymnasium deed. Hij 
moest zich van de bezetters melden in Rotterdam waar een schip zou liggen dat hem terug zou 
brengen naar de West. Dat geloofde hij niet, zodat hij onderdook in Limburg en daarna in 
Twente. Vervolgens kwam hij samen met een neef terecht bij een boer in De Rijp. Hij hielp er 
met droppings en met het wegsluizen van neergeschoten piloten, omdat hij Engels sprak. Bij 
de bevrijding werkte hij als tolk. Na de oorlog ging hij op het eerste schip naar Curaçao. 
Omstreeks 1946/1947 ging hij terug naar Nederland, waar hij op aanraden van zijn vader aan 
de Universiteit van Amsterdam rechten ging studeren. In 1952 trouwde hij met een 
Nederlands meisje uit Beverwijk. Tot de kring met wie hij in zijn studententijd omging, 
behoorden Jules de Palm, Hubert Dennert en Boeli van Leeuwen. Terug op Curaçao werd hij 
hoofd financiën van het eilandgebied en later de baas van Price-Waterhouse. 
De familie wist dat hij verhalen schreef voor de Wereldomroep, want zijn vrouw ging mee 
naar de opnamen. Na afloop gingen ze eten bij een Chinees in Amsterdam, wat ze konden 
betalen van de veertig gulden die hij kreeg voor een verhaal. Volgens zijn dochter had hij een 
aantal van zijn verhalen uit de folklore en toen hij op enig moment niets meer wist, ging hij ze 
zelf verzinnen. Het vastleggen van de orale erfenis vond hij belangrijk, want hij zag Sint 
Maarten veranderen van een agrarische maatschappij in een migratiemaatschappij voor werk 
op de raffinaderij op Aruba of voor werk op Cuba, waardoor de verhalen zouden verdwijnen. 

Niet alleen uit wat in de familie Plantz voortleeft aan herinneringen blijkt dat Irving 
Plantz een grote belangstelling had voor de gewoonten en gebruiken van het oude Sint 
Maarten. Hij was op deze terreinen een belangrijk zegsman van Jean Glasscock, auteur van 
het werk The Making of an Island. Sint Maarten Saint Martin. Plantz vertelt hierin onder meer 
over Van der Zee, gezaghebber van 1920-1923 en een fanatiek bestrijder van smokkel tussen 
het Franse en het Nederlandse deel van het eiland. Van der Zee had de gewoonte vrouwen die 
hij betrapte op smokkelen kaal te scheren. Volgens het verhaal dat Plantz van zijn vader had 
gehoord kreeg Van der Zee zijn vet: “Van der Zee was set upon by some women who held 
onto him and gave him a beating. He swore they were men dressed as women, but in any 
event he got his licks.” (90). Verder vertelt hij onder meer over de toen al verdwenen 
‘jollifications’, een massale vorm van burenhulp bij het planten of schoonmaken van het land 
(143/144), de oorsprong van de naam ‘Man of War Shoals’ (157/158) en de vroegere hulp bij 
de geboorte van een kind. (116/117) 

                                                 
59 De gegevens over zijn leven en beweegredenen zijn mij ruimhartig verschaft door zijn dochter Drs. Maria van 
der Sluijs-Plantz. 
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Als onderwerp van de vertellingen staat in de typoscripten “Vertelling van de 
Bovenwinden” genoemd, behalve de eerste keer. Dan staat er als onderwerp: 
“Nansievertelling van de Bovenwinden”. Maar het verhaal, ‘A ole lady’, gaat niet over de 
spin, maar over een oude moeder met twee zoons, Damfool en Sensible. Als de moeder en 
Sensible allebei ziek zijn, moet de onvoorstelbaar domme Damfool zijn moeder elke dag een 
warm bad geven. Als hij vergeten is het warme water met het koude te mengen, stookt hij 
onder de badkuip een vuurtje. Zijn moeder gaat geluiden geven en probeert uit de badkuip te 
komen, wat hij ziet als een teken dat ze weer beter aan het worden is, maar in feite sterft ze. 
Er komt geen dier in het verhaal voor. Nu zou het kunnen zijn dat op Sint Maarten ook 
verhalen waar de spin niet in voorkomt, toch Nanzi Stories genoemd werden, maar ik heb 
hiervoor in de secundaire literatuur geen enkele aanwijzing gevonden. Het typoscript heeft de 
lay-out die bij de meeste bewaard gebleven bijdragen is gebruikt, wat eenduidig erop wijst dat 
deze door een secretaresse is overgetikt. Zij moet hierbij zelf een onderwerp aangeven, wat 
vaak de rubriek is waarin de bijdrage wordt uitgezonden. Ze moet zich de eerste keer hebben 
vergist, want alle volgende keren staat er “vertelling van de Bovenwinden”.60 

Soms noemt Plantz zijn bron aan het begin van het verhaal.61 Zo begint hij het verhaal 
over Damfool en Sensible: “A gon tell jou a story Granmother tole me when a was a lil boy.” 
Ook aan het begin zijn volgende verhaal, [’The sensiblest man in the world’, zegt hij dat hij 
dit in zijn jeugd heeft gehoord: “Wen a was a lil boy a use to like to hear stories, an a suppose 
all lil children like to hear them. Evry coutry got it own fairy tales and asuppose lots of these 
are made by the fathers but especially by the mothers just to keep dey children quiet. The last 
time a told you the story about how Damfool cook he mother, an today a got another old story 
to tell you. Tis funny butmost a the stories you hear when you young are about talking 
animals or trees or about foolish and sensible people an most a the stories are cruel and the 
children seem to like them this way.” Het verhaal gaat over een man die alles wil weten, maar 
door een boom bij de neus wordt genomen, zodat hij in een boom verandert en de boom als 
mens vrij kan bewegen. 

Een apart geval is het begin van het verhaal van 17 maart 1951: ‘Cotton an cane on 
Belvédère’. Daar zegt hij: “Hello Folks, to nite a gon tell you a story some body from home 
wrote me about, an a hope he is listenin to night.” Het is niet waarschijnlijk dat de 
briefschrijver uit Sint Maarten hem een verhaal had gestuurd, want ik neem aan dat Plantz dit 
dan had gezegd. Waarschijnlijker is dat de brief een reactie was op een eerder verhaal van 
Plantz over dezelfde hoofdfiguur Ole Johannes. Dat was uitgezonden op 11 februari 1950 en 
ging erover hoe Ole Johannes uiteindelijk katoendieven te pakken kreeg. ‘Cotton an cane on 
Belvédère’ gaat ook over een dief, maar deze dief is Ole Johannes uiteindelijk te snel af. Het 
kan heel goed zijn dat de briefschrijver Plantz eraan herinnerde dat Ole Johannes in de 
overlevering ook wel eens het onderspit dolf en dat Plantz daarop besloot het verhaal alsnog 
te vertellen. De brief waar Plantz aan refereert bewijst in ieder geval dat er op Sint Maarten 
meer verhalen over Ole Jo in omloop waren. 

In twaalf van de zeventien verhalen komen alleen mensen voor, in twee alleen dieren 
en in drie mensen die met dieren of een boom praten. Naar motieven is een andere indeling te 
maken. Er zijn verhalen waarin de domme tegenover de verstandige wordt geplaatst. Dat 
gebeurt in ‘A ole lady’, ‘The sensiblest man in the world’, ‘The three lil pigs’ (waarin alleen 
het biggetje overleeft dat het best naar de goede raad van de vader heeft geluisterd en niet 

                                                 
60 In Suriname vallen ook andere vertellingen dan verhalen over de spin onder de term Anansitori’s. Aangezien 
er op Sint Maarten geen spinvertellingen waren, is het zeer onwaarschijnlijk dat men de naam van de spin 
gebruikte voor een categorie orale verhalen. 
61 In de citaten van de verhalen volg ik precies de spelling en schrijfwijze van het typoscript. Ik ga niet wijzen op 
inconsequenties in de spelling, omdat er geen officiële spelling van het Sint-Maartense Engels is. 
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bang is om bang te zijn) en ‘Papa Mongoose’ waarin hetzelfde gebeurt maar dan met jonge 
mangoesten. Het zijn allemaal verhalen met een belerende inslag. 

In de meeste verhalen wil Plantz vooral een beeld geven van de oude tijden en 
vertellen hoe het gewone leven er uitzag. In ‘Draught an rain’ gaat het over de gevolgen van 
een lange droogte en de plotselinge uitbundige regenval daarna. Twee verhalen gaan over de 
plantage van Ole Johannes en wat er tegen diefstal wordt gedaan. Uitgebroken geiten en de 
last die ze veroorzaken komen voor in ‘The goats of overseer Jim’ en ‘The goats of Jim 
Nisbett’. In ‘The Sharks’ vertelt Plantz wat men vroeger deed als er een school haaien in 
Great Bay was. Een smokkelverhaal is ‘Smuggling’, waarin de fanatieke agent wordt 
beetgenomen. Hij ruikt dat er rum in een vat moet zitten, kiept het om en dan blijkt dat het vat 
vol zit met koeienstront, omdat de smokkelaars alleen een beetje rum op het vat hadden 
gesprenkeld. Het verhaal geeft er een beeld van dat de sympathie van de bevolking bij de 
smokkelaars lag. Wat er gebeurt als er een orkaan over het eiland raast, brengt Plantz in ‘The 
hurricane’ ter sprake.62 

Een bijdrage die uit de toon valt, is ‘Sintermaarten’. Ze vertelt hoe kinderen in 
Nederland Sint Maartensdag vieren. Plantz laat als illustratie ook Nederlandse streekliedjes 
over Sintermaarten horen. 

De meeste verhalen spelen zich op Sint Maarten af. Er worden locaties genoemd als 
Bishophill, Bay of Biskay, Great Bay, Belvédère, Belplaine, Lower Quarter, Oysterpond en 
Marigot. Twee figuren komen in verschillende verhalen voor. Het zijn Capin Johnson en Ole 
Johannes. De laatste speelt de hoofdrol in de verhalen ‘Ole Johannes an the cottonthieves’ en 
‘Cotton an cane on Belvédère’ en een bijrol in ‘The goats of overseer Jim’, waar hij zijn 
trouwe dienaar een stuk land geeft. In het slot van het verhaal ‘Cotton an cane on Belvédère’ 
noemt de ontsnapte dief Mooner Joseph de achternaam van Ole Johannes. Hij zegt: “A goin 
right back in Mr. Romondt cane piece.” Hierdoor valt bijna te herleiden wie die Ole Johannes 
geweest moet zijn over wie het in de orale literatuur ging. In For the love of St. Maarten wijdt 
Will Johnson twee hoofdstukken aan de familie Van Romondt. Hij geeft een overzicht van 
alle leden die op Sint Maarten hebben gewoond. Twee hiervan dragen de naam Johannes. De 
eerste is Diederik Johannes, de Sint Maartense stamvader van de Van Romondts. Hij werd in 
1781 in Nederland geboren. In het ene hoofdstuk laat Johnson hem in 1801 op Sint Maarten 
komen (p. 55) en in het andere is dat 1803 (p.112) Hij was van 1820 tot 1840 gezaghebber en 
stierf in 1849. De andere Johannes is zijn oudste zoon Johannes Willem (1805-1849). Hij was 
van 1840 tot 1849 gezaghebber. Het is niet uit te maken wie van de twee wordt bedoeld met 
Ole Jo of Ole Johannes. De toevoeging Ole zou erop duiden dat het de vader is, maar daar 
staat tegenover dat hij Diederik werd genoemd en dat Ole Jo in de verhalen helemaal niet 
wordt gezien als iemand die van buiten het eiland is gekomen. In ieder geval is duidelijk dat 
de vertelde gebeurtenissen teruggaan tot de eerste helft van de negentiende eeuw.  

De dochter van Plantz gaf al aan dat haar vader het bewaren van het verleden heel 
belangrijk vond. Dit blijkt ook uit het soort verhalen dat hij bij de Wereldomroep vertelde. 
Persoonlijke betrokkenheid bij plantage Belvédère lijkt een rol te spelen bij het feit dat deze 
plantage twee keer een hoofdrol speelt in zijn verhalen en verder ook in andere wordt 

                                                 

62 Soms is een verhaal in verschillende categorieën in te delen. Zo kan ‘The Sharks’ evengoed als een 
vissersverhaal worden bestempeld. Dat zijn in ieder geval ‘Ole Capin Johnson’ en ‘The poisen covalley’. Een 
verhaal over een scheepsramp is ‘Capin Johannes an Capin Johnson’, maar het geeft ook een beeld van de 
bezoeken die men op een koele avond bij elkaar brengt. Ook ‘The Black Rocks’ is ten dele een vissersverhaal, 
maar het maakt vooral duidelijk hoe volgens een sage de Black Rocks zijn ontstaan en waar ze hun naam aan te 
danken hebben. 
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genoemd. Dit komt onder andere voor in het verhaal ‘Draught an rain’. Als er enorm veel 
regen is gevallen na een periode van droogte, geeft Joe Samuel aan hoeveel er wel is gevallen: 
“All the slobs full, the dam dung in Belvedere stillrunning over”. Maar niet alleen 
persoonlijke betrokkenheid speelde een rol bij zijn verhalen over oude gebruiken. Het gaat 
hem echt om het vastleggen hiervan in verhaalvorm. Die vorm is literair gezien soms wel heel 
dun. Een aantal van deze oude-gebruiken-verhalen hebben nauwelijks een plot. Het gaat hem 
bijvoorbeeld in het verhaal ‘The Sharks’ erom te laten zien wat men deed als er haaien in 
Great Bay waren. Hij maakt het voor de luisteraars persoonlijker door de gebeurtenis te 
vertellen vanuit het perspectief van twee jongens die het meemaken. Het is duidelijk dat de 
twee jongens door Plantz zijn verzonnen, ze maken dus geen deel uit van de mondelinge 
overlevering op Sint Maarten. Maar zij vormen dan ook niet de kern van de vertelling en die 
kern was wel doorverteld door mensen die het gebruik nog hadden meegemaakt. Hij maakte 
deel uit van de gezamenlijk kennis van de bevolking over een voorbije periode. Dat geeft 
Plantz door in zijn orale literatuur. 

Dat Plantz ook echte verhalen uit de orale overlevering weergeeft, lijkt wel duidelijk. 
Dit is het geval bij ‘The ole lady’, ‘The sensiblest man in the world’, ‘The three lill pigs’ en 
‘Papa Mangoose’. Ook lijkt het mij aannemelijk dat de overlevering ten grondslag ligt aan de 
twee keer dat een visser het visje dat hij gevangen heeft, weer terugzet, omdat het belooft een 
wens te vervullen. In ‘Ole Capin Johnson’ zal Johnson altijd meer dan genoeg vis vangen en 
in ‘The Black Rocks’ kan Granville altijd terugkomen om een nieuwe wens te doen. Zijn 
reden om ook deze verhalen te vertellen zal dezelfde zijn geweest als de reden om de andere 
vertellingen te doen: ze behoeden voor de vergetelheid. Literaire motieven lijken hierbij geen 
rol te spelen.  

Opvallend is de afwezigheid van verhalen over B’o Monkey en B’o Lion die Sypkens 
Smit aanwees als de kernverhalen van Afrikaanse origine op Sint Maarten. Onbekendheid met 
deze verhalen zal de oorzaak hiervan niet zijn geweest. Plantz had gemengd bloed, en de 
scheiding tussen sociale klassen en raciale groepen was op Sint Maarten niet groot. Deze 
constatering maant tot terughoudendheid bij het trekken van algemene conclusies over de 
mondelinge overlevering van Sint Maarten op basis van Plantz’ verhalen.  

Daar komt nog eens bij dat de orale literatuur van Sint Maarten nauwelijks is 
onderzocht. Rutgers [1994: 56 en 350] noemt de verzameling van Parsons van verhalen, 
spreekwoorden en raadsels uit 1936 de oudste. Zij publiceerde 16 verhalen van 8 informanten. 
De volgende die verhalen publiceerde, was Sypkens Smit. Zijn publicatie uit 1981 bevat drie 
verhalen, waarvan twee die door Camille Baly zijn opgenomen. Plantz vertelde zijn verhalen 
ruim twintig jaar eerder, zodat hij de eerste Sint-Maartenaar is geweest die orale literatuur 
produceerde. Hij vertelde bovendien heel wat meer verhalen dan Parsons en Sypkens Smit. 
Zijn belang voor de orale literatuur is hiermee groot, want de vastlegging ervan op Sint 
Maarten blijkt het stiefkindje te zijn geweest in een tijd dat de belangstelling voor het 
vastleggen van de mondelinge overlevering ontstond. 
 

Suriname: Johan Ferrier 

In totaal zond de Wereldomroep twintig keer een Anansitori uit, verteld door Johan 
Ferrier. Hiervan zijn er maar twee in het archief bewaard gebleven, namelijk ‘Akandoe’, 
uitgezonden op 21-5-’49, en ‘Anansie, Asouw anga walvis’ van 30-7-’49.63 Ook de keren dat 
geen verhaal terug is te vinden in het archief, ging het om een Anansitori. De omroeper 
kondigde hem steeds aan als Johan Ferrier die een Anansitori in het Surinaams zal vertellen. 
Ferrier zegt dit zelf ook tegen zijn biograaf John Jansen van Galen [Jansen van Galen 2005: 
57].  
                                                 
63 De ontbrekende verhalen werden uitgezonden op 13-8-49, 10-9-49, 15-10-49, 17-12-49, 28-1-50, 1-4-50, 13-

5-50, 10-6-50, 23-7-50, 5-8-50, 30-9-50, 11-11-50, 13-1-51, 3-3-51, 31-3-51, 3-11-51, 2-2-52 en 23-2-52. 



 73

Johan Ferrier was als de laatste gouverneur en de eerste president van Suriname een 
bekende figuur. Hij werd in 1910 in Suriname geboren. Daar werd hij in 1927 onderwijzer, 
waarna hij er de l.o.-akten Engels en Frans behaalde. Hij werd in 1942 de eerste secretaris van 
de Unie Suriname, een groep die voornamelijk bestond uit de lichtgekleurde Creoolse elite, 
die streefde naar herziening van de staatsrechtelijke banden met Nederland binnen het 
Koninkrijk [Marshall 2003: 44]. De groep koesterde de leus “Baas in eigen land”, maar was 
verder erg Europees georiënteerd. In de zomer van 1947 vertrok Ferrier naar Nederland met 
verlof voor een jaar om aan het Nutsseminarium de akte pedagogiek m.o.-A te gaan halen. Hij 
deed in juni 1948 examen, haalde ook m.o.-B. en promoveerde uiteindelijk in 1950 en keerde 
vlak voor Kerstmis in dat jaar terug naar Suriname. Daar werd hij onder meer minister-
president, gouverneur en president. Hij trad af in 1980 en vestigde zich in Nederland, waar hij 
in 2010 overleed.64  

De datum van terugkeer naar Suriname roept de vraag op hoe het kan dat er nog 
verhalen zijn uitgezonden terwijl hij allang niet meer in Nederland was. Met zekerheid is hier 
geen antwoord op te geven, omdat de verhalen ontbreken. Het kan zijn dat het om herhalingen 
ging. Dit lijkt me niet aannemelijk omdat een herhaling altijd als zodanig werd 
aangekondigd.65 Aannemelijker is dat de verhalen die na zijn vertrek zijn uitgezonden, nog 
tijdens zijn verblijf in Nederland waren opgenomen. 
  In de bewaard gebleven Anansitori’s noemt Ferrier geen bron van zijn verhalen. Ze 
beginnen wel met een rituele openingszin. Dat is bij ‘Anansie, Asauw anga walvis’: “Pien, 
pien! Torie moe di, torie sa di, Torie sa waka, torie sa takie!” Bij ‘Akandoe’ is het: 
“Eertientien, Siegrietientien, Anansi bin di!” Na deze openingen begint hij gewoon met de 
gebeurtenissen. In zijn biografie noemt hij wel zijn bronnen. De eerste was zijn grootmoeder 
Elisabeth Naarden, een voormalige slavin. Zodra hij er interesse in begon te tonen, vertelde zij 
verhalen over de spin Anansi. Ferrier: “We overnachtten als kinderen in het weekeinde vaak 
bij haar en dan vertelde ze hoe zij als slaven op de plantage elkaar plachtten [sic] bezig te 
houden met Anansitories. Uit die verhalen putten zij kracht en het vertrouwen, dat het hen 
[sic] zou lukken er zich doorheen te slaan.” [Jansen van Galen 2005: 1]. 

Een tweede bron leerde hij in 1929 kennen toen hij les ging geven in Huwelijkszorg in 
het district Saramacca. Ze was een oude hulpvroedvrouw die graag Anansitori’s vertelde. 
Ferrier: ”Als ze in haar vertelstemming was, werd ik uitgenodigd, dan vertelde ze de hele 
avond door tot haar voorraad was uitgeput en ik maakte aantekeningen. Haar repertoire was 
groot.” [Ibid. 29]. Zij leerde hem ook hoe er verteld moet worden. “Hij [een verteller] kan 
onderbroken worden door aanwezigen die het verhaal voortzetten, maar hij kan ook, als hij 
wil eten of drinken, mensen uitnodigen het verhaal over te nemen. En zo vroeg de vrouw mij 
als ze wilde rusten: ‘Meester, begint u, vertelt u, u was er toch bij?’ Dan ben je gedwongen 
een verhaal te verzinnen.” [Ibid. 30].  

Op de scholen waar hij les gaf, vertelde hij vaak Anansitori’s en de leerlingen 
reageerden er enthousiast op [Ibid. 30]. Meer dan veertig jaar nadien vermeldt Ferrier in de 
inleiding van Het grote Anansiboek met trots dat leerlingen hem vroegen: “Meneer, als we 
ons best doen, vertelt u ons dan een Anasitori [sic]?” [Ferrier 1986: 7]. Het is duidelijk dat 
Ferrier er als voormalig onderwijzer nog steeds plezier in had Anansitori’s voor een publiek te 
vertellen.66  

                                                 
64 Gegevens ontleend aan Jansen van Galen 2005. 
65 Een voorbeeld hiervan is de uitzending van een Cuenta di Nanzi van Raúl Römer op 20-8-52. 
66 Op scholen zal Ferrier zijn tori’s in het Nederlands hebben verteld. Hij wijst er zelf in zijn biografie op dat het 
leerlingen streng verboden was Sranan te spreken: “Toen in 1876 in Suriname de leerplicht werd ingevoerd, 
kwam tegelijk de bepaling dat op scholen en schoolterreinen geen Negerengels gesproken mocht worden. Je kon 
gestraft worden met honderd strafregels: ‘Op school mag ik geen Negerengels spreken.’” [Jansen van Galen 
2005: 9]. Als leerkracht zal hij het “goede” voorbeeld hebben gegeven. 



 74

Het gaat hem echter om meer dan dit plezier alleen. Ook de boodschap die de verhalen 
bevatten, spreekt hem aan. In zijn biografie zegt hij er dit over: “De boodschap voor de 
toehoorders was dat anderen weliswaar het lichaam van de slaven bezitten maar dat zij hen 
door hun slimheid toch de baas waren. Ze gaven er elkaar mee te kennen dat je nooit de moed 
moet opgeven.” [Jansen van Galen 2005: 2]. Dat hij deze boodschap belangrijk vindt, zal 
mede gekomen zijn door het feit dat hij de Anansitori’s uit de mond van een ex-slavin had 
gehoord, die bovendien nog zijn overgrootmoeder was. 

Ferriers optreden bij de Wereldomroep was niet zijn eerste voor de radio. In 2006 toen 
ik hem sprak over zijn Wereldomroep-Anansi’s, vertelde hij dat hij al eerder Anansitori’s 
voor de Surinaamse radio had verteld. Deze waren er volgens hem ook de oorzaak van dat hij 
bij de Wereldomroep terecht kwam. Vanuit Suriname had “men” hem gevraagd, of hij ook 
voor de Wereldomroep Anansitori’s ging vertellen. Hij wist niet meer of het verzoek aan hem 
gericht was of aan de Wereldomroep.  

Op één punt was zijn herinnering niet juist.67 Toen ik hem vroeg in welke taal hij de 
Anansitori’s bij de Wereldomroep in de jaren 1947-1952 vertelde, antwoordde hij: “In het 
Nederlands, natuurlijk met af en toe een woordje Sranan ertussen.” Dat is onjuist, want hij 
vertelde ze allemaal in het Sranan. Dat hij deze taal gebruikte, is op het eerste oog een 
verrassing. Ferrier was als lid van de Unie Suriname juist sterk op Nederland gericht. Dit 
blijkt ook uit zijn biografie. Hij vertelt er over een conflict met gouverneur Kielstra die het 
onderwijs wilde reorganiseren, omdat het land meer zou hebben aan arbeiders dan aan 
geleerden. Ferrier over hun verzet tegen deze plannen: “Wij streefden naar de vorming van 
goed opgeleide mensen die later hun plaats zouden kunnen innemen in een moderne 
Surinaamse samenleving. Ons ideaal was hen tot de Westerse cultuur te brengen, met het 
Nederlandse onderwijs als ons voorbeeld.” [Jansen van Galen 2005:38]. 

In de discussie over de voertaal in het onderwijs kiest Ferrier onomwonden voor het 
Nederlands, terwijl Koenders het Sranantongo als onderwijstaal wilde. Ferrier is het hier niet 
mee eens, want het zou de distantie vergroten met immigranten uit Azië. Die zouden het 
Negerengels niet willen aanvaarden als waardevoller dan hun eigen taal. Het zou de 
controverse tussen de bevolkingsgroepen versterken. Invoeren van Sranantongo zou een 
generatie achteruit werpen, want het zou nooit dezelfde invloed in de wereld hebben als het 
Nederlands. Nederlands bood Surinaamse jongeren ook de mogelijkheid tot studie en 
vorming.” [Ibid. 48].  

Dat iemand met zulke sterke opvattingen over het Nederlands, zijn verhalen in het 
Sranantongo vertelde, lijkt op het eerste oog vreemd. Maar het is dat niet in de veeltalige 
Surinaamse maatschappij. Ferrier nam een helder standpunt in bij de discussie over de 
voertaal in het onderwijs. In die discussie spelen hele andere overwegingen dan taalkundige 
een rol, zoals mogelijke vervolgstudies in het buitenland of pedagogisch-didactische 
motieven. De taal die iemand in het Caribisch gebied gebruikt, hangt sterk af van de situatie.68 
Ferrier vertelde voor zijn Surinaamse publiek verhalen uit de Creoolse mondelinge 
overlevering die hij in het Sranan van zijn overgrootmoeder had gehoord. Geen Surinaamse 
luisteraar uit welke etnische groep dan ook zal het vreemd hebben gevonden dat hij dit in het 
Sranan deed, ook al niet omdat het vertellen voor de radio een informele gebeurtenis is. 
Voorhoeve wees eerder al op het situationele karakter van de taalkeuze. Hij stelde dat Creolen 
                                                 
67 In zijn biografie trof ik een andere onjuistheid aan met betrekking tot zijn bijdragen aan de Wereldomroep. Er 
staat: “Zeker even vaak [eenmaal per maand] zit hij in de studio van de Wereldomroep achter de microfoon om 
zijn landgenoten op de hoogte te stellen van wat er in Nederland omgaat of Anansitories te vertellen.” [Ibid. 57] 
Dat Ferrier vaak zijn landgenoten over Nederland voorlichtte, klopt niet, zoals zal blijken in het hoofdstuk over 
incidentele medewerkers. 
68 Een voorbeeld hiervan uit Bonaire. Bij een zeer belangrijke gebeurtenis als een begrafenis, sprak de 
begrafenisondernemer opeens Nederlands in plaats van Papiaments. Toen de stoet gevormd moest worden zei 
hij: “De aanwezigen worden verzocht te paren en het lijk te achtervolgen.”  
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hadden geleerd zich simultaan in twee culturen te bewegen. “According to the pressure of the 
situation, they could act in one way or another […] He is quite capable of expressing himself 
in Dutch and may even take part in a Dutch literary movement, but this does not mean that he 
will shy away from any form of expression in Creole.” [Voorhoeve/Lichtveld 1975: 9]. 

Voordat Ferrier tussen 1949 en 1952 zijn Anansitori’s voor de Wereldomroep 
vertelde, waren al vijf verzamelingen verschenen [Van Kempen 2002 V: 8/9] . 
1917: S.J. Barentz-Schönberg, Negersprookjes. 
1926: H. van Cappelle, Mythen en sagen van West-Indië. 
1934: M. & F. Herskovits, Rebel destiny. 
1936: Melville J. & Frances S. Herskovits, Surinam Folklore. 
1947: Johan Ferrier, Anansi-Tori.69 

De eerste twee waren Nederlanders, M. en F. Herskovits Amerikanen. De eerste twee 
verzamelingen verschenen in het Nederlands, de derde in het Engels en de vierde in het 
Sranan met een Engelse vertaling. Johan Ferrier is dus de eerste Surinamer die orale literatuur 
uitgaf, waar hij twee jaar later met zijn Wereldomroep-Anansitori’s mee doorging. Hij is de 
eerste die dit deed uit waardering voor het eigene uit zijn verleden, om de boodschap die ze 
bevatten en om het plezier van het vertellen. Nergens blijkt dat hij dit deed om ze voor 
uitsterven te behoeden, wat een aanwijzing is dat ze toen nog werden verteld. Dat dit 
gebeurde door iemand die zich officieel op de Europese cultuur richtte, is een teken van het 
hybride karakter van de Caribische mens, dat treffend is uitgedrukt in een Surinaams 
spreekwoord dat zeker bij Ferrier van toepassing is: Je kan je grootmoeder wel in een kast 
verstoppen, maar je kan niet verhinderen dat ze hoest. 
 
 
Curaçao: Raúl Römer 

De Wereldomroep zond in totaal 22 keer een Curaçaose Cuenta di Nanzi uit verteld door 
Raúl Römer. Hiervan ontbraken er 10 in het archief. Een keer, op 20-8-52, was er sprake van 
een herhaling. De verhalen van 24-9-49 en 2-8-52 dragen dezelfde titel, maar zijn niet 
identiek, omdat het varianten zijn van eenzelfde kernverhaal.   

24-9-49: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
5-11-49: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
18-3-50: Compa Nanzi a bira Sapaté 
27-5-50: Ta con araña a nase na Corsou 
15-7-50: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
19-8-50: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
7-10-50: Compa Nanzi cu compa Warawara 
23-11-50: Compa Nanzi cu Compa Sese 
24-3-51: Compa Turtuca cu Compa Macacu 
14-7-51: Compa Nanzi ta bai pusta 
1-9-51: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
13-10-51: [Compa Nanzi cu Compa Tiraleu] 
24-11-51: Compa Nanzi ta nek Shon Arei 
16-2-52: Nanzi ta kòrta higra 
28-6-52: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
2-8-52: Compa Nanzi ta bira sapaté 
20-8-52: Herhaling van een Cuenta di Nanzi 
11-10-52: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 

                                                 
69 Van Kempen [2002 V: 8] meldt dat het volgens een advertentie een tweedelige uitgave was, maar dat het werk 
niet te traceren was. 
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22-11-52: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
3-1-53: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
21-3-53: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
24-7-53: Cuenta di Nanzi (ontbreekt) 
 

In de draaiboeken wordt de voornaam van Römer consequent gespeld als ‘Raoul’. Hijzelf 
doet dat ook bij ‘Nanzi ta kòrta higra’, het enige verhaal dat in zijn handschrift bewaard is 
gebleven. Toch gebruik ik de vorm ‘Raúl’. Dit doe ik om twee redenen. Volgens 
mededelingen van zijn familie aan Liesbeth Echteld is deze spelling de officiële en onder deze 
spelling is hij algemeen bekend op Curaçao, zodat een andere spelling wellicht verwarring 
zou kunnen scheppen over de vraag wie er bedoeld wordt met Raoul Römer. Ik vermoed dat 
hij en de Wereldomroep een Frans/Nederlandse spelling gebruikten om een foute uitspraak 
door omroepers te voorkomen.  

Raúl Römer (1923-1985) ging na het behalen van het mulo-diploma van 1939-1941 
werken als hulponderwijzer op het Sint Thomascollege op Curaçao. Toen in 1941 het Peter 
Stuyvesant College, de eerste middelbare school van de Nederlandse Antillen, werd 
opgericht, ging hij daarheen, waar hij in 1944 slaagde voor het A.M.S.-diploma. Ondertussen 
had hij ook het onderwijzersdiploma behaald. Hij ging tot 1946 weer op het Sint 
Thomascollege werken. In 1945 werd hij ook leraar Spaans op het Peter Stuyvesant College, 
na het behalen van de akte Spaans-l.o. In 1946 vertrok hij naar Nederland voor de studie m.o.-
Spaans. Daar werd hij actief in het Antilliaanse en Nederlandse studentenleven. Hij speelde 
onder meer toneel in La Barraca, de toneelclub van studenten Spaans. Hij behaalde de m.o.-
akte Spaans in 1947, slaagde in 1950 voor het staatsexamen gymnasium en in 1953 voor het 
doctoraal Spaans, waarna hij terugkeerde naar Curaçao, waar hij een half jaar les gaf op het 
Radulphuscollege.70 
     Onder leiding van Prof. J.A. van Praag ging hij onderzoek doen naar het Papiamentu. In 
1957 werd hij benoemd tot wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar hij naast zijn colleges Spaans ook colleges Papiamentu gaf. Hij publiceerde 
vooral over de fonologie van het Papiamentu, met name over de tonologie: Studies in 
Papiamentu tonology (1991). Onder de titel Historia berdadera i milagrosa di Mari di 
Malpais ku a biba ku diabel mas di shete aña gaf hij in 1955 een adaptatie in het Papiamentu 
van Mariken van Nieumeghen uit, die een jaar eerder zijn première had beleefd. Römer wordt 
algemeen gezien als de grote Antilliaanse pionier-Papiamentist. Het ‘Instituto pa Promoshon i 
Estudio di Papiamentu’ (IPEP) werd na zijn dood omgedoopt in ‘Instituto Raúl Römer’. In 
1989 werd zijn nagedachtenis geëerd met de bundel Homenage na Raúl Römer. Dat hij ook 
Kompa Nanzi-verhalen had geschreven en verteld was tot nog toe onbekend. 
     Römer geeft de bron van zijn verhalen nergens aan. Ook begint hij zijn vertellingen niet 
met een vaste formule. Wel geeft hij soms in de eerste zin een lang tijdverschil aan tussen de 
handeling in het verhaal en het heden. In ‘Ta con araña a nase na Corsou’ is dit: “Hopi tempu 
pasá riba un día pobresa a drenta Corsou.” [Lang geleden kwam de armoede op een dag op 
Curaçao.”] In ‘Compa Turtuca cu Compa Macacu’ is de eerste zin: “Hopi tem pasá, masha 
masha hopi tempu mes, Compa Turtuca cu Compa Macacu tábata gran amigu di otro.” [Lang 
geleden, heel lang geleden waren Kompa Turtuga (Schildpad) en Kompa Makaku (Aap) grote 
vrienden van elkaar.] Vaker begint hij met het eenvoudige “Un dia Compa Nanzi”. Op nog 
een andere manier geeft hij tijdverschil met het heden aan: “Tábata den tempu di secura” [Het 
was in de droge tijd] en: “Tempu di awaseru a pasa.” [De regentijd was voorbij.], 
respectievelijk in ‘Compa Nanzi ta bai pusta’ en ‘Compa Nanzi cu Compa Tiraleu’. Het zijn 
allemaal manieren om de oudheid en het fictieve karakter van het verhaal aan te geven en ze 
                                                 
70 De gegevens voor deze en de volgende alinea zijn ontleend aan: Edgar Römer 1989: 1/2. 
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zullen ook als zodanig door de luisteraars zijn ervaren. Ze zijn te vergelijken met het 
Nederlandse begin “Er was eens ….”  

Een andere manier van beginnen die Römer ook toepast, is het probleem dat opgelost 
moet worden meteen in de eerste zin te stellen. In de eerste ‘Compa Nanzi a bira Sapaté’ is 
dit: “Placa tábata cuminsá caba den cas y Shi Maria, casá di Nanzi, N’ tábata sa kico hasi.” 
[Het geld was op in het huis van Shi Maria, de vrouw van Nanzi. Ze wist niet wat ze moest 
doen.] In ‘Nanzi ta kòrta higra’: “Shon Aréi tábata gusta higra di galiña mashá.” [Shon Arei 
had erg veel trek in kippenlever.] In de tweede ‘Compa Nanzi ta bira sapaté’: “Atrobe cos 
taba ta malu pa Compa Nanzi cu Shi María.” [Opnieuw ging het slecht met Kompa Nanzi en 
Shi Maria.] De functie van zulk een begin is het opwekken van een dubbele spanning. Door 
het noemen van de naam van een figuur uit de Cuentanan di Nanzi gaat de liefhebber van 
deze verhalen verwachtingsvol zitten luisteren en doordat het probleem is genoemd dat 
opgelost moet worden, verkneukelt hij zich alvast om de slimheid waarmee dit zal gebeuren. 
Römer mag dan aan het begin van zijn Cuentenan di Nanzi geen vaste formules uit de orale 
literatuur gebruiken, hij hanteert wel beproefde middelen uit de literatuur om hetzelfde effect 
bij zijn luisteraars te bereiken dat de formules uit de mondelinge overlevering hadden: de 
oudheid en het fictieve karakter van het verhaal aangeven en de luisteraar in een vertrouwde 
verwachtingsvolle stemming te brengen.  

Zijn spinverhalen zijn gesitueerd op Curaçao. Dat blijkt al uit een titel als ‘Ta con 
araña a nese na Corsou’ en ook uit het feit dat Warawara naar Coro vliegt om pinda’s te halen. 
Verder gaat men boodschappen doen in Punda en zetelt Shon Arei ook in zijn paleis in 
Punda.71 Ook de klimatologische omstandigheden zijn die van Curaçao: lange droogten, zon 
die het land blakert. Toch put Römer uit de traditionele overlevering die op Afrika is 
gebaseerd, wat blijkt uit figuren als Cha Tiger en Kompa Elefante. 

Door zijn pakkende begin en de adaptatie van de kernverhalen aan de Curaçaose 
omstandigheden, lijkt het dat Römer allereerst literaire motieven had om de orale literatuur 
vast te leggen. Dit past ook bij zijn opleiding en bij zijn latere adaptatie van Mariken van 
Nieumeghen.  

Wie of wat de bron van zijn verhalen was, is niet duidelijk. Broek [2006: 105] stelt: 
“Steeds opnieuw vormde de verzameling van spinvertellingen van Nilda Pinto uit 1952 het 
begin- en eindpunt [van opgetekende Nanzivertellingen].” Dit is niet het geval met de 
verhalen van Raúl Römer. In de eerste plaats kan hij ze niet allemaal gehoord en gelezen 
hebben, omdat hij in 1946 naar Nederland vertrok. Daar vertelde hij zijn verhalen tussen 24 
september 1949 en 24 juli 1953. Nu is niet helemaal vast te stellen wanneer Pinto haar 
verhalen vertelde voor de Curom. Eerst had ze zich gericht op liederen die ze in 1944 had 
gebundeld.72 De verhalen kwamen daarna. Waarschijnlijk vertelde ze deze in de jaren tussen 
1945 en 1952. Römer kan niet gevarieerd hebben op verreweg de meeste verhalen van Pinto. 

Een nog sterker argument voor de stelling dat Römer uit andere orale of schriftelijke 
bronnen putte, blijkt uit een vergelijking van de verhaalinhoud van de verzameling van Pinto 
en de bewaard gebleven verhalen van Römer. In drie verhalen van Römer varieert hij op een 
kern waarop ook Pinto varieerde. ‘Compa Nanzi cu Compa Warawara’ van Römer komt bij 
Pinto voor als verhaal 20; ‘Compa Nanzi cu Compa Tiraleu’ komt bij Pinto voor als nummer 
3 en in het verhaal ‘Compa Nanzi ta nek Shon Arei’ combineert Römer twee kernen die bij 
                                                 
71 In Punda staat het paleis van de gouverneur.  
72 Dit is een nogal grootse omschrijving voor Corsouw ta canta, een klein bundeltje met drie potpourrieën, 
respectievelijk bestaande uit negen, twaalf en tien korte kinderliedjes. De veertien kleine pagina’s bevatten 
alleen de teksten, waarvan de kortste uit twee regels bestaat en de langste uit twaalf. Met deze opmerkingen wil 
ik niet de waarde van deze verzameling minimaliseren. Ze toont juist dat er interesse is gekomen voor alle 
uitingen van de eigen overgeleverde cultuurschat. Dat de interesse nog in de kinderschoenen staat, blijkt uit de 
amateuristische manier waarop het werkje is uitgegeven: losse gevouwen velletjes met rafelranden in een kaftje 
met iets dikker papier, wat een vertederend effect heeft. 
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Pinto apart voorkomen als nummer 2 en nummer 19. Römer heeft zes vertellingen met 
verhaalkernen die bij Pinto niet voorkomen: ‘Compa Nanzi a bira Sapaté’, ‘Ta con araña a 
nase na Corsou’, ‘Compa Nanzi cu Compa Sese’, ‘Compa Turtuga cu Compa Macacu’, 
‘Compa Nanzi ta bai pusta’ en ‘Nanzi ta kòrta higra’. De stelling van Broek dat Pinto begin- 
en eindpunt is van alle opgetekende Curaçaose spinverhalen gaat dus zeker niet op voor 
Römer, want tweederde van zijn bewaarde verhalen heeft een heel andere kern. 

Voordat Römer begon met zijn vertellingen waren er al eerder verzamelingen van 
Curaçaose spinverhalen verschenen; ook waren er publicaties waarin een aantal Cuenta di 
Nanzi waren opgenomen:73 
1899 A. Jesurun, Cuenta di Nansi. 
1926 H. van Cappelle, Mythen en sagen van West-Indië.  
1935 John de Pool, Del Curaçao que se va. 
1937-1940 M.D. Latour O.P., Cuenta di Nanzi. 
1947: N. van Meeteren, Volkskunde van Curacao. 
Ongeveer in dezelfde tijd dat Römer Cuentanan di Nanzi voor de Wereldomroep vertelde 
deed Nilda Geerdink-Jesurun Pinto dit op Curaçao, wat in 1952 in een boekuitgave 
resulteerde. 
Pas in 1969 verscheen de volgende verzameling Biba Nanzi! van Droog. 

Opvallend in dit lijstje is dat de verzamelaars op Van Cappelle na Curaçaoënaars zijn 
of mensen die al lang op Curaçao woonden. Eerder is al betoogd dat de verzamelingen niet 
ontstonden uit literaire waardering, maar om andere redenen. Pinto en Römer hebben wel oog 
voor de literaire kwaliteiten van de Cuentenan di Nanzi. Zij zijn hiermee een voorhoede bij de 
herwaardering van het eigene, met name van de volksuitingen die hun oorsprong in Afrika 
vonden. Na hen zou dit gemeengoed worden.  
 

Conclusies 

De Wereldomroep heeft in totaal 63 keer een verhaal gepubliceerd dat gebaseerd was 
op mondelinge overlevering en speciaal geschreven was voor de West-Indische uitzending. 
Het is binnen het Koninkrijk der Nederlanden de op een na grootste verzameling.74 Het is 
bovendien de enige verzameling die zowel Surinaamse, als Curaçaose, als Sint-Maartense 
verhalen bevat. Daarenboven zijn alle verhalen geschreven in de lands- of eilandstaal. 

Oudere verzamelingen zijn tot stand gekomen om antropologische, historische of 
linguïstieke redenen, de Wereldomroepverzameling is, samen met die van Nildo Geerdink-
Jesurun Pinto, de eerste die tot stand kwam om literaire redenen, ook al lijkt dit bij Plantz niet 
het geval. Maar bij de beantwoording van de vraag wat het belang van de Wereldomroep is 
geweest voor de ontwikkeling van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur is bij de orale 
literatuur niet zozeer belangrijk wat het motief van de schríjvers was om de verhalen te 
schrijven, maar wat het motief van de Wéreldomroep was om op zoek te gaan naar schrijvers 
die dit wilden doen. Zonder twijfel was dat bij Van de Walle het besef dat de orale literatuur 
literaire waarde heeft. Zoals eerder al is vermeld: in zijn rapport Suriname bleek dat Van de 
Walle oog had voor de kunstzinnige waarde van de volkskunst in een tijd dat dit nog helemaal 
geen gemeengoed was. De zegetocht van de spin Anansi als literaire figuur in talrijke 
publicaties begon in Suriname pas in 1976.75 Op Curaçao gebeurde dit sinds 1969.76 In beide 
gevallen aanzienlijk later dan bij de Wereldomroep. De Wereldomroep was zo gezien een 
voorloper bij het populair maken van de orale literatuur. 

                                                 
73 Bron: Rutgers 1994: 351. 
74 Alleen M. en F. Herskovits hadden er meer: 66 spinverhalen [Van Kempen 2002 V: 9] 
75 Zie het overzicht van Van Kempen 2002 V: 8-12. 
76 Zie het overzicht van Rutgers 1994: 351. 
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Heel bijzonder is dat de Wereldomroep verhalen van Sint Maarten uitzond. Ruim 
twintig jaar later werden pas weer verhalen van Sint Maarten gepubliceerd, en dan nog slechts 
drie. Het bleek dat Sint Maarten een heel andere mondelinge overlevering heeft dan Suriname 
en Curaçao. Spinverhalen ontbreken.  

Nog niet vermeld is dat het medium radio een veel groter bereik had dan een boek of 
publicaties in tijdschriften. Dit samen met het feit dat de Wereldomroep zoveel orale verhalen 
uitzond, maakt dat Van de Walle een prominente bijdrage heeft geleverd aan de opwaardering 
en verbreiding van de orale literatuur. 
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6. WIE EEGIE SANIE 

 
Inleiding 

Tussen 10 april 1951 en 14 mei 1958 heeft de Wereldomroep 34 bijdragen 
uitgezonden van de Surinaamse culturele vereniging Wie Eegie Sanie en twee reportages over 
haar activiteiten: eentje over een manifestatie van de vereniging in Friesland en eentje bij haar 
zesjarig bestaan.77 Bij de aankondiging werd steeds nadrukkelijk vermeld dat het een 
programma was “onder auspiciën van de culturele vereniging Wie Eegie Sanie”. Niet alle 
bijdragen zijn bewaard gebleven. In onderstaand overzicht zijn deze met een sterretje 
aangegeven.78 
  
10-4-51: E.Bruma, “Een Surinaamse cultuur?” …. Een strijdvraag onder de Jongeren.  
13-9-51: H. Eersel draagt in het Sranan het begin voor van Bruma’s De Fuik. Alleen 
Nederlandse samenvatting bewaard. 
3-10-52: Reportage over de manifestatie van Wie Eegie Sanie in Friesland.* 
20-10-52: E. Bruma, Siengie na ienie West Indie.  
25-10-52: Harry Promes vertelt een Anansitori.* 
20-12-52: Eddy en Elias Bruma, Het Westindische lied.* 
12-2-53: Een Surinaamse jongere, lid van Wie Eegie Sanie. Zijn onderwerp is niet vermeld.*  
28-2-53: Harry Promes, Anansitori.* 
16-3-53: Hein Eersel, Beschouwing over Surinaamse dichtkunst.* 
3-7-53: Hein Eersel, Geestelijke emancipatie.* 
14-8-53: Richard Kappel, Een muzikaal geïllustreerde causerie.* 
16-10-53: E. Bruma, Jongeren en de emancipatie van de Surinaamse slaven.* 
19-3-54: Hein Eersel, Onderwerp ontbreekt.* 
29-3-54: E. Bruma, De Surinamer in Nederland. 
30-7-54: E. Bruma, Onderwerp ontbreekt.* 
27-8-54: Hein Eersel, Bespreking van A. Donicie, De Creolentaal van Suriname.  
18-10-54: E. Bruma, Muziek van verschillende bevolkingsgroepen. 
17-8-55: Spreker en onderwerp ontbreken in het draaiboek; er wordt slechts gezegd dat het 
programma onder auspiciën van de Surinaamse culturele vereniging Wie Eegie Sanie is.* 
12-10-55: L. Nijman, ‘San Wie Eegie Sanie Wannie’.  
11-1-56: Frits Moll, Wat Wil Wie Eegie Sanie?  
11-4-56: W.A. Sarucco, Gedichten van Koenders.  
28-5-56: W.A. Sarucco, Doel en streven van Wie Eegie Sanie. 
23-7-56: W.A. Sarucco, Interview met Voorhoeve. 
27-8-56: Frits Moll, Cultuurpolitiek in Suriname. 
24-9-56: E. Cairo, Sranantongo na ienie Bakrakondre [Sranan in Nederland]. 
23-10-56: W.A. Sarucco, Het gebruik van de Surinaamse taal. 
28-11-56: U. Treurniet, Lespekie joe srefie [Respecteer jezelf]. 
4-12-56: Reportage zes jaar Wie Eegie Sanie.* 
24-1-57: W.A. Sarucco. Alleen een Nederlandse samenvatting is bewaard. 

                                                 
77 De bedoelde manifestatie in Friesland was zonder twijfel de presentatie van het Suriname-nummer van het 
Friese literaire tijdschrift De Tsjerne. De culturele manifestatie van Wie Eegie Sanie bij de presentatie op 27 
september 1952 omvatte onder meer een ontvangst op het stadhuis van Bolsward, het bezoek aan een school, 
toespraken bij de overhandiging van het tijdschrift in het Oranjehotel in Leeuwarden en een avondprogramma 
met onder meer de opvoering van Bruma’s toneelstuk De geboorte van Boni [Van Kempen 2003: 615-616; Meel 
1997: 20-24]. Het is niet meer te achterhalen aan welk van de programmaonderdelen de reportage aandacht 
besteedde. 
78 Het onderwerp van een niet bewaarde bijdrage viel vaak uit het draaiboek op te maken. 
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27-2-57: H. Lunes, Wie nanga Koeltoer [Wij en de cultuur]. 
26-6-57: E. Groenewoud. Verdere gegevens ontbreken.* 
24-7-57: W.A. Sarucco, De Surinamer bezint zich meer op zijn eigen cultuur.  
28-8-57: Frits Moll, Wie Eegie Sanie in Amsterdam. 
8-10-57: C. Veldeman, Surinaamse studenten in Nederland. Alleen een Nederlandse 
samenvatting is bewaard. 
25-10-57: Wilfried Bean, De komst en het verblijf van Surinaamse jongeren in Nederland.  
14-5-58: N. Vrij. Verdere gegevens ontbreken.* 

Bij geen enkel ander programmaonderdeel werd zo nadrukkelijk de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud gelegd bij de spreker en bij de vereniging namens wie 
deze sprak. Steeds stond in de aankondiging dat het een programma was “onder auspiciën van 
de culturele vereniging Wie Eegie Sanie”. Een analyse van het draaiboek voor zaterdag 13 
september 1952 laat zien dat de Wereldomroep in tegenstelling tot wat de aankondiging 
suggereerde, wel bemoeienis had met het programma van Wie Eegie Sanie. De omroeper las 
de volgende aankondiging, die hoogstwaarschijnlijk was aangeleverd door J. van de Walle, de 
chef van de West-Indische afdeling: “Wij vervolgen met een programma dat onder auspiciën 
staat van de Vereniging “Wie Eegie Sanie”, een vereniging, die zich toelegt op de 
propagering van de Surinaamse volkstaal. Het is een culturele Vereniging die onlangs in 
Nederland opgericht, al enige belangrijke successen heeft geboekt. Hedenavond bijvoorbeeld 
werd onder auspiciën van dezelfde Vereniging in Amsterdam een toneelstuk opgevoerd, 
getiteld “Boni”, geschreven door E. Bruma. Op 15 september a.s. zal het Friese literaire 
maandblad “Tsjerne” met een Surinaams nummer verschijnen, waarin ook een bijdrage zal 
staan van Bruma, die we in de komende uitzending gedeeltelijk aan U zullen laten horen. 
Voordat wij het woord geven aan de Heer H. Eersel, die in het Surinaams het begin van dit 
verhaal zal voordragen, zullen wij U in het Nederlands een verkorte inhoud van deze novelle 
laten horen.” Na deze aankondiging werd ongeveer 1 minuut muziek gedraaid, een BANJA 

DANS, zo vermeldt het draaiboek. Vervolgens komt de omroeper met zijn samenvatting die 
afsluit met muziek, KAWINA staat in het draaiboek, met de aanwijzing: “uitfaden onder begin 
komende vertelling.” Het verhaal dat Eersel voordraagt duurt 9 minuten en 10 seconden. 
Onder de laatste woorden van zijn vertelling moet de technicus dezelfde BANJA DANS van het 
begin infaden, waarna de omroeper met de afkondiging komt die weer begint met de 
formulering dat het een programma was onder auspiciën van Wie Eegie Sanie, een zinsnede 
die bijna op een vaste bezweringsformule lijkt in de draaiboeken.  

Zoals gezegd: met deze formulering legde Van de Walle de verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van de bijdragen van Wie Eegie Sanie bij deze vereniging, alsof de Wereldomroep 
er geen bemoeienis mee had en er dus neutraal tegenover stond. Ik heb daar mijn vraagtekens 
bij. Het lijkt erop dat de bezweringsformule werd gehanteerd om eventuele problemen met 
overheden te voorkomen, want Wie Eegie Sanie was een omstreden beweging die, zoals we 
nog zullen zien, door de veiligheidsdiensten in Suriname en Nederland in de gaten werd 
gehouden. Tegen deze achtergrond is het vaste maandelijkse programma al een teken van 
bewuste sympathie met de doelstellingen van Wie Eegie Sanie 

Uit de geciteerde aankondiging van de omroeper blijkt bovendien onverholen 
sympathie en bewondering voor Wie Eegie Sanie. De omroeper, die bij een aankondiging 
letterlijk en figuurlijk de stem van de Wereldomroep is, stelt immers dat de vereniging 
weliswaar “onlangs” is opgericht, maar dat ze inmiddels “al enige belangrijke successen heeft 
geboekt.” [cursivering van mij]. Dit waardeoordeel en de sympathie voor de doelstellingen 
van Wie Eegie Sanie die eruit blijkt, is bijna zeker afkomstig van Van de Walle. 
Aankondigingen werden en worden immers aangeleverd door de uitzendende afdelingen en 
Van de Walles afdeling bestond alleen uit hemzelf en een secretaresse, die geen 
programmatische taken had. 
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Normaal worden aan- en afkondigingen voor omroepers los aangeleverd, maar dat is 
in dit geval niet gebeurd. Beide maken deel uit van het draaiboek van het hele programma. 
Het bevat ook de Nederlandse tekst van de verkorte versie van het verhaal, die werd gelezen 
door de omroeper van dienst. Verder staat er in het draaiboek welke grammofoonplaten en 
bandopnames worden gebruikt en hoe dat moet gebeuren. De lay out van dit draaiboek wijst 
ook naar Van de Walle als maker. Hij had de eigenaardigheid geen gebruik te maken van de 
voorgedrukte draaiboeken, maar gewoon papier te gebruiken, waarbij hij een ruime marge 
openliet voor aanwijzingen als : “OMROEPER”, “MUZIEK”, “infaden onder laatste woorden 
vertelling” en “uitfaden onder begin komende vertelling”. De inbreng van Eersel blijkt van 
tevoren opgenomen, want de tekst ontbreekt en er staat: “e.o. [eigen opname] 28.089” en “9 
min 10 sec.” Het lijkt er ook op dat Van de Walle de muziek zelf heeft uitgezocht. Er staat 
bijvoorbeeld: “MUZIEK 1374 kant 28” wat een aanduiding is van het nummer van de 
grammofoonplaat uit de fonotheek van de Wereldomroep.  

Ook de stijl en het woordgebruik van de aan- en afkondiging wijzen naar Van de 
Walle. Zo soepel als Van de Walles stijl was in zijn creatieve werk, zo formeel en stijf was 
zijn taalgebruik in zijn journalistieke radiowerk. Dat blijkt ook uit het feit dat iedereen bij 
hem de Heer is: “de Heer H. Eersel”, “de Heer E. Bruma”. Dat werd de omroeper van dienst 
bij deze uitzending kennelijk iets te formeel, want hij verandert met doorstrepingen de 
afkondiging. Hij zou moeten zeggen: “… geschreven door de Heer E. Bruma” en: “De Heer 
H. Eersel droeg […] voor”, maar hij maakt ervan: “..geschreven door E. Bruma” en : “H. 
Eersel droeg […] voor.” 

Alles wijst erop dat het draaiboek en het programma is samengesteld door Van de 
Walle. Waarom gaf Van de Walle Wie Eegie Sanie deze speciale behandeling? In feite is dit 
een andere formulering van de vraag, waarom Van de Walle de Wereldomroep een rol 
toebedacht bij de verspreiding van de ideeën van deze vereniging. Voor een beantwoording 
van deze vraag is het nodig eerst summier te schetsen wat voor vereniging dit was. Hierbij 
baseer ik mij op eerder verricht onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde: de 
organisatie, het doel, de ideologie en achtergrond, de politiek, de staatsveiligheid en de vraag 
naar het effect van Wie Eegie Sanie. Zo ontstaat de noodzakelijke achtergrond voor een 
bespreking van de bewaard gebleven bijdragen. Hierbij zal de nadruk komen te liggen op de 
vraag of ze wat toevoegen aan de kennis die we al hebben over Wie Eegie Sanie. Tenslotte de 
hoofdvraag: de betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de literatuur. 
 
WIE EEGIE SANIE IN SECUNDAIRE LITERATUUR 

 
Wie Eegie Sanie was een vereniging van Surinaamse studenten, arbeiders en 

kunstenaars in Amsterdam.79 Over de oprichtingsdatum heerst onduidelijkheid. Meel [1999: 
187] schrijft dat de oprichting plaats vond in 1950 door Eddy Bruma en enkele 
geestverwanten. Jansen van Galen [2000: 33] dateert de oprichting in juni 1951 in een zaaltje 
aan het Westeinde in Amsterdam. Hij noemt als oprichters: Jules Sedney, Eddy Bruma en 
diens broer Armand, Jo Rens, Hugo Overman en Jesse Herrenberg.80 Dezelfde datum en 
mensen vermeldt Marshall [2003: 66]. De vereniging kreeg gaandeweg ook afdelingen in 
Suriname, New York, Aruba en Curaçao [Van Kempen 2003: 614].  

De Amsterdamse afdeling hield wekelijks een algemene vormingsavond. Daar ging 
het er volgens Voorhoeve ongedwongen aan toe. Hij kwam er regelmatig en gaf er ook lessen 
Sranantongo. In een vertrouwelijk rapport uit april 1957 aan het Zeister Zendingsgenootschap 
schrijft hij dat men er volkomen vrij is. “Men kan de avond leiden, men kan spreken of 

                                                 
79 Ook de Nederlandse kunstenares Nola Hatterman maakte er deel van uit.  
80 Jansen van Galen voegt eraan toe dat de oprichting volgens anderen in 1950 plaats vond. 
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zwijgend toehoren, men kan een eigen mening naar voren brengen of de mening van anderen 
bestrijden, men mag de leiding kritiseren en wordt daartoe zelfs aangemoedigd.” [Meel 1997: 
473]. De leiding van zo’n avond kon tot zelfs vier, vijf keer per avond wisselen. De 
gespreksstof werd er door de bezoekers zelf bepaald. Haaks hierop lijkt zijn opmerking te 
staan dat er een eenhoofdige leiding is en dat deze bij Bruma ligt. Voorhoeve vindt dit geen 
bezwaar, want hij merkt op dat men geen moord en brand moet schreeuwen voordat dit 
principe goed is bestudeerd. “De uitsluitend culturele belangstelling en activiteit, en de afkeer 
van iedere deelname aan enige politieke activiteit, moet ons in elk geval voorzichtig maken 
met ons oordeel.” [Ibid.: 475]. Ook Marshall [2003: 74] wijst Bruma als onbetwiste leider 
aan: “De vereniging Wie Eegie Sanie had geen formele bestuursstructuur. Eddy Bruma was 
de ‘ede-man’ [voortrekker/voorzitter] en specifieke taken werden aan verschillende leden 
toebedeeld.” 

Volgens Marshall [Ibid.: 66] stelde Wie Eegie Sanie “zich ook tot doel om een goed 
georganiseerde en gedisciplineerde organisatie van Surinamers te zijn en stelde regels vast om 
dit te bevorderen. In het reglement van Wie Eegie Sanie werden grondbeginselen of libi-lins 
van de vereniging opgenomen die aspirant-leden van buiten moesten kennen en praktiseren.” 
Marshall heeft deze regels en de huishoudelijke regels over discipline opgediept uit een BVD-
archief. De derde leefregel luidt: “Mi no sa taki wan tra tongo pe mi kan taki Sranantongo.” 
[Ik zal geen andere taal gebruiken waar het mogelijk is Sranan te spreken.] En de laatste regel 
over discipline is: “Contribusie de f 1,00 wan moen, ma ienie kroetoe monie de piekie toe.” 
[Ibid.: 321]. [De contributie bedraagt f 1,00 per maand, maar op iedere vergadering wordt er 
ook gecollecteerd.] Ook meldt Marshall het bestaan van een basisprincipe van de vereniging: 
respect en eerbied bijbrengen voor alles wat Suriname aangaat, waardoor de leden tot 
volkomen zelfstandig denkende en oordelende mensen kunnen groeien.81 Dit was volgens 
Marshall het uitgangspunt voor huishoudelijke regels voor “de ledenvergadering, het 
lerarenkorps, de voorzitter, het ledenkorps, de financiële commissie en de 
controlecommissie.” [Ibid.: 66]. 

De leider Bruma repatrieerde in december 1954, waardoor het zwaartepunt van Wie 
Eegie Sanie verschoof naar Suriname. De Nederlandse afdeling werd volgens Meel verder 
geleid door W.A. Sarucco [Meel 1999: 198], maar Marshall is een andere mening toegedaan: 
“Na zijn [=Bruma’s] vertrek naar Suriname in december 1954 werd er een bestuur gevormd 
bestaande uit F. Moll, W. Sarucco, A Bijlhout en A. Hankers.” [2003: 74]. 

De bestaande literatuur blijkt niet eenduidig over de organisatie van Wie Eegie Sanie. 
Ook is niet duidelijk of het er losjes aan toeging, zoals Voorhoeve beschrijft, of dat het een 
goed georganiseerde en gedisciplineerde organisatie was, wat Marshall probeert duidelijk te 
maken. Tenslotte is er verschil van mening of de Amsterdamse afdeling van Wie Eegie Sanie 
een eenhoofdige leiding bleef hebben, zoals Meel poneert of dat een bestuur werd gekozen, 
wat Marshall zegt. 

Het doel van Wie Eegie Sanie omschrijft de vereniging in december 1955 in De 
Koerier, het orgaan van de vereniging ‘Ons Suriname’. Dit artikel wordt door vrijwel alle 
onderzoekers geciteerd: “Wie Eegie Sanie wil datgene, wat het Surinaamse Volk toebehoort, 
behouden en veredelen, omdat zij weet, dat ’n volk, dat de binding met de eigen waarden 
mist, een volk op drift is […]. Wanneer wij dit zeggen, zal men allicht menen, dat het in onze 
bedoeling ligt, de strijd aan te binden tegen de Nederlandse cultuur in Suriname. Dit is echter 
gezichtsbedrog. Wij strijden niet tegen iets, maar vóor iets. Onze vereniging richt zich niet 
tegen de overwaardering van de Nederlandse cultuur, maar streeft ernaar de Surinamers te 
leren hun eigen cultuur naar waarde te schatten. Daardoor zullen zij vanzelf de Nederlandse 
cultuur als een vreemde cultuur herkennen, waarmede zij wel bevruchtend contact willen 
                                                 
81 Marshall baseert zich hiervoor op het Reglement van de culturele vereniging Wie Eegie Sanie in Nederland, 
z.j., gevonden in het BVD-archief en op interviews met H. Kooks en A. Bruma op 9 september 1995.  
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hebben.” [Van Kempen 2003: 614; Marshall 2003: 67; Meel 1999, 196; Jansen van Galen 
2000: 33; Devid 2010: 27]. 

Bij de samenvatting van deze doelstelling leggen onderzoekers verschillende accenten. 
Meel [1999: 197] merkt op dat men studenten en arbeiders wil leren hun eigen cultuur naar 
waarde te schatten door scholing op de gebieden van taal en letterkunde, politiek en 
staatkunde, economie, sociologie en wijsbegeerte. Jansen van Galen [2000: 33] legt de nadruk 
op de strijd voor de opwaardering van de Surinaamse cultuur. Marshall [2003: 65] stelt vast 
dat Wie Eegie Sanie in eerste instantie functioneerde “als vormingscentrum voor Surinamers 
met grote nadruk op de overwinning van gevoelens van culturele inferioriteit.” Devid [2010: 
27] concludeert: “Het doel van Wie Eegie Sanie was de ontwikkeling van het culturele en 
politieke bewustwordingsproces om de eigenwaarde en vaderlandsliefde te vergroten, dit alles 
vanuit nationalistische optiek.” Volgens haar functioneerde de vereniging als 
vormingsinstituut. Ramsoedh [2013: 14] stelt dat Wie Eegie Sanie “gericht was op een 
verdieping in de eigen Creoolse cultuur. […] Het eigene lag voor haar voor een belangrijk 
deel besloten in het Sranantongo, in de Afro-Surinaamse godsdienst [winti] en in de strijd van 
de Marrons waarvan de leiders werden gepromoveerd tot zelfbewuste vrijheidstrijders.”  

Er schuilt in de doelstelling en in de concrete uitwerking die onderzoekers hieraan 
gaven een probleem. Wil men allereerst als vormingsinstituut werken door het geven van 
scholingscursussen om zo voormannen op te leiden, dan zal men niet een brede massa 
bereiken, omdat het steeds om een beperkt aantal individuen gaat. Wil men bij de hele 
bevolking een bewustwordingsproces op gang brengen, dan zal men andere wegen moeten 
bewandelen. Over de oplossing van dit probleem is bijna niets te vinden in de literatuur over 
Wie Eegie Sanie.82 

Wie Eegie Sanie was zonder twijfel ideologisch gezien een vernieuwende beweging. 
Meel [1997: 18-19] wijst daarop: “In ideologische zin ontpopte Bruma zich als een 
vernieuwer door de herwaardering van het Surinaamse erfgoed in te passen in een 
nationalistisch concept. Was de culturele bewustwording van de Surinamer voor Koenders 
een doel in zichzelf, voor Bruma was het de noodzakelijke voorbereiding op de politieke 
onafhankelijkheid van Suriname.” Volgens Meel werd Bruma voor het 
onafhankelijkheidsstreven geïnspireerd door Bos Verschuur. 

Ook Marshall [2003: 17-18] wijst op twee bronnen voor de ideologie van Wie Eegie 
Sanie: het radicale politieke nationalisme van Anton de Kom en het cultureel nationalisme 
van Koenders en De Ziel. Voor de inspiratiebron van de politieke poot van de ideologie van 
Wie Eegie Sanie gaat hij dus verder terug in de tijd. Boots en Woortman, de biografen van 
Anton de Kom, wijzen op dezelfde bronnen als Marshall, maar kennen De Kom meer belang 
toe: “In Wie Eegie Sanie komt het werk van Koenders en De Kom samen. Koenders zette zich 
in voor het onderwijs en de emancipatie van het Sranantongo […]. Maar de onderliggende 
drijfveer zijn het werk en denken van Anton de Kom. Hij was de eerste die de heroïsche 
daden van de belangrijkste marronleiders beschreef en wees op de noodzaak dat de Surinamer 
zijn eigen helden nodig heeft. Hij verheerlijkte de natuur van Suriname. Vooral het 
binnenland (Moeder Sranan) stelde hij voor als ongerept en zuiver gebied, dat zich onttrekt 
aan koloniaal gezag. Hij stelde het westerse onderwijssysteem in zijn land aan de kaak en 
vond dat de geschiedenis herschreven moest worden. Het zijn stuk voor stuk motieven die in 
het gedachtegoed en het literaire werk van Bruma terugkomen. Maar er zijn ook verschillen. 
Zo is Bruma, anders dan Anton de Kom, niet of nauwelijks bezig met de sociaaleconomische 

                                                 
82 Men publiceerde soms in De Koerier of de Westindiër, maar deze bladen hadden een beperkte verspreiding 
hoofdzakelijk onder de leden van de Vereniging Ons Suriname. Bovendien hadden ze een kortstondig leven: De 
Westindiër verscheen slechts in 1952 en 1953 en De Koerier van 1954 tot 1956 [Van Kempen 2003: 509].  
Ook hield Bruma toen hij gerepatrieerd was, op zondag praatjes voor Radio Apintie, maar deze praatjes gingen 
in op de actualiteit van de week. 



 85

gevolgen van de slavernij.” [Boots/Woortman, 2009: 327]. Boots en Woortman zien dus 
opvallende overeenkomsten, maar moeten ook erkennen dat zij geen rechtstreekse 
beïnvloeding kunnen aantonen: “Wie Eegie Sanie is zeker geïnspireerd door Anton de Kom, 
maar zijn naam wordt niet genoemd.” [Ibid.: 317].  

Er is in de literatuur over Wie Eegie Sanie geen verschil van mening over het feit dat 
de oorsprong van de ideologie van Wie Eegie Sanie in Suriname ligt. Marshall [2003: 4] 
constateert dus terecht dat het Surinaams nationalisme een authentieke antikoloniale 
beweging is, die zijn vroegste wortels in Suriname zelf heeft. Dat neemt niet weg dat het 
samensmelten van het politiek en cultureel nationalisme pas in Nederland bij Wie Eegie Sanie 
plaats vond. Meel [1999: 189] vindt het cultuurconflict waarmee Surinamers na de Tweede 
Wereldoorlog werden geconfronteerd fundamenteel voor het ontstaan van Wie Eegie Sanie. 
Tegen hun verwachting in merkten ze dat Nederlanders hen niet als cultureel verwant 
beschouwden, maar als donkere mensen die dragers waren van een eigen cultuur. Ze gingen 
het aanpassingsideaal inruilen voor een profileringsideaal. In Suriname had de 
assimilatiepolitiek ervoor gezorgd dat zij zich beschouwden als Nederlanders.83 Marshall 
[2003: 28/29] schrijft treffend dat deze politiek is uitgevoerd “vanuit de overtuiging van het 
koloniaal bestuur dat de Creool in Suriname niet over een eigen cultuur beschikt. De 
misvatting had postgevat dat de ex-slaaf en zijn nazaten feitelijk cultuurloze wezens waren 
(geworden). Alles wat nog aan Afrika herinnerde, werd als een negatieve factor gezien in de 
‘verheffing’ van de neger. Bovendien moesten de Nederlandse taal en cultuur, na de 
immigratie van de contractarbeiders, dienen om de verschillende bevolkingsgroepen tot elkaar 
te brengen.” 

Dit heeft tot gevolg dat in het onderwijs geen aandacht werd geschonken aan de eigen 
taal en cultuur. Het gebruiken van het Sranantongo op school was zelfs verboden. In 
Nederland gekomen merkten de Surinamers dat ze er niet als Nederlanders werden 
beschouwd. Volgens Marshall [Ibid.: 64] voelden ze toen “dat ze vooral op cultureel gebied 
iets misten, omdat hun eigen cultuur in Suriname was achtergesteld bij de Nederlandse. Er 
ontstond een discrepantie tussen het Nederlandse cultuurideaal dat hen in Suriname was 
bijgebracht en de in Nederland ervaren werkelijkheid. Men begon te twijfelen aan de waarde 
en de betekenis van de Nederlandse cultuur en begon zich vragen te stellen over de eigen 
culturele achtergronden. In het dekolonisatieproces en in de ontwikkeling van het 
nationalisme heeft deze confrontatie met de cultuur van de kolonisator een belangrijke rol 
gespeeld in het bewustwordingsproces.” 

Ook Devid [2010: 26] wijst op de rol van de confrontatie met Nederland bij het 
ontstaan van Wie Eegie Sanie. De oprichters realiseerden zich dat zij in de Nederlandse 
maatschappij niet dezelfde plaats innamen als allochtonen. “Hierdoor ontstond verlangen naar 
het eigene en vond herwaardering en herontdekking plaats van eigen taal- en cultuuruitingen, 
die men in Suriname als minderwaardig had beschouwd.” Jansen van Galen [2000: 33] vindt 
het niet vreemd dat de ideologie van Wie Eegie Sanie in Nederland ontstond: “Het is in de 
geschiedenis van de dekolonisatie eerder regel dan uitzondering dat de bewegingen voor 
ontvoogding wortel schieten in het land van de overheerser.”  

De ideologie van Wie Eegie Sanie ontstond uit de samensmelting van de culturele 
ideeën van Koenders met de politieke van Bos Verschuur en De Kom in confrontatie met de 
Nederlandse samenleving. De ideologie die hieruit ontstond is op verschillende manieren 
omschreven. Voorhoeve verwoordt het als volgt: “WES is het algemene idee, dat de eigen 
dingen (de cultuur in brede zin van levens- en denkwijze) noodzakelijk zijn voor het mens-
zijn, voorwaarde voor de ontplooiing van de mens, die geen reële bijdrage kan leveren aan de 
wereld, zolang hij niet weet wie hij is en zolang hij niet van zijn eigen wezen durft uit te gaan 
                                                 
83 Ook Ramsoedh [2013: 13/14] wijst op de rol die dit cultuurconflict speelde bij de oprichting van Wie Eegie 
Sanie. 
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in zijn ontmoetingen met anderen.” [Meel 1997: 471]. Hij vindt dat dit idee in potentie een 
volslagen ideologie bevat, die ervan uit gaat dat Suriname “een semi-koloniale maatschappij 
[is], die drijft op en in stand gehouden wordt door een bepaald schema van vaak slecht 
overdachte waarden, vaak stammend uit het koloniale tijdperk. […] De kritiek zal zich vooral 
richten tegen die waarden, die gebaseerd zijn op de Europese superioriteit.” [Ibid.: 476]. 

Wie Eegie Sanie ziet het Sranantongo als het hart van de Surinaamse cultuur. De strijd 
voor de opwaardering van deze taal is de kern van het cultureel nationalisme van Wie Eegie 
Sanie. Marshall vindt dat de opvoering van Bruma’s toneelstuk De geboorte van Boni de 
overgang markeert van het cultureel naar het politiek nationalisme: “De boodschap liet aan 
duidelijkheid niets te wensen over: de vrijheidsstrijd van Boni uit het verleden diende te 
worden voortgezet en te resulteren in volledige politieke onafhankelijkheid van Suriname.” 
[Marshall 2003: 72]. Marshall maakt hier ten onrechte een onderscheid tussen cultureel en 
politiek nationalisme. Cultureel nationalisme houdt een verandering van cultuurpolitiek in. In 
die zin kan er geen omslag zijn geweest. Als Marshall met politiek nationalisme een 
staatkundig nationalisme bedoelt, lijkt zijn conclusie een stap te ver. Bruma’s adagio was nu 
juist dat men pas over een staatkundig nationalisme kon gaan denken als het culturele 
nationalisme was voltooid.  

Alle onderzoekers zijn het erover eens dat Wie Eegie Sanie kan worden gezien als een 
cultureel en politiek radicaal nationalistische beweging. De vereniging zelf profileerde zich 
met nadruk als een culturele vereniging, ja weersprak zelfs dat men een politieke boodschap 
had.84 Voorhoeve schrijft aan het Zeister Zendingsgenootschap: “WES heeft nooit iets met 
politiek te maken gehad, noch ook idealen in die richting.” Maar hij laat er direct op volgen: 
“WES gaf zijn mening, dikwijls afwijkend, maar streed niet en organiseerde zich niet, ook 
niet wanneer een andere mening zegevierde. In de tijd van het Statuut zei WES openlijk, dat 
ze het met dit Statuut niet eens was en waarom. Anderen vielen haar aan, maar WES legde 
zich er rustig bij neer, dat anderen anders dachten […] de agressiviteit gaat verder van de 
andere partij uit. […] Op een toeschouwer van buiten maakt het de indruk of deze hele 
maatschappij in een hysterische angstreactie gevangen zit tegenover een idee, dat in wezen 
uiterst simpel en normaal is.” Voorhoeve wijst er ook op dat Wie Eegie Sanie sociale effecten 
zal sorteren en dat hij zich kan voorstellen dat mensen voor het sociale effect bevreesd zijn: 
“Het idee kan een soort stoomwalseffect krijgen, dat zelfs de maatschappelijke 
machtsmiddelen gaat beïnvloeden. WES heeft een proces van ontkolonialisering der geesten 
op gang gebracht, dat alles wat in de maatschappij […] op vooroordelen berust, zal kunnen 
aantasten.” [Meel 1997: 478]. 

Het is niet vol te houden dat je je niet met politiek bezig houdt als je het radicale 
nationalisme aanhangt, je mening geeft over het Statuut en een bedreiging bent voor de 
sociale orde. Je kunt bij wijze van spreken in de politiek gaan zonder “in de politiek te gaan”. 
Met deze laatste uitdrukking wordt in het spraakgebruik bedoeld dat je een politieke partij 
opricht, of in een partij politiek actief bent. Wie Eegie Sanie werd door de toenmalige 
Nederlandse en Surinaamse overheden dan ook gezien als een potentiële bedreiging die in de 
gaten moest worden gehouden door veiligheidsdiensten.  

Daar waren drie redenen voor. Nederland was begin jaren vijftig nog lang niet toe aan 
begrip voor een radicaal nationalisme. Nederland als koloniale mogendheid was een 
onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse identiteit [Captain & Jones 2010: 15/16]. Het 
wilde na het “verlies van Oost-Indië” het restant van het Koninkrijk bij elkaar houden, reden 
waarom het weigerde het recht op zelfbeschikking in het Statuut te verankeren en pas met 
tegenzin akkoord ging dat dit recht in de preambule van het Statuut werd opgenomen, toen het 

                                                 
84 Waarschijnlijk speelde bij Bruma een rol dat hij zijn studie niet in gevaar wilde laten komen door de mogelijke 
verdenking dat hij communist zou zijn. 
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ernaar uitzag dat het hele Statuut niet zou doorgaan en men met de dekolonisatiecommissie 
van de Verenigde Naties te maken zou krijgen. 

Meel [1999: 238] ziet het volgen van Wie Eegie Sanie-aanhangers door de BVD 
vooral in het licht van de internationale verhoudingen, De gespannen relatie tussen de VS en 
de Sovjet Unie beheersten de wereldpolitiek. Communisten of van communisme verdachten 
moesten in de gaten worden gehouden: “Volgens de maandoverzichten waren de Surinaamse 
nationalisten, of ze nu behoorden tot de OS, de SSV of WES, anti-Nederlands gezind en 
eisten zij fel en compromisloos de volledige soevereiniteit voor Suriname. Met hun 
antikoloniale stellingname toonden zij zich verwant aan de communisten. Toch waren zij 
volgens de rapporten geen communist.” Volgens de rapporten liep de daadkracht onder de 
nationalisten na 1955 in Nederland terug door het weinig succesvolle verzet tegen het Statuut, 
maar de belangstelling voor Wie Eegie Sanie in Suriname groeide.  

De Surinaamse overheid was ook tegen onafhankelijkheid. Men moest niets hebben 
van de aanhangers van Wie Eegie Sanie. Daar kwam bij dat ze, zoals Voorhoeve constateerde, 
gezien werden als een bedreiging voor de sociale orde. De Centrale Inlichtingendienst en de 
Militaire Inlichtingendienst hielden Bruma dan ook in de gaten [Jansen van Galen 2000: 152]. 
Men probeerde de nationalisten buiten de deur te houden. Frits Moll, die met een beurs had 
gestudeerd, hoefde niet terug te komen en Bruma was niet welkom bij het ministerie van 
Justitie. Gessel ging op de gok naar Suriname, nadat hij bij sollicitaties was afgewezen 
[Marshall 2002: 81]. 

De vraag is in hoeverre Wie Eegie Sanie erin geslaagd is zijn doelstellingen te 
bereiken. Algemeen wordt erkend dat de vereniging er niet in slaagde andere 
bevolkingsgroepen dan de Creoolse te bereiken en dus geen nationale cultuur heeft 
opgebouwd. Er werd zelfs verschillend gedacht over de vraag wie het recht had zich 
Surinamer te noemen. Voorhoeve was hierin extreem. Bij hem stond voorop dat alleen 
Creolen Surinamer waren in de eigenlijke betekenis van het woord [Meel: 16/17]. Het 
vooralsnog exclusieve recht van de Creool op de naam Surinamer diende naar zijn oordeel 
erkend te worden, aangezien Hindostanen, Javanen en Chinezen naast Suriname nog een 
ander vaderland hebben, namelijk hun land van herkomst. Voorhoeve geciteerd door Meel: 
“De Creool is echter geheel op Suriname aangewezen. Al zijn hoop en zijn trots is verbonden 
met dit land. Zonder Suriname wordt hij een zwerver en een dakloze. Het is van het 
allergrootste belang voor hem persoonlijk en voor zijn groep dat zijn recht op Suriname […] 
in principe erkend wordt in het Surinaamse staatsburgerschap.”85 En Meel voegt eraan toe: 
“Dit standpunt werd gedeeld door jonge Surinaamse nationalisten, die gewoon waren elkaar te 
ontmoeten in het verband van Wie Eegie Sanie”.  

Marshall [2003: 48] is het met deze visie niet eens. Hij wijst op de Hindostaans-
Javaanse Raad die 13 verenigingen omvatte. Hij was geen politieke partij, maar bemoeide 
zich wel intensief met politieke aangelegenheden om het Aziatische bevolkingsdeel een stem 
te geven. Door die activiteiten, vindt Marshall, moet het idee dat Hindostanen en Javanen 
terug wilden naar de landen van oorsprong “als achterhaald worden beschouwd. […] De 
Hindostanen en Javanen voelden zich burger van Suriname en wilden uit dien hoofde 
participeren in vertegenwoordigende formele besluitvormende organen.” Het is nog maar de 
vraag of dit een weerlegging is. Men kan heel goed willen participeren in de maatschappij 
waar men deel van uitmaakt en tegelijkertijd de droom hebben ooit terug te gaan naar het land 
van herkomst. 

                                                 
85 Dat Voorhoeve hier de term “Surinaams staatsburgerschap” gebruikt, wijst erop dat hij wel op de hoogte was 
van het politieke streven van Wie Eegie Sanie, en dat hij met zijn rapport aan het Zeister Zendingsgenootschap 
over deze vereniging vooral wilde geruststellen dat de zending zich politiek niet zou encanailleren door met hen 
contacten te hebben. 
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Het oordeel van Meel is dat Wie Eegie Sanie erin is geslaagd een 
bewustwordingsproces op gang te brengen voor de dekolonisatie van de geest. Men slaagde er 
echter niet in de politieke doelstellingen te realiseren. Op het gebied van de taal en de 
literatuur boekte men de meeste resultaten. Doordat ze voortbouwden op thema’s en motieven 
van De Kom en Koenders, motieven die aan de Creoolse cultuur waren ontleend, konden ze 
de raciale barrière niet overbruggen. 

Ramsoedh [2013: 15] plaatst Wie Eegie Sanie als vertegenwoordiger van het 
Creolisme tegenover het Hindostanisme: “In het bijzonder de Hindostanen toonden zich 
afkerig van de Creoolse idealen die zij aanduidden met ‘creolisme of creolisering van de 
samenleving’, vooral toen het cultuurnationalisme evolueerde naar een politiek nationalisme 
met een duidelijk Creools karakter.” In plaats van een beweging op gang te brengen voor een 
nationale cultuur, bewerkstelligde Wie Eegie Sanie volgens Ramsoedh het tegendeel, 
namelijk een versterking van het etnisch bewustzijn bij Hindostanen: “Vanuit de 
Hindostaanse groep werd de handschoen tegen de nationalisten opgenomen door de in 1952 
opgerichte Hindostani Nauyuwak Sabha (HNS) [Hindostaanse jongeren vereniging] die niets 
zag in het Creools nationalisme.” [Ramsoedh 2013: 15]. Wie Eegie Sanie is er volgens 
Ramsoedh niet in geslaagd een nationale cultuur op te bouwen, omdat men te weinig oog had 
voor de pluriformiteit van de Surinaamse samenleving en de daarbij behorende 
cultuuruitingen [Ibid.].  86  

Van Kempen [2002: 192] stelt dat het niet vol te houden is dat Wie Eegie Sanie een 
politiek van een gesloten creools front wilde voeren. Hij verwijst hiervoor naar O. 
Sewrajsingh die betoogde dat emancipatie een kwestie van mondiale geestelijke bevrijding is, 
waarvoor Gandhi model heeft gestaan. Ook haalt hij Sedney aan die de beschuldiging van de 
hand wijst dat Wie Eegie Sanie het Sranan wilde opdringen aan andere bevolkingsgroepen, 
want binnen de vereniging werd volgens Sedney nooit gesproken over de Creoolse cultuur, 
maar over een nationale cultuur. 

Ook Marshall [2003: 246-248] vindt het verwijt dat Wie Eegie Sanie slechts een 
Creools nationalisme representeert onterecht: “De ideologie van de nationalistische 
organisaties was gericht op alle bevolkingsgroepen. Het is verklaarbaar dat het accent in 
eerste aanleg gelegd werd op de emancipatie van het cultureel erfgoed van de Creolen, dat 
vanuit de assimilatiepolitiek het sterkst was onderdrukt.” Toch is ook hij van mening dat de 
nationalisten van Wie Eegie Sanie er “te vanzelfsprekend van [zijn] uitgegaan dat de Creolen 
de dragers zijn van de Surinaamse cultuur. Ze hebben te weinig oog gehad voor de 
pluriformiteit van de samenleving en de daarbij behorende cultuuruitingen.” Marshall vindt 
het ook een tekort dat nooit is geformuleerd wat het ‘eigene’ was. In theorie omvatte het alles 
uit Suriname. “In de praktijk echter konden de nationalisten zich niet ontdoen van het odium 
dat het alleen, of primair om de Creoolse cultuur ging.” Hierdoor werden de andere groepen 
bang dat de Creoolse cultuur de dominante cultuur zou worden en er geen ruimte meer zou 
zijn voor hun culturen. De betekenis van het cultureel nationalisme ziet Marshall liggen “in 
het vormen van de Surinamer, met name de Creolen, en in het ontwikkelen van respect en 
waardering voor het eigene.” 
 

 

 

 

                                                 
86 Menke betoogt dat pluriformiteit pas veel later in artistieke creaties vorm kregen. Als voorbeeld noemt hij de 
ala kondre dron uit 1971 waarbij 44 drummers van haast alle etnische groepen bij elke compositie 
slaginstrumenten van verschillende culturen harmonisch op elkaar afstemmen. De verschillende culturen smelten 
hierbij samen tot één geheel, maar de individuele culturen blijven hoorbaar en kunnen worden onderscheiden 
[Menke 2008: 51]. 
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WIE EEGIE SANIE VIA DE WERELDOMROEP 

 
     De vraag wat de bewaard gebleven uitgezonden bijdragen van Wie Eegie Sanie toevoegen 
aan de kennis die we al hebben over deze vereniging, zal centraal staan in het tweede deel van 
dit hoofdstuk. Hierbij ga ik niet alle bijdragen parafraseren, maar zal ik dezelfde onderwerpen 
als hierboven nalopen en vervolgens nieuw gevonden onderwerpen aan de orde stellen. Maar 
ik begin met de volledige tekst van de eerste bijdrage, die een soort beginselverklaring is van 
E.J. Bruma zelf. Dat is niet verwonderlijk, want het is het eerste programma van Wie Eegie 
Sanie. De tekst is de eerste naar buiten gebrachte verklaring over doel en streven van Wie 
Eegie Sanie, ruim voor het veel geciteerde artikel in De Koerier van december 1955. De 
uitzending vond plaats op maandag 9 april 1951. De titel is enigszins misleidend: “ ‘Een 
Surinaamse cultuur?’…. een strijdvraag onder de Jongeren.” Een slimme manoeuvre om 
mensen te bewegen te gaan luisteren. Bruma zei het volgende: 

 
 Het heeft mij waarlijk goed gedaan dat de radio-commissie mij gevraagd heeft het 

probleem waarover ik vanavond spreken zal onder Uw aandacht te brengen. Vooral omdat in 
onze studentendisputen dit onderwerp in staat bleek heftige debatten uit te lokken en men met 
recht kan spreken van “een strijdvraag onder de jongeren.” 
   Dat is een verheugend feit! Immers, waar strijd is, daar is leven! Daar is ook 
redelijke kans op een goede, duurzame oplossing van het probleem. De ouderen hebben niet, 
zoals wij, met getrokken zwaard tegenover elkaar gestaan om een antwoord op de vraag te 
vinden. Sommige van hen hebben het bestaan van een Surinaamse cultuur als iets vanzelfs 
sprekends [sic] aanvaard, maar de meesten hebben het bestaan van een Surinaamse cultuur 
even vanzelfsprekend verworpen. 
   Noch de ene, noch de andere groep kan men deze houding kwalijk nemen. Immers 
voor hen bestond het probleem als zodanig niet. Ze leefden in de periode van de niet 
omstreden superioriteit van alles wat Westers was; een periode waarin er voor eigen 
waarden, voor een eigen cultuurwaardering, geen plaats was. Het eigene werd gaarne 
prijsgegeven om het buitenlandse, in dit geval het Hollandse na te bootsen. Overwegingen 
van kolonialistische aard maakten dat opeenvolgende regeringen door verordeningen en 
besluiten de minachting voor eigen uitingen in de hand werkten. In deze sfeer werden onze 
ouders grootgebracht, thuis en op school; met dezelfde gevoelens jegens onze eigen 
cultuuruitingen groeiden ook wij op. Nu echter is door de verandering der tijden deze vraag 
in het brandpunt van onze belangstelling komen te staan. Twee wereldoorlogen hebben de 
superioriteit van het Westen aan ’t wankelen gebracht. De verdedigers ervan voelen sinds 
lang de grond onder hun voeten wegzakken. Grondpeilers van de Westerse beschaving zoals 
Christendom, rationalisme enz. hebben zelfs in ’t Westen veel van hun gezag ingeboet, terwijl 
de Oosterse cultuurvoortbrengselen duidelijk getoond hebben, dat de Oosterse Cultuur in 
geen enkel opzicht de mindere van de westerse is; ik wil slechts een slordige greep doen: de 
Oosterse sprookjes, het Oud-Japans toneel, de Chinese dichters, de “Laikes” (korte 
geïmproviseerde gedichten), de kwatrijnen van Omar Khayam; de prenten van Ho-Ku-Sai, de 
filosofen, en ook wiskundige en zelfs technische prestaties van Joden, Egyptenaren en 
Arabieren. 
   Maar als men naast dit alles denkt aan het innerlijke levensgevoel, de oosterse liefde 
voor de natuur, de Indische zedeleer en omgangsvormen, de moraliteit, dan begrijpt iedereen 
dat de aanraking van de Surinaamse student met zowel Westerse als Oosterse Cultuur bij hem 
andere gevoelens en gedachten móet teweegbrengen dan bij ouderen het geval is geweest. 
   Hier is ’t nu dat hij geconfronteerd wordt met het probleem: Heb ik een eigen 
Cultuur? En zo ja, welke is die? 
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   Voor ik echter een antwoord op deze vragen wil trachten te geven zal het noodzakelijk 
zijn dat ik eerst de vraag beantwoord, die zich aan ons opdringt wanneer wij over Cultuur 
praten, namelijk de vraag: Wat is Cultuur? 
      Ik zal het niet wagen U een definitie te geven van het cultuurbegrip bruikbaar als een 
overal hanteerbare sleutel, die alle deuren opent. Daarvoor is het begrip te veel omstreden. 
Daarvoor is het te veel afhankelijk van onze levenshouding en onze levens filosofie. 
Cultuurbegrip en Cultuurwaardering zijn voor de Christen anders dan voor de niet-Christen; 
voor de optimist anders dan voor de pessimist. Maar voor iedereen, ongeacht zijn 
levenshouding, omvat de Cultuur toch drie activiteiten: de taal, de traditie en de cultus. 
   

 de taal, dat het middel van expressie is, waardoor de mens meedeelt, leert, gebiedt, 
bepaalt, kortom waardoor hij een zaak verheft in ’t domein van de geest. 
 
de traditie, die het oorspronkelijke in de samenleving in stand houdt, vervormt en 
overlevert van geslacht op geslacht. 
 
de Cultus, waardoor de mens zich verheft tot ’t goddelijke of de Godheid tot zich 
brengt. 
 

Wanneer wij nu tot ons hoofdprobleem terugkeren, zullen wij dus moeten trachten te 
ontdekken of deze drie activiteiten in de Surinaamse samenleving zijn aan te wijzen. En of wij 
op het terrein van de taal, de traditie en de cultus eigenaardigheden aantreffen, die hun 
karakter ontlenen aan ons land, die typisch – Surinaams zijn en die men nergens anders ter 
wereld in die vorm aantreft. 

In de eerste plaats bezien wij dan de taal: Naast de verschillende talen die in 
meerdere of mindere mate gesproken worden vinden wij in ons land, het Surinaamse [sic], de 
volkstaal, die als lingua Franca, als contacttaal dienst doet en aan alle groepen gemeen is. 
Deze taal is typisch Surinaams; ze is gevormd en bepaald door dat geografische deel van de 
wereld, dat Suriname heet – en nergens anders wordt zij door een gemeenschap gesproken. 
Zij is in haar ontwikkeling geremd door banden van tweeërlei aard. In de eerste plaats door 
banden die haar van Nederlandse zijde waren opgelegd, zoals verbod van ’t gebruik op 
scholen en andere cultuurhaarden, en in de tweede plaats door onze eigen 
minderwaardigheidsgevoelens, waardoor wij deze taal uit ons omgangsleven verbannen 
hebben en daardoor de natuurlijke groei van deze cultuuruiting mede hebben tegengewerkt. 

De tweede activiteit van het cultuurleven is zoals ik reeds zei: de traditie, de 
natuurlijke overlevering van oorspronkelijke beschavingskenmerken, al dan niet gewijzigd. 
Als wij bezien wat de traditie aan ons heeft overgebracht dan stuiten wij allereerst op de 
omgangsvormen, de eerbied voor ouders en ouderen. Wie van U mag zijn ouders 
tegenspreken? Wie van U heeft ooit de moed kunnen opbrengen tegen een oudere tekeer te 
gaan? Wie van U heeft als kind mogen meepraten, wanneer ouderen een gesprek voerden? 
Misschien zijn er enkele onder U die deze dingen mogen of mochten: ze zijn de 
uitzonderingen! 

Vervolgens vallen ons op de levensblijheid, zelfs van de armste onder ons, onze liefde 
voor alles wat de natuur voortbrengt, bloemen, kippen, duiven, bomen. Men stare zich ook 
hier niet blind op de uitzonderingen. Tenslotte wil ik nog noemen, onze sprookjes, 
anansitories en spelen, ons toneel, de banja, de doe, hoofddoek en Kotto en al die uiterlijke 
kenmerken van ons bestaan zoals de voeding, de samenleving tussen man en vrouw, enz. enz. 
Dit alles en nog veel meer is door de werking van de traditie in onze gemeenschap tot ons 
gekomen van vader op zoon. 
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De derde activiteit, de cultus, die ons tot het goddelijke moet voeren – of misschien het 
goddelijke in ons midden moet brengen – vertoont ook een eigen aard. Een devote, 
oncritische godsverering vermengd met een zekere mystiek, het geloof aan geesten, bakroes, 
leba’s, watra mama’s, in de grote massa van ons volk. Ik noem opzettelijk niet het wintie-
dansen etc. hoewel in doorsnee de Surinamer gelooft aan de bevrijdende werking ervan, ook 
al veroordeelt hij het. Ik noem namelijk alleen die uitingen die de religieus mystieke sfeer 
doen hangen over het land, die sfeer, die Suriname onderscheidt van een Westers of een 
Oosters land, die sfeer, die typisch Surinaams is. 

Laten wij nu deze drie activiteiten samenvloeien, dan vinden wij de algemene lijn, die 
door de gehele Surinaamse samenleving loopt, die haar bepaalt; die aan ons is overgebracht 
en die ook wij min of meer vervormd zullen overleveren. Van deze abstracte sfeer nu kunnen 
bepaalde personen, zoals dichters, schilders, schrijvers, beeldhouwers, soms de vertolkers 
zijn. 

Ze kunnen door hun gave die sfeer concretiseren en in een boek, gedicht of schilderij 
neerleggen. 

U ziet dat ik de eerste vraag: heb ik een eigen cultuur, een Surinaamse cultuur, 
bevestigend beantwoord heb. En onmiddellijk dringt zich dan de tweede vraag op: welke dan? 

Er zijn mensen die beweerd hebben dat Suriname de Westerse cultuur heeft. Immers 
zeggen zij, men heeft er Westerse kleding, Westerse machineriën, auto’s, film enz. 

Ook zijn er mensen die beweerd hebben dat ons land om precies dezelfde redenen 
gedeeltelijk een Westerse en gedeeltelijk een Oosterse cultuur heeft. Tenslotte zijn er mensen 
die de mening zijn toegedaan, dat wij een Afrikaanse Cultuur hebben. 

Geen van deze meningen kan ik helaas tot de mijne maken, daar ik meen dat een 
cultuur nimmer kan worden overgenomen; en in die uitspraak vind ik steun bij 
gezaghebbende cultuur-historici. Het Surinaamse cultuur-patroon afdoend aanduiden met een 
woord is mij niet goed mogelijk. Elke bevolkingsgroep heeft haar aandeel geleverd in de 
vorming en instandhouding van onze cultuur. 

[ hier ontbreekt een zin; waarschijnlijk staat er iets in de geest van: Mensen van 
Europese, Oosterse en ..]                                                                   
Afrikaanse afkomst hebben alle meegewerkt en werken, nóg dagelijks mee aan de vorming 
van het Surinaams, de voornaamste uiting van onze cultuur. En het is slechts door bepaalde 
omstandigheden van historische aard dat de laatste groep, de Afrika-Surinamers, meer 
hebben bijgedragen tot de vorming van onze cultuur. Maar Afrikaans is zij niet. 
      Geachte luisteraars. In dit korte overzicht heb ik getracht U een ruw beeld te geven van de 
gedachtengang door mij ontwikkeld op onze studentendisputen. Moge hierdoor de 
belangstelling bij U gewekt worden om over dit onderwerp na te denken, dan zal het doel van 
deze causerie bereikt zijn. 
 

Het is een uniek document omdat het het doel en streven van Wie Eegie Sanie voor het 
eerst aan een breed publiek bekend maakt, zo’n vier maanden na de oprichting. Het bevat 
elementen die hierboven al ter sprake kwamen en die voor een deel stammen uit interviews 
met betrokkenen achteraf: de herwaardering van de eigen cultuur, de desastreuze invloed van 
het kolonialisme op de waardering van de eigen cultuur, de taal als voornaamste factor van 
deze cultuur. 87  

                                                 
87 Al heel vroeg had Bruma het besef een eigen volksaard te hebben. Voordat Wie Eegie Sanie was opgericht, 
had hij al eens als student voor de Wereldomroep gesproken. (Donderdag 27 oktober 1949). Hij zegt dat het 
verblijf in Nederland een mogelijkheid is “het Nederlandse volk te leren kennen zoals het is. Immers een 
grondige kennismaking met het Nederlandse gevoels- en geestesleven hierzelf [sic] zal een samenwerking tussen 
Nederland en Suriname ongetwijfeld ten goede komen. Dit betekent natuurlijk niet dat wij ons met de 
Nederlanders behoeven te vereenzelvigen en onze eigen volksaard moeten prijsgeven”. 
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De rol die de confrontatie met de Nederlander en de Nederlandse cultuur speelde bij 
het rijzen van de vraag of men een eigen Surinaamse cultuur had, moet op basis van deze 
bijdrage van Bruma genuanceerd worden. Er werd altijd van uitgegaan dat deze vraag rees, 
doordat men opgebracht was met het idee dat men ook Nederlander was, maar dat men in 
Nederland niet als zodanig werd gezien en men in het land van de kolonisator ontdekte dat 
men een eigen volksaard had. Bruma beschrijft de confrontatie met Nederland in een heel 
andere context. Hij beschrijft eerst hoe men in Suriname werd opgevoed, namelijk in een 
sfeer waarin men leerde de eigen cultuuruitingen te minachten. Dat werd van bovenaf 
opgelegd. Ik voeg hieraan toe dat dit dus door de overheid en de lokale elite gebeurde. Het 
sproot voort uit het kolonialisme en het westerse superioriteitsgevoel. De aanhangers 
(verdedigers noemt Bruma hen) van deze opvatting gingen door de Wereldoorlogen twijfelen 
aan de juistheid hiervan. Ik voeg hieraan toe dat men in de Tweede Wereldoorlog in Suriname 
met eigen ogen zag dat Nederland niet almachtig was en dat het niet zonder de hulp van de 
Verenigde Staten kon.  

Vervolgens weidt Bruma uit over de oosterse cultuur, waarvan men ook in het westen 
vindt dat deze in geen enkel opzicht de mindere is van de westerse. De confrontatie in 
Nederland met de oosterse en de westerse cultuur roept bij de Surinaamse student de vraag op 
of hij een eigen cultuur heeft en welke die is. Hij gaat wel uitvoerig in op de oosterse, maar 
niet op de westerse cultuur en al helemaal niet op de vraag of Nederlanders Surinamers wel 
als Nederlanders zien. Bruma stelt impliciet een veel principiëler punt aan de orde: het 
Nederlandse kolonialisme meet met twee maten: de ene cultuur wordt wel in zijn waarde 
gelaten en de andere niet. Hij kwam op dit punt doordat Surinaamse studenten in Nederland 
ook contact hadden met Indonesische studenten en ze merkten dat hun cultuur wel naar 
waarde werd geschat.88 Bruma concludeert in feite dat het Europese culturele 
superioriteitsgevoel selectief was: het gold wel tegenover de Surinaamse cultuur, maar niet 
tegenover de oosterse cultuur. Dit vernederende aspect van de Nederlandse koloniale politiek 
moet extra pijnlijk zijn geweest, gezien de cultuuropvatting van Bruma, die alle elementen 
van het mens-zijn omvat. Het impliceert namelijk dat hij door Nederland gezien werd als 
tweederangs mens, in tegenstelling tot de oosterse mens. Bij andere Surinamers in Nederland 
zal hun ervaring dat ze in Nederland toch niet als Nederlander werden gezien zeker een rol 
hebben gespeeld en verderop zal blijken dat dit ook wel eens is gezegd. Bruma viel de 
principiële inconsequentie van het kolonialisme aan. 

De cultuuropvatting die Bruma geeft, is ook nieuw in de kennis over Wie Eegie Sanie. 
Nergens is deze zo coherent neergelegd. Bruma vindt dat het begrip cultuur drie activiteiten 
omvat: de taal, de traditie en de cultus, waarna hij op zoek gaat naar eigenaardigheden op 
deze terreinen, die in Suriname zijn ontstaan en die nergens anders ter wereld zo worden 
gevonden. Op het terrein van de traditie wijst hij op een breed scala: de omgangsvormen, de 
levensblijheid, de liefde voor wat de natuur voortbrengt, de kunst, de kleding, de voeding, de 
samenleving tussen man en vrouw, enz. enz. Opvallend is wel dat hij hier uitsluitend Creoolse 
voorbeelden geeft. Dat doet hij ook op het gebied van de cultus, waar hij meer moeite heeft 
met te omschrijven wat typisch Surinaams is. Veel verder dan “die sfeer, die typisch 
Surinaams is”, komt hij niet. Opmerkelijk is dat Bruma het winti-dansen niet erbij wil 
noemen. Hij wil alleen die dingen noemen die meewerken aan de typisch Surinaamse sfeer. 
Het is niet onomstreden, zegt hij. Dat was het al het niet binnen de Creoolse groep en de 
Aziatische bevolkingsgroepen zagen dit helemaal als iets typisch Creools waar zij niets mee te 
maken hadden. Doordat hij het winti-dansen zo uitdrukkelijk uitsluit, geeft hij de Aziatische 
bevolkingsgroepen in ieder geval de boodschap dat niet alles wat typisch Creools is ook 
typisch Surinaams is. 
                                                 
88 In  Nederlands Indië had Nederland geen assimilatiepolitiek toegepast. Uitgezonden ambtenaren moesten dan 
ook talen van het land leren. Een totaal andere benadering dan in Suriname. 
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Ook nieuw is de rol die Bruma aan kunstenaars toebedeelt. Tot nog toe werd in de 
literatuur over Wie Eegie Sanie benadrukt dat schrijvers een grote rol werd toebedacht bij het 
veredelen van het Sranantongo . Zij moesten de bruikbaarheid van de taal aantonen.89 Bruma 
heeft hier een heel andere invalshoek. Hij zoekt in zijn bijdrage naar een zo exact mogelijke 
aanduiding van wat typisch Surinaams is, wat het eigene is en komt daar niet echt uit, ook 
omdat de vraag eigenlijk nieuw en de kwestie abstract is. Kunstenaars, zo redeneert Bruma, 
kunnen door hun speciale gave, in een kunstwerk die typisch Surinaamse sfeer, dus de 
Surinaamse cultuur, concreet voelbaar maken. Het is overigens opvallend dat Bruma de 
muziek vergeet te noemen. 

Aan het slot zegt hij dat de Surinaamse cultuur niet in te delen is bij de westerse, de 
oosterse of de Afrikaanse cultuur. Hij noemt de taal, het Surinaams, als voorbeeld. Alle 
bevolkingsgroepen “hebben […] meegewerkt en werken, nóg dagelijks mee aan de vorming 
van het Surinaams, de voornaamste uiting van onze cultuur.” Het is jammer dat hij hier geen 
voorbeelden geeft van Hindostaanse of Javaanse invloeden. De stellige constatering dat de 
Surinaamse cultuur niet Afrikaans is, laat zien dat Bruma geen aanhanger was van de 
Négritude-beweging. Marshall [1993: 68] vindt dat Wie Eegie Sanie in bepaalde opzichten 
gezien kan worden als de Surinaamse pendant van de Négritude-beweging. Hij typeert deze 
beweging als gericht op de rehabilitatie van oude Afrikaanse tradities en waarden en het 
terugvinden van de Afrikaanse culturele wortels van de Afrikanen in de diaspora. Dat is 
precies waar Bruma zich hier tegen verzet. Door zich te onderscheiden van het Afrikaanse 
distantieert hij zich ook impliciet van de marrons, die hij helemaal niet noemt. De 
positionering van de Surinaamse cultuur buiten de Afrikaanse, westerse of oosterse cultuur, 
doet hem ook kennen als een echte nationalist. De boodschap is: wij hebben onze eigen 
cultuur, Wie Eegie Sanie.  

Vanwege het unieke karakter van het eerste programma van Wie Eegie Sanie heb ik de 
bijdrage van Bruma in extenso opgenomen. De bijdrage maakt op organisatorisch vlak twee 
details duidelijk. Bruma heeft het erover dat er een radio-commissie was. Ik heb hierover 
verder niets gevonden. Waarschijnlijk ging het allemaal veel informeler. Hein Eersel kon zich 
er in ieder geval niets van herinneren. Wel blijkt eruit dat er binnen de vereniging overleg is 
geweest over de vraag wie er zou spreken en waarschijnlijk is onderling ook gesproken over 
de inhoud, gezien het fundamentele programmatische karakter.  

Een tweede detail is de oprichtingsdatum van Wie Eegie Sanie. Uit de uitzenddatum 
10 april 1951 blijkt dat Wie Eegie Sanie eerder dan juni 1951 is opgericht. Deze datum 
noemden Jansen van Galen en Marshall. Op grond van de draaiboeken kan de 
oprichtingsdatum vrij precies worden vastgesteld. Op 4 december 1956 zond de 
Wereldomroep een reportage uit over zes jaar Wie Eegie Sanie. Eind november of begin 
december 1950 vond dus de oprichting plaats. In zijn nieuwjaarsbijdrage van 1957 bedankt 
W.A.Sarucco dan ook: “In de afgelopen dagen heeft men in Amsterdam heel wat brieven 
ontvangen met gelukwensen, waarvoor hartelijk dank.” (23 januari 1957) Ook L. Nijman 
noemt op 12 oktober 1955 in zijn bijdrage ‘San Wie Eegie Sanie Wannie’ [Wat Wie Eegie 
Sanie beoogt] 1950 als oprichtingsjaar: “Na ienie 1950 wan toe stoedentie na Amsterdam opo 
na konmakandra “Wie Eegie Sanie”, wan konmakandra die de fetie foe wie eegie koeltoer 
gro.” [In 1950 hebben enkele studenten in Amsterdam de vereniging “Wie Eegie Sanie” 
opgericht, een vereniging die zich inzet om onze eigen cultuur te bevorderen.] 

Op organisatorisch vlak geven de bewaard gebleven bijdragen van Wie Eegie Sanie 
meer duidelijkheid dan er tot nu toe was. Dat doet vooral een bijdrage van Frits Moll over 
‘Wie Eegie Sanie in Amsterdam’, uitgezonden op 28 augustus 1957. Hij kondigt enige 

                                                 
89 Ook de schilderes Nola Hatterman kreeg aandacht in de literatuur over Wie Eegie Sanie als eerste kunstenares 
die de zwarte mens uitbeeldde. Het uitvoerigst in De Vries, 2008. Maar ik heb geen uitspraken gevonden van 
Wie Eegie Sanie over de taak van andere kunstenaars dan schrijvers. 
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veranderingen aan in de organisatie van Wie Eegie Sanie. Tot dan toe, zegt hij, was het een 
“tamelijk losse organisatie”, “eigenlijk meer een vaste groepering […] dan een vereniging. 
Strikt genomen is het woord -lid- in verband met Wie Eegie Sanie onjuist. […] Het ontbreken 
van een contributie-systeem, de eenhoofdige leiding, het niet bestaan van een lidmaatschap, 
dit zijn alle tekenen, dat Wie Eegie Sanie géén vereniging is.” De beste omschrijving vindt 
Moll: “een vast aaneengesloten groepering rondom een idee, rondom een ideaal.” 

Er moet om drie redenen een andere organisatievorm komen: de activiteiten zijn sterk 
gegroeid, het ledental is toegenomen en men wil zich maatschappelijk laten gelden en de 
activiteiten niet meer “slechts binnenskamers” laten plaats vinden. Er moeten statuten en een 
huishoudelijk reglement worden opgesteld, ook al is het waar dat de “Liebie-lien 
[grondbeginselen] van Wie Eegie Sanie […] alleszins juist [zijn] en omschrijven hetgeen de 
vereniging wil.” Verder moet er contributie worden geheven, waar tot dan toe sprake was van 
een vrijwillige maandelijkse bijdrage. Het invoeren van een contributie ging niet zonder slag 
of stoot: “Interessant bij de discussies over de contributie was, dat de trouwste betalers van de 
vrijwillige bijdrage zich plotseling ontpopten als felle tegenstanders van contributie. Men 
voelde dit als een dwang en verzette zich hiertegen.” Toch zag men uiteindelijk de noodzaak 
ervan in. 

Ook over het inruilen van de eenhoofdige leiding voor een gekozen bestuur werd 
“lang en vaak emotioneel” gediscussieerd. De tegenstanders voerden aan: “Vanaf de 
oprichting is er een eenhoofdige leiding geweest, Wie Eegie Sanie is groot geworden en bloeit 
onder een eenhoofdige leiding. Waarom moet dit nu veranderen?” De voorstanders 
argumenteerden dat de groei en de toegenomen activiteiten het noodzakelijk maakten. Ook 
vonden zij het systeem van een eenhoofdige leiding ondemocratisch, al hadden zij niets tegen 
het beleid van “brada Sarucco”. Maar er bestaat altijd de kans “dat de persoonlijke mening 
van één gepresenteerd wordt, als te zijn de mening van allen.” Moll laat niet na te vermelden 
“dat de huidige leider van Wie Eegie Sanie, Wil Sarucco, zelf een der warmste voorstanders is 
van een gekozen bestuur.” 

De bijdrage van Moll toont aan dat de Amsterdamse afdeling in augustus 1957 in de 
persoon van W.A. Sarucco nog steeds een eenhoofdige leiding had en niet na het vertrek van 
Bruma in december 1954 een bestuur kreeg, zoals Marshall stelde. De manier waarop Moll de 
organisatie tot dan toe omschrijft, ligt een heel stuk dichter bij de manier waarop Voorhoeve 
dat deed - volkomen vrij, meer een idee in de hoofden van mensen - dan Marshall dat deed, 
die stelde dat Wie Eegie Sanie ernaar streefde een goed georganiseerde en gedisciplineerde 
organisatie van Surinamers te zijn. Moll heeft het slechts over de grondbeginselen, de libi-
lins, en niet over huishoudelijke regels over discipline, zoals Marshall wel doet. Op grond van 
wat Moll zegt, is in ieder geval duidelijk dat de laatste regel over discipline die Marshall 
noemt, in augustus 1957 niet bestaan kan hebben: “Contribusie de f 1,00 wan moen, ma ienie 
kroetoe monie de piekie toe.” [ De contributie bedraagt f 1,00 per maand, maar op iedere 
vergadering wordt er ook gecollecteerd.] Deze regel houdt immers in dat er maandelijks 
contributie wordt geheven en dat op bijeenkomsten gecollecteerd wordt. Aannemelijk is dat 
de regels voor huishoudelijke discipline in 1957 nog helemaal niet bestonden. 

Een reglement van de culturele vereniging Wie Eegie Sanie in Nederland met 
huishoudelijke regels voor de ledenvergadering, het lerarenkorps, de voorzitter, het 
ledenkorps, de financiële commissie en de controlecommissie waren er in tegenstelling tot 
wat Marshall stelt in augustus 1957 zeker nog niet. De bijdrage van Moll gaat er immers over 
dat men van plan is die op te stellen, omdat de vereniging strakker georganiseerd moet 
worden en een echte vereniging met regels moet worden. Dat er geen reglement was, is niet in 
strijd met de gegevens uit het BVD-archief, want het reglement daar is zonder jaartal, zoals 
Marshall in een voetnoot meldt; het zal dus van latere datum zijn.  
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Er zijn nog twee vreemde zaken met de libi-lins [leefregels] en de huishoudelijke 
regels die Marshall noemt. Bij de libi-lins somt hij er zes op, terwijl Moll in een andere 
bijdrage zegt dat er vijf grondbeginselen zijn en hij noemt er eentje: “Mie no sa takie wan tra 
tongo pe mie kan takie sranan tongo” [Ik zal waar het mogelijk is Sranan te spreken, geen 
andere taal gebruiken.] (11 januari 1956) Hierdoor weten we dat Moll de libi-lins bedoelt. Het 
is niet aan te nemen dat een zo prominent lid als Moll zich vergist in het aantal regels. Waar 
komt die zesde regel bij Marshall dan vandaan en welke is dan toegevoegd en door wie? Een 
tweede vreemde zaak is dat de grondbeginselen en de huishoudelijke regels voor discipline in 
een verschillende spelling zijn geschreven, wat curieus is voor een vereniging die streed voor 
de veredeling van het Sranantongo in woord en geschrift. De leefregels hebben de moderne 
spelling ( “Mi no sa taki wan tra tongo pe mi kan taki Sranantongo”) , en in de huishoudelijke 
regels wordt hoofdzakelijk de oude spelling gebruikt (“Mie sa sorgoe takie mie noitie sa go 
latie na kroetoe”) [Ik zal ervoor zorgen dat ik altijd op tijd op vergaderingen aanwezig zal 
zijn].90 Het is vreemd dat de oudere libi-lins de moderne spelling hebben en de jongere 
huishoudelijke regels voor discipline de oude. Of kreeg de BVD de informatie door 
verschillende informanten of infiltranten toegespeeld, die elk hun eigen spelling hanteerden?  

Een van de redenen voor een strakkere organisatie was volgens Moll het feit dat de 
verenigingsactiviteiten zich niet meer hoofdzakelijk binnenskamers zullen afspelen, omdat 
men zich meer naar de buitenwereld wil manifesteren. De enige regelmatige activiteit naar 
buiten toe waren de radiopraatjes voor de Wereldomroep. De ironie van het lot wil dat deze 
bijdrage van Moll een van de laatste programma’s “onder auspiciën van Wie Eegie Sanie” is. 
Hierna waren er nog drie: op 8 en 25 oktober 1957 en op 14 mei 1958. Daarna werd de stem 
van Wie Eegie Sanie niet meer via de Wereldomroep gehoord. Naar de reden valt slechts te 
gissen. Misschien komt het doordat de eenheid en daadkracht binnen de Nederlandse afdeling 
van Wie Eegie Sanie vanaf 1955 terugliepen, zoals de BVD constateerde [Meel 1999: 238]. 
Misschien dat een nieuwe organisatiestructuur met een bestuur en echte ledenvergaderingen 
verlammend werkten op de besluitvorming, waar een eenhoofdige leiding die de lijntjes 
individueel uitzette effectiever was en zorgde voor meer eenheid. Hoe het ook zij, in de 
nieuwe organisatievorm waren er geen regelmatige activiteiten naar de buitenwereld.91 

Het doel van Wie Eegie Sanie wordt in hun programma voor de Wereldomroep 
regelmatig genoemd en elke spreker gebruikt hierbij zijn eigen formulering, vaak in het 
voorbijgaan. De meest ruime komt van H. Eersel. In een bespreking op 27 augustus 1954 van 
de spraakkunst van pater A. Donicie merkt hij op: “ […] in de kringen van Wie Eegie Sanie, 
die zich bezig houdt met de Surinaamse cultuur- in de ruimste zin van het woord ziet men in 
dit boek een grote vooruitgang van de Surinamistiek.” [cursivering van mij]. E. Cairo legt op 
24 september 1954 in zijn betoog over ‘Sranantongo na ienie Bakrakondre’ [Sranan in 
Nederland] de nadruk op het vormingsaspect van de vereniging: “Na bakrakondre oenoe sabie 
takie Wie Eegie Sanie de doe koeltoerwroko en wan piesie foe na koeltoerwroko die W.E.S. 
de doe, na foe lerie Sranansoema skriefie en lesie din eegie tongo.” [Jullie weten dat Wie 
Eegie Sanie zich in Nederland bezig houdt met cultuuraangelegenheden en een onderdeel van 
de activiteiten die W.E.S. verricht, is Surinamers hun eigen taal leren lezen en schrijven].  

Anderen leggen wel een persoonlijk accent bij het noemen van een doel van de 
vereniging en vaak betreft dit de opwaardering van de Surinaamse cultuur en taal. Student in 
de elektrotechniek en lid L. Nijman stelt in een lezing over ‘San Wie Eegie Sanie Wannie’ 
[Wat Wie Eegie Sanie beoogt], dat Wie Eegie Sanie is opgericht voor de groei van de eigen 
cultuur: “Na inie 1950 wan toe stoedentie na Amsterdam opo na konmakandra ‘Wie Eegie 
Sanie’, wan konmakandra die de fetie foe wie eegie koeltoer gro.” [In 1950 hebben enkele 
studenten in Amsterdam de vereniging ‘Wie Eegie Sanie’ opgericht, een vereniging die zich 
                                                 
90 Ik schrijf ‘hoofdzakelijk’ omdat er soms ook de moderne spelling ‘mi sa’ staat.  
91 De Westindiër verscheen slechts in 1952 en 1953. De Koerier van 1954 tot 1956 [Van Kempen 2003: 509]. 
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inzet om onze eigen cultuur te bevorderen.] (12 oktober 1955). F.Moll concentreert zich – na 
een algemener omschrijving waarover hierna meer - op de opwaardering van de taal: “Wie 
Eegie Sanie wil het Surinaams zijn rechtmatige plaats teruggeven in onze samenleving, zij wil 
het schaamtegevoel dat sommigen hebben voor het spreken van Surinaams doen verdwijnen.” 
(11 januari 1956). En ook W. Sarucco, de leider van Wie Eegie Sanie na Bruma’s vertrek naar 
Suriname, roept bij de bespreking van een gedicht van Koenders op ervoor te zorgen dat de 
eigen dingen de plaats krijgen die hun toebehoort: “Mekie wie alamal potie hanoe na 
makandra foe wie fenie ding sanie die mankerie ete, sodatie wie eegie sanie sa kiesie da presie 
die a miesie.” [Laten wij allemaal de handen ineenslaan om de zaken die nog ontbreken aan te 
vullen, zodat onze cultuur de plaats zal krijgen, die zij verdient maar niet heeft.] (11 april 
1956). 

Het zijn allemaal doelstellingen die in de secundaire literatuur ook al werden 
genoemd. Voornaamste bron daarbij was het artikel in De Koerier uit december 1955 over de 
doelstellingen van Wie Eegie Sanie. Dit blad was het orgaan van de werkcommissie van de 
Vereniging Ons Suriname, dat een beperkte verspreiding had, hoofdzakelijk onder de leden 
van de vereniging in Nederland. Als W.A. Sarucco delen van dit artikel in de uitzending van 
28 mei 1956 letterlijk overneemt in een betoog over ‘Doel en streven van Wie Eegie Sanie’, 
zal de boodschap meer mensen hebben bereikt, in ieder geval binnen Suriname. Hij citeert bij 
voorbeeld dat de vereniging het eigene wil behouden en veredelen, “omdat zij weet dat een 
volk dat de binding met de eigen waarden mist een volk op drift is.” Ook de passage dat men 
niet de strijd aanbindt tegen de Nederlandse cultuur in Suriname gebruikt hij. Maar waar in 
De Koerier stond dat men de Surinamers wil leren hun eigen taal naar waarde te leren 
schatten, wordt dat nu de eigen cultuur.  

Een belangrijkere verandering vindt plaats als hij het heeft over het streven van Wie 
Eegie Sanie. Stond er in De Koerier dat men “ernaar streeft Suriname een eigen cultuur te 
geven”, nu wordt dit dat men “ernaar streeft Suriname cultureel zelfstandig te maken.” 
[Cursivering van mij]. Het laatste gaat wel wat verder, vooral door de bijklank die het woord 
zelfstandigheid had gekregen bij de onderhandelingen over het Statuut. Ook de passage dat 
Surinamers de Nederlandse cultuur als een vreemde cultuur zullen herkennen, als ze eenmaal 
hun eigen cultuur kennen, is iets verscherpt. In De Koerier werd vervolgens opgemerkt dat 
“de Surinamers dan wel bevruchtend contact met de Nederlandse cultuur willen hebben”, bij 
de Wereldomroep voegt Sarucco hieraan toe: “maar die voor hen niet langer het onbereikbare 
ideaal zal zijn.” 

Ook de context is scherp geformuleerd. De complete tekst over de doelstellingen:  
“Wie Eegie Sanie is een culturele vereniging die ernaar streeft Suriname cultureel zelfstandig 
te maken. Zij wil het hare ertoe bijdragen om voor het Surinaamse volk het eigene te 
behouden en te veredelen omdat zij weet dat een volk dat de binding met de eigen waarden 
mist een volk op drift is. 
In de kolonialistische periode, waarin superioriteitswaan allerlei valse ideeën schiep, was het 
volkomen normaal de Europese cultuur als de enige zaligmakende te beschouwen. Maar nu in 
vele gekleurde landen de culturele revoluties bevestigd hebben wat men in wetenschappelijke 
kringen in Europa reeds lang wist, n.l. dat superioriteit van de Europese cultuur een 
dwaalbegrip was, nu zou het misdadig zijn wanneer wij in Suriname op die weg zouden 
voortgaan. 
Wanneer ik dit zeg zal men wellicht menen, dat het in onze bedoeling ligt de strijd aan te 
binden tegen de Nederlandse cultuur in Suriname. Dit is echter gezichtsbedrog. Wij strijden 
niet tegen iets, maar voor iets. Onze vereniging richt zich niet tegen de over-waardering van 
de Nederlandse cultuur, maar streeft ernaar de Surinamers te leren hun eigen cultuur naar 
waarde te schatten. Daardoor zullen zij vanzelf wel de Nederlandse cultuur als een vreemde 
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herkennen, waarmede zij wel bevruchtend contact zullen willen hebben, maar die voor hen 
niet langer het onbereikbare ideaal zal zijn.” 
 

Sarucco vertelt vervolgens dat men op drie manieren het doel wil bereiken. Allereerst 
organiseert men taalcursussen waar het lezen en schrijven van de Surinaamse taal geleerd 
wordt. Verder is er een ontwikkelingscursus waar lessen gegeven worden op verschillend 
gebied. En tenslotte verzamelt men “de culturele uitingen in het Surinaams (proza, poëzie, 
oude boeken en handschriften, terwijl wij de studenten aansporen om in het Surinaams te 
schrijven en te dichten.” 

De activiteiten zijn allemaal activiteiten die binnenskamers plaats vinden. Sarucco 
zegt dan ook dat de buitenwereld tot nu toe niet veel hoorde van Wie Eegie Sanie, maar dat 
men daar verandering in gaat brengen: “Nu wij naar buiten toe treden, lijkt het ons wel 
dienstig het een en ander te vertellen over onze doelstellingen en ons werkterrein, omdat wij 
daardoor hopen de juiste atmosfeer te scheppen voor het werk dat wij doen.” Dit naar buiten 
treden gebeurde via de Wereldomroep en er is inderdaad sprake van een opmerkelijke 
toename van het aantal programma’s van Wie Eegie Sanie bij de Wereldomroep. In 1952 
waren het er vier en in 1953 en 1954 vijf. In 1955 had men slechts twee bijdragen, terwijl het 
aantal in 1956 opeens stijgt naar tien.  

Beperkte Sarucco zich bij de beschrijving van het doel van Wie Eegie Sanie nog tot 
een culturele zelfstandigheid, op 28 november 1956 laat Mej. U. Treurniet merken dat de 
staatkundige onafhankelijkheid het uiteindelijke doel is. Maar de culturele onafhankelijkheid 
moet daaraan voorafgaan, anders heeft ze diep medelijden met zo’n vrij volk: “Biekasie efoe 
Sranan kon frie, tron basie na ienie eegie hoso, ma ing koeltoer no kon frie, ing jeje tan tai na 
wan freemde kondre, efoe koeltoer, dan mie habie sarie, sarie nanga so wan frie piepel.” 
[Want als Suriname onafhankelijk is geworden, baas is geworden in eigen huis, maar zijn 
cultuur is niet bevrijd en zijn ziel is vastgeklonken gebleven aan een vreemd land of een 
vreemde cultuur, dan heb ik diep medelijden met zo’n vrij volk.] Met deze zin besluit ze haar 
betoog over zelfrespect ‘Lespekie joe srefie’ [Heb zelfrespect], zodat de boodschap extra 
naklinkt.92 Zij vertolkt overigens een opvatting die Bruma ook koesterde. Het is daarom 
wellicht te verklaren waarom in de bijdragen van Wie Eegie Sanie dit de enige passage is die 
een hint geeft naar het uiteindelijke doel. De weg naar de culturele onafhankelijkheid was nog 
lang en als je de opvatting hebt dat die eerst begaan moet worden, heeft het nog niet veel nut 
de staatkundige onafhankelijkheid te benadrukken. 

In de tot nog toe aangehaalde bijdragen gingen de sprekers in het voetspoor van 
Bruma ervan uit dat er al een Surinaamse cultuur is, die beter gewaardeerd, uitgebouwd en 
veredeld moet worden. In twee bijdragen van Frits Moll klinkt een heel ander geluid. Dit 
blijkt bij de weergave van zijn gedachtegang. De eerste bijdrage is van 11 januari 1956. 
Hierin noemt hij het Sranantongo de ‘voertaal tussen de verschillende bevolkingsgroepen’, 
die in feite het geestelijk eigendom is van een grote groep Surinamers. Hij vraagt zich af hoe 
het dan komt, “dat deze taal in de Surinaamse samenleving niet de plaats heeft die haar 
toekomt.” Het antwoord: doordat de groep “wier geestelijk eigendom het Sranan tongo is, 
[…] de groep [is] die tot nu toe de minste sociale invloed heeft uitgeoefend op onze 
gemeenschap.” Het is de grote groep “Negers en Negriden”. De overheid stimuleerde wel de 
acculturatie van de lichtgekleurde Negriden, maar liet zich niets gelegen liggen “aan het 
innerlijk leven, aan de cultuur van de grote groep Negers en Negriden.” Omdat men op deze 
groep neerkeek, keek men ook op de taal neer en op hun andere cultuuruitingen: “De 

                                                 
92 Soms werd een bijdrage in het Sranantongo uitgeluid met een korte samenvatting in het Nederlands. Dat is 
hier ook het geval, maar die gaat alleen over het aanzien van het Sranantongo, zodat de cruciale zin over de 
relatie tussen culturele en staatkundige zelfstandigheid de Nederlandstaligen wordt onthouden.  
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acculturatie der lichtgekleurden […] ging gepaard met een systematische denaturalisatie van 
de Afrikaanse cultuur.”  

Dit patroon kwam volgens Moll in alle koloniën voor. Het verzet tegen de taal, richt 
zich ook tegen Wie Eegie Sanie, die het gebruik van de taal propageert. Moll wil daarom 
duidelijk vaststellen: “Wie Eegie Sanie richt zich niet tegen iets, maar strijdt voor iets. Wij 
richten ons niet tegen een bepaalde cultuur, evenmin als wij onze ideeën willen opdringen aan 
andere culturele groepen. Zo respecteert en waardeert Wie Eegie Sanie de culturen van onze 
Indonesische en Hindostaanse landgenoten. Ons streven is niet tegen deze culturen gericht. 
Nogmaals, Wie Eegie Sanie strijdt niet tegen een cultuur, maar voor het in ere herstellen, vóór 
het verdiepen, vóór het algemeen respecteren van de Afrikaanse cultuurelementen in 
Suriname.”  

Op 27 augustus 1956 werkt Moll verder uit waarom Wie Eegie Sanie de Afrikaanse 
cultuurelementen in ere wil herstellen. De eerste stap in zijn gedachtegang hierover is het 
gestalte geven aan een eigen Creoolse cultuur. Volgens hem is de Creoolse groep bezig naar 
een eigen cultuurpatroon te zoeken, omdat ze in een cultureel dilemma verkeert. Hij maakt dit 
dilemma als volgt duidelijk: “Wat is momenteel het cultureel bezit van de Creolen? 
Vergelijken wij de Creoolse groep met b.v. de Hindostaanse, dan kunnen wij zeggen, dat wij 
met een verwesterse groep te doen hebben. Een vergelijking met de Nederlanders echter 
toont, dat deze verwestering maar heel oppervlakkig is. Hier komt dan ook het cultureel 
dilemma der Creolen tot uiting. Enerzijds bevat de cultuur der Creolen tal van Afrikaanse 
elementen, die hij op grond van Nederlandse cultuurelementen als minderwaardig beschouwt. 
Anderzijds bezit hij vele Nederlandse cultuurelementen, die hij echter niet meer in 
overeenstemming acht met de veranderde politieke situatie.” 

Bij het zoeken naar een eigen cultuurpatroon ziet hij twee stromingen, die weer 
samenhangen met de eerder genoemde sociale stratificatie. De beter gesitueerden proberen het 
cultureel bezit uit te breiden “met pasklaar gevormde buitenlandse cultuurelementen”, bij 
voorbeeld door Europese literatuur of toneelstukken te vertalen in het Surinaamse Nederlands. 
Dat vindt Moll geen scheppend werk. De tweede richting is die “welke zich voornamelijk 
baseert op het materiaal, stoffelijk zowel als geestelijk, dat voor handen is. Ook kenmerkt 
deze richting zich door een in ere herstellen van Afrikaanse elementen. De miskenning, of 
eigenlijk beter de verachting van het Afrikaanse element maakt plaats voor een met trots 
hanteren hiervan. De vereniging ‘Wie Eegie Sanie’ is de voornaamste exponent van dit 
streven.” 

De tweede stap in zijn gedachtegang is de vorming van een Surinaamse cultuur, die, 
zo blijkt uit zijn woorden, er nog niet is: “Een Surinaamse cultuur die de syntese [sic] is van 
de daar bestaande culturen zal slechts kunnen ontstaan indien elk der culturen de kans 
gegeven wordt zich vrij en onafhankelijk te ontwikkelen”, en hij besluit: “Ik hoop dat een 
grondige en openlijke discussie van de culturele problemen op basis van gelijkheid en 
wederzijds respect op den duur zal leiden tot het ontstaan van wat wij met trots zullen kunnen 
noemen: de Surinaamse cultuur.” 

Moll vindt dat een Surinaamse cultuur de synthese moet zijn van de aanwezige 
culturen. De Creoolse groep is bezig naar een eigen cultuurpatroon te zoeken en dat kan 
volgens hem alleen door de Afrikaanse elementen van de Creolen in ere te herstellen. Pas 
wanneer de Creoolse cultuur vorm heeft gekregen, kan een nationale Surinaamse cultuur 
ontstaan.  

Volgens Moll is er dus nog geen Surinaamse cultuur, maar die was er volgens Bruma 
in zijn eerste bijdrage juist wel. Dit lijkt te wijzen op een richtingenstrijd binnen Wie Eegie 
Sanie, maar het blijkt een kwestie van definiëren. Bruma verstaat onder Surinaamse cultuur: 
eigenaardigheden op het terrein van de taal, de traditie en de cultus die hun karakter ontlenen 
aan Suriname, die typisch Surinaams zijn en die men nergens anders ter wereld in die vorm 
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aantreft. De voorbeelden die hij ervan geeft, komen alle uit Creoolse hoek en dat is niet zo 
verwonderlijk, want er was nog geen onderzoek verricht of de taal, de traditie en de cultus van 
andere bevolkingsgroepen kenmerken bevatte die in Suriname waren ontstaan en die men 
nergens anders in die vorm aantreft.93 Moll verstaat onder een Surinaamse cultuur een 
synthese van de drie aanwezige culturen, toekomstmuziek dus. Voor de hybride mens die de 
Surinamer is, is het heel goed mogelijk beide definities tegelijk te hanteren: ijverig werken 
aan de veredeling van de Afrikaanse cultuurelementen en juichen als je ziet dat de 
Hindostaanse muziek elementen gaat bevatten die in Suriname zijn ontstaan. In de praktijk 
kan Molls visie de onderhuidse gedachtegang van velen binnen Wie Eegie Sanie zijn geweest, 
gezien het feit dat de vereniging zich vooral met de Creoolse cultuurelementen bezig hield.  

Ondertussen zullen de bijdragen van Moll, waarin hij de volle nadruk legt op de 
Afrikaanse cultuurelementen hun effect op luisteraars van andere etnische groepen dan de 
Creoolse niet hebben gemist. Zij konden geen tekst herlezen en de mening dat Wie Eegie 
Sanie streefde naar het opdringen van de Creoolse cultuur aan de Surinaamse samenleving is 
dan gauw ontstaan. Dat effect wordt nog eens versterkt door het feit dat Moll zijn 
uiteindelijke doel - de synthese van alle culturen in Suriname - pas aan het slot van zijn 
tweede bijdrage eigenlijk een beetje terloops naar voren brengt.  

Zonder twijfel is Koenders de voornaamste bron voor de culturele poot van de 
ideologie van Wie Eegie Sanie. In het programma voor de Wereldomroep verwijst men 
herhaaldelijk naar hem. Zo heeft L. Nijman het op 12 oktober 1955 over wat Wie Eegie Sanie 
wil, ‘San Wie Eegie Sanie Wannie’ [Wat Wie Eegie Sanie beoogt]. Daarin kent hij Koenders 
een heldenrol toe:  

Na Sanie die de hindrie wie, na na fassie fa din de lerie wie foe briebie, takie Bakra-
koeltoer moro hee […]. Dan te din keba sorie wie Sranan-tongo na wan baka-baka takie-
takie, dan din de kaka din borsoe. […] Boen foeroe jarie bin habie foe pasa, biefossie wan 
man tekie na dik’ hatie foe karien na “Evangelie”diesie wan biegie lee. 

Ma na man datie kon. A bin moesoe kon, biekassie wan tin bin moesoe kon die 
Srananman bin sa kiesie nofo briebie na ienie din eegie koeltoer foe fetie gie hin. Wie de gie 
masra Koenders granie, foe die hin bin de na fossie man die bin habie na dik’ hatie foe nakie 
na faja-blo trowe gie gron. Koenders bin wannie sorie alla soema takie na tongo foe wie boen 
foe gebroikie, tak’ joe kan takie ala sanie nanga wie tongo. […] 

Foe dat’ hede a opo na korantie wie alamala sabie: Foetoe-boi. Sondro mek-mekie na 
fetie foe na koeltoer manspassie foe Sranan bin biegien. Na ienie na fetie diesie Wie Eegie 
Sanie bin tekie Koenders pratie. 

A biegien wroko foe sorie grontapoe takie Sranan, habie hin eegie koeltoer, hin eegie 
sanie, hin eegie tongo. Na wroko foe din skriefie man nanga poetie foe hin, de ketoigie takie 
wie tongo kan mekie bromtjie toe. 
 

[Wat ons stoort, is de wijze waarop zij ons leren te geloven, dat de Nederlandse 
cultuur hoger is […]. En wanneer zij klaar zijn om ons erop te wijzen dat Sranantongo een 
achterlijk gebrabbel is, dan zetten zij hun hoge borst op. […] Het heeft heel veel jaren gekost, 
voordat iemand de moed had om dit “Evangelie” een grote leugen te noemen. 

En die man is verschenen. Hij moest wel verschijnen, want er moest een tijd 
aanbreken dat Surinamers genoeg geloof kregen in hun eigen cultuur om er voor te strijden. 
Wij eren meneer Koenders dan ook, omdat hij de eerste persoon was, die de durf had hun de 
handschoen toe te werpen. Koenders wilde aan alle mensen laten zien dat onze taal goed was 
om te spreken en dat je alles kon verwoorden in onze taal. 

                                                 
93 Ik laat hier bewust weg dat ze herkend moeten worden als typisch Surinaams, wat ik beschouw als een 
verwarrende en overbodige toevoeging van Bruma. Immers: wat nergens anders ter wereld zo voorkomt is 
typisch Surinaams.  
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Daarom is hij gestart met een magazine, dat wij allemaal kennen: Foetoe-boi. Zonder 
ophef was de strijd voor de emancipatie van de cultuur van Suriname begonnen. En in deze 
strijd heeft Wie Eegie Sanie de zijde van Koenders gekozen. 

Hij begon zich in te zetten om de wereld te laten zien dat Suriname zijn eigen cultuur, 
zijn eigen gebruiken, zijn eigen taal heeft. Het werk van de schrijvers getuigt er door hun 
gedichten van dat onze taal ook bloemen kan voortbrengen.] 
 
De bijdrage van Nijman werd door de omroeper ook uitgeluid en samengevat in het 
Nederlands. Daarin staat: “De Vereniging beweegt zich allereerst op cultureel terrein en houdt 
zich niet bezig met politieke vraagstukken. Toch komt men, als men nadenkt over het 
taalprobleem in een land als Suriname, al spoedig tot cultuur-politieke vraagstukken.” 
[cursivering van mij] Het is opvallend dat het gecursiveerde deel helemaal niet in de Sranan-
versie voorkomt. Die geruststellende ontkenning was dus uitdrukkelijk voor een 
Nederlandstalig publiek bedoeld. Het is overigens naïef om te denken dat cultuurpolitiek geen 
politiek is. 

Een andere bijdrage over Koenders is die van Sarucco op 11 april 1956. Ze bestaat uit 
het toelichten en voorlezen van twee programmatische gedichten van Koenders. Het eerste 
gaat over Moeder Afrika, die huilt om haar kinderen.94 Ze vraagt zich af waar ze allemaal 
heen zijn gegaan en hoe het met hen gaat. Een helderziende vertelt haar dat ze slaaf zijn en 
hard moeten werken om meester Jan rijk te maken. Maar hij stelt haar ook gerust, door te 
voorspellen dat er iemand zal komen die sterker is dan Jan, waardoor Jan een grotere slaaf zal 
worden dan zij ooit waren. Het tweede gaat over de taal en het land. Het eindigt met de 
opmerking dat we onze voorouders nooit kunnen weggooien. De conclusie van Sarucco is dat 
het Sranan een smakelijke taal is, die lekkerder wordt naarmate je de taal meer bestudeert: 
“Kondreman joe jere fa wie eegie tongo de piekie so swietie, ma tokoe foeroe sanie mankerie 
na ing. […] O moro joe de stoederie joe tongo, o moro a sa swietie gie joe. Te joe sa fenie 
wan njoen woortoe efoe takie fasie, lerie joe matie fasie, lerie joe matie mekie din tesie da 
swietie foe dasanie die joe fenie toe.” [Landgenoten, jullie hebben gehoord hoe heerlijk onze 
eigen taal klinkt, maar toch ontbreekt er nog veel aan. […] Hoe meer je de taal bestudeert, hoe 
heerlijker het voor je zal zijn. Wanneer je een nieuw woord of een nieuwe uitdrukking 
bedacht hebt, leer ze aan je vrienden, opdat zij het fijne van wat jij bedacht hebt ook 
proeven.]95 

De namen van De Kom en Bos Verschuur, de bronnen voor de politieke poot van de 
ideologie van Wie Eegie Sanie, komen in de bijdragen niet voor. Men deed alle moeite zich 
slechts als een culturele vereniging te profileren. Dat deed men zeker in de richting van 
Nederlandstaligen, zoals bleek uit de opmerking in de afkondiging van Nijman dat hij het niet 
over politieke vraagstukken heeft gehad, een frase die niet in zijn tekst voorkomt. Toch 
doordrenkte de politieke boodschap de bijdragen.  

Men verzette zich tegen de cultuurpolitiek. Bruma zei in zijn eerste bijdrage dat 
overwegingen van kolonialistische aard bij opeenvolgende regeringen hadden geleid tot 
minachting van de eigen cultuur. Dit is niets anders dan een directe aanval op het beleid van 
zowel de Nederlandse als de Surinaamse regering. Moll viel in zijn bijdragen de houding van 
de lichtgekleurde elite aan, maar dat waren wel de mensen die de cultuurpolitiek en 
grotendeels ook de politiek bepaalden. Treurniet vond de culturele onafhankelijkheid een 
voorwaarde voor de staatkundige en kondigt zo impliciet het uiteindelijke politieke doel aan.  

De toonzetting van bijna alle bijdragen is anti-koloniaal en dus nationalistisch. Men 
wordt niet moe uit te leggen wat voor desastreuze gevolgen de koloniale politiek van 
Nederland en de lichtgekleurde elite had op de cultuuruitingen van de donkergekleurde 
                                                 
94 Het gedicht is opgenomen in: Van Kempen 1995: 92-95. 
95 Ook E. Cairo noemt Koenders op 24 september 1956. 
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Creolen en met name op de status van de taal. In niet minder dan negen bijdragen wordt deze 
koloniale cultuurpolitiek expliciet beschreven en afgekeurd.96 Het is de harde kern van de 
ideologie van Wie Eegie Sanie.  

Het nationalistische aspect vindt zijn uitdrukking in de liefde voor de taal en de andere 
cultuuruitingen. Treurniet omschrijft in ‘Lespekie joe srefie’ de ervaring dat je nooit een 
Nederlander wordt, ook al neem je de Nederlandse taal en gewoontes aan: “Biekasie a wiensie 
fa joe sabie bakratongo, bakra-manierie, ala sanie foe Europa, noitie, jere boen, noitie joe sa 
tron bakra. Ma te joe lerie lespekie joe srefie fosie, te joe lobie joe eegie sanie fosie, dan joe 
sa tesie a swietie foe die foe trawan.” [Want hoe goed je ook het Nederlands beheerst, de 
Nederlandse normen en alles van Europa kent, je zal nimmer, luister goed, nimmer een 
Nederlander worden. Maar wanneer je hebt geleerd eerst jezelf te respecteren; eerst van je 
eigen cultuur te houden, dan pas zal je het mooie van die van anderen proeven.] (28 november 
1956). 

De onmogelijkheid een Nederlander te worden is een ervaring die Treurniet in 
Nederland heeft opgedaan. Op nog andere manieren heeft de aanwezigheid in Nederland een 
rol gespeeld bij het ontstaan van de ideologie van Wie Eegie Sanie. Bruma zei in zijn eerste 
bijdrage dat het de vraag deed rijzen: “Heb ik een eigen Cultuur?” In een bijdrage over de 
Surinamer in Nederland (29 maart 1954) stelt hij dat 90 van de 100 Surinamers in Nederland 
teleurgesteld zijn door de tegenslagen die ze er ondervonden. “Van de paradijsgedachte blijft 
er vrijwel nooit wat over”. Hij raadt met klem aan zich goed voor te bereiden als men naar 
Nederland gaat, “niet alleen financieel, dient men goed uitgerust de tocht naar Nederland te 
ondernemen, ook geestelijk moet men zich erop voorbereiden in een gemeenschap terecht te 
zullen komen, die hemelsbreed verschilt van het eigen land en waarin lang niet iedereen zich 
weet te verheffen boven zijn vooroordelen. In dit opzicht zijn de studenten echter de minst 
kwetsbare groepen, omdat zij materieel niet afhankelijk zijn van de maatschappij en geestelijk 
in staat zijn zich te verweren tegen de eventuele gevolgen van een miskenning.” Bruma 
omschrijft hier eufemistisch dat men te maken krijgt met discriminatie, omdat men niet als 
Nederlander wordt gezien. De maatschappij en de Nederlanders zijn anders dan men zich had 
voorgesteld. Opmerkelijk is dat Bruma in een bijdrage als student op donderdag 27 oktober 
1949, dus nog vóór de oprichting van Wie Eegie Sanie, veel positiever over Nederland sprak. 
Er zijn wel problemen voor een Surinaamse student en hij noemt: de voeding, de studieduur 
die meestal langer is dan was verteld en het tempo van de opleiding die aanmerkelijk hoger is 
dan in Suriname. Maar het leven in Nederland heeft volgens Bruma ook zijn lichtzijde en hij 
noemt onder meer: “De vriendelijkheid, de bereidwilligheid en de medewerking die wij hier 
ondervinden, zowel in het dagelijks leven als bij de studie.”  

Hoe komt het dat Bruma ruim vijf jaar later een ander oordeel heeft over de 
bejegening die Surinamers ondervinden in Nederland? Het kan zijn dat Nederlanders zich 
tegenover Surinamers anders zijn gaan gedragen. Het kan ook zijn dat hij door zijn lagere 
verblijf in Nederland discriminatie beter is gaan herkennen.97 In ieder geval is het zo dat hij 
stelt dat vooral Surinamers met een lager opleidingsniveau er last van hebben. Hij doelt 
hiermee op de arbeiders of kantoorbedienden. Met hen heeft hij onder meer door Wie Eegie 
Sanie vaker te maken dan voorheen, omdat zij ook tot Wie Eegie Sanie behoren. 

Nieuw aan deze gegevens is dat ze uit de tijd van de ervaring zelf stammen en niet 
komen uit beschouwingen achteraf of uit interpretaties van onderzoekers. Een ander nieuw 
aspect is te vinden in de tekst van W.A. Sarucco van 23 oktober 1956, die voor de microfoon 

                                                 
96 Bruma 9-4-51, Nijman 12-10-55, Moll 11-1-56, Sarucco 28-5-56, Moll 27-8-56, Sarucco 22-10-56, Treurniet 
28-11-56, Sarucco 23-1-57 en Sarucco 24-7-57. 
97 En dus oog kreeg voor wat Essed noemt “alledaags racisme” [Philomena Essed, Alledaags racisme. 
Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara, 1984.] 
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werd gebracht door een omroepster. Hij betoogt dat in het buitenland onder Surinamers grote 
belangstelling ontstaat voor de eigen taal.  

 
In dat buitenland vinden de Surinamers elkaar, ondanks verschillen in ras, geloof of 

kleur, dank zij de taal die allen spreken. Een taal, die ondanks alle verschillen de eenheid, die 
onder hen bestaan kan, bevordert. 

In het buitenland eerst blijkt, dat het Surinaams alle kloven, die binnen de grenzen van 
Suriname zelf bestaan of bestonden, overbrugt. 

In het buitenland wordt het Surinaams voor velen een alles omvattend symbool. Het 
gebruik van het Surinaams bevordert de nationale gedachte, onder de daar levende 
Surinamers. Men ziet plotseling, dat zij, die deze taal spreken, bijna altijd van Surinaamse 
huize zijn. Het gebruik van die taal schudt allen wakker. Het maant hen tot meer 
gemeenschapszin. Als bij toverslag verdwijnen, alleen reeds door het spreken van de 
moedertaal, de oude complexen, die men vroeger, ook tegenover de taal, zo sterk voelde. We 
gaan dieper en dieper beseffen, dat we een eigen taal hebben. We gaan voelen, dat het 
mogelijk moet zijn door middel van die taal grote gedachten tot uitdrukking te brengen. 
Scheppend werkzaam te zijn. 
 

Sarucco beweert niet dat in Nederland het idee ontstaat dat het Sranantongo de 
nationale taal kan zijn, maar wel dat de taal daar voor het eerst ook werkelijk functioneert als 
bindmiddel tussen geheel verschillende groepen. Het gemeenschappelijke wordt ontdekt, wat 
tevens het onderscheidende is van Nederlanders, zodat de taal de nationale gedachte 
bevordert.98 Vanuit deze achtergrond is het te verklaren dat Wie Eegie Sanie zo de nadruk op 
de taal legt, dat andere cultuuruitingen bijna niet aan de orde komen. Het is ook niet te 
verbazen dat het ideaal over het Sranantongo als de nationale taal in Suriname zelf onder de 
andere bevolkingsgroepen nauwelijks weerklank kreeg. De omstandigheden waren daar heel 
anders. De kloof bleek slechts in het buitenland te overbruggen. 

Nog verder gaat Sarucco in zijn bijdrage op 24 juli 1957, getiteld ‘De Surinamer 
bezint zich meer op zijn eigen cultuur’ door niet alleen de taal, maar de hele cultuur als 
bindmiddel te bestempelen; overigens zonder dit specifiek aan het verblijf aan Nederland te 
koppelen. Het betoog is wat warrig en onduidelijk door een foutieve zin, maar zijn bedoeling 
is duidelijk:  
 

De Surinaamse cultuur heeft zolang aan verguizing van allerlei slag blootgestaan, is 
ook het mikpunt geweest van zovele belachelijkheden (helaas ook van Surinaamse zijde), dat 
de feitelijke waarde ervan dikwijls uit het oog werd verloren, inzonder wanneer het erop 
aankwam dat de Surinamer zich als één man aan drastische moeilijkheden presenteerden.  
Men raakte het onderling verband kwijt, veelal uit winstbejag, en bewerkstelligde kunstmatig 
het uiteenvallen in b.v. de politieke en raciale geledingen waaruit de Surinaamse samenleving 
is opgebouwd.  

Het is van een zo groot fundamenteel belang dat de Surinamer zich thans meer dan 
ooit realiseert dat de Surinaamse kultuur boven elk politiek of raciaal geding verheven is en 
derhalve als een krachtig bindmiddel optreed [sic] om onderlinge vervreemding te weren. 
                                                 
98 Op 24 september 1956 verwoordde E. Cairo in zijn bijdrage ‘Sranantongo na ienie Bakrakondre’ in vagere 
bewoordingen ongeveer hetzelfde: “[…] te wie loekoe Srananman die de na doroseekondre, foe exsempre na 
Bakrakondre, sortoe tongo joe denkie din de takie? We joe lai boen, nadin eegie mamatongo. Na da srefie tongo 
die wie bin kiesie fon’fon na skoro. […] Na diesie na wan foe din sanie, die de taj Sranansoema na makandra a 
wansi pe foe grontapoe din de.” [ wanneer wij letten op Surinamers in het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland, 
welke taal denk je dat ze dan spreken? Wel, je hebt het goed geraden, het is hun eigen moedertaal. Het is 
dezelfde taal, waar wij op school een pak slaag voor kregen. […] Dit is een van de zaken die de Surinamers 
bindt, waar zij zich ook op aarde bevinden.] 
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Wie Eegie Sanie zag het Sranantongo als het hart van de Surinaamse cultuur. In haar 

programma voor de Wereldomroep werd dan ook op verschillende manieren aandacht aan 
deze taal besteed. Allereerst door scheppend werk voor de microfoon te brengen. Dat 
gebeurde al in de tweede uitzending die plaats vond op 13 september 1952. Het betreft een 
fragment van het verhaal De Fuik van Eddy Bruma, in het Sranantongo voorgedragen door 
Hein Eersel. Het wordt vooraf gegaan door een verkorte inhoudsweergave in het Nederlands 
door de omroeper. De tekst in het Sranantongo zat helaas niet bij het draaiboek; het gekozen 
fragment duurde negen minuten en tien seconden. De uitzending is om twee redenen 
bijzonder. De eerste is dat de luisteraar het verhaal te horen kreeg voordat het voor het eerst in 
druk verscheen in het literaire tijdschrift De Tsjerne. Pas twee dagen later werd het Suriname-
nummer van dit Friese tijdschrift gepresenteerd. Die presentatie met wat daarom heen was 
georganiseerd, kon men op 3 oktober beluisteren, toen de Wereldomroep een reportage 
uitzond die werd aangekondigd als: ‘Reportage manifestatie Wie Eegie Sanie in Friesland’. 
Het tweede bijzondere is dat het verhaal in het Sranantongo voor de microfoon kwam. Tot 
nog toe werd ervan uitgegaan dat het pas in 1958 in het Sranan verscheen [o.a. Meel 1997: 
193]. 99 Dat is ook wel zo als men onder verschijnen uitsluitend verstaat het in druk 
verschijnen. Dat lijkt me een te beperkte opvatting, die geen rekening houdt met moderne 
communicatiemedia en trouwens ook niet met de oudste communicatievorm, de orale. Nog 
drie andere uitzendingen werden gewijd aan literair werk.100 Het moest bewijzen dat het 
Sranantongo een mooie taal is, waarin het mogelijk is gecompliceerde gevoelens genuanceerd 
over te brengen. 

In de tweede plaats besteedde men aandacht aan studies over het Sranantongo. Eersel 
besprak op vrijdag 27 augustus 1954 De Creolentaal van Suriname. Spraakkunst van pater A. 
Donicie, Redemptorist. Uit die bespreking weten we ook dat hij “enige tijd geleden”, 
waarschijnlijk op 19 maart 1953 het proefschrift Voorstudies tot een beschrijving van het 
Sranan Tongo heeft besproken, een bespreking die niet bewaard is gebleven. Bijzonder is een 
vraaggesprek dat W.A. Sarucco (maandag 23 juli 1956) heeft met Dr. J. Voorhoeve voordat 
deze naar Suriname vertrekt, waar hij heengaat om mee te werken aan een vertaling van het 
Nieuwe Testament in het Sranan Tongo en studie te verrichten naar Johannes King.101 De 
transcriptie van dit gesprek, dat in het Sranantongo plaats vond, is gelukkig in het 
draaiboekenarchief bewaard gebleven. De studie over Johannes King, zo vertelt Voorhoeve, 
zal hem helpen bij zijn vertaalwerk. King was een van de eersten die in het Surinaams een 
boek heeft geschreven over zijn leven.102 Voorhoeve denkt dat de manier waarop hij zaken 
heeft beschreven voor hem een voorbeeld kan zijn. Zo wijst hij erop dat het Grieks een heel 
andere taal is dan het Sranan. Je kan niet zo gemakkelijk een Surinaams woord vinden voor 
elk Grieks woord. Hij noemt het woord ziel waar het Sranan vijf woorden voor heeft: jeje, 
kra, djodjo, see en djefe. Pas na onderzoek van alle vijf woorden kan je beslissen welke het 

                                                 
99 Van Kempen [2002 III: 202] geeft een precies overzicht van alle gedrukte uitgaven van ‘De fuik’. Het 
verscheen voor het eerst in Friese vertaling als ‘De fuke’ in het Suriname-nummer van De Tsjerne (1952) en vier 
jaar later in het Nederlands in Van Loggems bloemlezing Meesters der negervertelkunst. Pas in 1957 verschijnt 
het in het Sranantongo als ‘Maswa’ in het tijdscrhrift Tongoni. Nederlandse herdrukken komen uit in 
bloemlezingen van Van Kempen in 1989 en 1999.  
100 Andere bijdragen met literair werk waren: Elias Harry Promes met een Anansitori op 25-10-’52, Hein Eersel 
over Surinaamse dichtkunst op 16-3-’53 en W. Sarucco over Koenders op 11-4-’56. 
101 Over King publiceerde Voorhoeve onder meer ‘Op zoek naar de handschriften van Johannes King ’ en 
‘Johannes King 1830-1899: een mens met grote overtuiging’.  
102 Het is uitgegeven onder de titel Skrekiboekoe; boek der verschrikkingen; visioenen en historische 
overleveringen van Johannes King onder redactie van Chris de Beet. Over King verscheen ook een dissertatie: 
Hesdie S. Zamuel, Johannes King: profeet en apostel van het Surinaamse binnenland.  
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beste past bij het begrip ziel in de Bijbel.103 Voorhoeve wijst er niet expliciet op, maar het kan 
niet toevallig zijn dat hij hier een voorbeeld neemt dat het Sranantongo een rijkere taal is dan 
het Nederlands: vijf woorden voor iets waar het Nederlands maar één woord voor heeft. 

Interessant is ook dat Sarucco probeert Voorhoeve voor het cultuurpolitieke karretje 
van Wie Eegie Sanie te spannen, maar dat deze daar niet in trapt, ook al staat hij bekend als 
groot sympathisant van de vereniging en gaf hij daar ook lessen in het Sranan. Sarucco zegt 
dat hij hoopt dat Voorhoeve zal vinden wat hij onderzoekt, zodat de mensen die neerkijken op 
de eigen dingen, zullen zien dat de eigen dingen niet lager zijn dan die van anderen. 
Voorhoeve reageert door te zeggen dat dat iets heel anders is. Gods woord is geen culturele 
zaak. God wil dat iedereen naar Hem luistert in zijn eigen taal. Niet dat ze hun eigen taal 
moeten adoreren, maar dat ze Gods woord beter kunnen begrijpen. Dat wil niet zeggen dat de 
Surinaamse taal een mooiere taal is en zo een steunpilaar wordt voor Wie Eegie Sanie.104 

In de derde plaats probeert men met argumenten de status van het Sranantongo te 
verhogen. Dat gebeurt door aan te geven hoe het komt dat de taal zo’n lage status heeft. Er is 
het argument dat de cultuurpolitiek de Surinaamse taal “achteruit heeft geholpen”, of zoals L. 
Nijman het in het Sranan zegt: “Din sanie diesie die din de lerie wie, horie wie Koeltoer troe-
troe na baka.” [Deze dingen, die zij ons leren, hebben werkelijk onze Cultuur in haar groei 
geremd.] (12 oktober 1955). Het argument impliceert dat het Sranan vroeger meer status had 
en wellicht ook dat het een rijkere taal was. Ongeveer hetzelfde bedoelt Moll als hij zegt dat 
de minachting voor de taal is aangeleerd: “Wij aarzelen niet deze minachting voor de 
Surinaamse taal als een van de wanproducten van het kolonialisme te zien.” (11 januari 1956). 
Dit argument werkt naar twee kanten: wat aangeleerd is, kan worden afgeleerd en er kan iets 
anders voor worden aangeleerd en Moll hoopt natuurlijk dat niemand voor koloniaal versleten 
wil worden. 

Met graagte wordt gewezen op die gevallen en situaties waarin het Sranantongo al wel 
status heeft. Eerder wees ik in ander verband op de bijdragen van Sarucco, die zegt dat de taal 
in Nederland al als nationale taal functioneert tussen alle Surinamers en zo een bindmiddel is. 
Hetzelfde doet E. Cairo in ‘Sranantongo na ienie Bakrakondre’: “Na diesie na wan foe din 
sanie, die de taj Sranansoema na makandra a wansi pe foe grontapoe din de. Te Sranansoema 

                                                 
103 “I no kan feni wan Srnanwortu [sic] fu ibri Kriko wortu so esi. Tek f eksempre wan wortu lek ziel. N in Srnan  
[sic] mi sabi feefi wortu fu ziel: jeje, kra, djodjo, see, djefe. Sortwan f den wortu disi fiti moro bun f a begrip ziel 
n in a Bijbel. So wi ab fu ondrosuku den feifi wortu disi bun bun, fos wi kan tek a moro bun wortu.” [Je kan niet 
zo gauw een Sranan woord vinden voor ieder Grieks woord. Neem bijvoorbeeld een woord als ziel. In het 
Sranan ken ik vijf woorden voor ziel: jeje, kra, djodjo, see, djefe. Welk van deze woorden past het best bij het 
begrip ziel in de Bijbel. Dus wij moeten deze vijf woorden heel goed onderzoeken, voordat wij het beste woord 
kunnen kiezen.]  
104 “S.: Mi hoopu nanga da go fu ju na Srnan [sic] fu ondrosuku a Srnantongo [sic] , wi mamatongo, ju sa feni 
den sani di j e ondrosuku. Sodati de suma di de afrontu den eegi sani sa si dati den eegi sani no de moro lagi leki 
suma sani. 
V : Mati Sarucco, san j e tak noo noo, a wan her tra sani. A no importente ef m e gri nanga ju ef no so. […] Gado 
wortu no de wan kultursani. Nanga en wortu Gado wani kari ala sma fu heri grontapu fu drai den libi kon na en. 
Gado wani, tak ala sma mu jeri en wortu n in den eedji tongo. No fu di a lobi den eedji tongo moro bun lek tra 
tongo, ma fu di den sma sa ferstan en wortu moro bun.. A no wan taki n in Srnantongo [sic] fu di a fen en so wan 
moi moi tongo ofu di a wan dji wan stonfutu dji Wie Eegie Sanie.”  
[S.: Ik hoop dat je met je bezoek aam Suriname om het Sranan, onze moedertaal te onderzoeken, de antwoorden 
zal vinden die je met je onderzoek wilt bereiken. Zodat degenen die neerkijken op hun eigen dingen, zullen 
ontdekken, dat hun eigen dingen niet minder zijn dan andermans ding. 
V.: Vriend Sarucco, wat je nu beweert is iets heel anders. Het is niet belangrijk of ik het met je eens ben of niet. 
[…] Gods woord is geen cultuuraangelegenheid. God wil met zijn woord iedereen van de hele wereld oproepen 
om zich tot hem te bekeren. God wil dat iedereen zijn woord in zijn eigen taal hoort. Niet omdat hij meer van 
hun eigen taal houdt dan van andere talen, maar opdat de mensen zijn woord beter zullen begrijpen. Hij wil niet 
in het Sranan spreken omdat hij het zo’n mooie taal vindt of omdat hij als hoeksteen voor Wie Eegie Sanie wil 
fungeren.] 
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mietie nanga din srefie na ienie wan doroseekondre, na Sranantongo din de takie en datie de 
wan inportinti sanie.” [Dit is een van de zaken, die de Surinamers bindt, waar zij zich ook op 
aarde bevinden. Wanneer Surinamers elkaar in het buitenland ontmoeten, dan praten zij 
Sranan en dat is iets belangrijks.] (24 september 1956). 

Cairo wijst er ook op dat veel Nederlanders Surinaams willen praten. Hij zegt dat 
Nederlanders die in het Surinaams kunnen groeten ervoor zorgen dat ze alle Surinamers die ze 
tegen komen in het Surinaams groeten. En de populariteit van Max Woiski had tot gevolg dat 
er genoeg Nederlanders zijn die Surinaamse liedjes in het Surinaams kunnen zingen. Het is 
het statusverhogende argument dat anderstaligen het Sranantongo wel als een volwaardige 
taal zien. Hetzelfde argument plus een wetenschappelijke status speelt een rol als men wijst 
op de studies die zijn verschenen. Cairo noemt de dissertaties van Voorhoeve en de 
Oostenrijker Eberstark en de onderzoeken van Prof. Pée en L. Kramer. 

Ook analogieredeneringen moeten helpen de status van het Sranan te verhogen. 
Sarucco roept op scheppend werkzaam te zijn, want al scheppend en werkend gaat de taal niet 
achter- maar vooruit en hij vervolgt: “Wat met onze muziek gebeurde (ik denk aan Woiski en 
Vervuurt) kan met onze taal ook gebeuren. Die taal moet een voor de Surinaamse 
volksmassa’s toegankelijk middel tot geestelijke ontspanning worden.” (22 oktober 1956). 
Treurniet gebruikt de klassieke muziek als analogie. Als je op de radio klassieke muziek 
hoort, zegt ze, vergeet dan niet dat het eerst grove muziek was die de Nederlanders hebben 
verfijnd. Vervolgens stelt ze dat het Sranantongo een analoge ontwikkeling als het Nederlands 
kan doormaken als het wordt verfijnd. In het verleden, zo stelt ze, was het Nederlands een taal 
voor boeren en zeelui, waar men zich voor schaamde. Men sprak eerst Latijn en later Frans. 
Maar mensen vochten voor het respect van hun eigen taal, ze gingen woorden maken, boeken 
en gedichten schrijven en nu is het de taal voor een heel volk van hoog tot laag.105 

De analogieredenering van Treurniet blinkt niet uit in kennis van de muziek- en 
taalgeschiedenis. Opmerkelijk is dat de rol van de Statenbijbel bij de ontwikkeling van het 
Nederlands niet wordt genoemd, terwijl er werd gewerkt aan een vertaling van het Nieuwe 
Testament in het Sranantongo. Sarucco brengt deze mogelijke verspreider van het Sranan ook 
niet ter sprake in zijn interview met Voorhoeve. Treurniet gaat voorbij aan het feit dat Latijn 
en Frans de internationale contacttalen waren. De analogieredenering lijkt dan ook vooral 
ingegeven door de behoefte duidelijk te maken dat de status van een taal kan veranderen, wat 
op zich juist is. 

Literaire voorbeelden, wetenschappelijke belangstelling, de koloniale politiek als 
oorzaak van de achteruitgang van het Sranantongo, situaties waarin de taal al als bindmiddel 
tussen bevolkingsgroepen functioneert, buitenlanders (en dan nog wel Nederlanders!) die de 
taal leren en spreken, erop wijzen dat ook voor het Nederlands actie moest worden 
ondernomen voor het de status kreeg die het nu heeft, - de luisteraar werd werkelijk 
gebombardeerd met een keur aan argumenten die hem ertoe moest brengen anders tegen de 
taal aan te gaan kijken en hem als nationale taal te accepteren. De meeste argumenten waren 
al bekend uit de jaren zestig en later, maar ze stammen nu uit documenten uit de tijd zelf. Uit 
de tijd dat “de strijd” werd gevoerd. De ervaring dat het Sranantongo in Nederland onder 
Surinamers al als nationale taal functioneert, onderstreept nog eens de rol die het verblijf in 
Nederland speelde bij de herwaardering van het eigen cultuurgoed. 

                                                 
105 “Olansie, so din he bakra bin de takie, na wan tongo foe boeroe nanga watrase-boi. Ma na piepel fetie foe 
lespekie den eegie tongo, te din wienie. Din skafoe din tongo, mekie njoen wortoe di din no bin habie, din 
biegien foe skriefie boekoe, poema nanga siengie na ienie din tongo. Now a tron wan tongo foe wan herie piepel, 
lagie nanga he.” [“Hollands”, dat zeiden de elite Nederlanders, “is een taal van boeren en lieden van laag allooi.” 
Maar het volk heeft zich ingezet om hun eigen taal te respecteren, tot zij daarin geslaagd zijn. Ze hebben hun taal 
bijgeschaafd, nieuwe woorden gemaakt die er eerder niet waren, zij begonnen boeken te maken en gedichten en 
liederen in hun taal te schrijven. Nu is het een taal van een heel volk geworden van hoog tot laag.] 
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Het is vreemd dat Wie Eegie Sanie, die zozeer het gebruik van het Sranantongo 
propageert, deze taal niet steeds gebruikt in haar programma’s voor de Wereldomroep. Van de 
21 bewaard gebleven bijdragen zijn er tien in het Sranantongo en elf in het Nederlands. Uit 
alles blijkt dat men vrij was de taal te gebruiken die men wilde. Een verklaring hiervoor is 
misschien het volgende. Er is een bijdrage van Bruma waarin hij in het begin in het 
Sranantongo uitlegt waarom hij verdergaat in het Nederlands. Hij richt zich tot zijn 
landgenoten in Suriname en zegt dat wat hij te vertellen heeft, bestemd is voor de oren van 
andere mensen, mensen die hongerig zijn naar zaken over ons land.106 Het Westindische 
programma ven de Wereldomroep was destijds verpakt in een langere uitzending die gericht 
was op Midden- en Zuid-Amerika. Het kan dus goed zijn dat Bruma niet alleen de 
Nederlandse Antillen in gedachten had, ook al had men op Curaçao wel een afdeling, maar 
Nederlanders in de hele regio. 

De taal was niet de enige cultuuruiting die onder de aandacht van de luisteraars werd 
gebracht. Ook met de muziek werd dat gedaan. Drie keer werd er een programma aan gewijd, 
waarvan er twee bewaard zijn gebleven.107 Opvallend is dat twee door Eddy Bruma zijn 
gemaakt en hij het derde samen met Elias Bruma maakte.108 Van de zeven keer dat Bruma een 
programma maakte, is van zes het onderwerp bekend en de helft hiervan ging over muziek. 
Het is duidelijk dat hij er grote interesse in had, waardoor het des te opmerkelijker is dat hij de 
muziek niet noemt bij de cultuuruitingen in zijn eerste programmatisch bedoelde bijdrage. 

In het programma ‘Siengie Na Ienie West Indie’ op 20 oktober 1952 zegt Bruma in het 
begin dat je overal in West Indië muziek hoort en dat de muziek de kracht gaf om moeilijke 
tijden door te komen. Men zong om verdriet te verwerken en om verlichting te krijgen. In 
tegenstelling tot wat de titel suggereert, beperkt Bruma zich verder tot de Surinaamse 
“negermuziek”: “So na ienie Sranan toe te wie sa takie foe Sranan pokoe dan na nengre pokoe 
foe Sranan wie de takie.” [Zo ook in Suriname, wanneer wij over Surinaamse muziek spreken, 
dan bedoelen wij de negermuziek van Suriname.] In het voetspoor van Jettie Hajary, die er 
een lezing over heeft gehouden, verdeelt hij deze muziek in drie soorten:  
“1. na diepwatra pokoe foe din boesnegre foe Sranan [de authentieke muziek van de 
bosnegers in Suriname] 
2. na pokoe foe din fotosoema, die skafoe piekienso en die moksie nanga bakra kondre pokoe. 
[de muziek van stedelingen, die een beetje bijgeschaafd is en die vermengd is met Europese 
muziek.] 
3. nengre-siengie die din sabieman de skriefie en potie bakrakondrepartij gie din.” 
[negerliederen die de deskundigen schrijven en er Europese partijen aan toevoegen.]  

Net zoals de taal een mengelmoes is van verschillende talen, zo is de muziek ook een 
mengelmoes geworden, maar de Afrikaanse achtergrond is niet verloren gegaan: “Na moksie 
diesie tokoe no bin man mekie din njoen pokoe foe din srafoe lasie na Afrikan gron.” [Toch is 
het deze vermenging niet gelukt om de Afrikaanse oorsprong in de nieuwe muziek van de 
slaven teniet te doen.] Plaatsen waar bijna geen Nederlanders waren, daar is de Afrikaanse 
invloed veel groter en dat was het geval in het bos. Daar is de bosnegermuziek muziek 
geworden die mensen hielp in hun nieuwe leven. Men maakte er ook liederen om de goden te 
eren: de winti-liederen. 

                                                 
106 “Kondreman na Sranan, […] Din sanie die mie abie foe takie na gie tra sma jesie mie a takie din. Tra sma die 
e liebie na dorosee kondre en die angrie sabie wan-wan sanie foe wie kondre.” [ Landgenoten in Suriname, […] 
Wat ik te zeggen heb is voor andermans oren bestemd. Voor anderen die in het buitenland wonen en die ernaar 
snakken enkele dingen van ons land te weten.] 
107 Het programma ‘Het Westindische lied’ van 20-12-52, gemaakt door Eddy en Elias Bruma, zat helaas niet in 
het draaiboekenarchief. 
108 Ik heb niet kunnen achterhalen wie Elias Bruma was. 
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Tot de stadsliederen rekent hij de “lobi siengie”, de “kotie-siengie” en de “kawina 
singie”, die hij de moeder van het Surinaamse lied noemt, waar Surinamers hun hele ziel in 
hebben gelegd: “Din siengie datie na na mama foe Srananman siengie. Drape din srananman 
de potie din herie jeje na ienie.” [Die liederen zijn de bron van de liederen van de Surinamers. 
Daar leggen de Surinamers hun hele ziel in.] 

De derde soort muziek komt helemaal niet meer ter sprake, want Bruma eindigt ermee 
te stellen dat wat de calypso is voor Trinidad, de kawina voor Suriname is, waarna hij twee 
liederen laat horen: een kawina en een calypso. 

Beperkte Bruma zich in deze bijdrage tot de Creoolse muziek, in de andere bewaard 
gebleven muziekbijdrage (van maandag 18 oktober 1954) doet hij dit niet. Daar maakt hij ook 
beter gebruik van de mogelijkheden die het medium radio heeft voor muziek. Dat deed hij in 
de eerste bijdrage houterig door aan het slot twee liederen na elkaar te draaien, als mosterd na 
de maaltijd. De bijdrage begint in het Sranantongo. Daarin zegt hij dat zijn landgenoten niet 
moeten denken dat hij hun komt vertellen hoe hun land eruit ziet. Wat hij vertelt, is bestemd 
voor mensen buiten Suriname die graag meer over Suriname willen weten. 

Na dit begin in het Sranantongo gaat hij verder in het Nederlands. Hij neemt de 
luisteraar mee op een imaginaire wandeling door Paramaribo. Net van boord “wordt U zich 
ook met een schok bewust van het feit dat Suriname een land is van vele rassen. […] Het 
licht, de kleur en de geur van Paramaribo kan ik U niet in woorden schilderen, luisteraars. Uit 
mijn woorden zult U niet die eigenaardige sensatie krijgen, die iedere vreemde bezoeker daar 
ondergaat. Maar gelukkig kan ik U wel iets laten horen van de klanken, die de lucht van 
Paramaribo vullen. Sta mij toe Uw gids te zijn op een wandeling door deze merkwaardige 
tropische stad. Hoort U in de verte niet de klanken van de Kawina?”  

In Bruma’s tekst staat vervolgens (MATAPICA INKOMEN), waarmee hij aangeeft dat 
onder zijn volgende woorden de muziek gestart is. Hij vervolgt de tekst: “Zij bezingen een 
van Surinames mooie rivieren: Matapica. U begrijpt niet waar vandaan het geluid komt? Nu, 
hier achter de grote huizen moet U zijn; op dat oude erfje met zijn slavenwoningen. Dit 
steegje door en dan zult U het duidelijk horen.” Dan volgt een tijdje alleen muziek, waarna hij 
zegt: “Ja, dit is een Creools lied. Hoort U nog de oude Afrikaanse elementen? De slaven 
brachten hun liederen mee uit Afrika en schiepen daaruit in Suriname hun eigen muziek,” 
Daarna laat hij een “Lobie Siengie” horen, “een van de typische Surinaamse spotliederen, 
eertijds in Suriname een geducht wapen in persoonlijke en andere veten.” 

Hierna gaat hij naar een kroegje waar Chinese muziek klinkt. Hierover zegt hij: “Je 
kunt dit natuurlijk moeilijk Surinaamse muziek noemen. Het is een plaat uit China. Toch 
hoort deze muziek in het Surinaams klankenbeeld. Want deze chinees is zo goed Surinamer 
als ieder ander. […] Zij voelen zich verbonden met land en volk.” Na de Chinese muziek 
draait hij Amerikaanse jazzmuziek. Hij noemt dit internationaal. “Ook dit is een deel van 
Paramaribo, zo goed als van Parijs, Batavia, Washington.” 

Vervolgens gaat hij naar de cultuurtuin waar Hindostaanse muziek te horen is. Zijn 
commentaar: “Dit kunnen we nu wel Surinaamse muziek noemen, gespeeld door Surinamers, 
oorspronkelijk uit India afkomstig. […] Het is hun muziek, maar ook de creolen luisteren er 
graag naar. Zoals ook vele jonge hindustanen dansen op de creoolse kawina.” Hierna draait 
hij gamelanmuziek, waar hij verder niets over zegt, want hij vervolgt: “Een vreemd land is 
ons land toch, vindt U niet? Zoveel verschillende volkeren met hun eigen levensgewoonten en 
toch samenwonend op ons grondgebied.” Dan komt Max Woiski ter sprake, over wie hij zegt: 
“Ik heb gehoord dat hij met heel veel moeite de Surinaamse muziek zo heeft kunnen 
omvormen, dat zowel Surinamers als Europeanen zijn platen kunnen waarderen.” Hij sluit af 
met: “Er zijn veel Surinamers die op dit ogenblik trachten de Surinaamse muziek in een nieuw 
kleed te steken; U zult hierover zeker niet verbaasd zijn. Want op elk gebied probeert men 
Suriname te vernieuwen.” 
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Het is een uniek programma. Het is het enige waarin Wie Eegie Sanie het heeft over 
de cultuur van andere bevolkingsgroepen dan de Creoolse. Het geeft in concrete gevallen 
weer wanneer iets wel of niet tot de Surinaamse cultuur wordt gerekend. Creoolse muziek 
wel, want ze is in Suriname ontstaan en daarmee legt hij de norm aan die hij in zijn eerste 
bijdrage noemde. Chinese muziek niet en Amerikaanse jazz ook niet. Opvallend is dat hij 
Hindostaanse muziek wel tot de Surinaamse muziek rekent, zonder duidelijk te maken dat 
deze muziek op Surinaamse bodem is ontstaan en alleen in deze vorm in Suriname voorkomt. 
Opeens heeft hij als norm dat Creolen er ook graag naar luisteren, wat in individuele gevallen 
wel waar kan zijn, maar zeker niet massaal. Schrok hij in de praktijk terug om het geen 
Surinaamse muziek te noemen, omdat dit erop neer zou komen dat alleen Creoolse muziek 
Surinaamse muziek zou zijn? Over de Javaanse gamelan laat hij zich wijselijk niet uit. 
Ondanks deze inconsequenties is het programma waarschijnlijk bedoeld om de interesse in 
andere cultuuruitingen dan de Creoolse te laten zien. 

Zijn opmerking dat de Chinese muziek moeilijk Surinaamse muziek te noemen is, 
maar toch bij het Surinaamse klankbeeld hoort, schetst het probleem van Wie Eegie Sanie bij 
het bepalen wat tot de Surinaamse cultuur behoort. Een redenatie van de andere kant is nooit 
geprobeerd. Hiermee bedoel ik dat je je ook kunt afvragen of Suriname nog die typisch 
Surinaamse sfeer heeft, als je er iets uit weghaalt, bijvoorbeeld de Chinezen en hun 
cultuuruitingen.  

Het programma maakt ook duidelijk wie volgens Bruma het recht had zich Surinamer 
te noemen. Daar werd volgens Meel [1997: 16/17] binnen Wie Eegie Sanie verschillend over 
gedacht. Hij haalt Voorhoeve aan volgens wie Creolen het exclusieve recht daarop hadden en 
voegt daaraan toe dat de jonge Surinaamse nationalisten die elkaar in Wie Eegie Sanie 
ontmoetten dit standpunt deelden. Dit blijkt onjuist te zijn. Over de Chinees zegt hij: “deze 
Chinees is zo goed Surinamer als ieder ander. Zijn vader kwam misschien als contractarbeider 
hier. Na afloop van zijn contract bleef hij hier wonen. Zijn kinderen hebben zich hier een 
bestaan opgebouwd. Zij voelen zich verbonden met land en volk.” Over de Hindostaanse 
muziek heet het: ”Dit kunnen we nu wel Surinaamse muziek noemen, gespeeld door 
Surinamers, oorspronkelijk uit India afkomstig.” Over de Javanen zegt hij niets, evenmin als 
over hun muziek.  

Een onderwerp dat hier nog niet aan de orde is gekomen, maar waar Wie Eegie Sanie 
in haar programma wel aandacht voor vroeg, is de sociale toestand van de Surinamer in 
Nederland. Bruma had het er op 29 maart 1954 over. Hij maakt duidelijk dat men over 
voldoende geld moet beschikken als men hier komt om te studeren. “Want al is het waar, dat 
in vele gevallen het aan de [Surinaamse] Verenigingen lukt een werkkring te vinden voor in 
nood geraakte studenten, toch moet men daarbij nimmer vergeten dat dan meestal voor de 
studie zelf, het doel van de reis, geen tijd meer overschiet.”109 

In Nederland krijgen Surinamers met discriminatie te maken. Studenten weten zich er 
wel tegen te weren, maar anders gaat het met Surinamers die naar Nederland komen om te 
werken. “Er zijn slechts enkelen onder hen, die na een zware worsteling erin geslaagd zijn in 
maatschappelijk opzicht zich een goede plaats te verwerven in Nederland […] maar we 
kennen ook diegenen, die niet bestand zijn geweest tegen de maatschappij en daarin in de 

                                                 
109 In de twee laatste programma’s van Wie Eegie Sanie komen studenten aan het woord die hun problemen 
beschrijven. Op 8 oktober 1957 is dat Carlo Veldeman, die overdag werkt op een accountantskantoor en ’s 
avonds studeert voor m.o. - boekhouden en handelswetenschappen. Hij vindt het bijzonder zwaar, vooral ’s 
winters: “Dan kruip je als Surinamer het liefst in je bed. Maar dat kan nu eenmaal niet omdat er gestudeerd moet 
worden.” Op 23 oktober komt Wilfred Bean aan het woord die overdag werkt als elektrotechnisch monteur en ’s 
avonds naar de elektrotechnische school gaat. Hij vindt het moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Mensen die 
naar Nederland gaan, raadt hij aan inlichtingen in te winnen bij Surinamers die er al langere tijd gevestigd zijn. 
Beide bijdragen zijn in het Sranan. De teksten ontbreken, maar voor de inhoud baseer ik me op de samenvatting 
die de omroeper na hun verhalen gaf. 
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letterlijke zin van het woord zijn ondergegaan.” Bruma vindt dat men noch deze mensen, 
noch Suriname dient door de schuld bij hen te zoeken. In Suriname zelf leiden “de 
paradijsgedachte en de valse voorstellingen […] ertoe, dat de mensen onvoldoende voorbereid 
naar Nederland vertrekken.” Uit het vervolg blijkt dat een aantal van hen in de criminaliteit 
terechtkomt: “Wij moeten voldoende oog hebben voor de realiteit, dat er onder deze mensen 
enkelen zijn, die ook in Suriname in de onderwereld zouden zijn terecht gekomen. Maar het 
aantal anderen, dat door de omstandigheden omlaag gezogen wordt of gevaar loopt gezogen 
te worden is groot. […] Sociale nood drijft de mensen vaak het verkeerde pad op en het is in 
het belang van Nederland en Suriname, dat voorkomen wordt dat onze landgenoten hier in dit 
vreemde land een noodlijdend bestaan leiden.” Vandaar dat hij de Surinaamse regering vraagt 
hiernaar een onderzoek in te laten stellen. 

Wie Eegie Sanie en de Vereniging Ons Suriname proberen noodlijdende Surinamers te 
helpen. De laatste door het geven van materiële hulp “en ‘Wie Eegie Sanie’ door het 
organiseren van geregelde bijeenkomsten, waarop de leden geestelijk gestaald worden tegen 
de slagen, die de vreemde maatschappij waarin zij zitten hen toebrengt.” Als ik het vervolg 
goed begrijp, is er een groep studerende werkenden en studenten die dit werk doen, maar het 
kan ook zijn dat juist zij het zijn die gestaald moeten worden. Vanwege deze onduidelijkheid 
citeer ik het vervolg over deze hulp in zijn geheel: “Ook de fondsen van deze organisatie [Wie 
Eegie Sanie] zijn niet groot, waardoor het werk beperkt moet blijven tot een gedeelte van haar 
leden; een groep, die uit werkende jongens die in hun vak tevens scholing genieten en enkele 
studenten bestaat. Over de resultaten kan zij echter zeer tevreden zijn. Persoonlijk geloof ik 
dan ook dat dit systeem, dat nu reeds drie jaar gevolgd wordt veel doeltreffender is, dan een 
wilde strijd tegen een abstracte maatschappij van tien miljoen mensen op wien men toch nooit 
vat heeft.” 

Hier is sprake van niets meer of minder dan de eerste inburgeringcursus voor 
migranten in Nederland, ook nog eens gegeven door andere migranten. De inhoud van de 
cursus zal ongetwijfeld hebben bestaan uit het kweken van zelfbewustzijn door te wijzen op 
de waarde van het Surinaamse eigene. Het is een heel andere benadering van het 
inburgeringsprobleem dan de huidige, waarbij de nadruk ligt op het eigene van de 
Nederlandse samenleving. Verder gaat in Bruma’s betoog een nog onbekende doelstelling van 
Wie Eegie Sanie schuil: leden stalen tegen de slagen die de vreemde Nederlandse 
maatschappij hun toebrengt.  
 
Conclusies 

De programma’s van Wie Eegie Sanie bij de Wereldomroep verhelderen een aantal 
strijdpunten bij de beantwoording van de vraag waarom de vereniging er niet in slaagde 
andere bevolkingsgroepen dan de Creoolse te bereiken en dus geen nationale cultuur heeft 
kunnen opbouwen. Ik heb al aangetoond dat dit niet kwam doordat Wie Eegie Sanie alleen 
Creolen als Surinamers beschouwde, want dat deed men niet. Van Kempen [2002: 192] 
bestrijdt terecht de mening dat Wie Eegie Sanie een politiek van een gesloten Creools front 
wilde voeren. Dat laat de muzikale wandeling van Bruma zien. Tegelijkertijd ontzenuwen de 
programma’s een belangrijke pijler waarop Van Kempen zich baseert, namelijk de uitspraak 
van Sedney dat de vereniging het Sranan niet wilde opdringen aan andere bevolkingsgroepen, 
omdat er binnen de vereniging nooit gesproken werd over de Creoolse cultuur, maar over 
nationale cultuur. Er werd in de programma’s vrijwel uitsluitend gesproken over de Creoolse 
cultuur met een sterke nadruk op het Sranantongo, waarvan gezegd werd dat het in Nederland 
al als bindmiddel tussen de diverse bevolkingsgroepen functioneerde. De taalsituatie bij 
Surinamers in Nederland werd de Surinaamse luisteraars voorgehouden als een ideaal; 
Hindostanen en Javanen kunnen dit moeilijk anders hebben opgevat dan dat hun het 
Sranantongo werd opgedrongen.  
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In de programma’s van Wie Eegie Sanie klinkt bijna geen interesse in de cultuur van 
andere bevolkingsgroepen. Alleen in de muzikale wandeling van Bruma komen andere 
bevolkingsgroepen even voor. Het predikaat Surinamer werd niet gereserveerd voor Creolen 
en op de cultuur van andere bevolkingsgroepen werd ook niet neergekeken, maar je zou 
verwachten dat men programma’s zou wijden aan aspecten die in andere culturen aanwezig 
zijn die op Surinaamse bodem ontstaan zijn, maar ze waren er niet. Toch is het goed mogelijk 
dat Sedney te goeder trouw is als hij zegt dat er binnen Wie Eegie Sanie niet over de Creoolse 
cultuur werd gesproken, maar over de nationale cultuur. Dat komt waarschijnlijk door de 
definitie die men ervan gaf.  

De vraag wat behoort tot de nationale Surinaamse cultuur, beantwoordde de leider 
Bruma op 9 april 1951 in het eerste programma van Wie Eegie Sanie toen hij een soort 
beginselprogramma gaf. Dat gebeurde dus ruim vier jaar voor het artikel in De Koerier, dat 
tot nog toe werd gezien als de eerste beginselverklaring.110 Bruma beschouwt als Surinaamse 
cultuur die eigenaardigheden op het terrein van de taal, de traditie en de cultus die hun 
karakter ontlenen aan Suriname, die typisch Surinaams zijn en die men nergens anders ter 
wereld in die vorm aantreft. Dat zijn bijna per definitie allemaal Creoolse eigenaardigheden. 
Dat de taal hierbij extra aandacht krijgt, zal mede te maken hebben met het feit dat deze ook 
door de andere bevolkingsgroepen wordt gebruikt als lingua franca.111 Het is goed mogelijk 
dat in Sedney’s optiek men het per definitie heeft over Nationale cultuur als men het over 
Creoolse cultuur heeft. 

Dat stuit natuurlijk op weerstand bij andere bevolkingsgroepen. Daar komt nog eens 
bij dat er bijdragen zijn waarin expliciet de Afrikaanse elementen van de Creoolse cultuur 
worden benadrukt. Moll doet dit het meest uitgesproken: Wie Eegie Sanie is voor het in ere 
herstellen, voor het verdiepen, voor het algemeen respecteren van de Afrikaanse 
cultuurelementen, zegt hij. Maar niet alleen hij wijst op de Afrikaanse elementen. Het is 
opvallend hoe vaak op de Afrikaanse herkomst wordt gewezen met een klank van trots, zoals 
Bruma op zijn muzikale wandeling: “Ja, dit is een Creools lied. Hoort U nog de oude 
Afrikaanse elementen?” Zo’n opmerking past natuurlijk helemaal bij het streven de eigen 
cultuur naar waarde te laten schatten en de schaamte ervoor te bestrijden, maar het doet geen 
goed aan het streven andere bevolkingsgroepen voor je standpunt te winnen, die juist van die 
Afrikanismen niet veel moeten hebben. 

Wie Eegie Sanie doet in zijn programma’s alle mogelijke moeite om de Afrikaanse 
elementen uit de Creoolse cultuur in ere te herstellen, zodat deze zich vrij en onafhankelijk 
kunnen ontwikkelen. Dit sluit helemaal aan bij de visie die Moll had op het streven van Wie 
Eegie Sanie. Maar men vertelt er niet bij dat men dit doet om later een synthese van alle 
bestaande culturen in Suriname mogelijk te maken. Een luisteraar kan dus moeilijk kwalijk 
genomen worden dat men ging denken dat hem de Creoolse cultuur werd opgedrongen. 

Er rijst nog een ander beeld op uit de programma’s van Wie Eegie Sanie en wel dat de 
cultuurpolitieke strijd die Wie Eegie Sanie voert, een strijd is binnen de Creoolse groep. Het 
kolonialisme krijgt natuurlijk terecht ook de schuld van de onderwaardering van en het 
neerkijken op de eigen cultuur, maar in de contemporaine situatie moet vooral de eigen 
lichtgekleurde elite het ontgelden, want zij heeft de touwtjes in handen en zij kijkt neer op de 
taal en de Afrikaanse cultuurelementen. Deze constatering past bij het beeld dat Moll schetst: 
eerst de Creoolse (volks)cultuur rehabiliteren.  

                                                 
110 Onder andere door Van Kempen [2003: 614] die schrijft: “In 1955 zette Wie Eegie Sanie uiteen wat haar 
bezielde.” 
111 Het Sarnami, de taal van de Hindostanen, maakte weliswaar in Suriname een eigen ontwikkeling door, maar 
werd niet als lingua franca gebruikt, waardoor het ongeschikt was als nationale taal. Maar volgens de definitie 
van Bruma was het wel echte Surinaamse cultuur. Het is nog maar de vraag of Wie Eegie Sanie op de hoogte 
was van het eigen-aardige van het Sarnami, want de Sarnami-beweging kwam pas later in Nederland op gang.  
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De bewaard gebleven programma’s van Wie Eegie Sanie tonen ondubbelzinnig aan 
dat Wie Eegie Sanie zich concentreerde op de Afrikaanse elementen uit de Creoolse cultuur. 
Het is de belangrijkste oorzaak voor het feit dat de vereniging er niet in geslaagd is haar 
boodschap bij andere bevolkingsgroepen te laten overkomen. Het lijkt wel dat bij de sprekers 
het besef niet leefde dat zij via de Wereldomroep niet alleen de Creoolse groep bereikte, maar 
ook de andere bevolkingsgroepen. Het lijkt wel dat het buiten hun gezichtsveld lag dat andere 
culturen dit als een bedreiging van de hunne zouden zien. 

De teruggevonden programma’s van Wie Eegie Sanie onderstrepen nog eens hoe groot 
het belang is van bronnen uit de tijd zelf. Tot nog toe droegen betrokkenen het beeld uit dat 
Wie Eegie Sanie zich sterk maakte voor een nationale cultuur, een samensmelting van alle 
aanwezige culturen. Dit beeld is vooral ontstaan uit de herinneringen die betrokkenen later 
vertelden. De historische bronnen tonen de onjuistheid hiervan aan. Zij laten zien wat men in 
feite deed, in tegenstelling tot wat men achteraf dacht dat men had gedaan. De beeldvorming 
over Wie Eegie Sanie werd destijds vooral bepaald door wat men via de Wereldomroep naar 
buiten bracht, want men trad verder bijna niet naar buiten en legde zich vooral toe op 
vormingsactiviteiten en interne discussies. De programma’s die men voor de Wereldomroep 
verzorgde, waren daar een uitzondering op.112  

Ze voegen ook veel toe aan de kennis over Wie Eegie Sanie. De eerste 
beginselverklaring met een duidelijke omschrijving van de cultuuropvatting van de verenging 
kwam boven water. Daarin bleek dat ook de confrontatie met de oosterse cultuur een rol 
speelde bij de motivatie voor de bezinning op een eigen cultuur. Op organisatorisch gebied 
werd 1950 als oprichtingsjaar gevonden en het feit dat de Nederlandse afdeling in ieder geval 
tot augustus 1957 een eenhoofdige leiding had, geen leden kende en geen contributie inde. Ze 
maken ook duidelijk op welke manier men aan politiek deed en dat de staatkundige 
onafhankelijkheid het uiteindelijke doel was na de culturele onafhankelijkheid. Duidelijk 
werd ook hoe het verblijf in Nederland een rol speelde bij het propageren van het Sranantongo 
als nationale taal.  

Bruma kende in zijn beginselverklaring kunstenaars een belangrijke rol toe bij het 
concretiseren van de typisch Surinaamse sfeer. Aan de literatuur werd daarom aandacht 
besteed in de programma’s. Onbekend was dat de Wereldomroep de primeur had van het 
verhaal De Fuik en dan nog wel in de Sranan-versie, die eerst jaren later in druk zou 
verschijnen. Ook de muziek kreeg aandacht, zowel door ze te laten horen als door 
achtergronden erover te vertellen. De meeste aandacht in de programma’s kreeg het 
Sranantongo waarvan men de status met een keur van argumenten wilde verhogen. Een 
onbekende activiteit van Wie Eegie Sanie bleek het organiseren van inburgeringscursussen 
om te voorkomen dat kansarme Surinamers dreigden af te glijden in de criminaliteit. Ondanks 
het feit dat een flink aantal programma’s niet in het draaiboekenarchief terug te vinden was, 
leverde het toch een schat aan nieuw materiaal op. 

Het valt niet meer te achterhalen hoe Wie Eegie Sanie bij de Wereldomroep een min 
of meer vast programma kreeg. Hein Eersel mailde me daarover: “Reconstructie van het 
verleden, een moeilijke zaak! Er gebeurde zoveel in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 
[…] Ik weet niet wie Wie Eegie Sanie heeft binnengebracht bij de Wereldomroep, maar ik 
herinner me wel iets van de uitzendingen over de Surinaamse literatuur, maar het meeste ben 
ik vergeten. Het is niet belangrijk geweest, althans niet in mijn leven. Ik geloof dat de 

                                                 
112 Doordat Wie Eegie Sanie bijna niet naar buiten trad, kon later zelfs het beeld ontstaan dat de beweging geen 
kans kreeg haar boodschap naar buiten te brengen. Een voorbeeld hiervan is wat Frank Martinus Arion schrijft: 
“Het is zeker wetenswaardig dat deze [beweging] voor het onderbrengen van zijn doelstellingen destijds nergens 
anders dan in het Friese tijdschrift Der Tsjerne [sic] onderdak vond.” [Martinus Arion 2009: 35]. Deze 
beeldvorming is vanuit nationalistisch strijd-oogpunt heldhaftiger dan de realiteit dat het enige Nederlandse 
internationale radiostation alle ruimte bood, maar dat men er zelf vaak geen gebruik van maakte. 
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Wereldomroep probeerde om Engeland na te doen dat in die tijd via de radio veel aandacht 
besteedde aan de opkomende West-Indische letteren. Ik kan echt niet zeggen dat de 
Wereldomroep een wezenlijke bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van de 
Surinaamse letterkunde. […] Wat de Wereldomroep dan wel voor de Surinaamse letteren 
betekend heeft, behalve misschien een soort doorgeefluik naar Suriname in de vijftiger jaren, 
moet jij uitzoeken.”  

Eersel omschrijft precies de betekenis van de Wereldomroep voor Wie Eegie Sanie: 
een doorgeefluik. En, zo voeg ik eraan toe, het belangrijkste doorgeefluik voor Wie Eegie 
Sanie. Zo kregen Surinamers uit de eerste hand de ideeën over culturele zelfstandigheid en de 
gewenste nieuwe status van het Sranantongo. Zo kregen ze ook te horen welke rol men de 
Creoolse cultuurelementen toebedacht en dat kan wel eens een rol gespeeld hebben bij het 
verwerpen van een aantal van Wie Eegie Sanie’s ideeën. Zo kregen Surinamers ook de ideeën 
te horen over zelfrespect en de waardering van de eigen cultuur. Ik heb er al eerder op 
gewezen dat er een ondoordacht aspect zat in de opzet van Wie Eegie Sanie. Het 
functioneerde vooral als vormingsinstituut en die vorming gebeurde binnenskamers, maar 
men moest zich op de buitenwereld richten om de idealen in brede kring ingang te doen 
vinden. Uit de woorden van Eersel blijkt dat het belang van dit laatste is onderschat.  

Eersel bagatelliseert in feite de programma’s van Wie Eegie Sanie voor de 
Wereldomroep. Dat lijkt me gezien de teruggevonden teksten niet terecht. Evenmin als het 
terecht is te suggereren dat wat de Wereldomroep deed van minder belang was omdat ze de 
BBC probeerde na te doen. Zo’n opmerking roept de retorische vraag op of de ruimte die aan 
schrijvers voor de microfoon wordt geboden van minder belang is als hetzelfde in een ander 
land iets eerder gebeurt. 

Interessant is de vraag: waarom wilde de Wereldomroep, in casu Van de Walle, een 
vast programma van Wie Eegie Sanie uitzenden? Dat lag niet voor de hand omdat Wie Eegie 
Sanie een sterk nationalistische beweging was, terwijl de Wereldomroep de nationale omroep 
van Nederland was, onder meer opgericht om de banden met de koloniën te onderhouden. De 
achtergronden van Van de Walle zullen bij zijn keuze voor Wie Eegie Sanie een rol hebben 
gespeeld. Van Kempen [2203: 922] noemt hem terecht “een van de weinige kenners van het 
Caraïbisch gebied”. Hij was op de hoogte van de ontwikkelingen in het Engelstalige gebied, 
waar de culturele dekolonisering al eerder was begonnen.  

Zelf blijkt hij in zijn rapport Suriname (1945) ook een voorstander van culturele 
dekolonisatie. Hij spreekt er herhaaldelijk schande van dat Europeanen op de Surinaamse 
cultuur neerkijken en Creolen wegzetten als “wilden” en “een onbeschaafd volkje”. Met name 
drukt hij zijn waardering uit voor de culturele uitingen van de marrons: “Wie met deze 
menschen in aanraking is gekomen, wie hun dorpen heeft bezocht, wie urenlang in smalle, 
ranke korjalen der djoekas over de groote rivieren gevaren heeft, wie langszij dezer rivieren 
regelmatig de teekenen hunner religieuze opvattingen zag staan, wie het stoffig in hygiënisch 
opzicht lang niet volmaakte Paramaribo achter zich gelaten heeft en de kraakzindelijke dorpen 
der boschnegers heeft bezocht; wie het houtsnijwerk dezer geboren kunstenaars heeft gezien; 
wie iets weet van hun diepzinnige gebruiken en van hun het geheele leven omvattende 
magische bewustzijn; wie iets weet over hun vooroudersvereering, hun dansen, hun liederen 
en hun taal, zal niet meer spreken van een onbeschaafd volkje, dat ergens vergeten in het 
binnenland van Suriname leeft.” [Van de Walle 1945: 10].  

Hij neemt het ook op voor de Creoolse onderlaag in de stad in een betoog dat gaat 
over “de kern van het probleem in Suriname”. Die kern is niet alleen economisch, maar ook 
cultureel. De Creolen zijn in een “keurslijf gedwongen dat geen aanknopingspunten vond met 
de eigen cultuur.” Zij gingen als dragers van die cultuur verloren ”daar deze van Europeesche 
zijde als ‘wild’ en ‘onbeschaafd’ gekenmerkt werd, zoodat een diepe, zij het ongemotiveerde 
schaamte ontstond voor wat in werkelijkheid een bron van oprecht zelfbewustzijn had kunnen 
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zijn.” [Ibid.: 119]. Die Europese houding is een kenmerk van het kolonialisme, zo laat Van de 
Walle al in het begin van zijn rapport zien met een verwijzing naar wat op Curaçao is 
gebeurd: de Europeaan “zich van roeping en leiding bewust, [sluit] vol afschuw de oogen 
voor deze onderlaag, voor dit geheimzinnige ‘achterleven’. Het lijkt hier wel Afrika, waar in 
het geheel geen beschaving is, moppert Monseigneur Niewindt.” [Ibid.: 11]. 

Van de Walle komt niet alleen op voor het culturele bezit van de Creoolse onderlaag, 
hij breekt ook de staf over de houding van de Creoolse elite, die hen tot westerling wil maken. 
Die elite bestaat uit “doorgaans halfbloeden, die meenen dat zij alles wat zij zijn, te danken 
hebben aan Nederland en, ondanks de klaarblijkelijke feiten, die in een andere richting 
wijzen, het standpunt verdedigen, dat Suriname een Nederlandse Volksplanting zou zijn.” 
[Ibid.: 119]. Hij trekt politieke consequenties uit zijn stellingname als hij het heeft over 
veranderingen in het kiesrecht. Dat was voorbehouden aan een kleine groep omdat er 
inkomens- en opleidingseisen aan gesteld waren, waardoor het in feite beperkt was tot de 
welvarende lichtgekleurde Creolen. Hij vindt dat dit moet veranderen en pleit voor algemeen 
kiesrecht: “Laat men dus trachten om deze rechten [algemeen kiesrecht en 
bestuursdecentralisatie] niet in de eerste plaats in handen te laten van een intelligentsia, die 
lang niet altijd blijk gaf, in staat te zijn om aan de wenschen en verlangens der bevolking 
gestalte en inhoud te geven.” [Ibid.: 121]. 

Van de Walle formuleerde in zijn rapport in feite al standpunten van Wie Eeegie 
Sanie, voordat deze vereniging bestond. Dat hij voor Wie Eegie Sanie ruimte maakte in zijn 
programmering is vanuit zijn perspectief dan ook niet verwonderlijk. Verwonderlijker is dat 
hij er ruimte voor kreeg van de directie van de Wereldomroep in een tijd dat het besef een 
koloniale wereldmacht te zijn voor velen nog steeds een belangrijk onderdeel was van de 
Nederlandse identiteit. Wellicht was ze niet op de hoogte van de inhoud van de programma’s, 
omdat Van de Walle deze anti-koloniale en nationalistische beweging steeds nadrukkelijk liet 
aankondigen als een culturele vereniging. Op deze wijze heeft Van de Walle geprobeerd bij te 
dragen aan een grotere waardering voor het eigene in Suriname. Dat Wie Eegie Sanie daar 
niet maandelijks gebruik van maakte, ligt in de tweeslachtigheid van haar doelstelling 
besloten: een vormingsinstituut zijn dat in brede kring een politieke en culturele 
mentaliteitsverandering teweeg brengt. Meestentijds, zo bleek ook, was men alleen het eerste 
en hechtte men dus niet erg veel belang aan de promotie naar de buitenwereld van de 
mentaliteitsverandering.  
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7. HUBERT DENNERT 
 

Inleiding 
In de volgende hoofdstukken analyseer ik de Wereldomroepverhalen van individuele 

auteurs, de plaats ervan binnen hun oeuvre en de betekenis ervan voor hun ontwikkeling als 
schrijver.  
 

Hubert Dennert werd op 22 oktober 1927 op Curaçao geboren.113 Zijn vader Frits was 
een blanke Surinamer die bij de Shell werkte. Zijn moeder was Antonia Catherina Marugg. 
De Curaçaose schrijver Tip Marugg is een neef van haar. Vlak na de geboorte van Hubert 
verhuisde het gezin naar Aruba, want Frits Dennert werd overgeplaatst naar een andere Shell-
raffinaderij, de Eagle op Aruba.114 Hij doorliep op Aruba de mulo en ging samen met zijn 
vriend Oscar Henriquez in de kost op Curaçao waar ze van 1942 tot 1945 op het Peter 
Stuyvesant College zaten. Aruba had toen nog geen middelbare school. Direct na de oorlog 
vertrok hij naar Nederland waar hij medicijnen studeerde. Toen hij terugkwam op Aruba, 
stelde de gedeputeerde van Volksgezondheid, zijn oude vriend Oscar Henriquez, hem aan als 
gouvernementsarts in Savaneta. Zijn eerste vrouw, Dori Touber, overleed op 36-jarige leeftijd 
aan een tumor. Hij hertrouwde met de verpleegster Nora Bosselaar. Ondertussen was hij de 
politiek ingegaan. Op 12 februari 1971 werd hij beëdigd als minister van Welvaartszorg in het 
kabinet-Isa. Hij zat in dat kabinet voor de Arubaanse PPA. Door problemen tussen de 
Curaçaose partijen was het een uniek kabinet: het bestond uit zes ministers uit Aruba en 
slechts drie uit Curaçao. De eilandraadsverkiezingen van 7 mei 1971 verschaften op Curaçao 
meer duidelijkheid over de politieke verhoudingen, waarna per 7 juli 1971 de Curaçaose NVP 
aanschoof bij de regeringscoalitie. Dit leidde tot een herverdeling van de portefeuilles. 
Premier Isa maakte plaats voor zijn partijgenoot Beaujon en H.R. Dennert kreeg de 
portefeuille van Justitie. Bij dezelfde verkiezingen maakte de nieuwe partij MEP onder 
leiding van Betico Croes op Aruba een vliegende start in de politiek: ze veroverde 7 zetels 
van de 22 in de eilandsraad. De PPA hield met 11 zetels weliswaar de absolute meerderheid, 
maar ze had er een geduchte concurrent bij gekregen.  

Grote commotie veroorzaakte de Nederlandse parlementaire delegatie die in 
augustus/september een bezoek bracht aan de Antillen. De voorzitter van de delegatie, de 
PvdA-er Mr. Th. van Lier verklaarde dat Nederland geen bezwaar zou hebben als de 
Nederlandse Antillen midden jaren zeventig onafhankelijk zouden zijn. De Arubaanse PPA 
reageerde bij monde van minister Dennert: “Wij hebben nooit om onafhankelijkheid 
gevraagd. Nu gaat het erop lijken alsof Nederland van ons afwil. Het volk is er ook helemaal 
niet op voorbereid. De onafhankelijkheid zou trouwens vooraf moeten gaan door een ruime 
overgangsperiode.” [Reinders 1993: 98]. Zijn PPA was voorstander van een federatieve 
Antillen. Bij de Statenverkiezingen van 3 augustus 1973 koos het Arubaanse volk voor het 
standpunt van de M.E.P., die los van Curaçao wilde komen. De MEP verdrong de PPA dan 
ook uit het volgende kabinet, zodat er op 20 december 1973 een einde kwam aan de korte 
ministeriële loopbaan van Hubert Dennert. Hij vertrok naar Nederland, waar hij in Delft nog 

                                                 
113 De biografische gegevens zijn verschaft door zijn zussen Tilly en Glenda en door zijn vriend en partijgenoot 
Oscar Henriquez. 
114 Het bedrijf dat deze raffinaderij op Aruba vestigde was de ‘Compania Mexicana de Petrol el Aquila’. De 
feitelijke eigenaar was de Koninklijke Shell Groep. De raffinaderij kreeg de naam N.V. Arend Petroleum 
Maatschappij, maar werd op Aruba aangeduid als ‘Arend’ of ‘Eagle’. Van 1943 tot 1945 werd er niet 
geraffineerd, maar werd de opslagcapaciteit gebruikt voor de Lago. Dit gebeurde ook van 1950 tot 1953, waarna 
het bedrijf ophield te bestaan. Het was een betrekkelijk kleine raffinaderij, met 440 werknemers in 1948. De 
arbeiders kwamen van Aruba. Leidinggevenden waren meestal Engelsen. Gegevens ontleend aan: Alofs/Merkies 
2001: 51-52.  
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enkele uren per week als keuringsarts zou gaan werken. Bij de keuring hiervoor werd bij hem 
longkanker geconstateerd. Vlak daarop stierf hij in 1981. Hij werd begraven in Rijswijk. 

Niemand van mijn zegslieden wist dat Hubert Dennert ooit verhalen had geschreven; 
hij had het er nooit met hen over gehad en het was onbekend in de familie. Zijn zus Tilly was 
er niet verbaasd over dat haar broer aardige verhalen had geschreven: “Hubert kon alles: 
tennissen, schaken, bridgen, - hij won alle prijzen. Hij speelde ook piano. Bij een feest 
wachtte men op hem. Het begon pas als hij er was. Thuis zeiden we tegen elkaar: ‘Het is niet 
eerlijk, de een kan alles en wordt nog politicus ook.’ ” Zijn vriend Oscar Henriquez, met wie 
Hubert Dennert op Curaçao in hetzelfde kosthuis woonde en in dezelfde klas zat, was 
daarentegen wel verbaasd dat Hubert in Nederland verhalen geschreven had. “Een schrijver 
heeft toch een boodschap, een thema, en is toch een gedreven mens? Zo’n man was Hubert 
niet,” aldus Oscar Henriquez. 

Er was algemeen onbegrip over de keus van Hubert Dennert voor de politiek. Volgens 
zijn zus Tilly nam men hem dat als arts kwalijk. “Als hij drie dagen als minister naar Curaçao 
was geweest, stonden er de dag dat hij terugkwam lange rijen voor zijn spreekkamer te 
wachten.” Zijn zus vermoedt dat haar broer de politiek inging, omdat het thuis niet erg 
boterde. Ook Oscar Henriquez begreep niet dat Dennert voor de politiek koos. “Ik zei tegen 
hem: ‘Als arts ben je toch belangrijk voor het eiland?’ Maar Hubert wilde meer dan arts zijn, 
hij had persoonlijke ambities.” Dit was Oscar Henriquez al op Curaçao duidelijk geworden. 
Daar musiceerden ze regelmatig samen, Hubert piano en Oscar kwarto, en op een keer zei 
Hubert: “Ik ga naar Nederland om arts te worden. Dan kan ik bij terugkeer op Aruba lid 
worden van Tivoli.” 115 Volgens Henriquez voelde Hubert zich niet erkend op Aruba. “Het 
had niets te maken met het feit dat zijn vader Surinamer was. Die was geaccepteerd op Aruba, 
was blank evenals zijn moeder, en sprak niet Surinaams-Nederlands, maar gewoon 
Nederlands. Hij werd dan ook niet als Surinamer beschouwd, want hij sprak ook goed 
Papiamento. Zijn vader zat bij de administratie van Eagle, niet de top maar wel een 
behoorlijke baan. Ze konden tamelijk ruim leven, maar er was toch weer niet genoeg om 
Hubert te laten studeren. Hubert ging met een beurs naar Nederland. Maar zijn vader zat er 
helemaal niet mee, dat hij geen lid van Tivoli kon worden. Hubert wel, want hij was erg 
ambitieus. Hij wilde meer dan arts zijn.” 

Ook over de reden van zijn vertrek naar Nederland verschillen de meningen. Volgens 
Oscar Henriquez ging hij uit teleurstelling dat zijn benoeming tot gezaghebber niet doorging. 
Hij was minister geworden, een post waar andere partijgenoten ook op uit waren en toen zij 
dat niet werden, had Hubert volgens Oscar Henriquez vijanden in de partij. Na zijn 
ministerschap wilde Dennert zijn vriend Henriquez als gezaghebber opvolgen. Hij werd ook 
voorgedragen, maar mensen uit de eigen partij blokkeerden de benoeming. Henriquez: “Daar 
was hij verbitterd over. Daar komt bij dat zijn eerste vrouw was overleden. In die tijd dronk 
hij thuis ook veel. Hij ging uit de politiek en naar Nederland. Volgens mij wist hij toen al dat 
hij ziek was, maar hij sprak er met niemand over.” 

Huberts zus Tilly bestrijdt dat hij uit teleurstelling naar Nederland ging. “Hij was 
helemaal niet verbitterd, hij maakte geen bittere indruk. Hij had last van zijn hart, daarom 
ging hij. Hij wilde er nog een paar uur per dag als keuringsarts werken en zou dat in Delft 
gaan doen. Hij moest ervoor worden gekeurd. Hij zei: ‘Ik ben zelf dokter, mij mankeert niets,’ 
maar men ontdekte longkanker en hij heeft nog maar kort geleefd.” 

In het bovenstaande ben ik uitvoeriger ingegaan op het leven en werken van Hubert 
Dennert, omdat hij in de literatuur een totaal onbekende is en men hem licht zou verwarren 
met zijn Curaçaose neef Henk Dennert, die wel een rol in de literatuur speelde. De verhalen 
die ik in het archief van de Wereldomroep vond, zijn dan ook de enige die hij geschreven 

                                                 
115 Een besloten sociëteit van de upper ten van Aruba. 
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heeft. Tussen 2 april 1949 en 19 december 1953 zijn achttien bijdragen van Hubert 
uitgezonden. Omdat de meeste draaiboeken van vóór 18 februari 1949 ontbreken, is niet meer 
na te gaan of dit de eerste keer was, dat Dennert in de uitzending zat. Het is aannemelijk dat 
hij al eerder optrad, omdat hij voorzitter was van de Vereniging van studerenden uit de 
Nederlandse Antillen in Nederland die vanaf het begin van de uitzendingen bijdragen 
leverde.116 

De draaiboeken kondigen Hubert Dennert achttien keer als spreker aan. Vijf keer doet 
hij dat voor de Vereniging van Antilliaanse Studenten in Nederland, waarbij hij ingaat op hun 
activiteiten. Op Oudejaarsdag 1950 wenst hij samen met Raúl Römer en Irving Plantz de 
luisteraars een gelukkig nieuw jaar. De andere keren vertelde hij eigen ervaringen. In 
onderstaande lijst is met een sterretje aangegeven als een bijdrage ontbrak in het archief. 
Meestal staat boven de bewaard gebleven teksten ook de titel van het verhaal. Dit is niet het 
geval bij ‘De lente in Amsterdam’ en ‘De ontwakende natuur’. Deze bijdragen werden onder 
deze titels aangekondigd door de omroeper. Omdat de wel vermelde titels op de typoscripten 
steeds corresponderen met de aankondigingen van de omroeper gebruik ik bij deze twee 
verhalen de titel die de omroeper noemt. 
 
 2 april 1949: De lente in Amsterdam. 
18 juni 1949: Impressies van Amsterdamse verkiezingspropaganda.* 
18 augustus 1949: Zomervakantie in Nederland.* 
26 december 1949: Sneeuw en zon op Kerstmis.  
8 april 1950: Een Arubaan in Den Haag. 
28 augustus 1950: Sport in Nederland. 
9 juni 1951: De ontwakende natuur. 
30 juli 1951: Jongeren op vakantie in Nederland.* 
29 september 1951: Wat wij hier missen. 
8 december 1951: Sinterklaasfeest in Nederland. 
25 augustus 1952: Een Antilliaan kampeert in Nederland. 
19 december 1953: Uit en Thuis.  
 

In dit hoofdstuk zal ik eerst de negen verhalen analyseren. Vervolgens komt de vraag 
aan de orde welke plaats deze verhalen innemen binnen de literatuurgeschiedenis van de 
Nederlandse Antillen. Bij Hubert Dennert is het niet mogelijk na te gaan welke plaats zijn 
Wereldomroepverhalen innemen binnen zijn oeuvre, want deze verhalen zijn zijn totale 
oeuvre. Wel roepen de biografische gegevens twee andere vragen op: hoe komt het dat 
niemand wist dat een bekend en vooraanstaand man ooit verhalen had geschreven? En 
waarom had iemand die kennelijk vaardig kon schrijven dat alleen maar in zijn studententijd 
gedaan? 
 

DE VERHALEN VAN HUBERT DENNERT 
 

Omdat het werk van Hubert Dennert totaal onbekend is, citeer ik een typerend verhaal 
van hem vrijwel integraal om zo een beeld te geven van zijn verhaalopbouw en manier van 
vertellen. Het is ‘De ontwakende natuur’, dat is opgenomen op 5 juni 1951 en uitgezonden op 
9 juni 1951. 
 

                                                 
116 In een bijdrage op dinsdag 11 oktober 1949 vertelt Hubert Dennert dat de vereniging het contact met de 
Antillen onderhoudt door de pers “en de PCJ, die ons om de 6 weken ongeveer een kwartier zendtijd toestaat.” In 
dezelfde bijdrage vertelt hij ook dat de vereniging in 1946 is opgericht. 
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De natuur in Nederland ontwaakt weer. Of misschien moest ik zeggen dat de natuur 
hier weer is opgestaan, want het ontwaken heeft al enkele maanden geleden plaats gehad. Dat 
is het grote verschil met onze natuur op Aruba. Hier in Nederland is zij steeds in actie. Ze 
houdt haar winterslaap en ontwaakt in het voorjaar. Op Aruba houdt zij echter nooit rust, ze 
is daar steeds wakker. Het nadeel hiervan is dat ze wel eens moe wordt van dat lange waken 
en er wat bleek gaat uitzien. Maar geen nood, we wachten rustig af tot onze afgestudeerde 
landbouwkundigen komen om haar de juiste middelen toe te dienen zodat ze fris blijft. 

Maar met dit al wil ik zeggen, dat het weer zomer in Holland is. Langzamerhand is het 
warmer geworden, en nu is het al zo dat je weer zonder overjas kan uitgaan. Dit tenminste als 
het niet regent, want dat gebeurt hier nogal vaak. De zon schijnt hier lekker en soms is het 
zelfs te warm. Als je gewend bent aan de koude winter hier, dan heb je het al gauw te warm. 
Maar zo warm, als wij dat op Aruba kennen, neen. Dat moest ik laatst ondervinden. Ik 
ontmoette op een mooie zonnige dag een oude schoolvriend uit Curaçao. Na wat 
herinneringen opgehaald te hebben zei ik zo tegen hem: “Ta haci calor, bo na ta hanja?” 
[“Het is warm. Heb jij het niet warm?”] “Calor?” [“Warm?”], zei hij tegen mij, “bo ta loco 
homber,” [“je bent gek man,”]. Je weet niet meer wat warmte is. Ik protesteerde niet eens 
want hij had gelijk. Maar het kan ook niet anders als je hier lange tijd woont. Als men van 
hier naar de tropen gaat went men daar ook gauw en dan vindt men het hier koud. Het is 
steeds weer een wisselwerking. Daarom is het reizen ook zo leuk. Je ziet steeds nieuwe dingen 
en gewoonten en het aardige is je reacties daarop. Wij Antillianen hebben dat zeer typisch. Zo 
zei laatst iemand, voor wie ik enige entreekaartjes voor de bioscoop had gekocht tegen mij: 
Wat een grote kaartjes. Zo hebben we ze op Aruba niet. Ik ga er een heleboel van kopen en 
opsparen. 

En een jongen, die Piet Kraak, Nederlands nationale doelverdediger, had zien spelen, 
reageerde met de woorden: Y toch Hatot ta mijó keeper cu tabatin, cu tin y cu lo tin. [En toch 
is Hatot de beste keeper die er was, die er is en die er zal zijn.] En wie weet heeft hij gelijk 
ook. 

Nog zo’n typische reactie op de dingen was het volgende: Een Curaçaose dame at hier 
voor het eerst Brussels lof. Dat is een groente, die nogal bitter smaakt, maar die overigens 
hier heel veel gegeten wordt en voor een lekkernij geldt. Iemand, die het nog nooit geproefd 
heeft zal er zeker niet van houden. Haar reactie was dan ook prompt: Geen wonder dat de 
mensen hier zoveel kanker krijgen. Ze eten te veel Brussels lof. 

Maar om tot de zomer terug te keren: niet alleen de natuur wordt vernieuwd, ook het 
menu, hoewel dit een logisch gevolg is van het laatste. Men kan weer aardbeien eten, kersen, 
verse groenten en weet ik al wat meer. Ook de haringvloot is weer uitgevaren en de eerste 
Hollandse nieuwe zijn weer op de markt. U weet toch wel wat Hollandse nieuwe zijn? Dat is 
de eerste haring, die in het nieuwe seizoen gevangen is. Ik heb wel eens gedacht een  
Papiamentse vertaling voor dat woord Hollandse nieuwe te vinden. Zo iets als Hoelanda 
nobo of …… macamba nobo. Maar nu wordt de nieuwe haring ook wel eens groene haring 
genoemd. En als men nu eens de combinatie Hollandse groene maakte, dan zou dat een 
pracht vertaling opleveren. Probeert u het ook eens. 

Maar goed, die haring wordt gevangen, op pekel gezet en aan de wal gebracht. Dit 
vangen geschiedt niet met een vislijn en een haak, maar met grote netten, waarin duizenden 
van die vissen tegelijk gevangen worden. Elk jaar is het een spannende race, wie de eerste 
haring aanbrengt, dat is zo nationale traditie geworden. Wel, zodra de haring aankomt wordt 
hij meteen in de handel gebracht en te koop aangeboden. Je eet dan dus practisch rauwe vis. 
Zo’n beest pak je aan z’n staart en laat hem in je keelgat glijden. Of de mensen dan daarbij 
ook kauwen, dat heb ik nooit gevraagd. Ik heb het ook eens zo gedaan, maar ik werd zo groen 
als dat beest, groen van narigheid, dus heb ik het maar nooit meer geprobeerd. Maar het 
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geldt hier voor een lekkernij en je betaalt er zelfs dubbel voor. Zou dit weer een van die 
kankeroorzaken zijn?  
[…] 

Ook is de tijd van kamperen weer uitgebroken. Dat doet men in Nederland zeer veel. 
Wij op Aruba gaan wel eens naar de koenoekoe toe, in zo’n landhuis, maar in Nederland gaat 
de hele familie met een tent er op uit. En dit gebeurt niet zo maar eens, maar elk weekend. 
Men heeft er speciale terreinen voor en vooral de arbeidende bevolking maakt er veel gebruik 
van. Als men maar de stad uit kan. In de stad zelf is er ’s zomers niet zo veel te doen. De enige 
bezigheid is het zitten op een terras van een café. Men zit dan buiten onder grote parasols en 
drinkt een kopje koffie of thee. Je vraagt je af of de mensen nooit werken en waar ze tijd 
vandaan halen om daar de hele dag te zitten, want de hele dag door is zo’n terras stampvol. 
De mensen van het platteland gaan in hun zomervacantie juist naar de grote steden. Dan 
gaan ze de musea bekijken, rondvaarten maken en al wat een stad zo te bieden heeft. In die 
tijd zijn er ook erg veel vreemdelingen in de steden. In Amsterdam zijn er bijvoorbeeld erg 
veel Antillianen. Je ziet ze overal. Men moet dus oppassen geen papiamentse krachttermen te 
gebruiken (iets wat wij nogal graag doen), want die dame naast je kon het best verstaan 
hebben….. 

Maar niet alleen de buitenlanders komen naar Holland toe; ook de Hollanders gaan 
veel naar het buitenland in de zomer en Parijs is wel dé grote trekpleister. Iedereen gaat er 
naar toe, en dat is best te begrijpen. Parijs is een grote, levendige en gezellige stad en een 
ieder voelt zich daar op z’n gemak. Maar als u er eens heen mocht gaan, moet u niet doen als 
die man, die er naar toe was gegaan en op de eerste avond dat hij er was een telegram van 
thuis kreeg met heel slecht nieuws. Hij stak het telegram rustig in zijn zak en zei: Hè, wat zal 
ik hier morgenochtend van schrikken. 

Ja, luisteraars, het is weer zomer in Nederland, en men geniet er met volle teugen van. 
Maar weet u wat ík zo graag zou willen? Ik zou graag weer eens aan het strand bij de 
wuivende palmen en de diepblauwe zee van Aruba willen zitten, ik zou weer eens die heerlijke 
passaatwind om mij heen willen voelen. Ook zou ik graag weer eens een openlucht dansavond 
op de Palmbeach zwemclub willen meemaken en ook graag weer eens wat funcji cu jambo 
eten. Er valt veel te genieten in Holland in de zomer, maar toch gaat er niets boven dat kleine 
eiland in de Caraïbische zee. Wij hebben daar geen bossen, geen mooie bloemenvelden, geen 
Veluwe en geen Scheveningen, maar we hebben daar wel vrolijkheid, en we hebben daar 
blijheid en onbezorgdheid net als kinderen en dat mis ik helaas wel in Holland. En als mijn 
vriend Mario Bislick op de piano speelt heb ik dubbel heimwee. Ik zal dus maar eindigen, 
luisteraars, en laten we naar hem gaan luisteren. Wees ervan verzekerd dat mét deze muziek 
ons beider wensen vergezeld gaan voor vrienden en bekenden en ik zal maar zeggen: té 
después.” 
 

Het verhaal ‘De ontwakende natuur’ is typerend voor Dennerts manier van vertellen. 
Die heeft hij sterk aangepast aan het medium radio. Hij probeert de illusie te scheppen dat hij 
in de huiskamer van de luisteraar aanwezig is en zo tegen hem praat. Hij sluit hierbij – al of 
niet bewust - aan bij vormaspecten uit de traditie van het orale vertellen. Deze zal ik eerst 
onder de loep nemen. 
 
Vormaspecten van Dennerts verhalen 

Een orale verteller spreekt zijn publiek aan. Dennert doet dit door “luisteraars” te 
zeggen en “u”. In romans gebeurt dit zelden en als het gebeurt, is de frequentie niet zo hoog. 
Hij gebruikt in de negen verhalen 28 keer “Luisteraars” als aanspreekvorm en 59 keer “u”. 
Hiermee probeert hij de illusie van een normale orale vertelsituatie te scheppen. Dat doet hij 
ook als hij de luisteraar activeert met een directe vraag, bijvoorbeeld: “U weet toch wel wat 
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Hollandse nieuwe zijn?” Soms moet de luisteraar zelf actief worden als hij hem aanspreekt. 
Bijvoorbeeld bij de grap die hij maakt als hij vraagt Hollandse groene in het Papiaments te 
vertalen. De luisteraar moet dan zelf komen tot: macamba kulo berde. Dat was rond de 
Tweede Wereldoorlog de scheldnaam voor politieagenten vanwege hun groene uniform. Als 
je het in het Nederlands vertaalt, zou het iets zijn als: de Hollander met z’n groene kont. En 
dat onderstreept bij de luisteraar hoe ontzagwekkend vies haring wel is.  

Dennert suggereert ook het directe contact dat een orale verteller heeft met zijn 
publiek, als hij zijn luisteraars aanspoort iets wel of niet te doen. Een voorbeeld hiervan was 
de vertaalgrap over Hollandse nieuwe. Een ander voorbeeld komt voor aan het eind van ‘Een 
Arubaan in Den Haag’. Daar vertelt hij over de boulevard in Scheveningen. “Als men er 
tussen twaalf en twee in de middag komt, dan kan men er vaak enkele oud-gedienden van de 
Isla ontmoeten, die er een wandeling maken of op een terras een borreltje drinken. […] Als U 
van de zomer met vacantie naar Nederland toe komt, dan moet U er ook beslist eens naar toe 
gaan. Misschien ontmoeten we elkaar dan op de boulevard. Afgesproken? Goed dan, tot 
ziens.” Nog een voorbeeld staat in ‘Sport in Nederland’: “Vroeger, luisteraars, was het contact 
op sportgebied tussen Nederland en de Antillen niet groot. Tegenwoordig is dat wel anders. In 
de Antilliaanse kranten staan geregeld uitslagen van wedstrijden die hier gespeeld zijn en ook 
de Wereldomroep zendt deze wekelijks uit, alsmede commentaren en prognoses. Als U zich 
een beetje inspant, zou U de sportgebeurtenissen in Nederland nauwkeurig kunnen volgen, en 
zo een indruk krijgen van wat zich zoal hier afspeelt op dit gebied.”  

Ook in zijn taalgebruik probeert hij de illusie te geven dat er een natuurlijke orale 
vertelsituatie is. Zijn zinnen zijn niet lang en zeker niet ingewikkeld. En het is concreet.  
Hij voegt ook typische spreektaalwoorden toe die in feite overbodige stoplappen zijn. Als je 
leest, lijken ze oubollig, een beetje geleuter, maar als je in een natuurlijke orale vertelsituatie 
bent, maak je er veel gebruik van. En dat doet Dennert ook. Hij gebruikt: “wel,” “ja,” “zou ik 
zeggen”, “och,” en “nou”. Het geeft allemaal de impressie van achteloze spreektaal. 
Bovendien valt op dat zijn taalgebruik voor die tijd opmerkelijk fris is, waarmee ik bedoel dat 
het dichtbij de gewone spreektaal staat en ver van wat in die tijd nog werd gezien als mooie 
literaire schrijverij. In de jaren veertig was het Nederlands in de meeste Nederlandstalige 
stukken uit Aruba of stijf, of fraterachtig oubollig. Een typerend voorbeeld uit die tijd is het 
werkje Ons Eilandje Aruba van Laura Wernet-Paskel dat stamt uit 1944. Zij vertelt over 
districtmeester Maduro. Ik citeer: “Maar o wee, als je de treurige moed had z’n 
districtmeesterlijke waardigheid te negeren! De hemel moge je knoek genadig zijn als je 
grond had opgemeten zonder hem er van in kennis te stellen! Mocht hij lucht krijgen van zo’n 
bedreven onwettige daad, dan verscheen hij als de Nemesis zelve, gewapend met z’n hakmes. 
En als je er niet vlug genoeg bij was met je geitebokje, ging je hele knoek tegen de vlakte 
onder de rechtvaardige houwen des districtmeesters hakmes.” [Wernet-Paskel 1992: 63]. Het 
is een taalgebruik uit een andere tijd en dat van Dennert is van deze tijd. 

Ook onderdeel van het orale vertellen is een heldere simpele opbouw. Het onderwerp 
is de zomer in Nederland en dat onderwerp noemt hij verschillende keren. Geen ogenblik 
vergeet je als luisteraar waar Dennert mee bezig is: een beeld geven van een zomers 
Nederland. 

Nog een kenmerk van het orale vertellen is de anekdotiek die hij gebruikt. Mensen die 
het over oraal vertellen hebben, beperken dat meestal tot een overgeleverde verhaalschat, 
bijvoorbeeld de Compa Nanzi-verhalen. Dat is ten onrechte. In het Caribisch gebied houdt 
men ervan om elkaar zelf meegemaakte gebeurtenissen te vertellen, vooral als daar 
excentrieke personen een rol in spelen. Met het waarheidsgehalte van het vertellen over die 
gebeurtenissen neemt men het niet zo nauw. Men dikt het verhaal aan, want het gaat erom een 
mooi verhaal te vertellen. De traditie van het orale vertellen is zo gezien nog steeds 
springlevend. Hubert Dennert sloot daar in zijn verhalen nauw bij aan. Hij vertelt de ene 
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anekdote na de andere. Een voorbeeld hiervan was de man die in Parijs een telegram ontving. 
Het is een bouwprincipe dat dus rechtstreeks uit de orale vertelkunst stamt.  

Misschien hoort ook bij de orale vertelcultuur dat de verteller probeert één te zijn met 
zijn toehoorders en er een band mee te scheppen. Een verteller wil vertrouwd overkomen bij 
zijn publiek. Dat wil Hubert Dennert ook. Zijn luisteraars zijn Antillianen op de zes eilanden 
van de Nederlandse Antillen. Dennert doet moeite om zich als Antilliaan te onderscheiden 
van Nederlandse sprekers. Hij werkt er dus bewust aan dat zijn Antilliaanse luisteraars hem 
herkennen als een van hen en een wij-gevoel krijgen. 

Dit wij-gevoel riep Dennert allereerst op door het gebruik van het Papiaments zonder 
een Nederlandse vertaling erbij te geven, zoals “Y toch Hatot ta mijó keeper cu tabatin, cu tin 
y cu lo tin.” [ “En toch is Hatot de beste keeper die er was, is en zal zijn.”] Een ander aardig 
voorbeeld van het gebruik van een Papiaments zinnetje is uit het verhaal ‘De lente in 
Amsterdam’, waarin hij stelt dat het voorjaar een toenemende levensintensiteit en verliefdheid 
met zich meebrengt. Hij vervolgt: “De meisjes hebben hun dikke wintermantels thuis gelaten 
en de slanke mooie figuurtjes komen weer tevoorschijn. Loop je dan met een landgenoot door 
de straat, dan zeg je wel eens: “Homber, mira un galiña ei.” Ook ik luisteraars, ben niet aan de 
invloed van de lente ontkomen. Ik wilde ook eens met een meisje uitgaan en belde daartoe een 
vriendinnetje op. Nadat de afspraak gemaakt was zei ik: Nou, daaag, ajo, waarop zij prompt 
zei: Wat een lelijk woord gebruik je daar? Geen enkel, zei ik, ik zei alleen maar dag. Nou ajo. 
Daar heb je het weer zei ze, het is zoiets als aooo. Oh zei ik, neem me niet kwalijk. Het is een 
papiaments woord, dat gewoon dag betekent. Och, luisteraars, in mijn lenteroes was ik 
vergeten dat ik in Hólland was.” 

Als Dennert aan “Homber, mira un galiña ei” de vertaling “Man, kijk dat kippetje 
daar” had toegevoegd, had dit afbreuk gedaan aan wat hij duidelijk wilde maken: de lenteroes 
doet Antillianen vergeten dat ze in Nederland zijn. Het vervolg met het Nederlandse meisje 
maakt duidelijk dat het Antilliaanse enthousiasme zijn uitdrukking krijgt in het Papiaments en 
dat uitleg hiervan dit enthousiasme tempert. Het is een boodschap die op deze manier perfect 
overkomt bij zijn Antilliaanse luisteraars. Daarom vertaalt hij het Papiaments vrijwel nooit.117 

Er is nog een principiëler aspect aan het weglaten van Nederlandse vertalingen bij 
Papiamentse uitdrukkingen en zinnen als je Antilliaanse luisteraars wilt bereiken. Het heeft te 
maken met het medium radio. Een radioluisteraar bevindt zich in een andere situatie dan een 
lezer. Voor de luisteraar is de verteller bijna fysiek aanwezig via zijn stem. Een stem is zo’n 
belangrijk kenmerk van een spreker dat bijna elke luisteraar zich een voorstelling van het 
uiterlijk van de spreker maakt. Een stem klinkt sympathiek of niet, los van de literaire 
kwaliteit van wat hij zegt. Als het goed is, klinkt de stem van een verteller vertrouwd. Die 
stem geeft de illusie dat de spreker aanwezig is in de eigen vertrouwde huiskamer, meer dan 
de schrijver van het gedrukte woord dit is. De radio wekt de schijn dat de luisteraar en de 
verteller aanwezig zijn in de huiskamer. Als beiden Antilliaan zijn, dan zou een Nederlandse 
vertaling van Papiaments betekenen dat er opeens een ongenode macamba meeluistert. Het 
weglaten van zo’n vertaling betekent dus een directere band tussen luisteraar en verteller.  

Het wij-gevoel versterkt hij ook door er regelmatig aan te herinneren dat hij ook een 
Antilliaan is. Hij heeft het over “wij Antillianen” of over “wij tropelingen”. Hij sluit aan bij 
het referentiekader dat hij deelt met de luisteraar. Daardoor kon hij de vertaalgrap met 
Hollandse groene maken. Zijn beoogde publiek uit die tijd wist meteen wat hij bedoelde. Hij 
sluit ook aan bij het normen- en waardenpatroon van zijn luisteraars. Daarom hoeft hij niet uit 
te leggen wat het enge ervan is als je rauwe vis eet. Dat doe je in de tropen om hygiënische 

                                                 
117 De enige uitzondering staat in zijn laatste bijdrage Uit en Thuis. “Ik zou het [kenmerkende van Curaçao] 
willen typeren met te zeggen, dat de kruier, die mijn koffers naar de auto droeg, en eerst enkele malen “warda un 
poco”, wacht een beetje, gezegd had, er geen moment aan dacht om op een fooi te blijven wachten, zoals hier in 
Holland het geval is.” [cursivering van mij]. 
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redenen niet. Sterker nog: voor men vis of vlees kookte, braadde of bakte, smeerde men het 
eerst in met lemmetjessap om het te ontsmetten en ook om het mals te maken. Niet voor niets 
staat bij bijna elk recept in een Antilliaans kookboek dat vlees of vis eerst met citroen, een 
lemmetje of azijn ingesmeerd moet worden. Daarna wordt het vlees of de vis pas gebakken, 
gekookt of gestoofd. 118 
 

INHOUDELIJKE ASPECTEN VAN DENNERTS VERHALEN 
 

Expliciete vergelijkingen tussen Nederland en Aruba 

De verhalen van Hubert Dennert zijn echte migrantenliteratuur. In al zijn verhalen 
vertelt Hubert Dennert aan een Antilliaans publiek over zijn ervaringen in Nederland en 
vergelijkt hij zijn nieuwe land met het land van herkomst. Dat doet hij regelmatig heel 
expliciet. Het geciteerde verhaal ‘Zomer in Nederland’ is hier een goed voorbeeld van. Hij 
begint met een klimatologische vergelijking. De natuur in Nederland is steeds anders omdat 
zij ’s winters een rustpauze heeft, terwijl de natuur op Aruba die winterslaap niet heeft, 
waardoor zij er soms bleek uit gaat zien. Dennert doelt hier op de droge tijd als het landschap 
kaal en stoffig wordt, een toevoeging die voor zijn publiek overbodig is. Ook vergelijkt hij de 
zomerse warmte met de warmte op Aruba door te vertellen dat wat hij in Nederland warm is 
gaan vinden, dat in de ogen van een pas gearriveerde Curaçaoënaar helemaal niet is. Hij 
concretiseert hiermee de abstractie dat het op Aruba warmer is dan in Nederland. 

Hubert Dennert nam al in zijn eerste verhaal ‘De lente in Amsterdam’ het Nederlandse 
klimaat en vooral de wisseling van de seizoenen tot onderwerp. Hij maakt duidelijk dat het 
weer op Aruba geen gespreksonderwerp is, terwijl dat in Nederland juist wel het geval is. Hij 
doet dit door te zeggen dat zijn luisteraars er niet aan gedacht zullen hebben dat de winter al 
twee weken voorbij is, omdat bij hen het klimaat en de temperatuur altijd gelijk zijn. Maar in 
Nederland is het weer een geliefd gespreksonderwerp. In de weerberichten van het KNMI 
komen termen als “ruimende winden” voor, “termen die elke Hollander goed verstaat, maar 
die ons tropenmensen niets zeggen.” Ook vergelijkt hij het geromantiseerde beeld dat een 
Arubaan van de winter heeft met de Nederlandse werkelijkheid. Voor tropenmensen heeft het 
woord winter iets magisch. Men denkt dan aan maagdelijke sneeuw en schaatsende jongetjes 
op grachten. In werkelijkheid zijn er in Nederland meestal kwakkelwinters. En als het dan 
toch eens koud is, “dan is het zo bar koud (niet wat U koud noemt als het in de West een 
beetje regent, of de lucht bewolkt is, maar echt door merg en been dringend, koud) dat elke 
rechtgeaarde Arubaan of Curaçaoënaar in plaats van bewondering, menig, voor de 
Nederlanders onverstaanbaar lelijk woord in het papiaments de lucht inslingert.”  

Het verschillende klimaat is ook van invloed op de manier waarop men feestdagen 
doorbrengt en sport beoefent. In ‘Sneeuw en zon op Kerstmis’ vergelijkt Dennert de manier 
waarop men in Nederland en op Aruba Oudejaarsavond viert. Door het klimaat blijft men in 
Nederland thuis: “Met spelletjes, liedjes en verhaaltjes brengt men de avond door en men 
wacht het middernachtelijk uur af. […] Men wenst elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe, en 
blijft nog wat samen zitten. De radio blijft langer aan en de taxi’s hebben het die nacht extra 
druk. Bij ons in de West is het anders, dat weet U ook wel. Wij gaan daar meestal naar een 
dansfeest toe. […] Het is warm en de huiskamer lokt de mensen daar niet zo als in Europa.” 

                                                 
118 Een willekeurige greep uit kookboeken met recepten die aanbevelen gebruik te maken van citroen, lemmetje 
of azijn bij vlees en vis: N. Jansen en M. Donker-Willenborg, Smullen op z’n Antilliaans. Receptenboek ook ten 
dienste van het nijverheidsonderwijs op de Nederlandse Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao. St. Maarten 1974.  
Jewell Fenzi, This is the way we cook! (asina nos ta cushiná). Recipes from outstanding cooks of the Netherlands 
Antilles. Curacao1978. Tica Rusman, Cushina Crioyo, Recepten van typische Arubaanse en Antilliaanse 
gerechten, gebak en desserts. Aruba 1999. E. van Burik, Nos bestia chiki. Aruba 2003. 
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Maar een kwartier voor middernacht stroomt de danszaal leeg, want het aanbreken van het 
nieuwe jaar moet thuis gevierd worden. 

In ‘Sport in Nederland’ wijst Dennert op een verschil tussen de Antillen en Nederland 
bij de sportbeoefening die veroorzaakt is door de verschillende klimatologische 
omstandigheden. Hij zegt dat men in de winter in Nederland sommige sporten niet kan 
beoefenen “en in de zomer is het weer te warm voor andere. U zult daar wel bij lachen, als U 
dat hoort; te warm. In de tropen is het het gehele jaar door warm en toch doet men er steeds 
aan sport.” Dat de sporten in Nederland seizoensgebonden zijn, heeft volgens Dennert het 
voordeel “dat men een bepaalde tak van sport niet beu wordt. Na een periode van rust gaat 
men met nieuwe energie voetballen of tennissen en het verveelt niet. Ik heb het op de Antillen 
toch meermalen meegemaakt, dat een sport enkele jaren achtereen erg populair was en 
dientengevolge intens beoefend werd, maar dat men er daarna moe van werd en er helemaal 
niet meer aan deed.”  

Dennert vergelijkt ook expliciet bepaalde gewoontes in Nederland met die van Aruba. 
In ‘De ontwakende natuur’ constateerde hij dat men onder kamperen op de Antillen iets heel 
anders verstaat. Daar is het een aantal dagen per jaar in een landhuis bivakkeren, maar in 
Nederland trekt men er met een tent op uit, vaak elk weekeinde. Dennert constateert ook dat 
het Sinterklaasfeest heel anders wordt gevierd. In ‘Sinterklaasfeest in Nederland’ vertelt hij 
eerst dat hij het feest al uit zijn jeugd op Aruba kende. Het kenmerkte er zich dat het daar 
alleen een feest voor kinderen was, maar in Nederland is het “een waar volksfeest. Iedereen 
doet mee, van hoog tot laag, jong en oud, groot en klein.” Hij ziet nog een verschil: “Op de 
Antillen gaat in Sinterklaastijd alles gewoon zijn gang en op straat merkt men niet dat de 
Heilige in het land is. Hoe anders is het in Nederland. Hier kan men werkelijk spreken van 
een Sinterklaasstemming, men voelt het in de lucht, het is haast tastbaar.” En het is ook 
zichtbaar aanwezig op straat: een grote optocht als Sinterklaas aankomt, een officiële 
ontvangst door de burgemeester op de Dam, drukke winkelstraten, bij gelegenheden als 
voetbalwedstrijden en recepties is Sinterklaas aanwezig en op de dag zelf sluiten winkels en 
bioscopen vroeger dan normaal.  

De bijdrage ‘Sport in Nederland’ begint met een vergelijking van het geestelijk 
klimaat op de Antillen en dat in Nederland. Dennert neemt zijn eigen ervaringen op de 
Antillen tijdens de Tweede Wereldoorlog als uitgangspunt. Hij zegt: “We waren best tevreden 
met het wereldje om ons heen en we keken niet verder dan onze spreekwoordelijke neuzen 
lang waren.” Hij voegt eraan toe dat ze eigenlijk niets over Europa wisten, “over het leven, de 
opvattingen en het denken van de mensen van dit werelddeel […] en het interesseerde ons 
misschien niet eens zo erg. We hadden zo’n beetje onze eigen denkbeelden over de dingen en 
daar waren we tevreden mee.” Maar toen ze in Nederland kwamen als jonge studenten keken 
ze hun ogen uit en ze zagen “dingen en mogelijkheden […] waar we nog nooit van gedroomd 
hadden”. Dennert wijt het feit dat hij en zijn leeftijdgenoten helemaal niet op de hoogte waren 
van andere opvattingen en denkbeelden aan de Tweede Wereldoorlog, toen de verbindingen 
met Europa waren verbroken, wat “een grote handicap” was. De implicatie van deze 
expliciete vergelijking is, dat hij meent dat een zekere geestelijke schraalheid ontstaat als het 
contact met Nederland verbroken is. 

Een expliciete vergelijking tussen “Antilliaan-zijn en Nederlander-zijn” maakt 
Dennert in ‘Wat wij hier missen’. Hij vindt het verschil moeilijk in één woord samen te vatten 
en probeert het te omschrijven als iets wat op geestelijk niveau ligt en daardoor tot uiting 
komt in allerlei zaken op materieel gebied. Hij geeft het voorbeeld dat hij een Nederlandse 
vriend tien cent te leen vroeg voor een postzegel. Dennert vergeet de zaak, maar zijn vriend 
herinnert hem eraan dat hij nog tien cent krijgt. Dennert hierover: “Je kijkt dan even vreemd 
op. Dat was je vroeger toch niet zo gewend. Jij zou zoiets nooit doen. Die vriend had 
overigens groot gelijk, want het spreekwoord gaat immers: wie het kleine niet eert is het grote 
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niet weert. Maar hier hebt U nu, in dit voorbeeld, een van de verschillen tussen de 
Nederlanders en de Antillianen. Het gaat hier niet zozeer om het teruggeven van dat 
dubbeltje, maar om de mentaliteit, om de manier van samenleving. De Nederlander is, in de 
kleine dingen des levens, veel zakelijker dan wij. En niet alleen dat hij het is, maar hij handelt 
er ook consequent naar. Bij ons is men veel vrijgeviger, misschien niet direct uit het hart, 
maar toch wel als gewoonte.” 

Naast het verschil in vrijgevigheid noemt hij ook het verschil in temperament. “Wij 
winden ons nogal gauw op. […] We kunnen plotseling ontzettend enthousiast voor iets zijn, 
we zouden vaak een plotseling opgekomen plan meteen willen uitvoeren, we nemen graag 
onmiddellijk een beslissing, meegesleept door het moment.” De Nederlander daarentegen 
komt “langzamer op toeren. Ze houden hun hoofd langer koel en lopen niet zo gauw voor iets 
warm.” Het derde verschil dat Dennert noemt is een verschil in opgewektheid. Antillianen 
lachen veel meer. Aan het slot van zijn bijdrage zegt hij dat hij wel gelooft dat hij later op de 
Antillen wel eens zal terugverlangen naar de ingetogenheid, zakelijkheid en nuchterheid van 
de Nederlanders, die hij samenvattend “de rust der klassieken” noemt. Maar in Nederland 
verlangt hij terug naar het gemak van leven, de vrolijkheid en gemoedelijkheid op Aruba. 

In ‘Uit en Thuis’ komen twee expliciete vergelijkingen tussen Aruba en Nederland 
voor. Hij doet dit in een verslag dat hij geeft van een recente vakantie op Aruba. Als hij op 
Curaçao aankomt, vertelt hij dat de kruier die zijn koffers naar de auto droeg “er geen moment 
aan dacht om op een fooi te blijven wachten, zoals hier in Holland het geval is.” Over de 
terugkeer in Nederland zegt hij: “Ik kon meteen merken, dat ik weer in Holland was, want 
iedereen was hier bang voor de tocht, iets waar we op Aruba eigenlijk opzettelijk in gaan 
zitten”. De grote lijn van dit verhaal is in feite een vergelijking tussen Aruba en Nederland. 
Dennert vraagt zich af wat voor hem “thuis” is en wat “uit”. Aan het begin blijkt dat hij naar 
Aruba op vakantie is geweest, wat als “uit” werd aangekondigd. Maar meteen stelt hij: “En nu 
vraag ik me af of deze titel wel juist is. […] Aruba is voor mij “thuis”, want ik ben er geboren 
en getogen, ik heb daar mijn beste vrienden zitten en ik draag in mij vele kenmerken, die mijn 
afkomst daarvandaan verraden en waarop ik trots ben. En niet alleen om deze redenen, maar 
ook om het eenvoudige feit, dat ik me daar weer helemaal ‘at home’ of zoals wij zeggen ’n 
cas’ gevoeld heb.”  

Als hij ingaat op zijn weerzien met Aruba, gaat hij eerst in op de veranderingen. Er 
zijn veel moderne gebouwen bij gekomen. Maar het natuurschoon is hetzelfde gebleven: witte 
stranden met palmbomen, de blauwe zee, de rotsblokken, dividivibomen, cacteeën en 
slavenmuren. Verder constateert hij dat de Arubaanse samenleving nog steeds dezelfde 
opgeruimdheid, gulle gastvrijheid en aanstekelijke muziek heeft. Terug in Nederland merkt 
hij dat hij het helemaal niet erg vindt weer in Amsterdam te zijn: “De reclamelichtjes op het 
Leidseplein lachten me weer toe, de gezellige drukte op straat deed me weer goed en de 
tramconducteurs vrolijkten de mensen nog steeds op met hun grappen.” Hij concludeert dat 
dit nu eenmaal het lot is van mensen als hij: “We zijn als het ware geslingerd tussen twee 
werelden. Als we in de ene zijn missen we de andere en omgekeerd. Ik geloof dat het 
belangrijkste is, dat je je overal kan aanpassen, dat je overal het goede in de mensen moet 
zoeken. […] Misschien dat boven deze causerie toch niet moest staan ‘uit en thuis’ en ook 
niet ‘thuis en uit’, zoals ik in het begin suggereerde, maar ‘thuis en thuis’.” 

Door Dennerts vlotte manier van vertellen valt het nauwelijks op dat de expliciete 
vergelijkingen tussen de Antillen en Nederland iets vreemds impliceren. Hij vertelt immers 
aan een Antilliaans publiek regelmatig zaken die het allang weet: hoe men er Kerst en 
Sinterklaas viert, hoe het klimaat is, hoe en wanneer men aan sport doet en wat de volksaard 
is. Het is ongetwijfeld waar dat hij dit doet om zo het contrast met Nederland beter uit de verf 
te laten komen, maar noodzakelijk is dit niet, want als hij het niet zou doen, zouden zijn 
luisteraars automatisch zelf de vergelijking maken met hun eigen omstandigheden, wat 
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misschien even effectief zou zijn. Het is ook waar dat het effect van deze vergelijkingen is dat 
de luisteraars hem herkennen als een van hen. Toch lijken mij de expliciete vergelijkingen 
ook ingegeven te zijn door het feit dat Dennert pas in Nederland zich bezint op wat Aruba en 
het Arubaan-zijn eigenlijk inhouden.  

Een duidelijke aanwijzing hiervoor bevat het verhaal ‘Sport in Nederland’, waarin hij 
terugblikt op zijn jeugd op Aruba en Curaçao. Hieruit rijst het beeld van jongeren die hun 
omgeving als vanzelfsprekend ervaren en er niet op reflecteren. Dat gebeurt pas als zij in 
Nederland komen en te maken krijgen met een andere maatschappij, andere mensen en andere 
gewoonten. In confrontatie met het andere ontstaat de behoefte aan definiëring van het eigene. 
De leeftijd zal hierbij ook een rol gespeeld hebben. Dennert vertrok immers als een 
middelbare scholier met een diploma op zak, tot dan toe levend in een beschermde omgeving, 
en hij spreekt in zijn verhalen als een nieuwsgierige student, die in een vreemde omgeving 
zijn eigen boontjes moet doppen.  
 
Andere typeringen van Nederland en Nederlanders 

In het geciteerde ‘De ontwakende natuur’ noemt Dennert een aantal Nederlandse 
zaken, die in Arubaanse ogen vreemd zijn. Uitvoerig gaat Dennert in op de haringrace en het 
eten van haring. Hij griezelt ervan, want Nederlanders eten dan praktisch rauwe vis. Al in ‘De 
lente in Amsterdam’, zijn eerste verhaal, had hij het erover. Daar zegt hij dat je ze kan kopen 
“aan een van de vele viskraampjes”. Hij voegt eraan toe: “Ik vind ze helemaal niet lekker, 
maar de Hollander koopt ze voor een dubbeltje het stuk en laat dan zo’n glibberig beest van 
boven af in zijn keel glijden. Over smaak valt niet te twisten.” 

In ‘De ontwakende natuur’ brengt hij de terrasjes ter sprake. Eerst maakt hij kort 
duidelijk wat een terrasje is, omdat ze op de Antillen destijds onbekend waren. Ze horen bij 
een café. “Men zit dan buiten onder grote parasols en drinkt een kopje koffie of thee.” Hij 
verbaast zich erover dat de mensen dus niet werken. Ook in ‘De lente in Amsterdam’ 
beschrijft hij de terrasjes. Daar merkt hij op dat die gevuld zijn met mensen van allerlei 
nationaliteiten: Belgen, Engelsen, Amerikanen en vele meer. Antilliaanse luisteraars zullen 
hier de conclusie uit hebben getrokken dat Amsterdam een internationale 
toeristenbestemming was, in tegenstelling tot hun eigen eilanden, want toerisme bestond daar 
toen nog niet.  

Wat Dennert in Nederland ook opvalt, is het gebruik van de fiets. In ‘De lente in 
Amsterdam’ zegt hij dat de lente de verliefdheden doet opwellen. In parken wandelen dan 
innig gearmde paartjes, “voor de etalages van meubelwinkels zie je ze ook staan, plannen 
makend en zelfs op de fiets verlaten ze elkaar niet en rijden ze gearmd. Er gebeuren echter 
nooit ongelukken. Uiteindelijk krijg je er routine in, niet waar?” Ook in ‘Sneeuw en zon op 
Kerstmis’ signaleert hij een bijzonder gebruik van de fiets. Hij vertelt dat je langs de Singel 
kerstbomen kunt kopen. “Zo nu en dan ziet men een huisvader het terrein verlaten, met op z’n 
fiets een zware boom, die nu nog niets van die luister heeft, die kerstbomen doorgaans 
bezitten.” Ook de bromfiets bespreekt Dennert. Hij doet dit in ‘De ontwakende natuur’. Hij 
noemt het “een fiets met een hulpmotor”, zodat je niet hoeft te trappen. Hij vindt het leuk om 
ermee te rijden, al lijken ze hem ’s winters wat koud. Je kunt er lange tochten mee maken en 
het is leuker met een bromfiets erop uit te gaan dan met een auto, omdat je ermee op plaatsen 
komt die je niet met de auto kunt bereiken. Hij besluit de passage over bromfietsen als volgt: 
“Het enige nadeel van die dingen, is, dat je er niet langzaam op kan rijden als je wilt. En dat is 
voor de verliefde paartjes niet zo leuk, want zoals u weet fietst men hier graag gearmd en dat 
kan op zo’n bromfiets niet. Maar voor het een moet je het ander laten.”  

Zelden heeft Dennert het over plekken buiten Amsterdam. Een uitzondering is het 
verhaal ‘Een Arubaan in Den Haag’. Hij begint met te vertellen dat Hagenaars de naam 
hebben geaffecteerd te zijn, wat hij duidelijk maakt met de anekdote dat zij bij de groenteboer 
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aardappelen in een vioolkist gaan halen. Vervolgens herinnert hij zijn luisteraars eraan dat 
hun dagelijks brood te maken heeft met Den Haag, omdat er het hoofdkantoor van de B.P.M. 
staat. Het gebouw heeft twee kleine torentjes, zodat het op een kasteel lijkt. De torentjes 
noemt hij “het symbool […] van de rust en de orde die voor ons zo belangrijk zijn.” Als hij er 
komt heeft hij altijd een prettig gevoel, omdat er steeds wel auto’s met Curaçaose 
nummerborden staan, wat hem het gevoel geeft eventjes thuis te zijn. Er blijkt nog een reden 
voor zijn gevoel: “Dat prettige gevoel had ik ook altijd als ik er vandaan kwam, maar dat was 
niet om die auto’s, maar omdat mijn portemonnaie wat zwaarder geworden was.”119 Niet 
alleen het hoofdkantoor van de B.P.M. maakt indruk op Dennert, ook de mooie gebouwen 
rond het Binnenhof doen dat. “Van dit geheel gaat niet alleen een schoonheid en 
ingetogenheid uit, maar ook een zekere rust en kracht, die in het algemeen toch typerend zijn 
voor het beleid van onze regering.” Den Haag zelf heeft in het centrum alle allure van een 
grote stad. Het Kurhaus noemt hij “heel exclusief”. Tussen twaalf en twee uur zitten er veel 
mensen van de Curaçaose raffinaderij een borreltje te drinken. De Haagse tramconducteurs 
zijn niet vriendelijk. Dennert vertelde dat hij eens in de tram zat zonder betaald te hebben. De 
conducteur werd boos en gaf twee knipjes in zijn kaart.  

Amsterdam is het decor van de meeste verhalen van Dennert. De tramconducteurs 
maken er grappen. Zo zegt hij dat een Amsterdamse tramconducteur niet zo moeilijk had 
gedaan bij het zwartrijden als de Haagse deed. Ook in ‘Uit en Thuis’ noemt hij de 
Amsterdamse tramconducteurs als een van de redenen waarom hij er zich bij terugkeer van 
Aruba weer thuis voelt. We zagen al eerder dat voor Dennert Amsterdam de stad is van de 
gezellige terrasjes op het Leidseplein en het Rembrandtsplein. In ‘Lente in Amsterdam’ zegt 
hij dat er overal in Amsterdam bloemenstalletjes zijn met een grote verscheidenheid aan 
bloemen. Hij koppelt hier een ervaring aan vast, waarmee hij de Amsterdamse bluf typeert. In 
een achterbuurt zag hij eens een “oud, bouwvallig en goor uitziend bloemenwinkeltje. Vlak 
ervoor zat een vlezige oude man een pijpje te roken. Het geheel maakte een armelijke indruk. 
Maar boven de deur stond met grote, witte letters geschilderd: g e e n f i l i a l e n. Je moet 
maar durven.” 

De volksaard brengt Dennert ter sprake in ‘Sport in Nederland’. Bij een 
voetbalinterland leeft het publiek wel mee, maar niet zoals in de zuidelijke landen: “Men raakt 
hier niet gauw tot uitersten.” Dat Nederlanders volgens Dennert toch niet lauw zijn, bleek bij 
de intocht van Fanny Blankers-Koen: “Het was alsof een vreemde vorst aankwam.”  
 
Heimwee 

Heimwee naar Aruba speelt regelmatig een rol in de verhalen.120 Het eerder geciteerde 
slot van ‘De ontwakende natuur’ is daar een goed voorbeeld van. Opmerkelijk is dat het 
gebeurt op een punt waar je dat niet zou verwachten. Hij constateert juist dat men met volle 
teugen geniet van de zomer. Toch verlangt hij terug naar de stranden, de palmen, de zee, het 
voedsel de dansavonden, de muziek en de vrolijkheid van Aruba. Kernzin is: “Er valt veel te 
genieten in Holland in de zomer, maar toch gaat er niets boven dat kleine eiland in de 
Caraïbische Zee.”  
 
Inburgering 

Inburgering is een belangrijk motief in Dennerts verhalen. Over zichzelf zegt hij in 
‘Sport in Nederland’ dat hij op de Antillen leefde in de veronderstelling dat de hele wereld 

                                                 
119 In het typoscript laat hij hierop volgen: “Tussen haakjes, ditzelfde gevoel zal ik straks, als ik deze studio 
verlaat ook hebben. Och, een student moet ook leven, hè?” De zin is doorgestreept, maar hij laat wel zien dat het 
honorarium voor hem een motief was om te schrijven. 
120 De hele bijdrage ‘Wat wij hier missen’ gaat over heimwee. 
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was zoals de Antillen. In Nederland voelde hij dat hij als nieuwkomer van Aruba afkomstig 
een achterstand had en hij noemt dit “een handicap”. Hij zegt voorzichtig dat hij “misschien 
enigszins slecht voorbereid” was voor de taak die hem te wachten stond. 

Om zijn eigen onbekendheid met Nederland en zijn Antillen-centrisme te illustreren 
vertelt hij dat hij bij basketbal protesteerde dat er tweemaal twintig minuten werd gespeeld en 
niet viermaal tien zoals op de Antillen. Hij beëindigt deze passage met: “Ik schaam me nu een 
beetje voor mijn houding van toen, maar het is toch goed dat zoiets gezegd wordt, want het is 
tekenend, voor mij alsook voor anderen.” 

Bij deze schaamte achteraf zal ook het besef een rol spelen, dat zulk een houding van 
een nieuwkomer een bron van vermaak is voor anderen. Hij vertelt er met smaak over in ‘Wat 
wij hier missen’: “En als je hier reeds langer zit, dan heb je de grootste pret als landgenoten 
hier pas aankomen en je deze dingen weer met ze meemaakt.” Voorbeelden dat Dennert zich 
verkneukelt over nieuwkomers waren de Arubaan die bioscoopkaartjes spaart en de 
Curaçaoënaar die de Curaçaose keeper Hatot beter vond dan Piet Kraak.  

Nieuwkomers reageren ook vreemd op de andere eetgewoonten in Nederland. Eerder 
kwamen al de witlof en de haring ter sprake. In ‘Wat wij hier missen’ citeert hij andere 
nieuwkomers over het Nederlandse voedsel. De een zegt: “Ik heb altijd foenchi gegeten en ik 
kán geen gekookte aardappel door mijn keel krijgen.” En een ander klaagt: “Ik krijg in mijn 
hotel wel vier keer per week sla op tafel. Wat denken ze wel, dat we koeien zijn?” Dennert 
merkt hierover op, dat je aan zulke dingen gauw went en dat je je gauw leert aanpassen.  

Dennert was al snel in de fase dat hij wilde inburgeren in Nederland. Dit blijkt in ‘Wat 
wij hier missen’. Hij vertelt daar dat hij in Nederland kwam met een duidelijk beeld waarom 
hij er heen ging: “Niet alleen om wetenschappelijk gevormd te worden, maar ook om onze 
persoonlijkheid te ontwikkelen.” Hij noemt dat een taak die hem te wachten stond en daarom 
wilde hij zich aanpassen. Dit werd vergemakkelijkt door de houding van de Nederlanders: “Je 
wordt gastvrij opgenomen, iedereen is vriendelijk en behulpzaam, en zo langzamerhand voel 
je je thuis.” Hijzelf vindt dat hij is ingeburgerd: “Als je langere tijd in Nederland bent, dan 
raak je natuurlijk ingeburgerd. […] Je gaat naar dansavondjes, doet mee aan sport, je bezoekt 
de bioscoop, kortom, je doet van alles, net als vroeger.” Onder inburgering lijkt Dennert dus 
te verstaan dat hij naast de studie een sociaal leven heeft, zoals hij dat ook op Aruba had. 
Daartoe behoren ook Nederlandse vrienden, zoals blijkt uit de anekdote over de geleende 
postzegel. Dennert vindt de inburgering een natuurlijk proces. Als het nieuwe van Nederland 
af is, treedt gewenning in. Een voorbeeld hiervan is het wisselende weer, waarover hij zegt: 
“Maar je went gauw aan iets en je leert je gauw aanpassen, vooral als het moet.” Naast 
gewenning speelt dus bij de aanpassing ook een rol dat hij zich neerlegt bij het 
onvermijdelijke. In Nederland was er bijvoorbeeld geen funchi, zodat hij gekookte 
aardappelen moest eten. Dat soort dingen, zegt hij, “daar stap je gauw overheen.” Zelfs aan de 
temperatuur bleek hij in ‘De ontwakende natuur’ gewend te zijn. 

Dennert zegt dus zelf verschillende keren expliciet dat hij zich heeft aangepast, 
ingeburgerd is en zich uiteindelijk zelfs thuis voelt. Een bewijs hiervan is dat hij zich met 
Nederlandse zaken vereenzelvigt. In ‘Een Arubaan in Den Haag’ blijkt deze vereenzelviging 
al als hij zegt dat van de gebouwen van het Binnenhof rust en kracht uitgaat, “die in het 
algemeen toch typerend zijn voor het beleid van onze regering.” [cursivering van mij] Hij stelt 
zich bijvoorbeeld ook op als Amsterdammer. Hij vindt de stad altijd mooi en gezellig en “alle 
andere steden in Nederland laten mij eigenlijk koud”, zegt hij in ‘Lente in Amsterdam’. 121 Hij 
kiest in ‘Een Arubaan in Den Haag’ ook partij in de wedijver tussen Den Haag als 
regeringszetel en Amsterdam als hoofdstad van het land. Als “zo’n verwaande Hagenaar” 
hem iets zegt over een andere stad, dan antwoordt hij: “Houd jij je mond maar, want je woont 

                                                 
121 Als enige uitzondering noemt hij Heerenveen, maar dat is de stad van voetballer Abe Lenstra. 
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toch maar in een dorp”. Hij doet in Amsterdam mee aan de sport zwart te rijden in de tram: 
“Kijk, in Amsterdam was het tot voor kort een soort sport om een rit mee te maken, zonder te 
betalen. Als de conducteur dan zo’n overtreder snapte, had hij er altijd wel een toepasselijk 
grapje op, maar daarmee was de kous af.”  

Er zijn meer Nederlandse dingen die Dennert uitprobeert. Het haring eten is het enige 
voorbeeld dat hem niet beviel. Hij is gaan kijken naar de intocht van Sinterklaas in 
Amsterdam en is er enthousiast over. Hij is onder de indruk van de levendige sfeer op de 
kerstbomenmarkt aan de Singel in Amsterdam. Hij viert Oudejaarsavond kennelijk bij een 
Nederlands gezin. Hij wil net als Hollanders in de lente met een meisje uitgaan. Hij gaat naar 
een Nederlandse basketbalclub. Hij probeert een bromfiets uit. 

Ook het kamperen probeert hij uit, zo blijkt uit ‘Een Antilliaan kampeert in 
Nederland’. Het verhaal is het op een na laatste dat Dennert vertelt en het is in feite het 
verslag van een inburgering in het klein. Hij gaat als tentchef naar een kampeerkamp, maar: 
“Ik had niet het flauwste benul wat een tentchef wás en wat daar van mij verwacht werd, maar 
dat hinderde niet, ik zou het wel redden.” Hij dacht dat hij als tentchef niets hoefde te doen en 
alleen maar bevelen hoefde te geven. Ook verwachtte hij een strakke militaristische 
discipline: “Ik voelde me als een generaal temidden van zijn ondergeschikten.” Maar het was 
allemaal helemaal anders. 

Discipline was er niet, want als zijn groep corvee heeft en het eten moet opdienen, 
schreeuwt het hele kamp: “Rot corvee, rot corvee…”. De staf drukt dit niet de kop in, maar 
doet eraan mee. Ze zingen zelfs dat de chef-corvee een luie vent is. Tijdens het eten wordt het 
een bende, want men smijt met bekers water naar elkaar, zodat het eten pap wordt. Als er 
eindelijk gegeten kan worden, houdt de hoofdofficier een speech dat het geen manier is dat 
Dennert met zijn rug naar hem toe zit, wat aanleiding is hem te straffen door hem met kleren 
en al in het zwembad te gooien. “Het huilen stond me nader dan het lachen. Hadden ze me 
daarom gevraagd om mee te gaan, om me zo te négeren? Wat was ik begónnen!” 

Na het eten heeft zijn groep corvee, maar weigert dat te doen, als hij niet zelf meedoet. 
’s Avonds wordt hij wreed wakker door een kussengevecht. Hij vecht mee tegen de 
indringers, “En kijk, nu luisterden ze prachtig. Elk bevel volgden ze meteen op. […] En zo 
ging het leven in het kamp maar door. Ik deed er de ene nare ervaring na de andere op. Maar 
langzamerhand begon ik er plezier in krijgen. Ik kreeg te horen en te zien, dat wat me de 
eerste keer overkomen was er zo bij hoorde.” Hij concludeert dat het leven in het kamp heel 
anders is dan elders. Hij komt erachter dat de staf er niet was om bevelen uit te delen, maar 
om de jongens een fijne week te bezorgen. Het kamp zelf bood met wandelingen en 
fietstochten ook veel goeds, hij leerde de schoonheid van de Veluwe kennen en hoefde zich 
niet te storen aan de vervelende regels van de maatschappij. Niemand had een masker: “Je 
was hier zoals je was, groot en klein, echt, ongekunsteld.” Voortaan keek hij uit naar het 
kamp, waar hij nieuwe levensmoed opdeed. 

De ommekeer in zijn mening over het kamp komt als hij mee gaat doen. Daardoor 
begint hij te ontdekken hoe het werkelijk in elkaar zit, krijgt hij zicht op wat er achter de 
façade zit. Het jaarlijks kamperen heeft een vaste, gewaardeerde plaats in zijn leven gekregen. 
Het verhaal is ook een illustratie van een conclusie die hij in ‘Uit en Thuis’ trekt over het 
inburgeringproces. Daar zegt hij: “Ik geloof dat het belangrijkste is, dat je je overal kan 
aanpassen, dat je overal het goede in de mensen moet zoeken.”  

Zoals het kamperen een vaste plaats in het leven van Dennert heeft gekregen, zo heeft 
hij uiteindelijk een evenwicht gevonden tussen de Antillen en Nederland, zo blijkt in zijn 
laatste bijdrage ‘Uit en Thuis’. In beide landen voelt hij zich thuis. Hij voelt zich een man van 
twee werelden. Is hij in de een, dan verlangt hij naar de ander. Maar het is geen verlangen dat 
ongelukkig maakt, het is eerder het voortdurende besef dat het leven meer opties heeft.  
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Land van herkomst 
Er is nog een interessant aspect in Dennerts verhalen. Er blijkt uit dat zijn blik op het 

land van herkomst verandert door zijn verblijf in Nederland. Eerst is zijn beschrijving van 
Aruba nog stereotiep Europees: de zon, de passaat, de blauwe zee en wuivende kokosbomen. 
Eigenlijk vindt hij Nederland qua natuurschoon mooier, rijker en afwisselender dan Aruba. 
Kortom: hij heeft de complete geïnternaliseerde koloniale visie met een exotische kolonie en 
een mooier moederland. Maar nadat hij op Aruba is teruggeweest, denkt hij er heel anders 
over. Dan zegt hij: “Heel wat mensen zeggen, dat de Antillen geen natuurschoon hebben. Ja, 
de mooie tinten, zachte kleuren en kleurschakeringen, zoals je die in Holland hebt, tref je daar 
niet. Maar de bonkige rotsblokken, de dividivibomen, de cacteeën en slavenmuren vormen 
toch iets aparts, en bij elkaar genomen zijn ze toch een stuk natuurschoon, waar je even bij stil 
blijft staan.” 

Ik denk niet dat Aruba veranderd was, maar dat de blik van Dennert in Nederland was 
gewijzigd. Rotsblokken, dividivibomen, cacteeën en muren in het landschap, waren eerst 
vanzelfsprekend voor hem, maar zijn nu voor hem “iets aparts” geworden. Het eigene van de 
Arubaanse natuur ziet hij trefzeker doordat hij een tijdlang afwezig is geweest en nu probeert 
hij ook zijn eilandgenoten van deze eigen schoonheid te overtuigen. We moeten niet vergeten 
dat hij zich tot een Antilliaanse publiek richt en dat in die koloniale tijd Nederland nog in 
vrijwel alles de maatstaf was. De “heel wat mensen” die vinden dat de Antillen geen 
natuurschoon hebben, bevinden zich onder zijn luisterpubliek.   
 
Verwijzingen naar de actualiteit 

Soms refereert Dennert aan actuele gebeurtenissen. Zo roept hij op 25 december 1949 
in ‘Sneeuw en zon op Kerstmis’ de Koude Oorlog en de blokkade van Berlijn tegen het einde 
van het verhaal in herinnering, waar hij zich afvraagt wat het nieuwe jaar zal brengen: 
“Verleden jaar waren we nog bevreesd voor een eventuele nieuwe oorlog. Ik weet dat vele 
ouders er lange tijd over in gezeten hebben en twijfelden of ze hun kinderen wel hier in 
Nederland zouden laten. Er waren er zelfs, die hun kinderen terug lieten halen. Gelukkig is 
daar nu verandering ingekomen. De vrees, voor een oorlog heeft ons verlaten en het feit dat 
Rusland nu ook de atoombom kan maken heeft ons niet eens zo erg beroerd, zoals de 
blokkade van Berlijn dat wel gedaan heeft.” Het is een opmerkelijke passage waaruit blijkt dat 
de Antilliaanse ouders de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog niet vergeten waren en 
dachten dat een eventuele nieuwe oorlog zich weer in Europa zou afspelen.122 

Op 8 april 1950 is Dennert minder optimistisch over het afwenden van een nieuwe 
oorlog. In ‘Een Arubaan in Den Haag’ vertelt hij dat hij het Vredepaleis nog nooit heeft 
gezien. Hij richt zich tot zijn luisteraars: “U zou zeker zeggen: Iemand, die in Den Haag 
geweest is, moet toch zeker het Vredespaleis gezien hebben? Och ja, misschien is het een 
teken des tijds. Wie gelooft nou in de vrede?” 

Ook de onderhandelingen over een nieuw Statuut brengt Dennert ter sprake. Op 8 april 
1950 verwijst Dennert in ‘Een Arubaan in Den Haag’ naar de Staatsregeling van 21 mei 1948 
die algemeen kiesrecht op de Antillen bracht en die ook de grondslag legde voor de 
Interimregeling 1950, waar ten tijde van de uitzending aan werd gesleuteld. Deze bepaalde dat 
het bestuur niet meer werd uitgeoefend door de gouverneur, maar door een Regeringsraad die 
verantwoording schuldig is aan gekozen Staten [Reinders 1993: 11]. Eerst vertelt hij dat de 
naam van de stad Den Haag voor Nederlanders een bepaalde klank heeft, waarna hij zegt: 
“Maar ook voor U, luisteraars, heeft deze stad een aparte betekenis. In Den Haag werd 
immers twee jaar geleden de rondetafelconferentie gehouden tussen Nederland, Suriname en 

                                                 
122 Ouders maakten zich inderdaad zorgen over de Koude Oorlog in Europa. Zo werd Hubert Maduro, Arubaans 
lid van de Raad van State, als jongen op het gymnasium van Eindhoven door zijn ouders in 1956 bij de 
Hongaarse opstand teruggehaald naar Aruba [Paris 2013]. 
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de Nederlandse Antillen. Het was een spannende tijd, weet U nog wel? Drie gedelegeerden 
verlieten de conferentie en het wederzijds vertrouwen was in het begin niet erg groot. 
Gelukkig is alles wel terecht gekomen, en we zouden misschien kunnen spreken van een 
‘Accoord van Den Haag’, maar ik laat het liever aan de toekomst over om dat te bepalen.” 
Dennert doet zich hier als een optimist kennen. Zoals de naam Interimregeling al zegt, was het 
slechts een tijdelijke regeling omdat men het niet eens kon worden over een nieuw Statuut en 
er onder druk van de Verenigde Naties toch een minder koloniaal bestuur moest komen. Pas 
op 15 december 1954 zou het nieuwe Statuut worden ondertekend. 
 

Idealisme 
Regelmatig blijkt dat Dennert idealistisch is. Hij let vooral op het goede in mensen en 

omstandigheden en probeert mensen met andere meningen niet voor het hoofd te stoten. Zo 
kent hij de verwenste winter toch nut toe en zegt hij na een tirade tegen de haring dat over 
smaak niet valt te twisten. In ‘Sneeuw en zon op Kerstmis’ zegt hij opnieuw dat de winter 
“bar koud” is, “de wind gaat je door merg en been, hoe dik je je ook kleedt”. Hij stelt de 
retorische vraag: “Is ’t een wonder dat wij naar de warmte verlangen?” Meteen daarop 
relativeert hij het voorgaande door te zeggen: “Och, ’t is misschien maar betrekkelijk, want in 
de tropen verwens je soms de warmte en in de winter hier is de kou ook niet goed. Een mens 
is nooit tevreden.” 

Heel idealistisch klinkt in ‘Sport in Nederland’ zijn opmerking dat “de tournee’s van 
enkele Nederlandse voetbalclubs door de Antillen en van het Curaçaos elftal door Nederland 
tot een groter wederzijds begrip [hebben] bijgedragen.” Hij juicht het toe dat Curaçaose 
spelers een reis naar Nederland hebben gemaakt om enkele voetbalwedstrijden mee te spelen 
in Nederlandse elftallen. En ook hier knoopt hij een idealistische moraal aan vast: “Op het 
sportveld leren de mensen elkaar immers beter kennen, niet alleen wat prestaties, maar ook 
wat mentaliteit betreft. Hiervan moeten we het voornamelijk hebben. Het is van het grootste 
belang dat de mensen over de hele wereld elkaar beter leren begrijpen en zeker geldt dit wel 
voor de volken die samen in één koninkrijk leven.” 

Het onderwerp in de bijdrage ‘Wat wij hier missen’ zou zich gemakkelijk lenen om 
zich negatief uit te laten over Nederland en de Nederlander. Dennert doet dit niet. Als hij de 
verschillende volksaarden gaat vergelijken, waarschuwt hij zijn luisteraars uitdrukkelijk: 
“Begrijpt U het goed, het gaat hier niet om het voor of tegen ervan, het gaat hier uitsluitend 
om het verschil.” 

Uit het slot van ‘Sinterklaasfeest in Nederland’ valt op te maken dat het Dennerts 
ideaal is de medemens gelukkig te maken: “Nederland heeft weer het Sinterklaasfeest gevierd. 
Het was één grote familie, geleid door één groot ideaal, het gelukkig maken en het aangenaam 
verrassen van de medemens. […] Het is een van de mooiste tijden in dit land, iets wat men 
eigenlijk over de hele wereld moest hebben, een feest dat ik voor geen geld zou willen 
missen.”  
 
CONCLUSIES 

 
De vraag welke plaats de verhalen van Hubert Dennert innemen binnen de 

Antilliaanse literatuur kan op grond van het bovenstaande worden beantwoord. Hij is een 
schrijver die heel nauw aansluit bij de orale verteltraditie. Hij doet dit met een voor die tijd 
ongekend los taalgebruik. Hij is de eerste auteur van de Antilliaanse literatuur die de migratie 
naar Nederland geprononceerd behandelt. Het bijzondere hierbij is dat hij mensen in het land 
van herkomst vertelt over zijn nieuwe land. Inhoudelijk gezien beperkt hij zich niet tot de 
voor de hand liggende vergelijkingen tussen de Antillen en Nederland, zoals het verschillende 
klimaat, de andere levensgewoonten en de verschillen in volksaard. Opmerkelijk is dat hij 
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verschillende fases van het inburgeringproces beschrijft, dat hij door in Nederland te zijn oog 
krijgt voor het eigene van land en volk en dat hij met een verwijzing naar de actualiteit 
aangeeft hoe bezorgd men op de Antillen was voor het uitbreken van een nieuwe oorlog in 
Europa.  

Dennert doet zich in zijn verhalen kennen als een principiële optimist en idealist. Hij 
verzet zich tegen het heersende cultuurpessimisme. Ook blijkt dat hij niet graag op andermans 
tenen gaat staan en iedereen te vriend wil houden. Op dit en andere punten is Dennert een 
typische representant van de Antilliaanse cultuur. Uiteindelijk bereikt Dennert de ultieme fase 
van een migrant: hij voelt zich thuis in het nieuwe land. Cruciaal voor een migrant is dat hij 
zich overal kan aanpassen en overal het goede in de mensen zoekt. 

Twee raadsels deden zich voor. Hoe komt het dat niemand wist dat een bekend en 
vooraanstaand man ooit had geschreven? En waarom had iemand die kennelijk goed kon 
schrijven dat alleen in zijn studententijd gedaan? Bij het beantwoorden van de eerste vraag 
spelen een aantal redenen een rol. In de eerste plaats konden de kortegolfuitzendingen van de 
Wereldomroep op Aruba bijna niet ontvangen worden en er waren ook bijna geen 
kortegolfontvangers. Bovendien had Aruba in de tijd dat Hubert Dennert zijn verhalen 
voordroeg nog geen eigen radiostation dat de verhalen eventueel in transcriptie kon uitzenden. 
Er is nog een mogelijke verklaring dat niemand zich de verhalen van Dennert kan herinneren. 
Ze werden niet in een vaste regelmaat uitgezonden. Ze kwamen in de uitzendingen voor als 
“Praatjes voor de West” temidden van verhalen over de rijstbouw in Suriname en het gieten 
van een carillon voor Curaçao. Ook deze bijdragen kan niemand zich meer herinneren. De 
luisteraar maakte niet het verschil tussen literaire verhalen die de moeite van het bewaren 
waard waren en tijdgebonden non-fictieve bijdragen. Daar komt nog eens bij dat de verhalen 
werden gebracht door mensen die nog geen naam hadden gemaakt. Ze stonden voor 
Caribische luisteraars niet op hetzelfde niveau als Cola Debrot en Albert Helman die in 
Nederland al naam hadden gemaakt als schrijver. Mensen als Hubert Dennert en Boeli van 
Leeuwen waren onbekenden die een praatje voor de West hielden, die nog geen 
“erkenningsstempel” van de literaire smaakmakers in Nederland hadden gekregen en die dus 
al helemaal niet door het Caribisch publiek als waardevol werden gezien.  

De vraag waarom hij alleen in zijn studententijd had geschreven, valt te verklaren uit 
de biografische gegevens die ik kon achterhalen. Oscar Henriquez vertelde dat Hubert 
Dennert geen thema had om over te schrijven. Dat had hij in Nederland wel door de 
confrontatie met de nieuwe omgeving. Waarschijnlijk sprak hem ook het aanzien aan, dat de 
radio in die tijd in hoge mate had, dat zou helemaal passen bij de ambitie en de drang-erbij-te-
horen die Oscar Henriquez hem toeschrijft. Deze drang blijkt uit een schijnbaar detail uit het 
verhaal ‘Uit en Thuis’. Daarin vraagt hij zich na een vakantie op Aruba af, wat voor hem 
“thuis” is. Hij zegt: “En Aruba is voor mij “thuis”, want ik ben er geboren en getogen, ik heb 
daar mijn beste vrienden zitten en ik draag in mij vele kenmerken, die mijn afkomst 
daarvandaan verraden en waarop ik trots ben.” [cursiveringen van mij] Saillant is dat hij er 
nu juist niet is geboren en dat zijn afkomst daar niet lag. Hij wil er wel dolgraag bij horen. 

Ambitie blijkt uit een praatje dat hij op maandag 16 juni 1952 hield onder auspiciën 
van de Vereniging van Antilliaanse Studerenden in Nederland. Hij gaat daarbij in op 
commotie die is ontstaan in de Antilliaanse pers over een informele ontmoeting van de 
Antilliaanse delegatie naar de RTC en de Vereniging van Studerenden. De studenten hadden 
bij die gelegenheid hun bezorgdheid geuit over hun toekomst. Ze vroegen zich af of ze op de 
Antillen wel “een passende en geschikte werkkring” aangeboden zouden krijgen. De kritiek 
op de Antillen vat Hubert Dennert als volgt samen: “Veel geld verdienen, in een mooie wagen 
rijden en in een mooi huis wonen. En als ze dat niet kunnen kríjgen dan zijn ze niet tevreden.” 
Hij legt uit dat het de studenten daar niet in eerste instantie om te doen is, het gaat hun erom 
überhaupt een werkkring te vinden. Maar hij geeft ook toe: “Natuurlijk gaan de gedachten wel 
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eens uit in die richting en vooral als men bedenkt dat anderen, vreemden, het ook zo gehad 
hebben. Waarom wij dan niet?” Het is typisch een teken van het ambitieuze zelfbewuste 
denken van de eerste lichtingen Antilliaanse studenten, die na terugkeer op de Antillen de 
leidinggevende posities voor zich opeisten, omdat zij gestudeerd hadden. De student Hubert 
Dennert maakte dus bij terugkeer op Aruba zijn ambities tot op zekere hoogte waar, maar hij 
liep er ook tegen zijn grenzen op. Het bleek dat een politieke carrière niet alleen van de eigen 
capaciteiten afhankelijk was en dat geluk in het persoonlijk leven niet af te dwingen was.  

Misschien is de belangrijkste reden dat Dennert wel in Nederland schreef, maar later 
niet meer, dat hij in Nederland werd gevraagd door J. van de Walle, het hoofd van de West-
Indische afdeling van de Wereldomroep en dat Dennert op Aruba niet een dergelijk podium 
had. Dit maakt duidelijk hoe belangrijk een radiostation of een literair tijdschrift kan zijn voor 
de bloei van een talentvol schrijver. Dennert was een schrijver met een geheel eigen stem, die 
een plaatsje in de historie van de Antilliaanse literatuur verdient. Dat is een van de bijdragen 
van de Wereldomroep aan de ontwikkeling van de Antilliaanse literatuur. 
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8. BOELI VAN LEEUWEN 
 
Inleiding 

Tussen 10 december 1951 en 23 juli 1954 heeft de Wereldomroep 36 bijdragen van 
Boeli van Leeuwen uitgezonden, waarvan er 28 bewaard zijn gebleven. Dat is meer dan van 
elke andere schrijver. Hij werd overigens nooit aangekondigd als Boeli van Leeuwen, maar 
als Mr. W.C. J. van Leeuwen, of als “onze Curaçaose medewerker Mr. Van Leeuwen”, een 
titel die in feite niet helemaal correct was, omdat hij al op 27 oktober 1950 gepromoveerd 
was. Een bijdrage van hem werd meestal Praatje voor de West genoemd, soms een causerie 
en in een afkondiging kwam ik een keer het woord babbeltje tegen. Het zijn allemaal termen 
die nu niet direct wijzen op een literaire bijdrage. Dit komt ongetwijfeld doordat Van 
Leeuwen literair nog helemaal geen naam had gemaakt, niet in Nederland en niet op Curaçao. 
Het enige dat hij had gepubliceerd waren drie korte essayistische stukken in Beurs & 
Nieuwsberichten, een dichtbundeltje en een Bijbelse navertelling van de kruisiging, allemaal 
in 1947 op Curaçao. Beide laatste publicaties kwamen in eigen beheer uit in een zeer kleine 
oplage. Voor zover bekend is destijds nergens aandacht aan zijn publicaties besteed. Van 
Leeuwen was dus een onbeschreven blad. 

Willem Cornelis Jacobus van Leeuwen werd in 1922 op Curaçao geboren, waar hij in 
2007 overleed. Hij is de derde generatie Van Leeuwen op de Antillen. Zijn grootvader, die er 
in 1887 als onderwijzer kwam, zijn vader en hijzelf gingen door huwelijken behoren tot de 
blanke Curaçaose aristocratie. In 1936 ging hij op dertienjarige leeftijd naar Nederland, waar 
hij in Den Haag het gymnasium doorliep. In 1946 keerde hij terug naar Curaçao, waar hij in 
1947 zijn eerste werken publiceerde. In ditzelfde jaar ging hij in Leiden rechten studeren, 
waar hij twee jaar later afstudeerde. Hierna werkte hij in Spanje en Venezuela, waarna hij in 
1957 terugkeerde naar Curaçao, waar hij in hoge ambtelijke posities werkte tot 1982.  

Van Leeuwen debuteerde in 1947 met de dichtbundel Tempels in woestijnen en het 
verhaal De Mensenzoon. Van beide distantieerde hij zich later. Hij schreef vijf romans: De 
rots der struikeling (1959), Een vreemdeling op aarde (1962), De eerste Adam (1966), 
Schilden van leem (1985) en Het teken van Jona (1988). Verder schreef hij nog de novelle 
Een vader, een zoon (1978) en talloze krantenartikelen en columns, waarvan de belangrijkste 
zijn verzameld in de bundels Geniale anarchie (1990), De ruïne van een kathedraal (1996) en 
De taal van de aarde (1997).  

Hij was een gelauwerd schrijver. Zijn debuutroman De rots der struikeling werd in 
1960 bekroond met de Vijverbergprijs. Van Leeuwen schreef het scenario voor de film 
Corsow van Peter Creutzberg, die in 1967 de Staatsprijs voor de Nederlandse film kreeg. De 
Cola Debrotprijs, de hoogste culturele onderscheiding van de Nederlandse Antillen, ontving 
hij in 1983. Bij zijn 75ste verjaardag werd hij geëerd met de bundel Aangaande Boeli. Het 
Nederlandse Fonds voor de Letteren kende hem bij zijn 85ste verjaardag een oeuvregeld toe, 
ter gelegenheid waarvan weer een bundel over hem verscheen: Met liefde behandelen; 
Hommage aan Boeli van Leeuwen. Na zijn dood stelde Curaçao de Premio Dr. W.C.J. van 
Leeuwen in, een tweejaarlijkse prijs voor mensen die een uitzonderlijke culturele prestatie 
hebben geleverd. Werk van hem is in het Engels en Spaans vertaald. 

Het valt niet meer te achterhalen hoe Van Leeuwen bij de Wereldomroep kwam. 
Gewoonlijk werden mensen door Van de Walle gevraagd, omdat hij werd getipt door 
bijvoorbeeld Cola Debrot. Dat kan bij Boeli van Leeuwen ook heel goed het geval zijn 
geweest, omdat hij met een Debrot getrouwd was, maar zeker is dit niet, want Van Leeuwen 
zei zich er niets meer van te herinneren, toen ik hem in 1996 de negen verhalen gaf die ik toen 
terug had gevonden. 

Het hele gesprek met hem over zijn Wereldomroepverhalen verliep merkwaardig. Ik 
wist dat hijzelf over de verhalen begonnen was tegen Frans Suasso, het toenmalige hoofd van 
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de programmadienst van de Wereldomroep. Hij vertelde hem dat hij de verhalen niet meer 
had. Suasso vroeg mij eens in de kelder te kijken of ik wat kon vinden en in eerste instantie 
vond ik negen verhalen. Toen ik ze Van Leeuwen bracht, nam hij ze in ontvangst alsof ik hem 
een ons kaas kwam brengen. Ik constateerde de eerste ambivalentie: wel erover beginnen met 
Suasso, maar ze eigenlijk negeren als hij de verhalen krijgt. Ik vroeg hem of hij deze verhalen 
destijds als literatuur beschouwde en hij zei abrupt: “Nee, helemaal niet.” Maar even later 
moest ik hem omstandig uitleggen hoe ik de verhalen vond. Ik zei hem dat een enkel verhaal 
duidelijk om den brode geschreven was, maar dat de meeste typisch Boeliaans waren. Bij het 
laatste knikte hij vergenoegd instemmend. Dat was de tweede ambivalentie die ik 
constateerde. Ik begon me af te vragen of hij zich werkelijk bijna niets herinnerde, of dat hij 
er niet over wilde praten, om wat voor reden dan ook. Om dat te testen merkte ik op, dat hij 
destijds het geld wel goed kon gebruiken en dat de Wereldomroep flink betaalde: wel 
zeventig gulden per aflevering, terwijl ik wist dat het ongeveer de helft was. Hij reageerde 
meteen: “Nee, zoveel was dat lang niet.” Toen wist ik dat hij er niet over wilde praten en ik 
besefte dat het zinloos was het toch te proberen, omdat mij geen list te binnen schoot hem op 
zijn praatstoel te krijgen.123 Hij heeft ook nooit enige reactie gegeven op de twee publicaties 
over zijn Wereldomroepverhalen [Broek e.a. (red.), Aangaande Boeli: pp. 184-205 en Broek 
(red.), Met liefde behandelen: pp. 76-89]. 

Achtergrondinformatie kon ik dus niet lospeuteren van Boeli van Leeuwen, zodat ik 
mij volledig moet baseren op wat ik vond in het draaiboekenarchief. Van de 36 uitgezonden 
bijdragen zijn er 28 bewaard gebleven, eentje is incompleet en zeven zijn niet in het 
draaiboekenarchief aanwezig, maar ze werden wel aan- en afgekondigd in het draaiboek van 
de hele uitzending. De gegevens van deze ontbrekende bijdragen staan in het volgende lijstje: 
 
4-7-‘52:  “ Wat hij dacht toen hij zijn stem moest uitbrengen” 
22-9-‘52:  Ew [eerste woorden]: “In mijn kinderjaren … 
      Lw [laatste woorden]: …. Vanuit haar aquarium had gewuifd.” 
6-10-’52:  Geen verdere gegevens dan dat hij een causerie houdt. 
29-11-‘52: Over het probleem waarom hij nooit Amsterdammer zal zijn. 
9-3-‘53:   Alleen de aankondiging: “Mr. Van Leeuwen zal het nu hebben over een oud     
heertje in beton, over een kunstschilder, over de stad Amsterdam en de jeugd van 
tegenwoordig.” 
14-3-‘53:  Over dagdromen eens op Curaçao ondergaan. 
                                                 
123 Boeli van Leeuwen heeft altijd een ambivalente houding gehad als het over zijn eigen werk ging. Ik had in 
1976 een interviewafspraak met hem voor de Amigoe ter gelegenheid van de herdruk van De rots der struikeling. 
Toen ik bij hem op het bestuurskantoor kwam, zei hij dat hij er eigenlijk spijt van had en dat het niet doorging. 
Ik vroeg hem even te wachten met dat besluit en pas te beslissen na mijn eerste vraag. Dat was de stelling: al je 
werk draait om de dood. Hij praatte vervolgens twee uur lang. Toen hij het uitgewerkte interview had gelezen zei 
hij dat ik er veel werk van had gemaakt en dat het heel goed was, maar dat hij zich zo bloot voelde en ik moest 
begrijpen dat dat in een lokale krant extra hard aankwam, dus ik mocht het niet publiceren. Drie jaar later 
vertelde ik hem op mijn Curaçaose afscheidsfeest dat er een boek uitkwam over Antilliaanse literatuur, 
Antilliaans literair logboek, en ik vroeg hem of ik het daarin mocht publiceren. Hij gaf royaal toestemming. Een 
andere ambivalentie tegenover zijn eigen werk blijkt uit het volgende. Hij zat altijd verschrikkelijk in spanning 
voor recensies. Hij heeft er zelfs een keer een auto door in de prak gereden. In Geniale anarchie vertelt hij 
waarom: “Een schrijver is, vlak na de creatie, zeer kwetsbaar; hij weet namelijk absoluut niet of wat hij net 
geschreven heeft goed is of slecht.” (152) Tegenover deze onzekerheid over de kwaliteit van zijn werk stond zijn 
herhaald tegen mij geuite overtuiging dat hij een betere schrijver was dan Frank Martinus Arion, want hij werd 
op Curaçao meer gelezen. Ook wilde hij dat zijn uitgever ervoor zorgde dat al zijn werk steeds in de boekhandel 
verkrijgbaar was. Een derde voorbeeld van zijn ambivalentie merkte ik rond zijn vijfenzeventigste verjaardag. 
Vrienden wilden daar ruim aandacht aan besteden. Ze regelden dat een interview zou verschrijnen in de 
dagbladen Trouw en Amigoe en dat de Wereldomroep en zijn partnerstations in het Caribisch gebied het zouden 
uitzenden. Maar hij liet zich niet interviewen omdat hij dacht dat hij de brille er niet meer voor had. 
Tegelijkertijd was hij na zijn verjaardag teleurgesteld dat er op Curaçao zo weinig aandacht aan was besteed. 
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7-11-‘53:  Over het hart van Amsterdam. 
10-8-‘53:  Over een Amerikaanse toerist. (Het incomplete verhaal). 
 

De bewaarde verhalen hebben soms een titel, maar meestal niet. Omwille van de 
leesbaarheid van dit hoofdstuk heb ik de ongetitelde bijdragen wel van een kopje voorzien, 
omdat een verwijzing naar een verhaal sprekender is dan het vermelden van een 
uitzenddatum. In onderstaand lijstje staan de bewaard gebleven bijdragen. Tussen teksthaken 
staan de door mij gegeven titels: 
 
10-12-51: z.t. [Curaçaose tolerantie] 
5-1-’52:  z.t. [Kleine geschiedenissen] 
12-2-’52: z.t. [Aankomst in Nederland] 
10-3-’52: z.t. [Noordkust] 
29-3-’52: z.t. [Cornees] 
21-4-’52: Vacantie in Nederland 
11-6-’52: Verhaal over Apen 
23-6-’52: z.t. [Onwetendheid over Curaçao] 
5-7-’52:  Voetbal, een nabeschouwing van de wedstrijd Nederland – Nederlandse Antillen 
30-8-’52: z.t. [Wonderlijke krantenartikelen] 
1-11-’52: z.t. [Dertig jaar] 
11-12-’52: Zeedijk 
23-3-’53: z.t. [Spaanse Water] 
26-10-’53: z.t. [Houding van studenten] 
2-11-’53:  z.t. [Geluk] 
16-11-’53: z.t. [De maatschappij en de kunst] 
9-1-’54:  z.t. [Regen] 
16-1-’54: Het Lachen 
23-1-’54: Mij vangen ze niet 
30-1-’54: z.t. [Adam en Eva] 
6-3-’54:  z.t. [Geiten] 
22-3-’54: z.t. [Varen] 
27-3-’54: z.t. [Landschap] 
1-4-’54:  z.t. [Inzicht] 
25-6-’54: Der Weg zurück 
2-7-’54:  Koen 
9-7-’54: Afscheid 
23-7-’54: Masroig 
 

Om de Wereldomroepverhalen te kunnen plaatsen binnen het oeuvre van Van 
Leeuwen is het noodzakelijk zijn vroegste werk erbij te betrekken. Dit is allemaal in 1947 
verschenen, maar nog nooit in samenhang beschreven. Ik doe dat in de paragraaf ‘Het vroege 
werk’. Daarna volgt een thematische analyse van de Wereldomroepverhalen in de paragraaf 
over ‘De Wereldomroepverhalen’. Deze is onderverdeeld in: de Curaçaoënaar en Curaçao; de 
Nederlander en Nederland; Wijsheid; Impliciete en expliciete metafysische elementen en 
Kunst en maatschappij. De paragraaf over de Wereldomroepverhalen wordt afgesloten met 
een tussenbalans. In het daarop volgende deel zal ik de bevindingen van de analyse van de vijf 
thematieken vergelijken met zijn latere werk. Tenslotte volgen de conclusies.  
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HET VROEGE WERK 

 
De eerste gepubliceerde werken stammen allemaal uit 1947 toen Van Leeuwen op 

Curaçao woonde. Merkwaardig genoeg is het nog niet in onderlinge samenhang beschreven. 
De eerste publicaties van Boeli van Leeuwen waren in de Beurs & Nieuwsberichten. Het is 
een serie van drie artikelen met de gemeenschappelijke titel Eenheid van tegendelen. De 
eerste handelt over de schilderkunst van Rembrandt, de tweede over de muziek van 
Beethoven en de derde over literatuur. In ‘Rembrandt: Licht en donker’ (14-3-1947) stelt hij 
dat het uitzonderlijke van Rembrandts schilderkunst is dat hij een eenheid van tegendelen 
presenteert. Ik cursiveer telkens de genoemde tegendelen. “Rembrandt”, zo schrijft Van 
Leeuwen, “was de schilder van de ziel der mensen en het wezen der dingen, maar hij 
schilderde innerlijk en uiterlijk als een geheel.” Hij is de enige die hierin is geslaagd. 
Rembrandt schildert niet de hand, maar het gebaar “en in dit zoeken van de beweging, het 
dynamische, ligt zijn vraag naar de kern van het leven.” Hij is niet in een hokje in te delen en 
Van Leeuwen omschrijft hem in termen die normaal als tegendelen worden gezien: “een 
zoeker van het ideaal in het wezen van de realiteit.” Rembrandt legt het zwaartepunt van zijn 
leven en werk niet in een hiernamaals: “Hel en hemel heeft hij hier op aarde beleefd en in zijn 
licht-donker uitgedrukt.” Hij schilderde een Christus “menselijker dan iemand hem ooit 
geschapen heeft en tegelijk goddelijker.” Hij ziet in een vrouwenfiguur de minnares en de 
moeder en hij vond in een bedelaar een koning en andersom.  

Ook in ‘Beethoven: Smart en Vreugde’ (21-3-1947) wijst Van Leeuwen de tegendelen 
in de composities van Beethoven aan als kenmerkend voor zijn werk, waardoor nooit iemand 
muziek schreef zo groot van vorm en bewogenheid van gevoel. De titel van het krantenartikel 
geeft al aan dat Van Leeuwen smart en vreugde als de meest kenmerkende tegendelen ziet die 
Beethoven tot een eenheid smeedt. Hij noemt ook andere tegendelen. Er is kracht in zijn 
composities en tegelijkertijd zijn ze zwanger van een noodlot. Tegen een sombere achtergrond 
van bassen en cello’s klatert een hobo plotseling een zonnig motief. 

De bedoeling van ‘De taal de[r] impotenten’ (3-4-1947), het derde en laatste stuk in de 
serie, is slechts duidelijk door het artikel in het verband van de hele serie te beschouwen, 
omdat het stuk meer dan de eerste twee wordt overwoekerd door uitweidingen. Van Leeuwen 
begint met de Tweede Wereldoorlog en constateert verbaasd dat deze tot dan toe in de kunst 
nog niet doorklonk: “Er is tot nu toe geen dichter, schilder of musicus geweest, die afstand 
heeft kunnen nemen tot het gebeurde en dit tragisch geweld heeft gezien als een grote, buiten 
de macht van kleine mensen gelegen, uitbarsting.” Dit komt doordat de kunstenaars hun kunst 
gesteriliseerd hebben in egoïsme en daardoor vaak onbegrijpelijk zijn. Ze vergeten dat de 
grootsten zich altijd onderworpen hebben aan de wetten van discipline en vorm. Een eigen 
stem “heeft geen waarde als men niets te vertellen heeft. Zolang een kunstenaar de 
melancholie en neerslachtigheid, verdriet en vreugde, waaraan hij in hogere mate onderhevig 
is dan een niet-kunstenaar niet sublimeert in een algemeen buiten zijn eigen 
gevoelsbevrediging staand idee, draait hij rond in een dode cirkel van zelfverheerlijking en 
zelfmedelijden.” Dit wordt een neurotische kunst die op den duur in zinloosheid ontaardt. “In 
Nederland bijv. schijnt het ondenkbaar dat het peil van de Tachtigers weer bereikt zal worden. 
Men moet Aafjes c.s. met een Perk of Kloos vergelijken om het geweldige verschil in stijl, 
poëtische vorm en gedachtenrijkdom te begrijpen.” 

Het stuk is in feite programmatischer dan de vorige stukken. Het analyseert niet het 
werk van een groot kunstenaar, maar stelt de eisen waaraan een groot kunstwerk moet 
voldoen. Het draait om de tegendelen individueel gevoelen en beleven en algemeen idee en 
maatschappij. Van Leeuwen constateert in de contemporaine kunst een totaal gebrek aan 
eenheid tussen deze twee, doordat het algemeen idee en het maatschappelijk gebeuren 
ontbreekt. Inhoudelijk gezien moet de kunstenaar zijn individuele gevoelens en ervaringen 
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opnemen in het grotere verband van de gemeenschappelijke ervaringen. In dit verband is het 
vreemd dat Van Leeuwen juist de Tachtigers als voorbeeld stelt, omdat deze dichters juist 
streven naar de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens. 
Opmerkelijk is ook dat hij de Tachtigers vergelijkt met Bertus Aafjes, die in 1946 net Voetreis 
naar Rome had gepubliceerd. Alsof er tussen de Tachtigers en Aafjes niets geproduceerd was 
dat de moeite waard was: Nijhoff, Achterberg, Vestdijk, Bordewijk om er willekeurig enkelen 
te noemen. Of om dichter bij het Antilliaanse huis te blijven: Cola Debrot, die in 1947 niet 
alleen bekend was door Mijn zuster de negerin, maar vooral als leider van het tijdschrift 
Criterium waarvoor hij ook de beginselverklaring Tegenstellingen (1940) schreef. 
`Wezenlijke tegenstellingen,’ aldus Debrot, `zijn oud als de wereld, reiken met hun wortels tot 
in de diepste grond. Wie deze tegenstellingen wenst te verzoenen, schept een atmosfeer, 
allervriendelijkst, allerhartelijkst, allerkoelst, maar vernietigt tegelijk met de mogelijkheid tot 
wrijving […] ook de scheppingsdrift, die iedere tijdschriftleider in de eerste plaats wenst 
wakker te houden. Wij zullen deze tegenstellingen niet overbruggen; wij zullen ze niet 
verzoenen noch opheffen.’ [Debrot 1987: 13]. Tegenstellingen noemt Debrot `de 
weerspiegeling van de tragische tegenstrijdigheden in de mens’ [Debrot 1987: 14]. De meeste 
mensen echter verstenen in een van de polen van de tegenstelling. Hij noemt de 
tegenstellingen ook wel `de eenheid der verscheidenheden’.  

De overeenkomst in terminologie van Debrot (eenheid van verscheidenheden of 
tegenstellingen) en Van Leeuwen (Eenheid van tegendelen) en de daarachter liggende 
kunstopvatting is te opvallend om toevallig te zijn. Het kan bijna niet anders dan dat Van 
Leeuwen Debrots kunstbeschouwing kende. In de Criterium-tijd van Debrot was hij in 
Nederland, waar over de opvatting van Debrot werd gediscussieerd. Hij was bovendien 
verbonden met de familie Debrot, want in januari 1947 trouwde hij met Dorothy Debrot, de 
dochter van Cola’s broer [Coomans 1991: 104]. Het is een raadsel waarom hij de 
vermoedelijke bron van zijn kunstopvatting niet heeft genoemd. Al is het leidende idee van de 
serie Eenheid van tegendelen dus niet origineel, de uitwerking ervan is geheel met eigen 
voorbeelden, zodat de artikelen gezien kunnen worden als het eerste essayistische werk van 
Boeli van Leeuwen. 

Ik noemde het al vreemd dat Van Leeuwen een voorkeur uitsprak voor de Tachtigers. 
Het lijkt mij meer te maken te hebben met hun taalgebruik dan met de argumenten die Van 
Leeuwen ervoor geeft. De Tachtigers hadden een voorliefde voor een nogal barok taalgebruik 
en schuwden grote woorden niet. Hun opvolgers zoeken juist naar een eenvoudiger taal 
gebruik, de poésie parlante bijvoorbeeld. Van Leeuwen heeft een voorkeur voor het grote 
woord, de versierende bijvoeglijke naamwoorden, de overdrijving. Dit barokke taalgebruik en 
een voorliefde voor de sonnetvorm is al te zien in zijn eerste scheppend werk: de dichtbundel 
Tempels in woestijnen, verschenen in augustus 1947. 

Het eerste gedicht ‘Moeder van mijn moeder’ is kenmerkend voor de bundel. Van 
Leeuwen doet wat hij in de Beurs & Nieuwsberichten adviseerde: hij gebruikt een vaste vorm, 
het sonnet. Hij sluit ook aan bij het taalgebruik van de Tachtigers in versregels als:  
 
’s Avonds als de snelle schemer op de zonverdorde bodem glijdt 
Zit ik naast bed en baar. 
De porceleinen schouders schokken als ze schreit 
Met de volgedragen smart van uur en dag en tachtig jaar. 
 

In deze strofe zijn al lichte worstelingen van Van Leeuwen te zien met ritme en 
metrum. Die worden nog duidelijker in de terzinen: 
 
Hooghartig reikt deze aristocraat 
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De schuwe dood haar tere hand; 
Een vorstin wordt niet gedwongen maar zij gaat. 
 
In de wenteling der dingen 
Grijpen dood en leven 
In elkaar als ringen. 
 

De laatste strofe drukt de eenheid in tegendelen uit: dood en leven horen bij elkaar. Ik 
constateerde al dat Van Leeuwen moeite had met het metrum. In de eerste niet geciteerde 
strofe had hij dat met het rijm, waar hij zijn toevlucht neemt tot pseudo-assonerend rijm met 
langzaam en lichaam. Van Leeuwen heeft in gesprekken later altijd afstand genomen van 
deze bundel en uiteindelijk deed hij dat publiekelijk in Geniale anarchie: “Ik had toen 
[januari 1947] al voldoende taalgevoel om te beseffen, dat ze bar slecht waren”. (22) Het 
neemt niet weg dat de bundel zijn eerste gepubliceerde oorspronkelijke poëzie is. 

Van Leeuwen nam in gesprekken met mij bij mijn regelmatige bezoeken aan Curaçao 
tussen 1989 en 2002 ook afstand van zijn prozawerk De Mensenzoon, eveneens verschenen in 
1947. Hij noemde het werk ‘blasfemie’.124 Het is een navertelling van de kruisiging van 
Christus, voorafgegaan door een voorwoord. Daarin zegt hij: “Het kernpunt en tegelijkertijd 
de grootste vraag in het Nieuwe Testament is: ‘Waarom moest Judas Christus 
verloochenen?’” (6) Het is nog maar de vraag of juist dit de grootste vraag is in het Nieuwe 
Testament. Bovendien is het de vraag of Judas dat wel moest. In zijn vraagstelling geeft Van 
Leeuwen eigenlijk al zijn mening. Hij plaatst het verraad van Judas binnen zijn theorie over 
eenheid van tegendelen, die hij in het volgende fragment trouwens met de term van Debrot 
aanduidt: eenheid van tegenstellingen. Hij stelt: “in de noodlotsverbintenis tussen Jezus en 
Judas is de eenheid van tegenstellingen die we dagelijks om ons heen zien in licht en donker, 
leven en dood. […] Judas heeft hem niet verkocht of doelbewust willen vermoorden. Zijn 
daad was een lotsdaad en hij heeft net zo min schuld aan zijn eigen handeling als ieder ander. 
De hypnose die hij onderging bij de woorden ‘Alwie ik de bete broods, na ze ingedoopt te 
hebben, zal aanreiken, die zal mij verraden’. [sic] lag als een ban op zijn handelingen.” (7)  

Wat Van Leeuwen betoogt, is dat Jezus Judas als de verrader heeft aangewezen, maar 
niet in de betekenis dat Judas het plan had dat te gaan doen, maar dat Jezus hem als degene 
aanwees die het moest gaan doen en die dat als een trouw volgeling dan ook deed. Jezus en 
Judas vormen in Van Leeuwens opvatting een eenheid. Dat blijkt ook uit het verhaal zelf als 
Van Leeuwen het aanwijzen beschrijft. Daarin noemt hij Judas “zijn uitverkorene”. Als Jezus 
het brood breekt, ligt er “een wijding in zijn gebaren”. En de reactie van Judas is: “Vanaf dit 
oogenblik was hij een goddelijk bezetene, die een hoog bevel met het brood in zich droeg.”  

Van Leeuwens uitleg van het lijdensverhaal en de rol van Judas hierin is bepaald door 
zijn kunstopvatting die hij in zijn krantenartikelen uiteen had gezet. Hij schetst Judas en Jezus 
als een eenheid. Hij heeft dus wel een eigen interpretatie, maar dat maakt de tekst nog niet tot 
een eigen oorspronkelijk verhaal. Het is en blijft een navertelling die dicht bij de 
evangelieteksten blijft. Er is een direct verband tussen al zijn geschriften uit 1947. Ze moeten 
duidelijk maken dat het de opdracht van de kunst is de eenheid van tegendelen uit te beelden. 

In De Mensenzoon toont Van Leeuwen wel al zijn barokke stijl die bekend is uit zijn 
romans: veel overdrijvingen en verhevigende bijvoeglijke naamwoorden, tegenstellingen, 
paradoxen en sententies. Zijn eigen stijl heeft Van Leeuwen dus niet in de 
Wereldomroepverhalen ontwikkeld.  
 

                                                 
124 Niet zoveel later nam Van Leeuwen ook publiekelijk afstand van De Mensenzoon. Dat gebeurde in ‘Wie zegt 
gij dat ik ben?’ in de bundel De taal van de aarde. Hij zegt er dat het verhaal “een onvoorstelbare hoogmoed” is 
en hij het beschouwt als “blasfemie”. (70-71)  



 138

De conclusie uit het voorgaande moet zijn dat Boeli van Leeuwen al gedebuteerd had 
als dichter en prozaschrijver voordat hij bij de Wereldomroep kwam. Wel is het zo dat zijn 
prozawerk een navertelling was, zodat we kunnen stellen dat de Wereldomroepverhalen de 
eerste oorspronkelijke verhalen van Boeli van Leeuwen zijn. Door hem dit podium te geven 
en ervoor te betalen heeft de Wereldomroep Van Leeuwen geactiveerd verhalen te schrijven 
en zo is de carrière van een van de grootste verhalenschrijvers van de Nederlandse Antillen 
begonnen. Hierdoor alleen al zijn ze een belangrijke aanvulling op wat bekend was over Boeli 
van Leeuwen.  
 
DE WERELDOMROEPVERHALEN 

 
De Curaçaoënaar en Curaçao 

In zijn eerste bijdrage, ‘Curaçaose tolerantie’, stelt Boeli van Leeuwen dat de 
Curaçaoënaar zich kenmerkt door tolerantie die bestaat uit een merkwaardige combinatie van 
toegeeflijkheid, zelfspot en het accepteren van veel zaken als onvermijdelijk. Hij maakt de 
drie eigenschappen met voorbeelden duidelijk. Allereerst de toegeeflijkheid: “U kent toch dat 
verhaal van die kennis van een kennis van een kennis die Curaçao op een rondreis aandeed en 
‘even’ de groeten kwam brengen? Hij is er twee en twintig jaar blijven hangen. Natuurlijk 
steeds met de bedoeling om de volgende week te vertrekken. […] Niemand ergert zich 
oprecht over deze toestand, al zou niet iedereen zich erin willen bevinden.” Het voorbeeld 
maakt duidelijk dat de Curaçaoënaar een ander de ruimte gunt te doen wat hij wil. Men tilt er 
niet zwaar aan als men het ene zegt en het andere doet. 

De zelfspot krijgt meer aandacht in het verhaal. Van Leeuwen omschrijft hem als 
volgt: “De Curaçaoënaar beschikt over een humor, die wat de zelfspot Brits, en wat de 
lichtheid en logica Frans is. De ‘Loreito Real’, het bekende politieke spotblaadje, is een 
typische uiting en de lezerskring is geweldig uitgebreid.”125 Vervolgens noemt hij de 
Statenvergaderingen, waar de humor telkens bevrijdend omhoog spuit en de man met de 
lachers op zijn hand vaak het debat wint: “Niet omdat hij toevallig gelijk heeft, maar omdat 
ook zijn tegenstander op een bepaald moment naar zijn zij grijpt onder het uitroepen van 
‘Caramba homber bo nek mi completamente.’ Je hebt me te pakken.” Het derde voorbeeld 
van deze humor gaat over een man die in de winkel van Jansjie komt en erover klaagt dat 
diens kat een kilo vlees van hem heeft opgegeten. Jansjie zet de kat op de weegschaal die 
precies een kilo aangeeft. “Hij geeft de kat aan de aanklager terug en zegt: ‘Hier heb je je 
vlees, geef me nu mijn kat.’ Wie nu nog over vlees praat is een kniesoor; de slag is gewonnen 
door Jansjie, ook al zou de poes geen kilo wegen.” 

Van Leeuwen begon wel met de term ‘zelfspot’, maar schakelt in zijn voorbeelden 
over op het begrip humor. Hij maakt duidelijk dat men waardering heeft voor de onverwachte 
gevatheid van een ander, ook al is men zelf het slachtoffer van de humor. Het is dus maar van 
welke kant je het bekijkt: de humor ligt aan de kant van de inventieve grappenmaker, de 
zelfspot aan de kant van zijn slachtoffer die waardering voor de humor opbrengt.  

Het accepteren van veel zaken als onvermijdelijk gaat gepaard met medelijden dat het 
woordje “e pober” uitdrukt. Van Leeuwen vertaalt het met “arme bliksem”. Bij een botsing 
zegt een oude vrouw: “e pobernan, ze waren dronken. Een Nederlander zou zeggen dat de 
onverantwoordelijke schurken dronken waren. Want hij accepteert veel moeilijker zo’n 
ongeluk als een gegeven grootheid en drank als een excuus.”  

                                                 
125 Bedoeld is de Lorito Real, een humoristisch tijdschrift van Oscar van Kampen dat verscheen van 1948 tot 
1958. De gangbare mening is dat Van Kampen het blad in z’n eentje vulde, maar Tip Marugg vertelde mij in de 
jaren zeventig dat hij de taak van Van Kampen overnam, als deze vakantie had. Marugg had er groot plezier in 
dat niemand dat ooit heeft gemerkt. 
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Van Leeuwen schetst het gevolg van de tolerantie van de Curaçaoënaar: “Nergens ter 
wereld misschien kent men zoveel types ‘freaks’ zou ik willen zeggen als op Curaçao. Men is 
nu eenmaal bereid te betalen, niet alleen voor de dorpsgek, maar ook voor de ‘rare’, de 
‘vreemde’ en misschien de wijze die niet herkend wordt. Het is eigenlijk een ingeworteld 
respect voor het individu. […] De door mij genoemde eigenschappen zijn te constateren in de 
sprookjes verhalen. Compa Nansi, de slimme spin, is een lovable fellow geworden, die er 
weliswaar op uit is om zoveel mogelijk voordeel te ruilen tegen zo weinig mogelijk 
zweetdruppels, maar de sympathie staat aan zijn kant. Hij is zo aardig en hij heeft steeds zijn 
tegenstander te pakken.” 

Het lijkt erop dat de tolerantie ertoe leidt dat een notoir schurkje als Compa Nansi, die 
leeft ten koste van de inspanningen van anderen, gezien wordt als een lovable fellow. Maar 
dan gaat men voorbij aan het feit dat de spin in veel gevallen de sterkere de baas is. Van 
Leeuwen wijst er niet expliciet op, maar de waardering voor een onderliggende partij die door 
gevatheid en slimheid de bovenliggende partij de baas is, speelt ook een rol in de voorbeelden 
die hij gaf. De Lorito Real bespot het establishment, het Statenlid met de betere argumenten 
moet toch het onderspit delven en de bestolene wordt door de gevatheid van Jansjie een 
kniesoor als hij op zijn recht blijft staan. 

De spot drijven met een bovenliggende partij komt ook voor in ‘Houding van 
studenten’. Van Leeuwen zegt dat “de Curaçaoënaar altijd met een tikje spot tegenover 
intellectuelen [heeft] gestaan; de verhalen die ik in mijn jeugd gehoord heb over theoretici die 
te stom waren om voor de duvel te dansen, zijn legio. Ik weet nog goed enkele voor de geest 
te roepen: de vreselijke dorre en geleerde ingenieur die een dam wil bouwen zonder te letten 
op de raad van Pedritoe, de voorman. Het resultaat was natuurlijk catastrophaal. De dokter die 
maar niet kan ontdekken welke ziekte de patiënt teistert en rustig een lesje krijgt van de jaja, 
die wonderen verricht met enkele kruiden; de onderwijzer met acte M.O. Spaans die zo 
verschrikkelijk slecht Spaans spreekt en zo gaat U maar door.”  

Het is een hybride spot. Men beleeft plezier aan het falen van de bovenliggende partij 
door ze te bespotten en tegelijkertijd accepteert men de situatie als onvermijdelijk zodat er 
geen actie tegen wordt ondernomen en er dus niets verandert. Van Leeuwen zelf wijst op nog 
een element dat een rol speelt in de spot tegenover een intellectueel. Vroeger kwamen “al 
deze schutterige geleerden” uit Nederland en thans zijn het de eigen zonen, zodat “er in de 
spot van vroeger een dosis minderwaardigheidsgevoelen gemengd was en in de spot van 
tegenwoordig een dosis trots.” Vroeger was de spot dus ook een emotionele compensatie van 
de gekoloniseerde tegenover de kolonisator. In het heden van het verhaal heeft men te maken 
met teruggekeerde afgestudeerde Curaçaoënaars met wie men was opgegroeid. Zij moeten 
zich vooral niet voorstellen dat ze meer zijn dan de jeugdvriendjes die niet gestudeerd hebben 
in Nederland. Doen zij iets niet goed, dan worden ze bespot omdat men trots is op zichzelf. 
Men drukt eigenlijk uit: hij is niet beter dan ik, ook al heeft hij in Nederland gestudeerd. De 
spot is zo gezien de uiting van een nivelleringsdrang. 

De eigenschappen die Boeli van Leeuwen de Curaçaoënaar toedicht, bezit hij zelf ook. 
Dat blijkt uit twee verhalen over figuren in Nederland. Het verhaal ‘Mij vangen ze niet’ is 
door water en muizen aangetast waardoor niet alle woorden te lezen zijn. Tussen teksthaken 
geef ik mijn reconstructie. Het verhaal begint zo: “Het vervult mij altijd met een zeker 
genoegen [als ik] een mens ontdek, die door de maatschappij niet tot een [eenheidsworst] is 
gedraaid. Die bij wijze van spreken met een snelle beweging kaas uit de muizenval haalt en 
lachend kijkt hoe het deurtje dicht klapt. Er zijn gelukkig nog mensen die zich niet laten 
[vangen]. De Curaçaoënaar heeft van nature respect voor zulke types en [het] Papiamentoe 
kent vele namen voor de individualist: van [?] mansinga tot choebatoe di costa.” 

De man aan wie Van Leeuwen genoegen beleefde, omdat hij niet tot eenheidworst was 
gedraaid en individualist bleef, is Piet de Bult. Hij kende in zijn hele leven maar twee 
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hoofdregels: “mijn vangen ze niet” en: “het vlees is beter as de benen”. Als tuinman in een 
villadorp past hij wel eens op een mooie villa, maar hij moet er niet aan denken er zelf eentje 
te hebben. Het zou alleen maar zorgen met zich mee brengen: de belasting en de tuinman. 
Piet: “Nee, jongen mijn vangen ze niet.” Als schepeling heeft hij de wereld bereisd en hij 
bleef ook wel eens ergens hangen, maar vertrok toch altijd weer: “Nee, jongen, mijn vangen 
ze niet.” Zo sprak hij ook over vrouwen. Toen hij overleed, had hij veel onbetaalde 
rekeningen bij caféhouders: “Want die [Piet de Bult, dat] was me d’r eentje. Die liet zich niet 
[vangen].” Piet de Bult valt niet op door gevatheid of slimheid. Integendeel: ondanks zijn 
naam is hij zo plat als een dubbeltje. Hij is dan ook geen Curaçaoënaar, wiens zelfspot hij 
totaal mist. Maar hij is wel een individualist die lak heeft aan conventies. Dat Van Leeuwen 
aan hem een verhaal wijdt, toont aan hoe gefascineerd hij was door deze eigenschap. 

Het verhaal ‘Koen’ gaat over een fantast. Koen zit altijd vol projecten. “Waar je hem 
ook ontmoet, hij neemt je even apart en fluistert je toe: “Ik heb nou een fantastisch project, 
gewoon goud. En zo simpel als twee maal twee. Het enige wat me nog ontbreekt is twee of 
drie ton. Weet jij misschien iemand die me even eraan zou kunnen helpen?’ Het 
merkwaardige is, dat zijn fantastische plannen me altijd volkomen realisabel toeleken, 
afgezien van die twee of drie ton dan natuurlijk.” Een keer lukte zijn plan bijna. Hij ging 
samen met een Amerikaanse weduwe Noord Holland afstropen op zoek naar oude spullen die 
in Amerika verkocht zouden worden. Het liep als een trein. Van Leeuwen: “En weet U wat 
het fantastische van het hele geval was, de Amerikaanse met de petroleumbronnen heeft al het 
antiek naar Amerika verscheept en op een morgen vond ik hem zittend op een oude kist in een 
hol pakhuis. Ik voelde alras dat er geen enkele reden was om hem te feliciteren. Want hij is 
een man van fantasie en zodoende zat hij op een nieuw project te kouwen [sic], terwijl zij real 
Dutch antique aan haar oliebaronnen in Texas kon verkopen.” Van Leeuwen is gefascineerd 
door de fantast. Als het plan met de Amerikaanse is mislukt, is hij eigenlijk blij. Hij noemt het 
“het fantastische van het hele geval”, want Coen blijft ondanks de mislukking de fantast. Het 
verhaal beeldt eigenlijk de botsing uit tussen de fantast en de maatschappelijke werkelijkheid. 
De fantast wint in zekere zin want hij blijft fantaseren.  

In het verhaal ‘Voetbal, een nabeschouwing van de wedstrijd Nederland – 
Nederlandse Antillen’ drijft Van Leeuwen de spot met voetbal en het verschijnsel 
nabeschouwing. Hij begint met de zin: “Voetballen is een ernstige zaak.” Maar al gauw gaat 
hij kolderieke situaties fantaseren, waarschijnlijk geïnspireerd door Bomans, wiens naam hij 
in het begin ook noemt en naar wiens keepersverhalen hij verwijst. Hij vertelt onder meer 
over een elftal, dat de handsregel omzeilde door een koffer mee het veld op te nemen, de bal 
er met de voet in te wippen en hem onder gejuich naar het vijandelijke doel te dragen. Tijdens 
de wedstrijd gaat het enorm regenen. Van Leeuwen: “Curaçao heeft nu de bal en glibbert er 
mee naar het Nederlandse doel; een handige schaatspartij rond de back die krampachtig op 
zijn derrière tot achter de doelpalen glijdt, een schot en …… zo waarlijk ik hier tot U spreek 
terwijl de bal in het doel suist schiet een enorme bliksemflits dwars over de gehele hemel en 
de donder rolt en dreunt over het Stadion. Op de tribune werden vele ogen vochtig; dit was 
het moment dat de natuur dreigend haar instemming betuigde met de autonomie. De bliksem 
sloeg, de donder rolde en de Antillianen hadden een doelpunt gemaakt.”  

Van Leeuwen drijft de spot met het voetbalgebeuren door alles aan te dikken tot in het 
absurde. Toch is het verhaal niet geslaagd te noemen. Dat komt met name door het begin, 
waarin hij meteen vol gas met kolderverhalen begint. Zo werkt satire niet, die moet het 
hebben van een geloofwaardig beginpunt, waarna de luisteraar langzaam een kolderiek 
universum wordt ingetrokken. 

Fantaseerde Van Leeuwen in het voetbalverhaal zotte situaties in ‘Onwetendheid over 
Curaçao’ verdenkt hij zijn vader ervan zo’n situatie te hebben gecreëerd. Deze speelde mee in 
een opvoering van de Gijsbrecht van Aemstel. Zijn vader zakte op een bepaald moment met 
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het zwaard in de vuist door de vloer. “Het mooiste was, dat het publiek dacht dat het zo 
hoorde en enthousiast voor deze stunt klapte. Wij, Antillianen hebben in deze dingen 
trouwens altijd een groot plezier en het zou best kunnen zijn dat mijn vader speciaal op een 
rotte plek in de vloer is gaan staan om een mooie situatie te scheppen.” 

Van Leeuwen geeft ook blijk van nivelleringsdrang in het verhaal ‘Kleine 
geschiedenissen’. Daarin zegt hij dat hij slechts op een bepaalde wijze van geschiedenis kan 
genieten: “De kleine, persoonlijke gebeurtenissen uit het verleden trekken mij meer dan de 
overrompelende en niet te omvatten evenementen. Het boezemt me meer belang in, wat 
Napoleon aan Josephine schreef, dan aan zijn ministers; het interesseert me meer te weten of 
hij iedere morgen snuif tot zich nam of jicht had, dan wat hij over de slag bij Waterloo dacht.” 
Van Leeuwen wil de grote Napoleon teruggebracht zien tot een mens van normale proporties 
door smakelijke details over zijn persoonlijke leven. 

Van Leeuwen geeft in zijn Wereldomroepverhalen bijna geen beschrijvingen van het 
Curaçaose landschap. Een uitzondering hierop is de noordkust die twee keer voorkomt met 
dezelfde symbolische lading. Het hele verhaal ‘Noordkust’ gaat over het vinden van een rake 
typering voor deze droge vlakte. Hij komt uit bij de Engelse dichter Eliot die met “fear in a 
handful of dust” precies de sfeer oproept van de noordkust. Van Leeuwen: “Ja, ik geloof, dat 
men daar in het stof de vrees kan zien eerder dan Weemoedigheid of ‘Tristesa’. Het is een 
soort beklemming, die zich van U meester maakt, wanneer ge aan de Noordkant vanaf de 
rotsen in de beukende zee neerkijkt. Telkens wanneer er een golf tegen het massief gedreund 
wordt, sist de lucht door de rotsspleten aan Uw voeten, en daar beneden kunt ge de duizenden 
stukken wrakhout zien, die in de branding kolken. […] Enkele tientallen meters verder 
landinwaarts begint de strijd van de cactus, die zich aan de rotsen probeert vast te bijten en 
tussen zout en vuur haar voedsel zoekt. Men wordt hier bang, geloof me.” 

De typering “fear in a handful of dust’ kan ook geïnterpreteerd worden als een 
omschrijving van de doodsangst van de mens. De handvol stof is dan een verwijzing naar het 
Bijbelse: Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. De doodsangst speelt dan ook in bijna 
elke zin van dit fragment een rol. De zee laat de lucht sissen, je ziet wrakhout, de rotsen zijn 
voorwereldlijk. De natuur probeert wanhopig te overleven. De cactus zoekt voedsel tussen 
zout en vuur, de muren van de koraal verbrokkelen, kokosbomen kreunen van dorst. Van 
Leeuwen roept met al deze details het ene beeld op: fear in a handful of dust. 

De noordkust komt ook voor in het verhaal ‘Landschap’. De context waarin dit 
gebeurt, doet meteen aan dood en verderf denken. Van Leeuwen vertelt over een Europees 
landschap van vlak na de oorlog. Er staan bomen zonder bladeren, met aangetaste stammen en 
kapot geschoten takken. De omgeving doet hem in een flits de noordkant van Curaçao zien. 
“Het was een jaar geweest van grote droogte en de zon had de bomen ontzield en de bodem 
verschroeid. […] En ik moest er aan denken hoe merkwaardig het is dat twee beelden van de 
natuur in verschillende landen en omstandigheden dezelfde associatie bij mij opriepen. Ik had 
een gevoel van troosteloze verlatenheid, alsof ik de laatste mens op aarde was die moest leven 
op een bodem die geen vrucht kon dragen.” Als laatste mens moeten leven op een bodem die 
geen vrucht kan dragen, betekent het einde der mensheid. Dat roept troosteloze verlatenheid 
op; er blijkt geen troost te zijn voor de doodsangst. De symbolische waarde die Van Leeuwen 
de noordkust geeft, blijkt in zijn Wereldomroepverhalen dus consistent te zijn. Ook hier weer 
een verwijzing naar het sterven en de angst daarvoor.  

Het is alleen de noordkust die deze symbolische lading krijgt. In het verhaal ‘Regen’ 
stelt hij juist dat Curaçao een vruchtbare bodem heeft. Dat komt door de regen die voor Van 
Leeuwen de levenskracht symboliseert. Hij begint zijn verhaal als volgt: “Ik ben altijd 
bijzonder verzot geweest op regen. Als kleine jongen liep ik blootsvoets door de Coenoecoe 
en ik herinner mij nog dat ik vaak vurig verlangde, dat het zou regenen, opdat de [sic] 
grijswitte stof tussen mijn tenen in modder zou veranderen.” Symbolisch wordt de dood dus 
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van zijn voeten weggespoeld. De symbolische levenskracht blijkt ook uit de zin: ”De 
vruchtbare bodem van Curaçao is een dankbare minnares; zodra de regen valt bloeit ze op, 
met een overvloed van planten en dieren.” Zo zijn de plassen die zich achter de dammen 
vormen na een week omzoomd met bloemen en planten en krioelt het er van zilvervisjes en 
kikkers. 

Van Leeuwen vergelijkt de verhouding tussen grond en water in Nederland en 
Curaçao. In Nederland reageert de bodem op zo’n overvloed aan regenwater op een luie en 
gezapige manier: “De grond gedraagt zich als een dikke juffrouw, die net een groot maal naar 
binnen heeft gewerkt en die men een chocolaadje presenteert. Ze neemt het wel, maar 
zuchtend van verzadiging.” Planten en bomen schieten niet meteen omhoog. “In Nederland is 
het water de Moeder en de grond is er bijgevoegd. Op Curaçao is grond overheersend en het 
water toevallig.” De mens op Curaçao graaft dan ook altijd naar water, steeds dieper. “Maar 
hoe diep men ook gaat, de droogte wint altijd en dan maken windmolens een zingend geluid 
in de lege pijpen en de misère begint voor de cunuceros.”126 De bomen verdorren, koeien 
krijgen cactussen te eten en geiten vreten wasgoed. Wat Van Leeuwen met de vergelijking 
met Nederland duidelijk maakt, is dat de levenskracht op Curaçao veel feller en uitbundiger 
is. Maar uiteindelijk wint de droogte en wordt het op het platteland een harde strijd om het 
voortbestaan.  

Herhaaldelijk komen in de Wereldomroepverhalen van Boeli van Leeuwen landhuizen 
voor. Ook zij krijgen een symbolische lading. In het verhaal ‘Landschap’ doen de half 
vervallen pakhuizen op de eilanden in Amsterdam hem het landhuis Santa Martha van zijn 
grootmoeder zien. Hij logeerde er en sloop ’s nachts naar buiten. “En toen ik mij omdraaide 
zag ik het oude landhuis – stijf en gesloten – de muren gebarsten en verzakt. […] De gevel 
rustte zwaar en onverzettelijk op de dikke muren en bewoog niet mee met het ademen van de 
slapende mensen binnen.” Van Leeuwen vraagt zich af waarom in Amsterdam deze 
herinneringen bij hem boven kwamen. Hij antwoordt: “Misschien omdat oude huizen overal 
ter wereld vertellen van de macht der mensen, die ze hadden gebouwd en ook van de onmacht 
van de mensen om langer te leven dan hun huizen. De mensen gaan en het huis blijft staan. En 
in het huis blijft iets van de tijd achter, het hangt in de muren en leeft in de ramen. Het kruipt 
in het dak, in de naden van steen en hout. En als de tijd voorbij is en toch blijft leven in het 
werk van mensen, voelt men de macht en onmacht der mensen tegelijkertijd.” 

De schijnbaar vreemde constatering dat de gevel niet meebewoog met het ademen van 
de slapende mensen krijgt door het slot van deze passage een veelzeggende betekenis: het 
huis heeft een eigen leven, los van de mensen, het overleeft ze. Wat mee ademt met mensen, 
is sterfelijk. De tijd blijft niet leven in mensen, maar in hun werken, zoals oude gebouwen. 
Van Leeuwen zegt niet dat mensen voortleven in hun werken. Hij vindt het al getuigen van 
macht dat ze ervoor kunnen zorgen dat hun tijd kan voortleven in hun werk. De landhuizen 
getuigen tegelijkertijd van de onmacht van de mens om zelf voort te leven.  

In verschillende verhalen tekent Van Leeuwen terloops een beeld van een welvarend 
Curaçao. Meestal gaat het om jeugdherinneringen, die dus betrekking hebben op de tijd voor 
de Tweede Wereldoorlog. Als hij met Cornees naar de stad gaat, bespreekt hij op de terugweg 
de stad, dat er zoveel auto’s en grote schepen waren, dat de stad rijk is geworden en er veel 
vreemdelingen zijn. (‘Cornees’). De grootouders van Van Leeuwen moesten nog ieder 
dubbeltje omdraaien, maar door de olie is zijn leven heel anders verlopen dan dat van zijn 
ouders. (‘Houding van studenten’). Op twee plaatsen vergelijkt hij de levensomstandigheden 
op Curaçao met die in Nederland. In ‘Afscheid’ vergelijkt hij de woonruimte als hij 
terugdenkt aan zijn komst als dertienjarige in Nederland. Op Curaçao was hij gewend “om te 
paard door het grote huis in Curaçao te rijden”. In Nederland kwam hij in een kleine 
                                                 
126 Op Curaçao groef men diepe waterputten, waar het water met behulp van kleine Amerikaanse windmolens 
werd opgepompt. Kunukeros zijn kleine boeren die op hun land, hun kunuku, gewassen proberen te verbouwen. 
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benauwde woonruimte. Er is ook een terloopse opmerking over de tijd na de oorlog. In 
‘Verhaal over Apen’ beschrijft hij een Antilliaanse verlofganger. “Mijn vriend bestelde 
uitstekende sigaren en goede likeur, want hij leefde voor een toerist met harde valuta uiterst 
zuinig en het kon er volgens hem wel af.” De Antilliaanse gulden was destijds inderdaad hard: 
voor één Antilliaanse gulden kreeg men twee Nederlandse guldens.  

 

De Nederlander en Nederland 

De eerste indrukken die Boeli van Leeuwen opdeed van de Nederlanders toen hij als 
13-jarige in Nederland aankwam, waren niet positief, zo blijkt uit ‘Aankomst in Nederland’. 
Alles vindt hij grijs en grauw, tot de kleding van de kadewerkers toe. De hospita van het 
pension waar ze het eerste half jaar wonen vindt hij “enigszins verzuurd door haar dagelijkse 
strijd met de dubbeltjes en kwartjes”. Het is dan 1936 en Nederland zit nog midden in de 
crisis van de jaren dertig, die kennelijk het humeur van de hospita beïnvloedde. 

Een paar leraren van het gymnasium in Den Haag waar Van Leeuwen heenging, 
beschrijft hij in zijn verhalen. In ‘Aankomst in Nederland’ vertelt hij dat hij voor de rector 
ontzag had. Het is “een rijzige Fries met een geitensik en laarzen met treklusjes aan de 
achterkant”. Vriendschap had hij “voor een leraar in de oude talen, een slonzige en 
verstrooide man, die altijd grabbelde in zijn zakken naar verloren voorwerpen, maar die mij 
mee kon slepen naar voorbije eeuwen en dode steden tot leven kon wekken”. In het verhaal 
‘Inzicht’ beschrijft Van Leeuwen nog een leraar die indruk op hem heeft gemaakt. Het was de 
vervanger van de leraar Frans, een man die geen orde kon houden: “hij was eenvoudigweg de 
speelbal van een stel barbaarse en gruwelijkwrede jongens.” Zijn uiterlijk was net niet sjofel 
en hij had een gele wijsvinger van het overmatige roken. Op een middag las hij enige 
gedichten voor: “ik ontdekte een warmte in de gebarsten stem en ook dat de hand met de gele 
wijsvinger een mooi, aarzelend gebaar maakte.” Hij gaat de leraar op zijn kamer bezoeken die 
vol boeken staat. Hij wordt zijn vriend. Over de tijd op het gymnasium zegt hij: “Dat was de 
tijd dat ik dacht dat mijn leraar in het Nederlands iets van literatuur en schoonheid wist”, 
waarmee hij impliciet aangeeft dat hij achteraf vindt dat dit niet zo was.  

In de beschrijving van de leraar oude talen en de invaller Frans aan de ene kant en de 
leraar Nederlands aan de andere kant valt op dat het bij de laatste om weten gaat en bij de 
eersten om voelen. De leraar oude talen kon door zijn meeslependheid dode dingen tot leven 
wekken en de leraar Frans viel op door de warmte in zijn stem en door een aarzelend gebaar. 
Op deze subtiele manier stelt Van Leeuwen wat hij waardeerde in literatuur: meeslepend, 
warm menselijk en vorm gevend aan onzekerheid. 

In ‘Afscheid’ blijkt dat de waardering die hij als jongen had voor sommige leraren, 
buurtgenoten en hun ouders, slechts een fase in zijn ontwikkeling is geweest. Hij is na jaren 
teruggegaan naar Den Haag om afscheid van hen te nemen, maar hij constateert bij de 
meesten verslonzing: “Buurmeisjes waren dikke moekes geworden met twee of drie kinderen 
aan hun rok. […] De vaders van mijn vrienden waren vreemde oude mannen, beroofd van het 
gezag dat ze me indertijd inboezemden en door het leven ontkracht en verslonsd.” Over de 
invaller Frans van het gymnasium zegt hij: “Hij zat als een zieke maraboe in zijn vrijgezellen 
kamer, nog steeds met roos op zijn kraag en een mengsel van inkt en nicotine op zijn vingers. 
[…] Toch waren deze man en ik eens goede vrienden geweest. Nu kenden we elkaar niet 
meer.” De boeken die hij zo vaak van hem had geleend, daar zou hij nu onmogelijk doorheen 
kunnen komen. Hij zegt dan ook zich na die bezoeken “zeer oud en triest” te voelen. Voor 
Den Haag geldt ook wat hij na een afscheidsbezoek aan Leiden zegt: “Het verleden lijkt op de 
geur van een bloem, die nog blijft hangen lang nadat de bloem is verlept.”  

De confrontatie met het verglijden van de tijd maakt Van Leeuwen triest en geeft hem 
het gevoel oud te zijn. Dat komt door verschillende confrontaties. Aan de anderen ziet hij dat 
de tijd verglijdt, wat hem doet beseffen dat de tijd mensen ontkracht en doet verslonzen. Het 
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doet hem ongetwijfeld beseffen dat de tijd ook aan hem niet voorbij zal gaan. Hij wordt er 
ook mee geconfronteerd dat mensen van wie hij het niet had verwacht, uiteindelijk 
conformisten blijken te zijn. De derde confrontatie is dat hij mensen die een gidsfunctie voor 
hem hadden, ontgroeid blijkt te zijn, omdat zij stil zijn blijven staan en Van Leeuwen hen in 
ontwikkeling voorbij is gegaan. De vrienden van weleer kennen elkaar niet meer. Toch blijft 
er waardering voor wat hij in het verleden aan hen heeft gehad, terwijl hij weet dat er geen 
gezamenlijke toekomst meer is. Van Leeuwen drukt dit prachtig uit met het beeld van de 
verlepte bloem, waarvan de geur nog is blijven hangen. 

In ‘Aankomst in Nederland’ vertelt Van Leeuwen dat er streekgebonden verschillen 
zijn tussen Nederlanders. Hij typeert achtereenvolgens de Fries, de Zuiderling en de 
Amsterdammer. “Het meeste ontzag had ik voor de Friezen in het Noorden, deze stugge, 
zelfbewuste en betrouwbare mensen. Toch is het moeilijk om op den duur niet gedeprimeerd 
te worden door hun karige taal. ‘Mooi weer voor de rogge’ zei de boer, waar ik eens logeerde 
en drie dagen later spoog zijn zoon naast zijn klomp en beaamde: ‘Ja, ja, dat is het zeker, best 
weer voor de rogge’.” 

“Het meeste plezier beleefde ik met de Zuiderlingen tijdens een zotte dronken carnaval 
met veel geschreeuw, gezang en gevrij. Hier proefde ik iets van de Latijnse uitbundigheid in 
het sappige dialect en het uitbundige gedans en ik had even heimwee naar Curaçao. Het 
meeste thuis voelde ik me echter in Amsterdam, de mooie hoofdstad van het land. De 
Amsterdammer heeft aantrekkelijke kwaliteiten.” Hij noemt de geheel eigen humor met veel 
zelfspot erin, die zich uit in grappige zinswendingen en typische gezegden, de democratische 
burgerzin die blijkt uit de snelle verbroedering in kroegen en het commentaar van conducteurs 
op alles wat gebeurt. 

Veel verder dan een clichématig beeld komen deze beschrijvingen niet. Zo is het 
gesprek van de Friese vader en zoon dat zich over drie dagen uitrekt, rechtstreeks afkomstig 
uit een oude mop, al is het waar dat Van Leeuwen hem beeldender maakt door het detail van 
het spugen naast de klomp. Twee aspecten vallen wel op in Van Leeuwens typering en 
waardering. Voor de Fries, die in volksaard het verste van hem afstaat, heeft hij ontzag. Het 
meeste plezier heeft hij met de zuiderling z’n Latijnse uitbundigheid. Het meeste thuis voelt 
hij zich bij de Amsterdammer die humor met zelfspot heeft. Na wat hiervoor over de humor 
van de Curaçaoënaar is gezegd, zal dit niet verbazen. Het tweede aspect is de rol van de taal. 
De karige taal van de Fries maakt hem gedeprimeerd. In het zuidelijke dialect proeft hij 
Latijnse uitbundigheid. In het Amsterdams treffen hem de grappige zinswendingen en 
typische gezegden. Het voorbeeld dat hij hiervan geeft, valt op door de overdrijving en de 
directe concreetheid: een reus van een dokwerker zegt quasi-dreigend tegen zijn zoontje van 
zes: “Ach man, wat let me of ik kneus je een rib.” De vader had ook kunnen dreigen met een 
klap, maar de verheviging die plaats vindt door “ik kneus je een rib”, had ook een verheviging 
van Boeli van Leeuwen kunnen zijn. Ook hier zien we dat hij de meeste waardering heeft 
voor wat het dichtste bij zijn eigen taalgebruik komt. 

In ‘Der Weg zurück’ maakt hij verschil tussen de mensen boven en beneden de 
Moerdijk. Boven de Moerdijk is het de wereld van het calvinisme waar de bewegingen van de 
mensen ingetogen zijn. Zelfs het landschap is er geordend. 

Drie soorten Nederlandse vakantiegangers onderscheidt Van Leeuwen in ‘Vacantie in 
Nederland’.127 De eerste is de pure natuurliefhebber die niets van waterleiding of elektriciteit 
wil weten. “Hij verzekert U dat het slapen in een tent een onbeschrijflijk genoegen is; 
natuurlijk is hij allang vergeten, dat hij ’t vorige jaar snipverkouden is geworden van de tocht 
en dat de primus ’t vertikte om te branden.” Als hij slecht weer heeft, “vindt ge hem na een 

                                                 
127 Tekenend voor een tijd die inmiddels voorbij is, is het feit dat Van Leeuwen zijn luisteraars er eerst op wijst 
dat er in Nederland slechts één soort vakantie is, terwijl zij twee soorten kennen: de jaarlijkse twee weken naar 
de beach of een ander eiland en het groot verlof in het buitenland. 
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dag of tien terug in een dorpslogement, starend in het vuur gelijk Napoleon tijdens het 
kampement te Moskou.” Maar als hij terug is, vertelt hij over de prachtige sterrenhemel en het 
geruis van de bomen, “zodat ge nog jaloers wordt op zoveel zuiverheid.” 

De manier waarop Van Leeuwen de pure natuurliefhebber beschrijft, is een mooi 
staaltje van spot, waarbij de nadruk ligt op het verschil tussen de abominabele realiteit en de 
lyrische beschrijvingen die de kampeerder vooraf en achteraf geeft. De realiteit wordt treffend 
uitgedrukt door het beeld van Napoleon die somber in het vuur staart, omdat hij zijn verlies 
beseft. Dit soort “vakantiegenot” is Van Leeuwen en zijn luisteraars op Curaçao volkomen 
vreemd, omdat kamperen op Curaçao onbekend was en men zich al helemaal niet kon 
voorstellen dat men in de kou in een tent kruipt. 

Het tweede type vakantieganger is “de gemengde oftewel voorzichtige trekker”. Of hij 
nu gaat zeilen of naar de bossen gaat, hij bespreekt “een comfortabel bed in een pension of 
logement” in de buurt van een grote stad. Bij mooi weer komt hij bruin terug op kantoor “om 
zijn collega’s jaloers te maken. Is het weer niet mooi geweest, dan vertelt hij terloops van 
concerten in Scheveningen en revues in Amsterdam.” Van Leeuwen geeft op dit type noch 
direct, noch indirect commentaar. 

Het derde type is “de wijsgeer die thuisblijft, ook al heeft hij vacantie.” De eerste 
dagen slaapt hij uit en daarna gaat hij mijmeren over een leuk kroegje in Maastricht. “Hij 
slentert op zijn gemak naar het station om naar de Limburgse heuvelen te treinen. Hij heeft 
geen haast en mocht hij in Utrecht uit willen stappen, dan zal hij dat doen. Hij weet dat het 
kroegje tegen zal vallen en daarom gaat hij er waarschijnlijk helemaal niet heen.” Het is 
duidelijk dat dit type de sympathie van Van Leeuwen heeft, omdat deze vakantieganger zijn 
vrijheid gebruikt om vrij te zijn. 

Hij eindigt met de overeenkomst tussen de drie typen: “Maar allen voelen zij zich ’t 
allerplezierigst als zij daags na de vacantie, nonchalant hun stamkroeg binnendrentelen. Want 
dan is de vacantie een droom geworden en zoals de dichters U vertellen kunnen, is een droom 
schoner dan de werkelijkheid.”  

De beschouwing maakt allereerst duidelijk dat er niet zo iemand is als dé Nederlandse 
vakantieganger. Er is een verscheidenheid, net zoals er een streekgebonden verscheidenheid is 
in de aard van de Nederlanders. Dit zal lijken op het intrappen van een open deur, maar dat is 
het niet als je je tot een Curaçaos publiek richt, en zeker niet in die tijd. Daar was de neiging 
groot het over dé makamba te hebben. Tegelijkertijd is er wel een overeenkomst tussen de 
types: allen maken achteraf van hun vakantie-ervaringen iets moois, of dat nu de 
werkelijkheid weergeeft of niet. Het is heel voorzichtig en indirect uitdrukken dat 
Nederlanders hun eigen zaken mooier laten schijnen dan ze zijn, wat hij onmiddellijk afzwakt 
door de sententie aan het slot die er een algemeen menselijke eigenschap van maakt.128 

Evenals in zijn beschouwing over de verschillende streekkarakters maakt Van 
Leeuwen bij de vakantiegangers een trits die een oplopende waardering inhoudt. De 
waardering neemt toe naarmate de omstandigheden en de beschreven mensen meer lijken op 
het bekende (Curaçao en de Curaçaoënaar) en vooral op de visie die Van Leeuwen daarop 
heeft. De eerste twee typen doen zich voor als heel individueel, maar ze zijn dat op een 
identieke manier massaal. Van Leeuwen zegt dan ook: “Langs het strand spartelt hij met 
honderdduizenden broeders in het voor Uw begrippen altijd koude water.” De wijsgeer die 
thuisblijft, is hierop de uitzondering. Hij is niet tot een eenheidsworst gedraaid. Hij is de 
individualist. 

Een Nederlander weet niet zoveel van Curaçao af. Dat is de teneur van ‘Onwetendheid 
over Curaçao’. Van Leeuwen begint het verhaal met een Tweede Kamerlid die vroeger had 

                                                 
128 Van Leeuwen beschrijft alleen types die achteraf mooie verhalen vertellen. Je kunt je afvragen of de 
Nederlander in het begin van de jaren vijftig, toen de naweeën van de oorlog zo’n beetje weggetrokken waren en 
hij weer op vakantie kon gaan, tevredener was en minder mopperde dan in latere jaren. 
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voorgesteld de post van Curaçao naar Suriname per muilezel te versturen. Nog steeds zou een 
beetje meer voorlichting over Curaçao geen kwaad kunnen. Meermalen vragen mensen hem 
welke taal hij spreekt als hij Papiaments gebruikt. Dan ontspint zich een kat-en-muisspel met 
de vrager. Het antwoord “Papiamentoe” lokt de vraag uit waar die taal wordt gesproken. “Op 
Bonaire,” luidt het antwoord. De vrager reageert met de constatering dat hij al had gehoord 
dat het iets Frans had. Van Leeuwen corrigeert dan met de opmerking dat het West Indië is. 
De Nederlander zegt na enig peinzen over Indië dat hij een neef op Sumatra had, maar dat die 
nooit over Bonaire sprak. Pas dan vertelt Van Leeuwen over de ABC-eilanden. 

Het is een hybride situatie: Van Leeuwen spot met de onkunde van de Nederlander en 
beleeft daar plezier aan, zonder dat de Nederlander in de gaten heeft dat hij wordt bespot.129 
Het is de zoete wraak op iemand die meent veel te weten, maar in feite onkundig is. Bij dit 
soort spot loopt men echter gevaar en daar wijst Van Leeuwen ook op met het verhaal over 
een andere Curaçaoënaar die op de vraag welke taal hij sprak steevast antwoordde: “Portugees 
meneer, het Hoog-Portugees zoals men het alleen in Lissabon oftewel Lisboa spreekt.” Totdat 
hij een keer in de tram heftig werd uitgescholden door een Portugees. En zelf had hij in een 
restaurant uitgebreid een dame bekritiseerd, die toen ze wegging, hem in vloeiend Papiaments 
een goede nacht en wel thuis wenste. 

Af en toe laat Van Leeuwen blijken niet veel op te hebben met de massaliteit in 
Nederland. Hij houdt niet van stampvolle treinen. Een vakantie in de zomer wordt vergald 
door het besef dat 100.000 anderen ook niet hoeven te werken. (‘Vacantie in Nederland’). Een 
Bonaireaanse kennis op verlof in Nederland wil niet met zijn vrouw mee op excursies. Hij 
vindt dat hotsen op de weg met zijn veertigen als haringen in een ton. “Ze zijn warm en 
doodmoe maar mogen dat niet tonen als opgewekte toeristen.” Hij gaat liever elke dag naar de 
apen kijken in Artis. Van Leeuwen concludeert: “Deze Bonaireaan was een van de zeldzame 
vacantiegangers die de wijsheid bezat om mens te zijn met de apen in plaats van een aap 
onder de mensen.” (‘Verhaal over Apen’). 

In ‘Aankomst in Nederland’ geeft Van Leeuwen zijn eerste indrukken van Nederland: 
grijs, grauwe kleren, koud, een haringstalletje en veel fietsen.130 In het verhaal ‘Afscheid’ 
voegt hij daar een andere eerste indruk aan toe. De geluiden in Nederland zijn anders dan op 
Curaçao. Ze zijn doffer en toch dichterbij. In ‘Aankomst in Nederland’ beschreef hij de 
benauwdheid van het pension in Den Haag waar ze eerst gingen wonen. Dat doet hij in 
‘Afscheid’ weer, maar hier vergelijkt hij met zijn woonsituatie op Curaçao: “En ik, die 
gewend was om te paard door het grote huis in Curaçao te rijden, en mijn eigen ezel had, die 
ik mocht verzorgen, moest wennen aan het pension vol tafeltjes en stoeltjes en portretten aan 
de muur van heren met krachtige snorren en kleine bolhoeden. Mijn moeder bewaart nog 
steeds de schade rekening van de eerste maand als een reliqui. Soms halen we dat stuk te 
voorschijn en kijken er naar met een eerlijke verbazing.” 

In ‘Afscheid’ beschrijft hij Nederland als het land waar hij volwassen werd, zijn eerste 
sigaret rookte, zijn eerste meisje kuste, studeerde en op zoek ging naar de betekenis en reden 
van zijn bestaan. Hij hield er van zijn werk “en ik ben soms wanhopig geweest in mijn 
pogingen om mensen te redden uit de medogenloze [sic] machine van het rechtsapparaat.” Hij 
heeft er haring leren eten en is ervan gaan houden. Bij de bespreking van zijn 
afscheidsbezoeken in Den Haag bleek impliciet dat Nederland ook het land is waar hij zijn 
verdere literaire vorming kreeg.  

                                                 
129 In feite is dit iets typisch Caribisch. Zo vertelde een parlementair redacteur mij na een bezoek aan Suriname 
vol trots dat hij daar enthousiast werd begroet met: “O, bent u nou de beroemde parlementaire verslaggever!”  
130 Merkwaardig is dat hij in het verhaal ‘Afscheid’ zegt in Rotterdam te zijn aangekomen, terwijl hij eerder had 
gezegd dat dit Amsterdam was. Rotterdam moet een vergissing zijn, want de KNSM die tussen Nederland en 
Curaçao voer, had haar thuishaven in Amsterdam. 
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Het Nederlandse landschap beschrijft Van Leeuwen bijna niet. ‘Der Weg zurück’ 
vertelt over een treinreis van Parijs naar Amsterdam. Boven de Moerdijk werd het landschap 
geordend “en langs linealen recht getrokken.” Het is een nieuwe wereld. “De wereld van het 
Calvinisme, van de Noordelijke mens en de absolute ordening. Het werd stiller in de trein. De 
bewegingen der mensen werden ingetogener”. Over het platteland zegt hij: “Het platteland is 
voor mij […] de kortste afstand tussen twee steden.” In ‘Aankomst in Nederland’ vindt hij 
Amsterdam “een van de schoonste steden ter wereld.” Geen stad in Nederland is zo door de 
dichters bezongen. Constantijn Huygens citeert hij en Jan Campert en Vestdijk. “Men spreekt 
over Amsterdam als over een geliefde, een geliefde die blind maakt voor de schoonheid van 
anderen.” In een apart verhaal beschrijft hij de Zeedijk als een internationale 
ontmoetingsplaats waar de levenslust vanaf spat. (‘Zeedijk’). Over Den Haag zegt hij dat hij 
van die stad nooit heeft gehouden. (‘Afscheid’). 
 
Wijsheid 

Wijsheid is een regelmatig terugkerend onderwerp in de verhalen van Boeli van 
Leeuwen. Een aantal keren koppelt hij de wijsheid aan eenvoudige, bijna ongeletterde 
mensen. De eerste keer dat dit gebeurt, is in het verhaal ‘Cornees’, die in zijn jeugd diepe 
indruk op hem heeft gemaakt. Hij omschrijft hem als: “Een eenvoudig mens, die nauwelijks 
kon lezen of schrijven en in zijn leven nooit een ander stukje van de aarde had gezien dan het 
eilandje Curaçao. Toen ik een jongen van 12 was, was hij al een man van ver over de 
zeventig.” Hij werkte als opzichter op de plantage Santa Martha van zijn grootmoeder. 
Behalve opzichter was hij ook burgemeester, rechter en voorzitter van de 
begrafenisvereniging van zijn dorp. ’s Zondags was er een vast ritueel, dan zat de jonge Boeli 
bij Cornees op de bank voor zijn hutje en stelde hij hem vragen. “Toendertijd [sic] kon ik 
alleen maar beseffen, dat ik tevreden was met zijn antwoorden, nu begrijp ik ook, waaróm ik 
tevreden was. Omdat Cornees mij nooit iets vertelde met de bedoeling om indruk op mij te 
maken. Hij probeerde nooit goedkope successen te behalen; wist hij iets niet, dan zweeg hij en 
keek hij naar zijn sandalen. Hij had een diepe en soepele intelligentie en wist veel van het 
leven, zonder zijn kennis uit een boek gestolen te hebben.”  

Cornees was een geboren verteller: “Ik heb daar op het bankje met rode oren en een 
kloppend hart een schat aan volksverhalen van hem gehoord. Verhalen, héél oud en vol 
mysterieuze symboliek, vertelsels, die wel op Curaçao vorm hebben gevonden, maar waarvan 
de kern meegenomen was uit een ander land en van vader op zoon was overgeleverd. Tot 
heden geloof ik dat deze sprookjes, die hij mij toen vertelde, oneindig meer waarheid 
bevatten, dan het geraamte van nuchtere feiten waarmee ik later op de scholen kennis zou 
maken.” [cursiveringen van mij]. 

In het dorp had Cornees grote autoriteit door zijn wijsheid: “Hij had een merkwaardige 
manier om, evenals zijn collega Socrates, een ander zichzelf te laten vastpraten en vonnissen.” 
Hij was hooguit een keer of tien in Willemstad geweest, en de jonge Boeli mocht een keer 
mee. “Op de terugweg bespraken we de grote stad; dat er zoveel auto’s waren en grote 
schepen; dat Curaçao rijk was geworden vergeleken met vroeger en dat er zoveel 
vreemdelingen waren.” 

Van Leeuwen besluit zijn verhaal als volgt: “Toen ik naar Holland ging ben ik 
afscheid van hem gaan nemen. Zijn laatste woorden waren vol wijsheid: ‘No bira sabi pa hasi 
kos di bobo’, wordt niet geleerd om domheden te begaan, een goede raad, die ik helaas niet 
heb kunnen opvolgen.” 

Er zijn een aantal opmerkelijke aspecten aan de figuur van Cornees. Enerzijds leeft hij 
in een beperkte wereld, is hij eenvoudig en bijna ongeletterd, maar anderzijds heeft hij een 
diepe en soepele intelligentie vol wijsheid over het leven. Wijsheid en geleerdheid zijn twee 
verschillende zaken, zo drukt Van Leeuwen met de figuur van Cornees uit. Geleerdheid kan 
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iedereen uit boeken stelen en zich op scholen eigen maken, maar wijsheid verkrijg je door 
“een diepe soepele intelligentie” die met een kritische blik de realiteit observeert, niet 
aanstellerig is en lessen uit het leven en de overgeleverde volksverhalen trekt. Elk detail van 
het verhaal heeft rechtstreeks te maken met deze tegenstelling tussen geleerdheid en wijsheid. 

Het dubbelperspectief van de jonge Boeli en de bijna twintig jaar oudere geeft het 
korte verhaal diepte. De jonge Boeli stelt intuïtief vast dat Cornees diepe indruk maakt, de 
oudere analyseert wat achteraf gezien hiervan de reden was. Hierdoor ontstaat een 
onderhuidse, onuitgesproken spanning tussen wat Cornees de jongen voorhoudt en wat de 
oudere ervan gemaakt heeft, of anders uitgedrukt: tussen de vanzelfsprekende levenswijsheid 
van Cornees en de geleerdheid van de inmiddels intellectueel gevormde Mr. Dr. Van 
Leeuwen. Cornees gaat als spiegel functioneren voor de verteller en in zijn voetspoor voor de 
luisteraar: “No bira sabi pa hasi kos di bobo.” Wordt niet geleerd om domheden te begaan, 
zou op zich al een mooie afsluiting van het verhaal zijn geweest, maar de toevoeging van Van 
Leeuwen dat hij deze raad helaas niet heeft kunnen opvolgen, plaatst die raad in het heden van 
de verteller en betrekt hem zo ook op de luisteraar, die voor zichzelf nagaat of hij domheden 
heeft begaan. 
  Cornees is gevormd door de school van het leven en door de wijsheid van de 
volksverhalen en deze scholing geeft hij door aan de jonge Boeli die achteraf beseft dat hij 
door Cornees’ volksverhalen een belangrijkere scholing heeft gehad dan alles wat hij nadien 
kreeg. De mysterieuze symboliek in oude, uit Afrika afkomstige verhalen vertellen meer over 
het leven dan schoolse kennis. Details over de verhalen geeft Van Leeuwen niet. Uit zijn 
omschrijving blijkt dat het de orale verhalen zijn van de Afro-Curaçaoënaars. De kern van de 
verhalen is afkomstig uit Afrika, maar Van Leeuwen vermeldt er nadrukkelijk bij dat ze 
uiteindelijk op Curaçao zijn gevormd. Hij rekent ze dus tot de Curaçaose verhalenschat.  

Cornees is niet de enige figuur in de Wereldomroepverhalen van Boeli van Leeuwen 
die de verhaalschat van de Afro-Curaçaoënaars overdraagt op de jonge “protestant blanku”. In 
het verhaal ‘Dertig jaar’ staat Van Leeuwen stil bij het feit dat hij de week ervoor dertig is 
geworden. Hij constateert dat hij van die dertig jaar er vijftien in Nederland heeft 
doorgebracht, maar dat niemand vindt dat hij verhollandst is. Dit komt doordat de eerste 
dertien jaar van zijn leven op Curaçao hem voor altijd tot “Joew di Corsow” hebben 
gestempeld. Direct na deze inleiding vertelt hij over de belangrijkste figuur uit zijn eerste 
jaren, de jaja Telai, zodat het voor de hand ligt dat Van Leeuwen hiermee uitdrukt dat zij een 
belangrijke rol heeft gespeeld in zijn vorming tot Yu Kòrsou. Hij beschrijft haar als volgt: 
“Zij had een breed en plat gezicht, dat overdag een zekere starre gereserveerdheid vertoonde, 
maar in de schemer ineens geheimzinnig en wijs opbloeide. Vóór het slapen gaan heb ik bij 
haar mijn eerste lessen gehad in schoonheid: de sprookjes van Compa Nansi en Sja Tiger. Die 
oude verhalen van vader op zoon en van moeder op dochter overgedragen als een herinnering 
uit het oude continent en stamland vertelde zij als een volleerde toneelspeelster. Op het laatst 
was het stoepje voor ons huis bevolkt met deze dieren, die de samenleving der mensen zo 
getrouw tekenden. Meer dan later op de Universiteit heb ik daar geleerd van het leven, van de 
spin, die slimme spirituele spin, die de omstandigheden steeds een slag voor was en het 
vertikte om met een lege maag naar bed te gaan.” [cursiveringen van mij] 

Het commentaar van Van Leeuwen op de verhalen van Cornees en die van zijn jaja 
Telai is identiek: ze bevatten meer levenswijsheid dan de schoolse kennis en het zijn z’n 
eerste lessen in schoonheid. De context van het verhaal over de jaja maakt duidelijk dat 
volgens Van Leeuwen het opgroeien met de verhalenschat van de Afro-Curaçaoënaars een 
essentieel onderdeel uitmaakt van het Curaçaoënaar-zijn. 

Met Van Leeuwens commentaar op de spinverhalen geeft hij impliciet een 
kunstopvatting, zo blijkt uit mijn cursiveringen in de geciteerde fragmenten. Van Leeuwen 
zegt het constaterenderwijs, ik formuleer het stellenderwijs: Literatuur moet wijsheid, 
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waarheid en schoonheid bevatten. Van Leeuwen ziet deze termen in feite als synoniemen, zo 
blijkt uit zijn commentaar op de verhalen van Cornees en zijn jaja. Literatuur moet 
mysterieuze symboliek bevatten. Literatuur moet de samenleving getrouw tekenen. Literatuur 
moet leren over het leven. Het voorgaande wordt ondersteund door het verhaal ‘Inzicht’ 
waarin Van Leeuwen vertelt welke inzichten hij in de loop der jaren heeft verworpen, die hij 
destijds als waarheid en wijsheid omhelsde. Hij voegt eraan toe waar hij nu zoekt naar 
waarheid en wijsheid: “Wel, ik grijp terug naar oude simpele verhalen, die door zoveel 
mogelijk mensen mooi worden gevonden.” Van Leeuwen heeft dus de opvatting verlaten dat 
literatuur de eenheid van tegendelen moet uitdrukken. Hij houdt wel vast aan een deel van wat 
hij in 1947 stelde: literatuur moet een relatie met de maatschappij hebben. 

Ook in het verhaal ‘Geiten’ komt een wijze eenvoudige man voor, Pedro de 
geitenhoeder. “De geitenhoeders zijn oude mannetjes die geen zwaar werk meer verrichten. 
Ze zijn nog op de ouderwetse manier gekleed; aan de voeten de eigengemaakte sandalen die 
ik zo mooi vind en die mij altijd doen denken aan Homerus, en om hun middel een schort van 
een juten zak gefabriceerd. Een van zulke geitenhoeders, Pedro van Santa Martha, is een groot 
vriend van mij geweest toen ik klein was. Een sterke oude man, onschuldig in zijn wijsheid en 
met de dichterlijke natuur van mensen die hun gehele leven met dieren omgaan en daar hun 
genoegens in vinden.”  

Van Leeuwen tilt zijn wijze eenvoudige mensen op een hoger plan door ze te 
vergelijken met wijzen uit de Griekse oudheid: Pedro met Homerus en Cornees met Socrates. 
Hij toont zich hiermee een Walcott avant la lettre. Bij Pedro koppelt hij het begrip onschuld 
aan de echte wijsheid en dat deed hij zonder het woord te noemen ook al bij Cornees, die niet 
uit was op goedkope successen en zweeg als hij iets niet wist. De jaja en Cornees brachten 
hem in contact met de schoonheid van volksverhalen, terwijl Pedro een dichterlijke natuur 
heeft. Het is alsof natuur en kunst harmonieus samengaan in het archetype van de wijze, 
eenvoudige mens die Boeli van Leeuwen in zijn Wereldomroepverhalen creëerde. 

Van Leeuwen beperkt wijsheid niet tot ongeletterde oudere mensen, maar verwacht ze 
ook bij afgestudeerden, zo blijkt uit ‘Houding van studenten’. Hij poneert er de stelling dat 
een wijze ervoor zorgt naast een situatie te staan en er geen deel van uit te maken. Hij komt 
hierop door de veranderde houding van Curaçaose studenten in Nederland. “Vroeger 
studeerde men als individu, nu heerst er bij de student een gevoel van verbondenheid ten 
opzichte van het land van herkomst.” Men heeft een ideëel doel: aan de toekomst van het land 
bouwen. Men richt verenigingen op en een tijdschrift waarin gepolemiseerd wordt. “In wezen 
is hier dus een kleine maatschappij ontstaan met vele prettige kanten van de grote 
maatschappij en zeer weinig van de onprettige.” Bij terugkeer op Curaçao heeft de 
afgestudeerde het veel moeilijker dan hij zich had voorgesteld. “Veel scherper dan vroeger 
ziet hij waar de schoen wringt, maar hij kan de schoen niet uittrekken, omdat hij niet 
zichzelve gevonden heeft in de vreemde, maar geprobeerd heeft in de vreemde zijn 
levensprobleem op te lossen met groepsgenoten.” In Nederland debatteert men uitvoerig en 
diepgaand over de problemen van Curaçao. “Maar zij zijn deel van al die problemen en zij 
zullen straks een harde strijd krijgen om zich los te maken.” Van Leeuwen houdt zijn 
luisteraars Albert Schweitzer als lichtend voorbeeld voor die op welke plaats ter wereld ook 
thuis zal zijn alsof hij er geboren is. “Hij is niemands meerdere en niemands mindere; hij is 
voor niemand te koop en dienstbaar aan allen. Of hij nu in een situatie berust, of er tegen 
vecht, het blijft een situatie waar hij naast staat en hij is er geen deel van. Geleerdheid kan 
men kopen maar wijsheid moet men verwerven. En het is de wijsheid die de weg kan tonen.” 

Van Leeuwen vindt dat je wijsheid moet verwerven door moeilijkheden te 
overwinnen, dus door de school van het leven. Maar anders dan in de studietijd van Van 
Leeuwen nemen de studenten geen deel meer aan het leven, doordat ze zich opsluiten in een 
groep gelijkgezinden die maar heel weinig te maken krijgt met de onprettige kanten van de 
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maatschappij. Zo vindt men zichzelf niet en groeit er geen wijsheid. De idealistische 
studenten bereiken door hun houding in feite het tegendeel van wat ze willen, omdat zij in 
Nederland Curaçao voortzetten, aan Curaçao werken en niet aan hun eigen persoonlijke 
vorming.131 Van Leeuwen wil de vorming van onafhankelijk denkende en handelende 
individuen die een situatie van een afstand kunnen bekijken omdat ze er geen deel van 
uitmaken. Alleen zo kunnen ze invloed hebben, want, zo zegt hij aan het slot, bezieling en 
zekerheid kunnen alleen verschaft worden “door mensen die zichzelve overwonnen hebben.” 
 

Impliciete en expliciete metafysische elementen 
Bij de bespreking van ‘Noordkust’ waarin Van Leeuwen op zoek is naar een goede 

typering van het landschap, heb ik al gewezen op een allusie naar de Bijbel toen hij uitkwam 
bij de typering “fear in a handful of dust” voor de Noordkust. Ik beperkte me daar tot de 
conclusie dat het landschap symbool staat voor de doodsangst van de mens. Hier gaat het me 
om het metafysische perspectief dat hierachter schuilt. Dezelfde symbolische functie hebben 
oude gebouwen, zoals de landhuizen op Curaçao en de pakhuizen in Amsterdam in 
‘Landschap’. Ze getuigen van de macht om ze te bouwen en de onmacht ze te overleven. 
Zowel de landschapsbeschrijving als die van de oude gebouwen wijzen niet alleen op de 
sterflijkheid van de mens, ze impliceren ook de droom van een eeuwig leven. 

Deze droom komt expliciet ter sprake in ‘Adam en Eva’ als de zoektocht naar het 
verloren paradijs. Van Leeuwen begint zo: “Ik vind de geschiedenis van Adam en Eva het 
mooiste verhaal dat ik ken. In de eerste plaats omdat het verhaal zo poëtisch is en in de 
tweede omdat er een ontzaggelijke waarheid schuilt in de poëzie. De waarheid kan trouwens 
alleen maar gevonden worden in poëzie, in sprookjes, sagen en legenden.”  

Eerst focust Van Leeuwen op de schepping van Eva uit de rib van Adam om hem “een 
hulpe” te geven. De beschrijving hiervan eindigt met: “En de mens en zijn vrouw zaten daar 
onder die grote boom en zij waren naakt en schaamden zich niet voor elkaar.” Hierna komt de 
zondeval aan de orde. Hij doet dit zo: “Hoe waar is de klacht van Adam, na het eten van de 
appel: ik ben bevreesd, want ik ben naakt. En toen de stem, die vroeg: hoe weet je dan dat je 
naakt bent Adam? Wij zijn kinderen uit het paradijs dat als een verre droom nog in ons allen 
leeft: we hebben allemaal heimwee, naar moeder Eva, die gemaakt is van de rib, van de enige 
onzer die werkelijk in het paradijs is geweest.” 

Van Leeuwen lijkt de zondeval vreemd te beschrijven met de uitroep: “Hoe waar is de 
klacht van Adam […]: ik ben bevreesd, want ik ben naakt.” Maar de uitroep ‘Hoe waar’ slaat 
terug op zijn stelling dat er een ontzaglijke waarheid schuilt in de poëzie van het verhaal van 
Adam en Eva. Ik kan me niet voorstellen dat Van Leeuwen met die waarheid bedoelt dat 
Adam bevreesd is omdat hij in zijn blootje staat. Ik denk dat Van Leeuwen op een existentiële 
naaktheid doelt, namelijk het besef sterfelijk te zijn. Het directe vervolg van Van Leeuwens 
verhaal geeft alle aanleiding tot deze veronderstelling. Het paradijs leeft alleen nog in ons 
voort als een verre droom.  

Via Robinson Crusoë, “het grote paradijs-verhaal uit de negentiende eeuw”, komt hij 
terug op de verre droom: “De mens is over de hele aardbol gekropen, op zoek naar het 
verloren paradijs. Het is niet waar, dat de [sic] goud en de schatten der wereld hem zijn leven 
hebben doen wagen in een notedopje, toen hij over de [wereld] trok. Maar [cursivering van 
mij] waar hij ook naar toe ging, steeds vond [hij mensen], die in wezen niet verschilden van 
het eerste [kinderpaar]: Kaïn de schaapherder en Abel de [landbouwer].”132 

Van Leeuwen beweert hier dat het de conquistadores niet om goud te doen was en 
daar zal historisch wel het een en ander op af te dingen zijn. Hier is belangrijker te constateren 
dat hij de zoektocht naar het verloren paradijs als drijfveer van de mens aanwijst, die steeds 
                                                 
131 Impliciet geeft Van Leeuwen te kennen dat hij wel wijsheid heeft opgedaan. 
132 Het typoscript is aangetast. Tussen teksthaken heb ik mijn reconstructie gezet. 
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teleurstelling tot gevolg heeft, omdat men slechts zondige stervelingen zoals Kaïn en Abel 
tegenkomt, getuige het woord ‘Maar’. Veel verder dan het aanwijzen van deze droom als 
drijfveer voor de mens komt Van Leeuwen niet, want hij gaat verder met de slang. Met een 
aantal voorbeelden maakt hij niet meer duidelijk dan dat slangen griezelige beesten zijn. Het 
kan zijn dat hij niet te theologisch wilde worden in een Praatje voor de West. Het kan ook zijn 
dat hij begon met een gedachtegang die nog niet uitgerijpt was. Aan het slot komt hij wel 
terug op de droom van een paradijs, maar ook daar draait hij er weer van weg. Ik citeer het 
einde in zijn geheel: “Wij kunnen alleen nog maar dromen van het verloren paradijs, beleven 
kunnen we het niet meer. Maar is de droom niet de aller reëelste belevenis op aarde? Ik was 
eens in een grote fabriek, waar aan de lopende band, radio’s werden gemaakt; een lange rij 
meisjes was druk in de weer, maar één meisje had heur handen in de schoot gelegd en 
glimlachte teder en in zich zelve om iets wat zich in haar innerlijk afspeelde. Haar 
glimlachende ogen waren geheel vervuld van het paradijs en toen haar chef haar wilde 
berispen zei ik tegen hem het woord van de oude Goethe: behandel de vrouw met 
toegevendheid. 
Uit een kromme rib werd zij geschapen 
God kon haar niet geheel recht meer maken.” 

Uiteindelijk eindigt Van Leeuwen met een niet al te geslaagde grap, wat afbreuk doet 
aan de mooie omschrijving van het wegdromende fabrieksmeisje. Ondertussen onderstreept 
hij in het slot dat de droom relevant is, want een droom is de aller-reëelste belevenis ter 
wereld.  

Er is een tijdje geweest dat Van Leeuwen niets van metafysica moest hebben. Dat 
blijkt uit ‘Inzicht’. Hij zegt in het begin: “Tot voor enige tijd is er voor mij altijd maar één 
vast punt geweest in het bestaan: de twijfel. Maar nu, op de drempel van de middelbare 
leeftijd is mij ook die zekerheid ontnomen, want ik twijfel aan de twijfel.” Wie twijfelt aan de 
twijfel vermoedt dat er zekerheden en waarheden zijn en gaat daarnaar op zoek. Eerst vertelt 
Van Leeuwen nog over zijn periode van de twijfel. Hij dacht “dat de mensen van de apen 
afstamden” en “dat een zekere meneer Nietzsche een wijs man was die diepe waarheden had 
verkondigd”. Maar daar kwam hij op terug. De mens kon onmogelijk van de apen afstammen, 
“omdat geen enkele aap ter wereld nog in een bommenwerper was geklommen om zijn 
medeapen op de verschrikkelijkste wijze uit te moorden. En ik nam het de mensen kwalijk, 
dat ze geen hogere apen waren, maar lagere mensen. En ik meende, dat meneer Nietzsche net 
zo min iets van het geheim van het leven wist als onze werkster, maar dat op een niet 
ongevaarlijke wijze wist te verbloemen.”  

Na wat hij over het paradijsverhaal heeft gezegd, komt zijn visie op de afstamming 
van de mens en het afwijzen van Nietzsche niet uit de lucht vallen. De filosofie van Nietzsche 
is er immers op gericht elke moraal en metafysica achter zich te laten, terwijl Van Leeuwen 
juist aan het ontdekken is dat de metafysica wellicht het geheim van het leven openbaart. Hij 
besluit zijn bijdrage met te vertellen waar hij nu probeert zekerheid en waarheid te vinden: 
“Wel, ik grijp terug naar oude simpele verhalen, die door zoveel mogelijk mensen mooi 
[cursivering van mij] gevonden worden. En ik probeer de raad op te volgen van Prediker uit 
het Oude Testament. Welnu dan, eet Uw brood met vreugde en drink Uw wijn met een vrolijk 
hart. […] Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen van dat ijdele leven die 
gij hebt onder de zon; al Uw ijdele dagen, want dat is Uw deel onder de levenden en bij het 
zwoegen waarmee gij U aftobt onder de zon. Al wat Uw hand vindt om naar vermogen te 
doen, doet dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk 
waarheen gij gaat.” In de raad van Prediker gaan schoonheid en waarheid samen, maar die 
waarheid is niet vrolijk. De raad houdt in dat je moet genieten van de onnutte dingen van het 
leven, want het eindigt toch allemaal met de dood, waar niets is.  
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Het verhaal ‘Spaanse Water’ heeft een sterk metafysische inslag. Het staat bol van 
observaties die in feite bovenzintuiglijk zijn. Het gaat over een avondlijke zwempartij met 
zijn vrouw in het Spaanse Water. De tocht erheen is al bijzonder: “Een vreemde stilte hing in 
de schemering onbeweeglijk als een dier, dat gevaar ducht en zich niet verroert, hoewel de 
angst hem bij de keel grijpt.” De toon van het verhaal is hiermee gezet. Ze gingen langzaam 
het water in. “Hoewel het snikheet was en de zee lauw, liepen de koude rillingen over mijn 
rug. Ik had het gevoel alsof de zee langzaam in en uitademde en mij dwong om in hetzelfde 
rhtyhme [sic] mee te ademen. Ik durfde mijn voeten nauwelijks neer te zetten, zo zeker was ik 
dat de volgende stap een vreemd slapend dier zou wakker maken dat zich om mij heen zou 
kronkelen en me mee zou voeren naar de diepte.” Hij hoort zijn vrouw klappertanden. “Ik 
besefte dat we allebei doodsbang waren, bang voor de dreiging van de heuvels rond de baai, 
bang voor de kronkelende wortels van de mangrove bomen, waartussen vissen en koralen 
roerloos wachtten en bovenal bang voor de ademende zee die ons wilde omarmen en 
meenemen. De zee sliep niet op die avond, ze lag op de loer. Ze loerde op ons, iedere 
beweging volgde ze en wachtte op de volgende. Stap voor stap liepen we achteruit en 
naarmate ons lichaam uit het water rees gleed de angst van ons af en bleef in het water 
achter.” 

Sindsdien besefte hij dat de zee altijd om hem heen zou zijn. Toen hij later weer naar 
Nederland ging, lag hij te luisteren naar het geluid van het water tegen de scheepswanden “en 
als het schip plotseling sidderde en bewoog, wist ik dat de zee zich bewogen had. Een vogel 
die op het dek viel met een kloppend hart en opengesperde snavel. Dat is het beeld van de 
mens die de zee heeft gezien en nog bijtijds het dek van een schip heeft kunnen bereiken. Het 
dek is gemaakt van bomen en de bomen staan met hun wortels in de aarde, de goede aarde 
waarop het leven mogelijk is.” De mens zal de aarde nooit vervloeken want de aarde is het 
leven. “En wanneer de zee hem op het land bespringt, dan groeit de mens tot een statuur, tot 
een dimensie, even angstaanjagend als het gevaar zelve. De mens krijgt vleugels en de 
menselijke geest stijgt naar verre hoogten, boven de wateren zweeft die geest en ziet in enkele 
seconden meer dan in een mensenleven.” 

Meer dan duidelijk schept Van Leeuwen hier de tegenstelling zee – aarde, waarbij de 
aarde staat voor het leven en de zee voor bedreiging van het leven, de dood. Het stellen dat de 
menselijk geest boven de wateren zweeft is een allusie naar het scheppingsverhaal in Genesis 
(“En Gods geest zweefde boven de wateren”). Het maakt duidelijk dat de mens bij de 
bedreiging door de zee tot goddelijke hoogte stijgt. Hierover vertelt Van Leeuwen een eigen 
ervaring, toen hij bij een overstroming met bovenmenselijke inspanning een paard redde. Het 
probeerde uit het water de dijk op te klauteren, de ogen “geheel wit bijna van uitputting en 
doodsangst.” Het lukt hem het paard op de dijk te trekken. “Ik viel uitgeput achterover met de 
paardekop vlak boven me en ik was gelukkig dat ik het niet heb zien sterven. We liepen toen 
samen over de dijk, de kop gebogen in de koude wind. Ik begreep vele dingen, ik begreep 
waarom dieren tegenwoordig waren in de stal van Bethlehem. Bij ieder groot gebeuren zijn 
wij weer samen met het dier. Staan wij ergens tezamen en zijn dankbaar. Want het leven is 
een groots en vreselijk mysterie.” 

In het typoscript is de laatste zin doorgestreept. Het is jammer als Van Leeuwen de 
laatste zin inderdaad niet heeft uitgesproken in de uitzending, want hij geeft in een prachtige 
sententie de sfeer van het hele verhaal weer. De mens stijgt er immers tot grote hoogte als hij 
een leven redt of leven geeft en het leven is tevens vreselijk omdat de dood uiteindelijk 
onafwendbaar is. En vooral: het is een mysterie. Misschien komt het doordat Van Leeuwen 
zich teveel door zijn associatiedrang heeft laten leiden. Het paard brengt hem op de stal van 
Bethlehem, ook een grote gebeurtenis waar dieren bij aanwezig waren en zo ligt aan het slot 
de focus opeens op de dieren en niet op de tegenstelling zee en aarde, waarbij de aarde het 
leven verzinnebeeldt en de zee de dood. Het kan zijn dat hij de slotzin niet bij die dieren vond 
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aansluiten. Hoe het ook zij: het wegstrepen van de zin laat zien dat Van Leeuwen hier zoekt 
naar een afsluiting. 

De beschouwing ‘Wonderlijke krantenartikelen’ is eigenlijk heel obligaat. Van 
Leeuwen vertelt een aantal krantenartikelen na. Het eerste over ex-koning Faroek die zich 
beklaagt dat hij het nu arm heeft, wat niet zo is. Het tweede over een Miss verkiezing waar 
ruzie ontstond omdat de winnares kromme benen zou hebben. Het derde over het abracadabra 
op de pagina economie en financiën. En het laatste over een vrouw die probeerde haar man te 
vermoorden door fosfor door zijn eten te doen, maar dit mislukte want het kwam al op zijn 
bord tot zelfontbranding. De enige overeenkomst tussen de verhalen is dat ze in de krant 
hebben gestaan en Van Leeuwen verbindt aan de aparte artikelen geen opmerkelijke 
observaties. Maar in het typoscript staat in de marge van de eerste pagina verticaal in het 
handschrift van Van Leeuwen bijgeschreven: “En Jezus, de schare overziende, werd innerlijk 
bewogen met ontfermenis.” De zin is ook weer doorgehaald. De zin zou in één klap 
samenhang tussen de onderdelen hebben gebracht: mensen doen rare dingen en Jezus heeft 
daar mededogen voor. Het bijschrijven op het typoscript wijst op een spontane ingeving. Het 
wegstrepen op aarzeling.  

Herhaaldelijk heeft Van Leeuwen gewezen op het verglijden van de tijd. Maar in 
‘Geluk’ vertelt hij over een moment dat hij het gevoel had dat de tijd stil stond: “Er zijn 
momenten in het leven van een mens, dat hij ergens op de aardbol staat en alles om zich heen 
ziet met een klaarheid en vreugde die hem mateloos gelukkig maken. Op zulke momenten 
staat de tijd stil en het leven stolt tot een beeld van mensen en dingen, dat als een groot 
schilderij het moment eeuwig en tijdloos maakt.” Het gebeurde op een nieuwjaarsnacht in de 
Notre Dame van Parijs, waar mensen dicht opeengepakt stonden, (“de lichamelijke warmte 
van de een deelde zich aan de ander mede”), en jongenssopranen zongen gesteund door 
zwaardere mannenstemmen. Toen de klokken om twaalf uur in heel Parijs gingen luiden, 
“toen stond, een moment, de tijd stil. Het was als had ik nog nooit tevoren mensen gezien, 
[…] Ik was op dat moment geheel en mateloos gelukkig.” 

Complete geluksmomenten kent de mens dus ook: ze scheppen klaarheid, dus inzicht. 
De grondslag hiervoor is waarschijnlijk door drank gelegd. ’s Morgens vroeg bij aankomst in 
Parijs dronk hij eerst drie cognacs. Daarna zwierf hij door de stad, “de geest gescherpt door 
goede wijn en scherpe kaas”. Het geluksmoment zelf wordt geactiveerd door het samenzijn 
met andere mensen met wie de lichaamswarmte wordt gedeeld, de aanwezigheid in een 
kathedraal, de muziek en het geluid van klokken. De alcoholische roes en het mens onder de 
mensen zijn in een omgeving waar alles het bovennatuurlijke weergeeft, doen het moment 
stilstaan.  

De laatste bijdrage van Van Leeuwen die op 23 juli 1954 werd uitgezonden, maar die 
al op 31 mei was opgenomen, is geen verhaal, maar een lang episch gedicht: ‘Maisrog’. 
Maisrog is een plaats in Catalonië, gelegen tussen rotsige bergen. Het gedicht heeft een 
chronologische opbouw: van de ochtend naar de avond. Het begint met een boer die ontwaakt; 
zijn vingers zijn verstijfd van het wroeten tussen de stenen om olijven en druiven te planten. 
In de ochtend gaat de boer met zijn muilezel het land ploegen. Daar vertelt de boer over de 
Spaanse burgeroorlog: 
 
“al het water van de ebro daar” 
en hij wijst met zijn hoornige hand 
“heeft het bloed niet kunnen wassen waarmee deze grond is bevlekt. 
wij hebben elkaar hier gekeeld en geslacht 
mijn oom was een schoft en ik heb hem vermoord 
want hij heeft mijn vader verraden” 
opeens blijft hij staan 
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en met zijn hand in de lucht 
zegt hij zachtjes en triest in de morgen: 
“het is de herhaling van abel en kaïn, van blinde verdwazing 
dat het bloed der naasten aan onzer handen kleeft 
verguenza, verguenza”133 
 

De verwijzing naar de erfzonde is het metafysische aspect van het gedicht, dat hierna 
uitweidt over de verschrikkelijke lotgevallen van mensen tijdens de burgeroorlog. ’s Avonds 
is er een processie, waar de mensen die de ik-figuur ’s morgens in de bergen had gezien “stug 
en gesloten, versleten als hun zwarte jas” in meelopen. 
 
en ik was bewogen 
om het wonder van de mens die wordt geboren en die sterft 
die op de bergen in het zweet van zijn aangezicht 
voor zijn kinderen het brood en de wijn uit de stenen perst 
die oorlog heeft gekend 
van broeder tegen broeder 
en vader tegen zoon; 
die honger heeft geleden toen een pest de wijnplant had gedood 
en het loon naar werken uit zijn handen sloeg. 
 

In geen ander Wereldomroepverhaal heeft Van Leeuwen het zo nadrukkelijk en 
uitgebreid over de aangeboren slechtheid van de mens. Tegelijkertijd besluit hij met te wijzen 
op de grootsheid van diezelfde mens. Zo drukt het gedicht uit: het leven is een groots en 
vreselijk mysterie, de sententie waarmee Van Leeuwen op 23 maart wilde besluiten, maar die 
hij doorstreepte. 
 
Kunst en maatschappij 

In de paragraaf over wijsheid distilleerde ik in ander verband de literatuuropvatting 
van Boeli van Leeuwen: Literatuur moet wijsheid, waarheid en schoonheid bevatten; ze moet 
bovendien de samenleving getrouw tekenen en leren over het leven. In deze paragraaf gaat het 
mij vooral om het verband tussen de kunst en de maatschappij. Echte kunst moet niet alleen 
individuele ervaringen weergeven, maar ook iets zeggen over de maatschappij. Dit stelde Van 
Leeuwen al in 1947 in zijn serie Eenheid van tegendelen. Het is de enige opvatting uit deze 
artikelen die hij trouw is gebleven. 

Hij betrekt kunst en maatschappij ook in zijn Wereldomroepverhalen op elkaar. In ‘De 
maatschappij en de kunst’ stelt Van Leeuwen de maatschappij en de kunst tegenover elkaar, 
maar het duurt even voor dit duidelijk wordt. Hij begint met zijn eigen overtuigingen uit zijn 
kinderjaren: “Toen ik klein was dacht ik dat de aarde plat was en de hemel een koepel, waarin 
de sterren vastgeprikt waren.” Ook dacht hij jarenlang “dat er in de kelder van een 
bankgebouw een grote machine stond, die bankbiljetten maakte.” Later leerde hij over de 
gouden standaard, maar nog later bleek dat zijn oorspronkelijke visie toch wel waar was, toen 
het geld niets meer waard was, omdat er een te grote inflatie was. “Maar bij het woord inflatie 
moet ik altijd denken aan een meneer die opgepompt is tot hij gaat zweven als een luchtballon 
en dan ga ik lachen en begrijp ik er weer niets van.”134 

Met de opgepompte zwevende meneer leidt Van Leeuwen een verhaal in dat de 
absurditeit van het bankwezen moet duidelijk maken. Het gaat over een vriend die 

                                                 
133 Schande, schande 
134 In ‘Wonderlijke krantenartikelen’] had Van Leeuwen al laten blijken dat hij niets moest hebben van de 
terminologie van de financiële wereld. Hij vindt het maar abracadabra. 
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solliciteerde bij een bank. “Omdat het hem helemaal niets kon schelen of hij die job kreeg of 
niet, hebben ze hem meteen aangenomen en hem aan een lessenaar gezet met vele laadjes en 
vakken.” Daar zaten allemaal papieren en boeken met cijfers in, waar hij verbijsterd in 
woelde. Tegen de middag begon hij alles te verscheuren en in een prullenmand te gooien. 
Slechts één briefje legde hij in de la terug. Het was een briefje van Marie aan Bertus waarin ze 
schreef “dat zij gisteravond, toen de maan door het raampje van haar slaapkamer naar binnen 
viel, zo zeer aan hem, mijn lieve schat, moest denken, dat zij de slaap niet kon vatten.” 

Drie dagen later feliciteerde de directie hem met de wijze waarop hij de zaak had 
opgelost en kreeg hij promotie. Als iemand later om een briefje vroeg, “was het zaak om hem 
streng in het oog te vatten en te praten omtrent de boekhouding waarheen de brief gestuurd 
was of de afdeling wissels, waar het document tijdelijk vertoefde. Nooit verzuimd moest 
worden om achteloos de directie in dit verband te noemen. Een foto van één van de 
commissarissen op het bureau en een boek over het bankwezen in de middeleeuwen (in het 
Duits of Engels) ernaast moesten de genadeslag toedienen.” 

Het natuurlijk verzonnen verhaal over de vriend op de bank moet de absurditeit van de 
reële en statige bankwereld aantonen, waar status afhangt van schijn en procedures. Het enige 
dat werkelijk echt was, was het liefdesbriefje, waar de poëzie van het leven in doorklinkt. Dat 
was het waard bewaard te worden. Het is de tegenstelling tussen de echtheid van de poëzie 
tegenover de schijn van de maatschappij. 

De absurditeit van de wereld van de gezagsdragers maakt hij duidelijk met een 
filmjournaal bestaande uit opnamen van omstreeks 1900. “Daarin liepen met snelle 
armbewegingen en rukkerige beentjes allerlei grappige mannetjes rond met bolhoeden en 
snorren.” Hij ziet verder “potsierlijke persconferenties”, dames die vliegensvlug hun parasol 
opsteken of dichtklappen, een verregende kabouter moet volgens het onderschrift een 
President zijn met geweldige macht, allerlei magnaten die verschrompelde aapjes zijn met 
lepe oogjes onder witte petten, het eerste vliegtuig dat een paar meters boven de grond gaat en 
dan intens belachelijk op zijn zij neervalt. Hij eindigt deze passage als volgt: “Een stel heren 
in het zwart met hoge hoeden staat bij een enorm kanon met hun vingers in hun oren. Ineens 
zie je een witte rookpluim uit de loop van het kanon verschijnen, waarna de zwartgerokte 
broeders elkaar haastig en verrukt de hand schudden. 50 jaar terug gebeurde al dit wonderlijke 
en ik sta er verder vandaan dan van de Middeleeuwen of de pyramiden in Egypte.” 

De opgeblazenheid van de gezagsdragers en de magnaten wordt onderstreept door het 
schokkerige van de beelden. Zij die zich zeer belangrijk vonden, en over de realiteit heersten, 
zijn in feite absurd. Sterker: het normale gangbare maatschappelijke leven is absurd. Dat 
maakten de filmbeelden en het verhaal over de bankemployé duidelijk. Daartegenover staat 
het absurde in de kunst dat de realiteit wel weergeeft en zo het leven zin kan geven. Van 
Leeuwen maakt dit duidelijk met Van Gogh en Charlie Chaplin. “Weet U luisteraars waarom 
millioenen mensen lachen als Charlie Chaplin een bloem opeet, of een glas water in zijn 
broek gooit of een fluitje inslikt? Met veel meer zin konden die mannetjes die daar bij het 
kanon stonden met hun vingers in de oren, wat zout en peper op een anemoon doen en dat 
oppeuzelen? Van Gogh, de grote schilder, liep eens in een hardgeel korenveld, midden in de 
zomer. Plotseling bleef hij staan en zei ‘de wereld is blauw als een sinaasappel’. En weet U 
wat nu het vreemde is? Dat ik volkomen begrijp hoe iemand, staande in een geel korenveld, 
de wereld blauw vindt als een sinaasappel.” Van Leeuwen maakt met zijn verhaal duidelijk 
dat een absurde benadering van de werkelijkheid de waarheid duidelijker aan het licht brengt 
dan een normale benadering.  

In ‘Het lachen’ gaat Van Leeuwen in op plechtstatigheid, die ook al een rol speelde in 
het vorige verhaal. Hij vindt dat “ieder plechtstatig verdriet, of zelfs maar plechtstatigheid 
zonder verdriet” een lachwekkende situatie is. “Ik durf te beweren dat ieder plechtig moment 
een leugen is, want U hoeft maar in een voetbalbroekje naar een receptie te gaan om te zien 
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wat ik bedoel. Een groot komiek als Charlie Chaplin heeft millioenen mensen vermaak 
geschonken door het plechtstatige te onderstrepen met tragische poëzie. Daarom is hij ook 
altijd deftig gekleed in zwarte jas met een bolhoed en een wandelstok, al is juist de deftigheid 
een camouflage voor zijn armoede en tragiek.” 

Iedere verstarring tegen een bepaalde achtergrond is lachwekkend. Van Leeuwen geeft 
het voorbeeld van een autobus met vakantiegangers die hem doet lachen, omdat de arme 
stumpers gedwongen zijn om gezamenlijk vakantie te vieren, dus vrij te zijn. Na zeven dagen 
toeren lijken ze dan ook allemaal op elkaar – rode gezichten, vermoeidheid, verbrande 
schedels en ’datte-me-toffe jongens sein’.” De essentie van humor is volgens Van Leeuwen 
verstarring tegen een bepaald decor. “Zo heb ik een vriend die altijd door gewone zegswijzen 
de meest gekke situaties te voorschijn tovert. Als U tegen hem zegt, dat U gisteren toen U 
thuis kwam, de hond in de pot vond, zal hij U ernstig adviseren om voortaan dan maar Uw 
nachtkastje op slot te doen. […] Een andere vriend gebruikt de cliché’s, die dagelijks via 
dagbladen, boeken en radio over ons uitgegoten worden om de verstarring te typeren. Zo zal 
hij nooit zeggen ‘Piet huilde’, maar ‘de krachtige man weende’ en hij zal nooit zeggen ‘we 
vonden het indrukwekkend’, maar ‘sommige onzer wierpen zich snikkend in de modder, de 
ontroering was ze te machtig geworden.’ ” Het is verleidelijk om de laatste vriend als een alter 
ego van Van Leeuwen te beschouwen, feit is wel dat hij er zelf vaak op uit is de verstarring 
aan te tonen, zoals in zijn commentaar op de oude filmbeelden.  

De kunst bewerkstelligt in de voorbeelden van Van Leeuwen een vervreemdingseffect, 
waardoor mensen anders tegen de maatschappij gaan aankijken. Hetzelfde doet humor. De 
kunst doorbreekt de maatschappelijke conventies, want ze prikt de opgeblazenheid van het 
maatschappelijk bestel en leven door en legt zo de verstarring bloot. 
 
Andere aspecten van de Wereldomroepverhalen 

Van Leeuwen richt zich met zijn Wereldomroepverhalen vanuit Nederland tot een 
Curaçaos publiek. Hij spreekt dit publiek ook aan met: “Gij luisteraars in Curaçao”. Hij houdt 
ook rekening met hun referentiekader, bijvoorbeeld als hij zegt: “Langs het strand spartelt hij 
met honderdduizenden in het voor Uw begrippen altijd koude water.” (Beide citaten komen 
uit ‘Vacantie in Nederland’). Als hij Papiaments gebruikt, legt hij de inhoud soms uit, zoals 
“Caramba homber bo nek mi completamente”, wat hij vertaalt met: “Je hebt me te pakken.” 
(In: ‘Curaçaose tolerantie’) Soms vertaalt hij niet: “chiste” zet hij in hetzelfde verhaal wel 
tussen haakjes, maar laat hij onvertaald, evenals “curra di cabritoe”. (‘Geiten’).135 Het al of 
niet vertalen van het Papiaments is dus geen indicatie bij Van Leeuwen voor het publiek dat 
hij in gedachten heeft.136 

Het is zeker niet zo dat Van Leeuwen gevraagd is Nederland te beschrijven, wat heel 
goed mogelijk geweest zou zijn, gezien de doelstelling van de Wereldomroep. Ik vind het 
opvallend hoe vaak verhalen of delen ervan zich afspelen op Curaçao. Zeven zijn er helemaal 
gesitueerd en vier gedeeltelijk op Curaçao en gedeeltelijk in Nederland. Verder gaan er drie 
over Antillianen in Nederland. Zeven spelen zich alleen in Nederland af en vier zijn er 
locatieloos.137 Gelet ook op de inhoud van de verhalen moet de conclusie zijn dat Van 
Leeuwen de vrije hand had.  

Van Leeuwens Wereldomroepverhalen zijn heel wisselend van kwaliteit. Sommige 
zijn heel obligaat, zoals ‘Kleine geschiedenissen’. Van Leeuwen wil er duidelijk in maken, 
dat de kleine, persoonlijke gebeurtenissen uit het verleden hem meer trekken dan de 
overrompelende en niet te omvatten evenementen. Hij vertelt een aantal details uit het 

                                                 
135 De haakjes zijn eigenlijk overbodig in een radioverhaal, de luisteraar ziet ze niet. 
136 Deze conclusie staat haaks op de visie van Oversteegen die in ‘Antilliaanse listen’ het al of niet vertalen van 
Papiaments ziet als een teken van wel of niet aanpassen aan een Nederlands publiek [Oversteegen 1991: 19-21]. 
137 Tot de locatielozen heb ik ook het verhaal over Adam en Eva gerekend. 
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verleden, onder andere dat gouverneur Lauffer iemand naar Caracas stuurt om wapens te 
kopen, omdat er een tekort aan was en wat er wel was deed het niet goed. Zo waren er 
geweren met ellendige bajonetten. Van Leeuwen zegt dan dat het hem fascineert wat 
ellendige bajonetten zijn. Ook in de andere voorbeelden die hij geeft, komen mensen niet tot 
leven, evenmin als zijn commentaar dat doet. Het is een obligaat stuk. Je krijgt de indruk dat 
het is geschreven uit geldelijke noodzaak. Hetzelfde is het geval met ‘Wonderlijke 
krantenartikelen’, waarin hij een aantal krantenartikelen navertelt. Andere boeien van begin 
tot eind door de mooie beschrijvingen en de symboliek die erin verborgen zit. Zo is Cornees 
een figuur die je bijblijft. De huivering die Van Leeuwen beving bij de zwempartij in het 
Spaanse Water wordt een huivering die de lezer/luisteraar ook voelt.  

De opbouw van de Wereldomroepverhalen is heel verschillend. Soms is er een 
duidelijk onderwerp, zoals in ‘Vacantie in Nederland’, waarin vanaf het begin duidelijk is 
waar het Van Leeuwen om te doen is en alle onderdelen van het verhaal daar verband mee 
houden. Soms blijkt het onderwerp pas tegen het eind, zoals in ‘Houding van studenten’ waar 
hij stelt dat de huidige idealistische Antilliaanse studenten niet kunnen bijdragen aan de 
oplossing van de Antilliaanse problemen, omdat ze zelf onderdeel van het probleem zijn. Aan 
het eind blijken alle voorafgaande stukjes samen te vallen. Soms is er geen onderwerp zoals in 
‘Wonderlijke krantenartikelen’, waarin hij krantenberichten navertelt. Van Leeuwen beweert 
er niets in en de verschillende onderdelen van zijn betoog hebben niets met elkaar te maken. 

De verhaallijn in Van Leeuwens bijdragen is heel verschillend. Bij een aantal is deze 
strak, bijvoorbeeld in ‘Verhaal over Apen’ waarin chronologisch verslag wordt gedaan van 
een dagje Artis met een Bonaireaanse kennis. De meeste verhalen bestaan uit losse 
onderdelen, die Van Leeuwen tot een eenheid probeert te smeden. Deze montagetechniek is 
niet altijd even geslaagd. ‘Adam en Eva’ is hier een voorbeeld van. Het eerste onderdeel is 
zijn stelling dat hij dit verhaal het mooiste vindt dat hij kent. Het tweede de schepping van 
Eva als “hulpe” voor Adam. Het derde de zoektocht naar het verloren paradijs dat uiteenvalt 
in Robinson Crusoë, de conquistadores en kinderen die het verhaal naspelen. Het vierde 
onderdeel is de griezeligheid van een slang, dat uiteenvalt in zo verschillende onderdelen als: 
een vrouw in Antwerpen die het presteert een slang in haar mond te houden, een 
slangenbezweerder in India en het feit dat mensen geen slangen als huisdier houden. Het 
vijfde onderdeel is het dromende meisje in de fabriek. De samenhang raakt zoek als de slang 
in Van Leeuwens verhaal komt, want de metafysische lading die hij het voorafgaande meegaf, 
ontbreekt sindsdien. Als deze in het laatste onderdeel terug lijkt te komen, breekt Van 
Leeuwen deze af met een quasikomische opmerking.  

‘Het Spaanse Water’ is een verhaal waarin de montagetechniek wel geslaagd is 
toegepast. Het eerste onderdeel is de zwempartij, het tweede het besef dat Curaçao in de 
oertijd onder water lag, het derde het besef dat de zee altijd om hem heen zal zijn, het vierde 
het beeld van de mens als een vogel die nog net het dek van een schip weet te bereiken, het 
vijfde het belang van de aarde en het laatste de stelling dat de menselijke geest naar grote 
hoogte stijgt als de zee het land bespringt. De metafysische symboliek wordt langzaam in het 
verhaal gebracht en niet meer losgelaten, zodat aan het eind de zee symbolisch voor de dood 
staat en de aarde voor het leven. De zo verschillende motieven leiden allemaal tot dit 
hoofdmotief, zodat er ondanks de diversiteit een hechte samenhang is. 

In zijn Wereldomroepverhalen heeft Van Leeuwen geëxperimenteerd met de 
montagetechniek Deze montagetechniek van op het eerste oog totaal verschillende elementen 
die uiteindelijk allemaal leiden tot het hoofdmotief, past hij later steeds in zijn romans toe. In 
dit opzicht zijn de verhalen van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Boeli van 
Leeuwen als schrijver. Het zou te ver voeren om in zijn romans na te gaan hoe de opbouw is 
en hoe de verschillende elementen samenhangen in functie van het hoofdmotief. Deze 
complete analyse van zijn latere werk valt buiten het kader van deze studie. 
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Aan de doorstrepingen en toevoegingen in de typoscripten was te zien dat Boeli van 
Leeuwen worstelde met de afsluitende zinnen en ook waar hij niet worstelde, constateerde ik 
wel eens dat de afsluiting niet geslaagd was. De veranderingen die hij bij het coachen 
aanbracht duiden op zelfkritiek en op onzekerheid. Ze kunnen ook zijn ontstaan doordat hij 
wellicht bij het coachen het verhaal voor het eerst hardop las en ontdekte dat de tekst niet 
goed bekte. Of dat het geval is, valt niet meer te achterhalen. In ieder geval bleek eruit dat ook 
in het opzicht van het formuleren van een goede afsluiting het schrijven en voordragen van de 
Wereldomroepverhalen een leerschool was voor Boeli van Leeuwen. 

Hij positioneert zich in de verhalen als iemand die afkomstig is uit de groep van de 
protestant blanku, die een intellectuele observator is. In ‘Houding van studenten’ doet hij zich 
impliciet kennen als een intellectueel die naast de maatschappij is gaan staan. Zijn intellect 
moet ook blijken uit verwijzingen naar andere teksten en uit het noemen van namen als 
Socrates en Eliot. Regelmatig komt deze intellectueel met sententies. Vaak ook is de ik-figuur 
deelnemer in de beschreven actie. Waar dit het geval is, zoals in ‘Spaanse Water’, volgt een 
reflectie op de handeling waarin de intellectuele observator de rol van handelende ik-figuur 
overneemt. Het aandeel van de beschouwingen in de Wereldomroepverhalen is groot door de 
rol van de ik-figuur als observator.  

Tot nog toe ging men ervan uit dat Boeli van Leeuwen tussen 1947 en 1960, het jaar 
van verschijnen van De rots der struikeling, niets had gepubliceerd. Deze mening moet door 
de vondst van de Wereldomroepverhalen worden herzien. Tussen 1951 en 1954 publiceerde 
hij wel degelijk. Rutgers [1994: 256] onderkent vier tijdvakken dat Boeli van Leeuwen 
schreef: “Het literaire werk van Boeli van Leeuwen valt in vier produktiefasen in te delen: het 
vroegste werk rond 1947 […], de eerste creatieve periode van einde jaren vijftig tot einde 
jaren zestig; de zogenaamde ‘zwijgperiode’ waarin de auteur zeker niet zweeg maar […] een 
vijftiental verhalen en beschouwingen het licht deed zien; de zo genoemde ‘tweede creatieve 
periode’ […] die vanaf 1985 tot nu loopt.” De vondst van de Wereldomroepverhalen voegt 
nog een creatieve periode hieraan toe: begin jaren vijftig. Het lijkt me overigens correcter een 
andere terminologie te gebruiken dan Rutgers doet. Het is duidelijk dat hij recht wil doen aan 
het algemene spraakgebruik dat er twee creatieve periodes zijn aan te wijzen: de periode van 
de eerste drie romans en de periode van de latere twee. Deze indeling leidt ertoe dat je dan 
komt bij een zwijgperiode waarin niet gezwegen wordt. De periode van 1951 tot 1954 zou 
dan zijn eerste zwijgperiode worden, waarin wel gesproken en geschreven werd. De vondst 
van de Wereldomroepverhalen betekent een correctie op de geschiedschrijving over Boeli van 
Leeuwens creatieve loopbaan. Die valt uiteen in drie productiefasen: het vroegste werk rond 
1947, de Wereldomroepverhalen tussen 1951 en 1954 en tenslotte de laatste periode die 
begon eind jaren vijftig toen hij De rots der struikeling schreef, gevolgd door vele verhalen, 
beschouwingen en romans.  

De Wereldomroepverhalen noodzaken ook tot een tweede correctie van de 
geschiedschrijving. Volgens Coomans [1991: 105] werkte Boeli van Leeuwen tussen 1952 en 
1956 op een advocatenkantoor in Caracas. Dat kan niet kloppen, want tot 31 mei 1954, de 
laatste opnamedatum, verscheen hij regelmatig in de studio’s van de Wereldomroep om 
verhalen op te nemen. Hij kan dus pas in het begin van de zomer van 1954 in Caracas zijn 
aangekomen, zodat zijn Venezolaanse periode twee jaar korter heeft geduurd dan tot nog toe 
werd aangenomen. 

Mijn meest verbazingwekkende conclusie toen ik de verhalen voor het eerst had 
gelezen, was eigenlijk dat de verhalen weinig nieuws over Boeli van Leeuwen en zijn 
gebruikte motieven bevatten. Misschien bekroop de lezer van het voorgaande dit gevoel ook. 
Natuurlijk was mijn tweede gedachte dat ik de zaak chronologisch zat om te draaien. 
Chronologisch juister was de gedachte geweest dat Van Leeuwen in zijn romans dus weinig 
nieuws had te melden, wat natuurlijk ook niet waar is. Deze foutieve hypotheses maken wel 
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duidelijk dat in het vroegste oorspronkelijk proza van Van Leeuwen veel elementen zitten die 
in zijn latere werk ook een rol spelen. De vraag is nu of de thematiek uit de 
Wereldomroepverhalen terugkomt in het latere oeuvre en hoe dit gebeurt. Daaruit zal blijken 
welke invloed de Wereldomroepverhalen hebben gehad op zijn carrière en welke plaats ze 
innemen binnen het oeuvre. 
 
DE WERELDOMROEPVERHALEN IN DE CONTEXT VAN VAN 

LEEUWENS OEUVRE 

 
De Curaçaoënaar en Curaçao (2) 

De rots der struikeling  
In de Wereldomroepverhalen werd de Curaçaoënaar omschreven als tolerant, wat zich 

uitte in zelfspot, toegeeflijkheid en het accepteren van veel zaken als onvermijdelijk. Hij is 
een individualist. Hij houdt van freaks, gevatheid, het absurde, fantastische en zotte situaties. 
Hij heeft respect voor mensen die niet door de maatschappij tot een eenheidsworst zijn 
gedraaid.  

De roman De rots der struikeling bevat voor het grootste deel de nagelaten papieren 
van de blanke Curaçaoënaar Eddy Lejeune. Er blijkt uit dat twee problemen hem kwelden: hij 
twijfelt eraan of zijn vader wel zijn natuurlijke vader is en of er wel een God bestaat. De 
eerste vraag staat symbolisch voor de relatie die hij met het eiland heeft, waar de raciale 
verhoudingen sterk aan het wijzigen zijn. De tweede vraag beantwoordt hij ontkennend, zodat 
er een existentiële onzekerheid ontstaat over de bron en het doel van het leven. Wel heeft de 
mens een sterk verlangen naar geluk en een hemel, maar hij komt ontgoocheld tot de 
erkenning dat de dood het einde is, wat een permanente doodsangst met zich meebrengt. 

In De rots der struikeling komt de spotzucht tegenover een bovenliggende partij voor 
als de pastoor terugdenkt aan de moeilijke jaren, “toen hij de spotzucht van de negers om zich 
heen voelde spoelen als een warme brei; ’t gegiechel om zijn boerenlichaam en vurig rood 
haar; ’t gelach om het dikke accent waarmee hij het Papiaments sprak en om zijn onhandige 
gebaren en verlegenheid.” (123) 

De spotzucht hoort volgens Eddy Lejeune zo bij de Curaçaoënaar dat hij het 
opmerkelijk vindt dat zijn vader er geen slachtoffer van werd toen deze aftakelde door 
drankmisbruik: “Hoewel de spotzucht hun natuurlijk wapen is tegen het geweld van het leven, 
hebben ze nimmer enig leedvermaak getoond toen hij alle beheersing over zijn leven 
kwijtraakte en beschonken tussen cactus en cabrieten (geiten) stond te zwaaien. Wanneer hij 
neerviel, droegen ze hem naar huis”. (134)  

Was in de Wereldomroepverhalen de spotzucht vooral een emotionele genoegdoening 
tegenover een bovenliggende partij, in het voorgaande citaat wordt een andere reden 
genoemd: ze is een natuurlijk wapen tegen het geweld van het leven. Zo functioneert ze 
vooral in De rots der struikeling. Ze is een vorm van redding tegen de verstikking van een 
maatschappij die het individu dwingend een rol voorschrijft. Eddy Lejeune vergelijkt de 
Curaçaose maatschappij met een toneel: “Van het toneel kunnen we niet af want dan 
verdrinken we in de golven; onze rol kunnen we niet negeren, want dan zakt het hele 
toneelstuk in elkaar. En hoewel we allemaal weten dat onze rollen geen realiteit inhouden, 
gaan we allemaal toch zo in onze handelingen op, dat we karikaturen van onze eigen 
persoonlijkheid worden. Als laatste redding grijpen we dan maar naar de zelfspot en de 
lasterpraat.” (135-136) Soms raakt een speler in de war en verzint hij een nieuwe creatie, waar 
men niet op gerekend had. “Er is dan even een paniekstemming, de spelers lopen dan gejaagd 
door elkaar, maar dan hergroepeert men zich en een ieder gaat door met zijn oude rol.” (137) 
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Als voorbeeld van iemand die een nieuwe rol verzint, vertelt Eddy Lejeune over een 
advocaat die in Nederland heeft gestudeerd en daarom met enig wantrouwen bekeken wordt, 
“maar verder tolerant aangehoord.” (137) Hij kwam op een dag met een kip onder zijn toga in 
de rechtbank, waar hij vertelt dat hij kippen gaat fokken, opdat er meer welvaart op het eiland 
komt. Hij bepleit vrijspraak voor zijn cliënt, die zeker niet gedwongen zou zijn te stelen, als er 
meer kippen gefokt zouden zijn. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje over het eiland: “loop 
heen man, wil je zeggen dat hij een kip heeft meegenomen naar het stadhuis?”138 “En er wordt 
bulderend gelachen, en daarna hoofdschuddend gezegd: […]“stel je voor dat iemand, die zo 
lang in wetboeken heeft gestudeerd, nu kippen gaat houden; wat een toestand!” (141) Daarna 
is zijn bijnaam: de advocaat die kippen houdt of de kippenhouder die advocaat is. 

Een aantal elementen uit de Wereldomroepverhalen komen in dit verhaal terug: de 
spot met de intellectueel, de smaak voor absurde situaties en uiteindelijk de tolerantie, want 
alles gaat gewoon door. Alleen de rechters wisten even niet wat ze met de situatie aan 
moesten, maar na rijp beraad besloten ze het betoog van de advocaat op te vatten als een 
verzoek om clementie. Eddy Lejeune vertelt dit als een voorbeeld van de verstikkende 
werking van de maatschappij, maar bij de lezer blijft toch meer de absurditeit van de situatie 
hangen. In andere gevallen is dat niet zo en valt de volle nadruk op de negatieve aspecten van 
de maatschappelijke ordening, die in de Wereldomroepverhalen niet expliciet ter sprake 
kwam, zodat Curaçao een harmonieuze samenleving leek. In De rots der struikeling gaat het 
wel uitgebreid over de sociale stratificatie. Al in het begin blijkt dat er grenzen aan de 
tolerantie zijn, als Eddy Lejeune naar Nederland wordt gestuurd, omdat hij verliefd wordt op 
een meisje uit een andere stand. Hetzelfde maakt het verhaal over tante Da duidelijk, waar de 
familie niet toestond dat ze met een pletter omging en ze van verdriet hierover krankzinnig 
werd.139 Het verhaal is een schrijnend voorbeeld van de verstikkende sociale controle en deze 
is er de oorzaak van dat de ene mens de ander kwaad aandoet. 

De moeder van Eddy Lejeune toont toegeeflijkheid, als hij na de dood van zijn vader 
de gewoonten van zijn vader overneemt, dronken thuiskomt en naar de hoeren gaat: “Meenchi 
beschouwde dit alles als een afkeurenswaardig, maar onvermijdelijk gevolg van zijn 
manwording. Zij schudde het hoofd geschokt doch toegeeflijk, wanneer haar broer met haar 
over de jongen kwam praten.” (22) Maar de toegeeflijkheid vindt zijn grenzen als Eddy 
verliefd wordt op een meisje uit aan andere stand, want dan wordt hij naar Nederland 
gestuurd. In de Wereldomroepverhalen was nog geen sprake van een beperking van .de 
toegeeflijkheid door de maatschappelijke ordening. 

De smaak voor het absurde komt sterk bij de hoofdfiguur voor. Zijn uiteindelijke 
studiekeuze wordt erdoor bepaald: “Hij kreeg [..] een bitter genoegen in het formele en 
daardoor vaak absurde karakter van zijn onderwerp en verwierf spoedig een zekere 
vermaardheid onder de studenten wegens zijn cynische uitspraken en spottende grapjes over 
het Recht. Hij studeerde met plezier, want het surrealistisch element in deze tak van 
wetenschap prikkelde zijn artistiek gevoel voor verhoudingen en intrinsieke waarden.” (26) 
Hier wordt het absurde net als in de Wereldomroepverhalen in verband gebracht met gevoel 
voor kunst. 

Ook in De rots der struikeling accepteren mensen veel zaken als onvermijdelijk. Eddy 
Lejeune zoekt de moeder van zijn buitenechtelijke halfbroer op, een oude negerin met grijze 
haren en een kromgewerkte rug. Hij zegt over haar: “Ze weet dat het leven niet anders had 
kunnen zijn dan het is geweest en ze aanvaardt het.” (135) Het woord ‘pober’ gebruiken de 
mensen het als ze het hebben over de moeder van Eddy Lejeune, die in hun ogen veel te lijden 

                                                 
138 Stadhuis is op Curaçao de naam voor het gebouw waar de rechtbank zetelt.  
139 Pletters waren Nederlanders uit de arbeidersklasse die naar Curaçao kwamen voor constructiewerkzaamheden 
bij de Shell. 
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heeft gehad onder haar man: “ ‘Pober Meenchi,’ ” zeiden de mensen altijd van mijn moeder”. 
(198) 

In de Wereldomroepverhalen kwamen de raciale verschillen niet expliciet ter sprake. 
Het gebeurde impliciet die keren dat Van Leeuwen het had over de spinverhalen en over de 
wijze oude ongeletterde zwarte mannen. De rots der struikeling roept het beeld op van een 
gesegmenteerde samenleving, op basis van huidskleur: “Alle spelers op ons toneel zijn 
verdeeld in groepen, die worden aangeduid met een bepaalde kleur.” (141) De groepen leven 
apart, maar er zijn toch contacten: “In mijn jeugd waren we in sociaal opzicht volstrekt 
gescheiden van de negers; toch leefden we zo dicht naast elkaar, dat er diep-menselijke 
betrekkingen ontstonden.” (132) Als eerste denkt Eddy Lejeune dan terug aan het kamertje 
van zijn jaja. “In dat kamertje vertelde Serafina me de verhalen van Compa Nansi en Compa 
Sese”. (132) De rol van de spinverhalen bij de vorming tot Curaçaoënaar was ook al een 
element uit de Wereldomroepverhalen. Verder speelde Lejeune in zijn jeugd met zwarte 
vriendjes. Zijn vader had diep-menselijke betrekkingen met zwarte vrouwen: Lejeune had een 
gekleurde halfbroer. Interraciale seksuele betrekkingen kwamen in de Wereldomroepverhalen 
helemaal niet voor. 

De toegeeflijkheid en het accepteren van situaties zoals ze zijn, die Van Leeuwen in de 
Wereldomroepverhalen als componenten zag van de tolerantie, komen in De rots der 
struikeling ook in een ander licht te staan. Op een klein eiland weet iedereen alles van elkaar, 
zo stelt Eddy Lejeune: “Geen kwaal ontsnapt ons bewustzijn, geen zonde blijft verborgen, 
geen mens heeft privacy.” (188) Er wordt dan ook veel lasterpraat verspreid over “de lange, 
pijnlijke ondergang van mensen die door de dorpsgemeenschap niet worden verstoten, dat 
nimmer, maar besproken.” (188) Hier blijkt zowel de bevestiging van wat Van Leeuwen in de 
Wereldomroepverhalen zei, als de ontkenning. De bevestiging is dat niemand wordt verstoten 
door de gemeenschap, maar tegelijkertijd wordt wel gesteld dat men op Curaçao ten onder 
kan gaan, wat Van Leeuwen in zijn verhaal over de aard van de Curaçaoënaar juist ontkende. 
De tolerantie wordt gecompenseerd door de laster. 

In de Wereldomroepverhalen is Curaçao een lieflijke, vertrouwde en geborgen 
gemeenschap, maar De rots der struikeling zet Curaçao neer als een verstikkende 
gemeenschap: “Er is niet genoeg ruimte, er zijn niet genoeg mensen om ergens, waar dan ook, 
in een verborgen hoekje van ons bestaan, het wonder te beleven van het spontane, het 
ongedwongene van een toevallige ontmoeting, een onverwacht gesprek, een aanraking 
ontdaan van alle complicaties en consequenties.” (189) 

De beschrijving van Curaçao als een toneel waar iedereen zijn toebedeelde rol speelt, 
eindigt met een verwijzing naar de dood: “Wij zijn nimmer onszelf, maar wat we 
verondersteld worden te zijn. Er is slechts één gebeurtenis, die we niet kunnen spelen maar 
inderdaad moeten beleven: onze dood. […] En in dat ene moment hebben ze de neiging om 
hun maskers van het gezicht te rukken en elkaar te omhelzen, vóórdat de dood in zijn zwarte 
mantel op het toneel neerdaalt.” (144)  

In de Wereldomroepverhalen was Curaçao een dor en droog eiland, waar de noordkust 
en het stof symbolisch stonden voor de doodsangst. Regen verbeeldde tijdelijke levenskracht 
en de landhuizen getuigden van de grootsheid en de sterflijkheid van de mens. Verder werd 
Curaçao afgeschilderd als een welvarend eiland. Een aantal van deze elementen komt terug in 
De rots der struikeling als Eddy Lejeune Curaçao beschrijft voor zijn medegevangenen. “Het 
is een dor eiland waarop ik geboren ben, schraal als het lichaam van een opgroeiende jongen; 
weerbarstig van droogte en verschroeid door het licht.” (107). Ook de noordkust beschrijft hij 
voor hen: “Aan de noordkant is het eiland als op de eerste dag van de schepping: daar is de 
aarde nog woest en ledig en Gods geest zweeft er boven de wateren. Wanneer de golven in de 
spelonken beuken, rochelen de spleten in de grond als benauwde kelen, die te nauw zijn voor 
de ademtocht.”(109) Hier geeft Eddy Lejeune een heel andere symbolische betekenis aan de 
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noordkust dan Van Leeuwen deed in zijn Wereldomroepverhaal. Op deze kust is nog alles 
mogelijk, want het is de eerste scheppingsdag, terwijl Van Leeuwen er een symbool van 
doodsangst in zag. Het verschil heeft te maken met de context waarin Lejeune zijn verhaal 
over Curaçao vertelt. Hij wil zijn medegevangenen een beeld van een idyllisch eiland geven. 
Zo blijkt dat precies dezelfde elementen van de noordkust in een andere context een heel 
andere functie kunnen krijgen.  

Elders in de roman spreekt Eddy Lejeune helemaal niet zo lyrisch over het landschap. 
De droogte en de dorheid brengen mensen tot wanhoop: “De droogte van de grond, die in stof 
opwaait rond het landhuis; de spleten in de dorstige grond, waarin alleen de cactus nog kan 
bestaan; de magere geiten, die papier en karton achter de keuken staan te kauwen: deze 
droogte tast ook de ziel van de mens aan.” (186) Het opwaaiende stof rond het landhuis kan 
dezelfde symbolische betekenis hebben als in de Wereldomroepverhalen: memento mori.  
Ook in De rots der struikeling is de regen symbool van levenskracht. Als het regende, stond 
Eddy’s vader onder de goot van het dak “te zingen als een gevangene, die onverwachts gratie 
had gekregen.” (187) Maar na de regen volgt ook in de roman onherroepelijk weer de droogte.  
 

Een vreemdeling op aarde 

De hoofdfiguur in Een vreemdeling op aarde is Kai Medema, een blanke 
Curaçaoënaar. Uit paniek om zijn totale eliminatie bij de dood gaat hij op zoek naar de hoge, 
onaantastbare dingen die het leven dan wel heeft. De titel van het eerste deel, ‘De druiven zijn 
zuur’, geeft aan hoe hij dit eerst doet: hij veinst te versmaden wat hij toch niet kan krijgen 
door zich te vergooien aan drank en vrouwen. In het tweede deel, dat zich hoofdzakelijk in 
Spanje afspeelt, zoekt hij het zuivere op een positieve manier. Hij heeft er een bijna 
volmaakte liefdesverhouding met de katholieke getrouwde Maria. Maar juist omwille van 
haar geluk ziet hij in dat hij met haar moet breken. Kai en zijn medemensen blijken de keus te 
hebben tussen twee kwaden: de eenzaamheid of het bederf. 

In Een vreemdeling op aarde komt op verschillende plaatsen de tolerantie terug. Zo 
wordt het samenwonen van de Friese sergeant, de overgrootvader van Janchi Medema, met de 
zwarte Felicia “besproken maar getolereerd; zijn meerderen waren ontstemd maar moesten 
ten slotte toegeven dat het leven sterker is dan de leer: Felicia werd erkend als de concubine 
van de sergeant en hij kreeg toestemming om ’s avonds bij haar te gaan slapen.” (19) Janchi 
zelf profiteert van de toegeeflijkheid van de Curaçaoënaar. Hij zou allang failliet geweest zijn, 
als zijn vriend de bankdirecteur niet steeds “zuchtend besloot om het zoveelste debâcle van 
Janchi met zijn eigen geld te dekken.” (24) Janchi zelf toont toegeeflijkheid naar zijn zoon 
Kai als deze tegen zijn zin in terugwil naar Nederland. “Toen de ruzie was geluwd beloofde 
zijn vader, met de toegevendheid van de Curaçaose ouder, zijn overtocht te betalen en hem 
maandelijks een klein bedrag te sturen tot hij werk had gevonden.” (52) 

De smaak voor het absurde klinkt sterk door in het eerste hoofdstuk. Daar is allereerst 
de krankzinnige kleine generaal die dictator is in een ongenoemd land, waar Venezuela model 
voor heeft gestaan, getuige het feit dat het paleis van de Venezolaanse president Miraflores 
heet en dat van de dictator in Een vreemdeling op aarde Cienflores. Hij kleedt zich als de 
Duitse keizer en laat zijn leger de afgedankte helmen van het verslagen Duitse leger dragen: 
“zo schiep hij een vreemd leger van ondoorgrondelijke Indiaanse soldaten met veel te grote, 
surrealistische helmen.” (9)140  Een van de figuren uit zijn entourage is de schoonvader van 
Janchi Medema. Deze Jiménez had als Jefe Civil een manier bedacht om wat bij te verdienen. 
Hij stelde zich verdekt op achter het beeld van de Bevrijder en beboette iedereen die geen jas 
aanhad wegens ‘falta di respeto’ [gebrek aan respect]. (12) Als hij na de dood van de dictator 

                                                 
140 Dertien jaar na Een vreemdelingop aarde kwam Garbriel García Márquez met de roman De herfst van de 
patriarch (El otoño del patriarca) waarin ook een groteske dictator voorkomt, voor wie de Venezolaan Pérez 
Jiménes model had gestaan. Het is mogelijk dat dit ook bij Van Leeuwen het geval was. 
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op Curaçao terechtkomt, vestigt hij zich er als vertaler: “Aangezien hij praktisch geen Engels 
kende waren zijn vertalingen hoogst origineel en verwierven op het eiland vermaardheid om 
hun poëtische inhoud en bizarre zinswending.”(16) Hij ging vervolgens ook uit het 
Nederlands en het Duits vertalen: “Op een eiland waar iedere bizarre situatie hogelijk wordt 
gewaardeerd, kreeg hij een zeker aanzien met deze vertalingen”. (16) 

De spot waarmee uit Nederland teruggekeerde Curaçaoënaars in de 
Wereldomroepverhalen te maken kregen, krijgt in Een vreemdeling op aarde een andere 
achtergrond. Men vindt de teruggekeerde verhollandst, zo blijkt uit de ervaring van Kai. Hij 
voelt een lichte vijandigheid. “Ofschoon hij net zo hard dronk als alle anderen en als een 
bezetene het eiland afstroopte naar vrouwen, was hij in hun ogen suspect omdat hij zo lang 
weg was geweest. […] Kai kon de juiste toon niet vinden; hij kon de joviale, enigszins grove 
spreektrant, gewild-ruw en nadrukkelijk viriel, niet met succes imiteren.” (48-49) Zijn 
vrienden zijn er ook in het hoerenkamp bij als hij de hand van een Colombiaanse tegen zijn 
wang legt en tranen in zijn ogen krijgt, waarop de hoer haar hand ruw wegtrekt en hem 
uitscheldt voor ‘marico’[flikker]. “De volgende dag merkte hij aan de spottende lachjes van 
zijn vrienden, dat het gebeurde niet ongezien was gebleven: vanaf die dag ging hij niet meer 
mee op paranda.”141 (49)  

In de verwijdering met zijn vrienden speelt ook een rol dat Kai zich ervan bewust lijkt 
te zijn, dat de oude raciale verhoudingen moeten veranderen, terwijl zijn vrienden het bij het 
oude willen houden. Als hij de clichés van zijn vrienden meebralt, zoals ‘neger’, ‘pendew’ 
[klootzak, lul] of ‘es ta un bon sanca’ [dat is een lekkere kont], “dan klonk zijn eigen stem 
hem zo vreemd en hard en ruw in de oren, dat hij het gevoel had dat iedereen doorhad dat hij 
komedie speelde.” (49)  

Het is een teken dat Kai mee wil gaan met de veranderingen die in de sociale, dus de 
raciale verhoudingen bezig zijn zich te voltrekken. Het is in de roman de concrete uitwerking 
van een hekel aan verstarring die al in de Wereldomroepverhalen klonk. Dat de blanke 
protestanten hun vooraanstaande positie aan het verliezen zijn, blijkt uit de landhuizen, het 
symbool van hun oude status. Ze zijn verlaten: “Op de toppen van de heuvels gele huizen, 
vervallen en aangetast, maar grandioos in het verval; daaromheen de hutten uit de oude tijd, 
met daken van kokostakken.” (174) Kai wil met zijn tijd mee. Hij verwijt zijn vader dat deze 
er niet voor uitkomt dat hij bruine kinderen heeft. (73-74) Het meest uitgesproken over andere 
raciale verhoudingen en een andere rol voor de Afro-Curaçaoënaar is hij als hij de Spaanse 
Maria over een wonder vertelt dat op Curaçao gaat gebeuren: “Er zal een grote, ernstige neger 
over het water lopen in de baai, die wij Schottegat noemen. […] En over heel het eiland 
verbreidt zich het gerucht: er loopt een neger op het water. […] En alle mensen zullen 
neerknielen en om zijn handoplegging vragen: zegen mij en maak mij gelukkig, heilige neger 
van Curaçao.”(137-138) De veranderingen die plaats vinden in de raciale en maatschappelijke 
verhoudingen is een onderwerp dat in de Wereldomroepverhalen helemaal niet ter sprake 
kwam. 

Er zijn intensieve contacten tussen de blanke bovenlaag en de zwarte onderlaag. 
Evenals in de Wereldomroepverhalen en in De rots der struikeling is de jaja de veilige zwarte 
moeder (28-32). Ook Kai krijgt sprookjes te horen uit Afrika van een oude visser. (47) En 
verder wemelt het in Een vreemdeling op aarde van de interraciale seksuele contacten. Kai 
concludeert uit dit laatste: “Daarom kan er op het eiland nooit een rassenoorlog ontstaan: de 
blanke man heeft zijn eenzaamheid in de goede zwarte moeder begraven en tussen de blanke 
en de zwarte man staat de goede zwarte moeder van beiden.” (45) Ook deze zin wijst erop dat 
Kai zich bewust is van veranderingen in de sociale orde, anders zou hij nooit denken aan de 
mogelijkheid van een rassenoorlog. 

                                                 
141 Op paranda gaan is aan de boemel gaan. 



 164

Kai vindt het eiland Curaçao verstikkend. “Alles op het eiland deprimeerde hem: de 
familieleden, die iedere dag het huis in- en uitliepen; het meedogenloze schelle licht […] de 
warme binnenstad met de nauwe straten waarin hij telkens een bekende tegen het lijf liep; het 
samenzijn met zijn vader en moeder aan tafel; de klaarblijkelijke tevredenheid van zijn 
moeder met haar bestaan; zijn baantje, ten slotte, als lokaal-employé bij de Shell…” (48) Het 
is een heel ander beeld van Curaçao dan in de Wereldomroepverhalen.  
 

De eerste Adam 

In De eerste Adam zijn de blanke Curaçaoënaar Adam Polaar en de Franse jezuïet 
pater Bodin elkaars tegenpolen. De pater is gemodelleerd naar de theoloog Pierre Teilhard de 
Chardin die de theorie aanhing dat de mensheid onverslaanbaar vooruit gaat naar God, hoewel 
soms hele divisies in de afgrond vallen. Adam Polaar daarentegen zoekt juist de mensen in de 
afgrond op. In hen ontmoet hij God en daarom helpt hij waar hij kan. Uiteindelijk offert hij 
zichzelf op, want hij wordt gedood.  

In De eerste Adam stelt de Curaçaose ik-verteller die twee keer aan het woord komt, 
dat men elkaar op het kleine eiland “in klieren en nieren” kent. (104) De Curaçaoënaar laat 
zich niets wijsmaken over mensen en hun motieven: “we geloven niet te zeer in de zonde van 
de hoer, noch in de kuisheid van de dame”. (104) De toegeeflijkheid en het aanvaarden van 
situaties zoals ze zijn, die Van Leeuwen in zijn Wereldomroepverhaal constateerde, klinkt 
hier door in de woorden: “we weten dat deze dingen zijn zoals ze zijn, maar onze morele 
verontwaardiging wordt sterk getemperd en gaat ten slotte over in een soort impotente 
kwaadsprekerij door het besef dat mensen mensen zijn.” (105) De kwaadsprekerij wordt geuit 
in een spottende vorm. Als iemand geëerd wordt met een lintje van de koningin heet het: 
“fijne boel, een soort fokpremie voor de meeste buitenechtelijke kinderen; of: je moet 
tegenwoordig in de bak hebben gezeten om in aanmerking te komen.” (105)  

Bij de analyse van de Wereldomroepverhalen heb ik er al op gewezen dat bij dit soort 
spot ook de gedachte een rol speelt dat een ander niet moet denken dat hij meer of beter is. De 
ik-figuur zegt dit met zoveel woorden over mensen die van buiten op het eiland komen en die 
men niet kent. “Zodra iemand voet zet op Curaçao begint het proces van onderzoek en 
uiteindelijk van ontluistering. We willen weten wie iemand is, constateren wat hij doet om 
met voldoening vast te stellen dat hij niet wezenlijk van ons verschilt.” (105-106) Als dat 
eenmaal is vastgesteld, “zijn we zeer tolerant”. (106) 

De ik-figuur geeft een nieuwe reden voor de drang alles over iemand te weten te 
komen om vervolgens tolerant te kunnen zijn: “het maakt ons eigen bestaan wat draaglijker en 
neemt de vrees voor onze eenzaamheid een beetje weg.” Hier is goed te zien dat een facet uit 
de Wereldomroepverhalen terugkomt en een andere betekenisvolle lading krijgt, doordat het 
in een andere context fungeert. Immers sinds Een vreemdeling op aarde speelt de existentiële 
eenzaamheid van de mens een grote rol in het werk van Boeli van Leeuwen, zo ook in De 
eerste Adam. 

De uitzondering op de regel dat Curaçaoënaars alles van elkaar weten, is de 
hoofdfiguur Adam Polaar. Over hem weet men maar heel weinig. Daarom nodigt de elitaire 
sociëteit Club de Gezelligheid Dr. Luis uit, de man die hem wel kent.142 Men hoopt dat zijn 
verhaal de stelling kan bewijzen: “Adam is gelijk aan ieder van ons, om ten slotte de magere 
tevredenheid die daaruit voortvloeit te proeven.” (107) De ik-figuur verkneukelt zich van 
tevoren al over de sessie: “Ah, welk een hoog genot om in half beschonken toestand te praten 
over een ander mens, niet malicieus of giftig, maar wijs, bespiegelend en vergevingsgezind, 
vol begrip voor de zonden die straks meedogenloos zouden worden blootgelegd en in de zon 

                                                 
142 De ik-figuur is er ook; hij doet zich dus kennen als deel van de elite. 
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te drogen gehangen.” (109) Het uiteindelijke genot schuilt dus in de mogelijkheid te kunnen 
gaan kwaadspreken ter compensatie van het gevoel dat Adam Polaar een buitenbeentje is. 
  De behoefte meer van Adam Polaar te weten te komen sluit aan bij wat de gouverneur 
in 1873 tegen een zijn voorvaderen zei, toen hij hem de mores op Curaçao uitlegde: “Kijk 
eens Luitenant, op Curaçao kunnen de mensen veel van iemand verdragen, mits hij noch met 
zijn gedragingen te koop loopt, noch er een geheim van maakt.” (59) De leden van Club de 
Gezelligheid vermoedden dat Adam tegen de laatste regel had gezondigd. Het is niet duidelijk 
of daar de tolerantie dan eindigt. Het is wel duidelijk dat de ik-figuur een andere kijk op de 
aard van de Curaçaoënaar heeft dan de auctoriale verteller. Deze kent de Curaçaoënaar een 
zuiver gevoel voor menselijke motieven toe. (64) De leden van de sociëteit hebben dat niet.  

De maatschappelijke en raciale orde wordt niet gekenmerkt door haat, zo stelt de 
auctoriale verteller. Na de afschaffing van de slavernij keerden de vrijgelaten slaven na een 
periode van opgewonden rondtrekken terug naar de plantages. “Er was armoede op de 
plantages, voor de heer zo goed als voor de knecht, maar ook een beslotenheid die weinig 
ruimte liet voor intense haat”. (39) De Afro-Curaçaoënaar en de andere groepen leven niet 
totaal gescheiden, getuige de vele interraciale seksuele relaties. 

Zoals Van Leeuwen in Parijs heimwee kreeg naar Curaçao, toen hij geiten rook, zo 
krijgt Adam Polaar ook in Parijs heimwee naar Curaçao als hij er ergens een Curaçaose wals 
hoort. Hij besluit meteen terug te gaan. (191)  

In De eerste Adam komen twee freaks voor. De eerste is Penelope, “een schrale 
Engelse negerin uit St.-Lucia, een van die koppige slechtgehumeurde bijbelmaniakken, die op 
Curaçao komen werken om op hun eigen eiland niet te verhongeren.” (75) Zij waarschuwt 
voortdurend iedereen voor wolven in schaapskleren: “Them look like angels. Well, them is 
devils! Them take you away from the Lord. Them take your soul.” (75) De tweede is Dr. Luis, 
een voormalig arts die om duistere redenen niet meer mag praktiseren en nu artsenbezoeker is. 
Hij is een belezen man die stijlvol lange redenaties houdt. Hij heeft ook albums met 
pornografische foto’s die hij “met een verschrikkelijke lust en diepe droefheid” bekijkt. (74) 
Zijn lijfspreuk is: ‘Le bon Dieu me pardonnera, s’est son métier.’ Het zinnetje wordt in de 
roman een echt Leidmotief. Dr. Luis speelt de clown, maar in de loop van het verhaal wordt 
Dr. Luis meer dan een freak en wordt hij een variant op de eenvoudige wijze mens.  

Het Curaçaose landschap wordt beschreven via foto’s die pater Bodin bekijkt. Het is 
triest, veeleisend, kaalgebrand en dorstig. Pater Bodin concludeert: “een goed land voor 
sterken en eenzamen; een slecht land voor vluchteling en parasiet.” (86) Hij signaleert ook dat 
de landhuizen vervallen zijn. De handeling en de beschrijvingen concentreren zich op het 
urbane gedeelte van Curaçao. Bij het binnenvaren valt pater Bodin een slordig gerestaureerd 
fort en een lelijk hotel op dat vergeefs probeert te doen alsof het met het fort een geheel is. 
Verder een mooi geel huisje en een prachtig huis in Oudhollandse stijl, een pontonbrug, 
olietanks en fabrieksschoorstenen met rookpluimen. (20) De buitenstaander heeft meteen oog 
voor de slordigheid waarmee men met het verleden omspringt, de mooie resten uit het 
verleden en de industrialisatie. De Curaçaoënaar Adam beleeft iets heel anders als hij het 
eiland binnenvaart. Als hij het eiland ziet, zegt hij ‘Curaçao’, “zoals een man de naam van een 
vrouw kan zeggen waar hij veel van houdt en die hij in lange tijd niet heeft gezien. En toen 
het schip tussen de pastelkleurige huizen de nauwe ingang binnenvoer wierp hij het hoofd in 
de nek, snoof de lucht in en lachte opgewonden en verlegen als een kleine jongen.” (192) 
Door het emotionele zien van het eiland waar hij heimwee naar gekregen had, ziet hij bij zijn 
aankomst alleen het mooie. 

Pater Bodin gaat logeren op Scherpenheuvel, het tehuis van de fraters van Tilburg, 
“een groot en massief gebouw, vierkant en solide als een burcht.” (26) Dit kan binnen de 
roman worden gezien als een typering van de plaats van het katholicisme in de Curaçaose 
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maatschappij: invloedrijk en een vast anker voor velen. En machtig want aan het eind blijkt, 
dat het voorkomt dat er aan geboortebeperking wordt gedaan. 

Het huis van de familie Polaar ligt in Pietermaai, toen nog een deftige buurt. Het heeft 
een grote benedenzaal met vergulde pilaren, een eetkamertje met een beschilderd plafond, een 
zitkamer, een patio, een vestibule met schilderijen en slaapkamers. Niet alles is in even goede 
staat: de spiegels zijn kromgetrokken, de zilverkleurige lijsten bladderen af en de gordijnen 
zijn rafelig. Maar het geheel is groot en weerspiegelt de welstand van de bewoners. Dit huis 
vormt een contrast met dat van de voorouders van Adam in Nederland. De verteller zegt dat 
Adam zijn jeugd niet hoefde door te brengen “in de hel van Moordrecht”, “maar in het 
paradijs van Pietermaai.” (66) De tegenstelling tussen de Nederlandse behuizing en de 
Curaçaose kwam al eerder in het werk van Boeli van Leeuwen voor. 

Nieuw in het oeuvre van Boeli van Leeuwen is dat hij in De eerste Adam voor het 
eerst de behuizing van de armen beschrijft.143 Het contrast is net zo groot als met de hel van 
Moordrecht. Aan het slot gaan Adam en Pater Bodin naar de wijk Fleur de Marie. Ze zien 
verroeste zinken daken, schots en scheef door elkaar gebouwde krotten van platgeslagen 
kerosineblikken, kinderen met opgezwollen buiken door ondervoeding en uitwerpselen en 
etensresten op de grond. Dit beeld vormt niet alleen een schril contrast met het huis van Adam 
Polaar, maar ook met het beeld van een eiland dat door de olie welvarend was geworden, een 
beeld dat Van Leeuwen eerder van Curaçao gaf. Dit komt door de probleemstelling in de 
roman. Aan de ene kant is er de theorie van Pater Bodin die de collectiviteit benadrukt: de 
mensheid als geheel beklimt als een leger een berg en komt zo dichterbij God met achterlating 
van verlorenen in een ravijn. Aan de andere kant is er de praktijk van Adam Polaar die juist 
naar de verlorenen wordt toegezogen. Hij zegt dan ook: “Ik ben gedoemd om de hoofden van 
stervende mensen in de ravijnen vast te houden, machteloos om te helpen, maar niet in staat 
los te laten.” (217) 

Om deze probleemstelling te concretiseren is het noodzakelijk de mensen in het ravijn 
om wie Adam zich bekommert, te laten zien. De vrouw die hij probeert te helpen is 21 jaar, 
achterlijk en ze heeft vijf kinderen van vijf verschuillende vaders. “Ze woont in een krot 
waarin een varken zou wegkwijnen. […] En zij is geen uitzondering: er zijn honderden van 
dergelijke vrouwen op Curaçao. Honderden. En geen mens die ze helpen kan. Wij laten 
duizenden kinderen eenvoudigweg onder onze ogen creperen, zonder een vinger uit te 
steken.” (220) De armoede komt blijkens dit citaat dus niet alleen in beeld vanwege de 
probleemstelling van de roman. Dan was het genoeg geweest zich tot de ene vrouw te 
beperken. Uit het feit dat het om duizenden kinderen gaat die door niemand geholpen worden 
blijkt maatschappijkritiek. Direct na dit fragment geeft Adam Polaar dan ook de katholieke 
kerk en de politiek de schuld van de erbarmelijke omstandigheden waarin zoveel kinderen 
leven. De eerste zegt dat er geschreven zou staan: gaat heen en vermenigvuldigt u en de 
tweede zegt: we leven op een katholiek eiland, ik kan de kerk niet tegenspreken. 
 
Schilden van leem 

Dianklo Devereau keert zich in Schilden van leem na 25 jaar ambtenarij abrupt van het 
establishment af en wordt pro Deo-advocaat voor de armen. Hij verdeelt zijn tijd tussen twee 
huizen: ’s nachts is hij in het huis dat hij erfde van zijn vader, waar het verleden van het 
eiland en zijn eigen verleden hem benauwt. Overdag is hij in een vervallen huis aan zee, 
bewoond door ogenschijnlijk gestoorde mensen, maar door hen en door een visioen waarin 
Christus verschijnt wordt hem duidelijk dat in werkelijkheid de maatschappelijke orde 
gestoord is. Na een natuurramp op het eiland Santa Marta doet de politiek een beroep op hem 

                                                 
143 In het eerdere werk was wel sprake van hutjes aan de voet van de landhuizen, maar daar werd nergens de 
indruk van armoedige omstandigheden opgeroepen. Kinderen van de blanke protestanten gingen op de stoepjes 
voor die hutten zitten luisteren naar verhalen. Het verschil landhuis-hutjes duidde meer een sociaal verschil aan. 
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om hulpgoederen te brengen. De tocht loopt rampzalig af. De roman maakt duidelijk dat God 
de armen beschermt met schilden van leem. 

In Schilden van leem komt de aard van de Curaçaoënaar nauwelijks ter sprake. Spot en 
tolerantie komen een keertje voor. Als de ik-figuur zich als advocaat laat inschrijven wordt hij 
door iedereen “met ingehouden vermaak en weerstrevende tolerantie behandeld.” (58) Men 
gelooft er niets van dat hij als advocaat zal slagen. 

Kwaadsprekende dames komen in de roman voor. Mar Devereau gaat in de namiddag 
steeds op bezoek bij “deftige dames in vervallen huizen, die ceremonieel als Japanners thee 
schenken en kwaadspreken in milde bewoordingen.” (29) Zonder twijfel zijn dit ook de 
blanke protestanten, want Mar houdt zich keurig aan de spelregels op Curaçao die 
voorschreven dat je met soortgenoten omgaat. Het wordt niet duidelijk wat de dames met hun 
kwaadspreken willen compenseren. Wel wordt hier in het voorbijgaan via de vervallen staat 
van de huizen gerefereerd aan de neergang van de blanke bovenlaag. 
  De passage over de theedrinkende dames is niet de enige waarin het verval voorkomt. 
Meestal vindt dit zijn uitdrukking in de beschrijving van huizen. De ik-figuur beschrijft de 
statige wijk Scharloo als een voorstad van Warschau na het grote bombardement. “Statige 
herenhuizen zijn door weer en wind en de aanhangers van Ras Tafari in troosteloze ruïnes 
veranderd.” (55)  

De twee huizen van Dianklo Devereau krijgen een zware symbolische lading. In het 
ene is hij ’s nachts, het is het huis van zijn ouders, een hoog huis aan het Julianaplein. Hij 
noemt dit “het verblijf van de duisternis”. Hij kan er niet slapen, “want de nachten op Curaçao 
zijn altijd geladen met angst.” (44) Hij zegt dat hij moet leven in de nacht en dat niets wat er 
in de nacht geschiedt het licht van de dag verdraagt. Deze zin is vooral figuurlijk bedoeld, 
want in de nacht bespringt het verleden hem. Zijn vader verschijnt hem met zijn eindeloze 
stroom catechismus-achtige vragen over het leven, die Dianklo kwelden, omdat ze in schril 
contrast staan met het grote geheim, dat zijn vader hem heeft verwekt bij Amanda, de 
dienstmeid. Na zijn geboorte werd gedaan of hij het kind van de vrouw van zijn vader was, 
die steeds om deze reden wordt aangeduid met “de legitieme”. Hij droomt er over zijn echte 
moeder, die aan de familie cadeau is gedaan als kind, “zoals men een hond uit een nest aan 
een dierenvriend schenkt.” (45) Amanda werd gedwongen zich bij deze constructie neer te 
leggen, hoewel ze zich daartegen probeerde te verzetten en Dianklo als haar kind 
geregistreerd wilde zien. Ook hoort hij alleen in de nacht de verbijsterde rede van Tula, die de 
slavenopstand in 1795 leidde: “O Goddelijke Majesteit! O Suijverste Geest! Is ‘t dan Uwen 
wil dat wij zo mishandelt worden?” (16) Het slavernijverleden en de familiegeschiedenis 
komen ’s nachts bij Dianklo op als zaken waarmee niet in het reine te komen valt. Het huis 
van de duisternis staat symbolisch voor het verleden. 

Overdag lijken de vragen die hem ’s nachts bestormen een onwezenlijke abstractie, 
“want dan word ik geconfronteerd met een dwaas decor voor mijn absurd en doelloos 
handelen“. (16) Hij is dan in zijn woning van het licht, “een verweerd en afgebladderd huis, 
dat gestadig wordt gesloopt door de elementen van de natuur.” (37) Het huis biedt opvang aan 
een verzameling freaks: een Colombiaanse hoer, een Canadese piloot die plotseling werd 
overvallen door vliegangst, twee homofiele kloosterlingen uit Peru, de Fries Jacob die 
Boeddhist is en een neger met een muts die voortdurend samenspraken met zichzelf houdt. 
Het huis biedt “enige troost en beschutting aan de ontwortelden, de verworpenen, de 
boodschappers.” (40) In dit vervallen huisje verschijnt Jezus, de Messias aan Dianklo. “En 
voor het eerst in mijn leven wist ik wat volmaakte rust in een absolute tijd en ruimte 
betekende, want alles werd mij opeens volstrekt duidelijk: de verhalen der gestoorden en de 
angsten der verslaafden, de verschrikking van de armoe en het ongeluk van het bezit. Ik zag 
de realiteit van alle verhoudingen op aarde en begreep dat de maatschappelijke orde in 
werkelijkheid een grote stoornis is. Alles is zinloos, toneel, alles maskerade.” (51) In die 
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ontmoeting wist Dianklo wie hij was en hij wist ook dat hij daarna nooit meer gelukkig zou 
zijn, want Jezus zou hem weer verlaten.  

Het is niet zonder betekenis dat Jezus hem verschijnt temidden van de verworpenen 
der aarde. In De eerste Adam ontmoette Adam Polaar God in de mensen die in nood waren. 
Een stap verder is Dianklo aan wie de Messias verschijnt temidden van gestoorden, die niet 
meer als gestoorden worden gezien, maar de maatschappelijke orde is de echte gestoorde. Als 
het visioen over is, eindigt de passage dan ook met de constatering: “alle mensen en dingen 
werden weer gevuld met de valse inhoud van hun fictief bestaan.” (52) Wat de maatschappij 
als echt en waardevol ziet, ziet Dianklo als vals en onwerkelijk. 

In de passages over het huis van de duisternis en de woning van het licht zijn een 
aantal elementen met elkaar vervlochten uit de Wereldomroepverhalen en de eerdere romans 
die wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden. Daar is allereerst de geschiedenis van de 
blanke protestanten en hun relatie met de Afro-Curaçaoënaars zoals blijkt uit het verhaal over 
Tula. Ook de achteruitgang van de sociale betekenis van deze groep wordt duidelijk in de 
beschrijving van de vader en het huis. Dan is er de tolerantie die leidt tot het accepteren van 
freaks en achterklap. Vervolgens de behoefte aan een metafysische werkelijkheid die inzicht 
geeft in de werkelijke verhoudingen, zoals blijkt uit de verschijning van de Messias. Tenslotte 
blijkt de passage maatschappijkritisch te zijn, wat kunst behoort te zijn.  

Eindigde de passage over de twee huizen van Dianklo met de constatering dat mensen 
en dingen gevuld zijn met de valse inhoud van een fictief bestaan, het verhaal van Dianklo 
schakelt hierna over naar de beschrijving van de ‘seperate reality’ van de armen. “In deze 
realiteit is alles hard, acuut en onverbiddelijk.” (55) De armen, zo blijkt, leven niet in een 
fictief bestaan. De beschrijving is, zoals Dianklo aankondigde hard en onverbiddelijk. De 
arme moet verdragen, hij is altijd duur uit, hij springt roekeloos om met zijn schamel bezit, hij 
loopt alle feesten af, stinkt en is intolerant. “Hun grote ondeugd, hun misdaad is de armoe zelf 
en zij gedragen zich bij voorbaat als schuldigen en reeds veroordeelden.” (60) Dianklo zegt: 
“De armen worden door God beschermd met ‘schilden van leem’. Ze dobberen als wrakhout 
op het water. En ik ben de drenkeling die zich aan ze vastklampt, Dat ik het hoofd boven 
water kan houden, is te danken aan het mysterie van onze relatie.” (66) Niet Dianklo verrijkt 
het bestaan van de armen, de verworpenen, verdwaalden en gestoorden, maar zij het zijne. Ze 
geven doel en zin aan zijn bestaan. Dat blijkt het duidelijkst uit alle moeite die hij doet om de 
hulpmissie naar Santa Maria te laten slagen. 

Dianklo noemde de maatschappelijk orde een grote stoornis. Elders heeft hij het over 
“de zwijnerij die establishment heet”. (124) De kritiek op de gevestigde orde is niet mals. Het 
duidelijkst en het scherpst komt deze naar voren in de “notulen” van de eilandsraad die 
debatteert over de vraag of Dianklo naar Santa Marta gestuurd zal worden met hulpgoederen 
voor de aardbeving. De politici gaat het alleen om partijpolitieke belangen. De partij die niets 
van links moet hebben, noemt de aardbeving communistisch. De politici zijn meer bezig met 
elkaar een hak te zetten dan met het onderwerp. Hun taalgebruik typeert haarscherp hun 
ontwikkelingsniveau: “Okay, ik buig het hoofd in de nek voor overmacht.” (111) Het is een 
geslaagde satire van een vergadering van een politiek bestuursorgaan, juist omdat de notulen 
een hoog waarschijnlijkheidsgehalte hebben.144 Dit is een groot verschil met de satire die Van 
Leeuwen bedreef in het Wereldomroepverhaal over de voetbalwedstrijd Nederland – 
Nederlandse Antillen. De humor die Van Leeuwen politici toeschreef in zijn verhaal over de 
aard van de Curaçaoënaar, komt hier niet voor, de humor komt van de schrijver.  

Curaçao wordt in Schilden van leem als een verstikkend eiland afgeschilderd. Dianklo 
zegt: “Ik leef mijn laatste jaren op deze rots in het volle besef dat kleine eilanden grote 

                                                 
144 Er valt inderdaad veel te gniffelen bij vergaderingen van volksvertegenwoordigingen op de Caribische 
eilanden. Zo hoorde ik op Aruba bij de installatie van de Staten de eed afleggen: “Zo waarlijk helpe God mij, 
allemachtig!”  
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gevangenissen zijn.” (48) En: “Er is geen ruimte meer. De Curaçaose ruimte waarin iets te 
verhapstukken viel”. (62) Het leidt tot een toneelspel. Als Dianklo’s vrouw Marjolein er 
eindelijk achter komt dat de legitieme niet zijn moeder is, maar dat de meid Amanda dit is, 
zegt ze: ”En toen ik eindelijk achter de waarheid kwam, kon ik niet anders doen dan haar ook 
verdoezelen en het spel meespelen. Ik was intussen ook een participant geworden, één van de 
medespelers.” (99) Ook Dianklo heeft vijfentwintig jaar lang als ambtenaar het spel 
meegespeeld. (124-125)  
 

Het teken van Jona 

De ik-figuur in Het teken van Jona hoopt zijn hele leven al het teken van Jona te 
krijgen, dat symbool staat voor het bestaan van God. Als hij op Curaçao het slachtoffer van 
een steekpartij verzorgt, neemt deze hem als dank mee naar zijn landgoed in Bilboa. Deze 
Juan Carlos de Altamarino verzamelt er afwijkende mensen om zich heen: een nazi, een 
guerrillaleider, een man die denkt de reïncarnatie van Tolstoi te zijn en een Amerikaanse 
heilige, omdat hij het menselijk gedrag wil bestuderen. Zijn levenspartner is Laila, de 
verpersoonlijking van het kwaad. Zij had jarenlang op walvissen gejaagd, dieren die in de 
roman de verpersoonlijking van het goddelijke worden. Zij probeert de ik-figuur te verleiden, 
maar dankzij een visioen van walvissen weet hij nog net om hulp te roepen. Terug op Curaçao 
krijgt hij in een droom het teken van Jona, waardoor hij komt tot de erkenning dat God bestaat 
en dat het leven niet met de dood is afgelopen.   

Het begin van zijn laatste roman Het teken van Jona bevat een aantal elementen die 
een rol speelden in de Wereldomroepverhalen van Boeli van Leeuwen. De ik-figuur is een 
intellectueel die in Nederland heeft gestudeerd en die door de Curaçaoënaars spottend 
professor wordt genoemd, want: “Er is bij ons een volslagen gemis aan vertrouwen in de 
intellectueel; zijn uitspraken zijn bij voorbaat suspect. Kennis, in Holland opgedaan, is 
kortweg ‘ko’i sabí’, id est quasi-wijsheid, dan wel bullshit.” (11)  

Toch vragen de mensen deze professor van alles, omdat men denkt dat hij zaken van 
belang behoort te weten. Maar men doet dit niet om kennis te verkrijgen, maar omdat men in 
de geest een “barok paleisje” op wil bouwen, dat steunt “op de wervelende kolommen der 
verbeelding.” (11) Dit is een nieuw aspect aan de spot met de intellectueel: men gaat met 
delen van zijn kennis aan de haal en bouwt daar een heel eigen verhaal omheen. De 
verbeelding is aan de macht, niet de kennis.  

Ook in Het teken van Jona heeft de spot met de intellectueel te maken met de 
compensatie die een onderliggende partij zoekt: “Wee de schrijver die de artiest gaat 
uithangen, of de academicus die ook maar een spoor van arrogantie toont. Nan kabes a susha! 
[Hun hoofd is bevuild!] ” (11) Net zoals in de Wereldomroepverhalen is de spot met de 
universitaire kennis een tegenstelling tot het respect dat men heeft “voor mensen wier 
achterwerk nimmer een collegebank heeft beroerd: Johan Rib, de wijze timmerman, of 
Antoine Maduro, de talenkenner.” (11) 

De waardering voor fantasten komt in de roman ook voor. Koen, de Nederlandse 
fantast met plannen voor zaken die nooit doorgaan, heeft zijn Curaçaose pendant in “de 
permanente industrieel, die op gezette tijden een nieuw project entameert: een 
kreeftenkwekerij, een pindakaasfabriek, een purgeermiddelenraffinaderij, een tijdschrift voor 
astrologen. De projecten mislukken steevast, zonder ook maar iets van zijn enthousiasme weg 
te nemen.” (15)  

De ik-figuur bezit zelf de eigenschappen toegeeflijkheid en het aanvaarden van een 
situatie zoals ze is uit het Wereldomroepverhaal ‘Curaçaose tolerantie’. Dit blijkt als hij 
terugblikt op de tijd dat hij een soort toeziener was in een tehuis voor clochards. Hij deed dit 
niet om hen te veranderen: “Zuip je maar dood, dacht ik altijd, maar dan tenminste niet tussen 
hondendrollen”. (82) Hij beleeft ook plezier aan een bizarre redenatie. Zo vertelt hij met 
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smaak dat hij ooit een Chinees verdedigde tegen een klacht dat deze een eend had misbruikt. 
Eerst stelt hij vast dat de klacht afkomstig was van de dierenbescherming en dus meer 
betrekking had op “mishandeling dan sodomie met de betrokken eend”. Dan komt het 
verweer van de Chinees tegen de rechter: “Mi no fuckie ducky, me make him flappy wingy, 
to cooly body.” (202) 

Een voorbeeld dat iemand zich gewonnen geeft door een humorvol antwoord, komt 
voor in het verhaal van de dronken zwerver Kelly. Hij vertelt dat hij op een ochtend in een 
tuin wakker werd, terwijl er een grote boxer op zijn borst zat. Als de Nederlandse mevrouw 
van het huis hem met een dure stem vraagt, wat hij daar doet, vertelt hij dat hij gisteravond 
het gevoel had dat het beest een voorwerp zocht om op te zitten. Hij ging dus in de tuin liggen 
“en ik heb het goed aangevoeld, want uw hond ging direct op mijn borst zitten, hij was moe 
denk ik.” (89) De vrouw moet om zijn verhaal lachen en biedt hem koffie aan. 

De tolerantie van de Curaçaoënaar blijkt uit het slot van de roman als de ik-figuur 
geen proces-verbaal krijgt wegens openbare dronkenschap, verzet tegen de politie en 
schending van de openbare eerbaarheid. En vooral uit zijn zoektocht naar zijn auto die op zijn 
vrijlating volgt. Hij laat dan in een winkel luid muziek spelen, geeft over, praat onzin tegen 
een koffieverkoper, maar niemand treedt tegen hem op. (204-210) 

De ik-figuur was jarenlang eilandsecretaris, maar de wereld van het bestuurskantoor 
noemt hij “een bizarre schijnwereld”, zodat hij het een mirakel vindt dat hij na zoveel jaar 
daar gewerkt te hebben toch nog in staat is over straat te huppelen in kapotte tennisschoenen, 
met andere woorden deel te nemen aan het gewone leven. (211) Als hij de politiek bespreekt 
met een vriend is de conclusie steevast: “wat een geile rotzooi, hoe komen we aan die troep 
goddeloze bavianen!” (14) 

Volgens de ik-figuur is Curaçao een rijk eiland, omdat Curaçaose vrouwen niet naar 
het buitenland hoeven te gaan als prostituee, terwijl er wel veel vrouwen uit andere landen als 
hoer naar Curaçao komen: “we hebben geen hoerenkolonies in de omliggende republieken en 
op de Caribische eilanden. Bij ons lijkt het daarentegen op de United Nations.” (41) 145 
Tegelijkertijd maakt de beschrijving van de clochards duidelijk dat de genoemde rijkdom 
relatief is.  

De andere ik-figuur Juan Carlos heeft het over de conquistadores. Anders dan in het 
Wereldomroepverhaal waarin Van Leeuwen stelde dat zij op zoek waren naar het verloren 
paradijs, vindt Juan Carlos dat de eeuwenlange overheersing door de Moren ook een rol 
speelde bij hun motieven op zoek te gaan naar Indië, naast de verbreiding van het christendom 
en de zucht naar goud.  

De smaak voor het absurde en het fantastische uit Van Leeuwen via Juan Carlos die er 
een reeks Zuid-Amerikaanse voorbeelden van geeft: een mysticus die acht jaar lang serieus in 
Mexico zocht naar de bron van de eeuwige jeugd, een spoorlijn in Panama waar de rails van 
goud moesten worden omdat ijzererts er schaars was, een Mexicaanse dictator die in een 
pompeuze begrafenis zijn rechterbeen liet begraven, een Ecuadoriaanse dictator die zijn eigen 
lijk liet opbaren en vastgebonden op zijn troon zelf de condoleances in ontvangst nam, een 
generaal die alle lampen in zijn land met rood papier liet omwikkelen om een epidemie van 
rode hond te voorkomen en Papa Doc die alle zwarte honden liet afmaken om een vloek af te 
wenden. Juan Carlos concludeert: “En alles is nog steeds mogelijk, er komt geen einde aan de 
bizarre visoenen en fantastische verhalen.” (56-58) 
 

Geniale anarchie 

Sommige eigenschappen die Van Leeuwen de Curaçaoënaar toedichtte, komen in de 
columns van Geniale anarchie terug. De toegeeflijkheid blijkt uit het verhaal ‘Een geordende 
                                                 
145 De ik-figuur noemt hier Nederland niet. Daar heeft bijvoorbeeld de Curaçaose hoer Pietje Bell met wie hij 
door de stad rijdt vier jaar op de Walletjes gewerkt. (43-44) 
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wereld’ waarin Yati te oud werd om auto’s te wassen op het bestuurskantoor en dan tot 
boombewaarder wordt benoemd, zodat hij nog een klein inkomen heeft. De gevatheid uit de 
Wereldomroepverhalen komt terug in ‘M’n houten been’. Als mensen een smoesje nodig 
hebben, “dan is het zaak om razendsnel een magisch weefsel van verdichtselen te spinnen, dat 
als een net over de tegenpartij uitgeworpen kan worden.” (78) Er is waardering voor, want de 
Curaçaoënaar beschouwt dit als “een nobele onderneming, die tot de Schone Kunsten 
gerekend dient te worden.” (79)146 

Er komen verschillende fantasten voor in Geniale anarchie. Onkel Patrice heeft 
vroeger een drukkerijtje ontworpen en er patent op aangevraagd. (23) Deze Onkel Patrice 
maakt overigens gebruik van de toegeeflijkheid van de Curaçaoënaar door een 
tandartsenpraktijk uit te oefenen zonder dat iemand hem naar papieren vraagt. 
‘Ondermijnende ideeën’ voert een aantal mensen op met fantasierijke plannen die Curaçao uit 
het slop moeten halen. Die plannen beslaan een wijd terrein: van het tatoeëren van de slogan 
‘Welcome to Sunny Curaçao’ op de flanken van alle geiten, via het exploiteren van een 
drijvend vijf sterren bordeel, tot het oprichten van een nep-communistische partij om zo geld 
uit de zakken van de Verenigde Staten te kloppen voor haar bestrijding. Van Leeuwen schrijft 
dit voorstel toe aan een afdelingsleider van een politieke partij, maar ik acht het niet uit te 
sluiten dat hij het zelf heeft bedacht als voorbeeld van een fantasierijk plan. Hij zegt niet voor 
niets dat hij het voorstel magistraal van eenvoud vindt. (126) 

Een humorvolle politicus komt voor in ‘De Homo Piskeira’. Het is De Leon die, zo 
blijkt uit zijn speech, van zijn kennis handig gebruik maakt om Piskeira, zijn rivaal bij de 
verkiezingen, zwart te maken bij de kiezers. Piskeira is getrouwd en heeft zes kinderen, maar 
De Leon zegt dat hij over hem dingen aan het licht zal brengen die mensen moeten weten 
voor ze op hem gaan stemmen. Meneer Piskeira is een homo. “En ik ga nog verder: hij is niet 
alleen een homo, hij is zelfs een homo sapiens. […] Hij heeft er niet genoeg aan een homo 
sapiens te zijn, nee, hij is ook nog eens een keer een heteroseksuele homo sapiens.” (12-13) 
De Leon zet Piskeira schaakmat, want hij kan er natuurlijk niets tegenin brengen, maar er is 
een verschil met de manier waarop de politicus uit de Wereldomroepverhalen dat deed. Hier 
speculeert de politicus op de onwetendheid van zijn toehoorders. In wezen vindt hij zijn 
kiezers dom.147 

Waardeerde Van Leeuwen in zijn Wereldomroepverhalen nog het individualisme van 
de Curaçaoënaar, in Geniale anarchie is dat minder het geval. Mensen doen alleen iets als ze 
daar zin in hebben. “We zijn een volk van ongedisciplineerde, inventieve, natuurlijk begaafde 
mensen, die op geen enkele manier gebundeld kunnen worden tot een regiment. All chiefs, no 
Indians.” (71) Het leidt tot een chaos bij het bezoek van de Venezolaanse president in ‘Insult 
to injury’. Het leidt er ook toe dat het eiland naar ‘De rand van de afgrond’ wordt gedreven. 
Van Leeuwen constateert in deze column met verbijstering dat “we” in slechts enkele 
decennia Curaçao “grondig naar z’n moer geholpen” hebben. “Onze mentaliteit is verziekt, 
onze normen liggen in het slijk. Wij wijten onze ellende steevast aan het misbruik van drugs, 
maar dit misbruik is het gevolg en niet de oorzaak van sociale misstanden.” (175) De 
Curaçaoënaars moeten de waarheid onder ogen zien: 25% werkloosheid, 50% 

                                                 
146 Het is een ironische constatering die Van Leeuwen hier en elders in Geniale anarchie doet. Het sterk 
ironiserende karakter van de bundel doet wellicht soms de vraag rijzen welke positie Van Leeuwen nu feitelijk 
inneemt. Die is hybride. Enerzijds stelt hij de misstanden aan de kaak en anderzijds heeft hij plezier in de 
absurdistische trekjes van de maatschappij en de inventiviteit van het individu. Het is de merkwaardige 
mengeling van mondiale normen en waardering voor het eigene. Beide polen kwamen separaat voor in de 
Wereldomroepverhalen: de mondiale normen in de bijdrage over Antilliaanse studenten in Nederland die zich 
opsluiten in eigen kring en zich afsluiten voor mondiale invloeden en de waardering voor het eigene in het stuk 
over de aard van de Curaçaoënaar en de waardering voor de spinverhalen in andere verhalen. 
147 Hoogstwaarschijnlijk is De Leon een vilein alter ego van Van Leeuwen. De naam De Leon suggereert dit. Het 
is Spaans voor Van Leeuwen. 
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jeugdwerkloosheid, 50% van de kinderen wordt buitenechtelijk geboren, 24.000 mensen 
wonen in miserabele omstandigheden.  

De politici komen er niet best vanaf in Geniale anarchie, maar zij zijn er volgens Van 
Leeuwen niet de oorzaak van dat het niet goed gaat met Curaçao. Het volk kiest zelf en krijgt 
de regering die het verdient, zo betoogt hij in ‘Koekjes van eigen deeg’. “Het gaat slecht met 
Curaçao omdat het slecht gaat met een ieder van ons: de gemeenschap verloedert in al zijn 
leden.” (50) 

In de Wereldomroepverhalen stelde Van Leeuwen nog dat men op Curaçao niet ten 
onder kan gaan. Dat beeld rijst niet meer op voor het individu in Geniale anarchie. Maar hij 
stelt wel met zoveel woorden dat de Curaçaose maatschappij niet ten onder gaat, want die 
uitleg krijgt de titel van de betreffende column: ‘Permanent naar de bliksem!’ Daarin vertelt 
Van Leeuwen dat hij zolang als hij zich kan herinneren de jammerklacht hoorde dat Curaçao 
het volgend jaar de eindjes echt niet meer aan elkaar kan knopen. En toch: “Curaçao is 
permanent bezig naar de bliksem te gaan; maar Suriname is tatsächlich naar de bliksem 
gegaan, dat is het verschil!” Van Leeuwen concludeert: Niemand kan verklaren hoe wij een 
dergelijke incompetentie en slabakkerij overleven. Het geheim van Curaçao is 
ondoorgrondelijk.”(46)  

Ook in Geniale anarchie komt een jaja voor. Van Leeuwen zegt niet veel over haar, ze 
is in feite alleen interessant omdat ze bij mijn weten de enige jaja in de literatuur is die 
negatief wordt afgebeeld. Als hij verplicht de wittebroodsweken op een plantage doorbrengt, 
gaat de oude jaja van zijn bruid mee: “een heks die mij onafgebroken grimmig gadesloeg 
alsof ik een van de Sabijnse maagden had geroofd. Het was iedere avond weer een opluchting 
wanneer ze de pot de chambre naast het bed van mijn vrouw had gedeponeerd en zich 
mokkend terug had getrokken.” (22) 148 
 
De Nederlander en Nederland (2) 

De rots der struikeling 

Twee Nederlanders in Nederland spelen een rol in De rots der struikeling. De eerste is 
Bloemhof, bij wie Eddy Lejeune in huis komt. Hij is “de stugge Noorderling die, doortrokken 
van de sombere leer van Calvijn, de wereld zonder een grein optimisme bekijkt; karig aan 
woorden, streng en hard jegens zijn gezin en zonder de minste speelsheid in zijn karakter.” 
(24) Maar hij heeft plichtsbesef, doet alles voor zijn kinderen, gaat met hen kamperen, ook al 
houdt hij er niet van. Eddy bewondert hem vanwege zijn consequente levenshouding. Net als 
in de Wereldomroepverhalen wordt de noorderling getypeerd als calvinist die karig met 
woorden is.  

Een flink aantal elementen uit de gymnasiumtijd van Van Leeuwen, zoals hij deze 
beschreef in zijn Wereldomroepverhalen komt terug in Lejeune’s beschrijving van de leraar 
klassieke talen Kruisinga, “een van die gefrustreerde romantici, die zo vaak te vinden zijn in 
de nevelen van Noord-Europa.” (97-98) Kruisinga is een epische verdichting van de leraar 
klassieke talen en de invaller Frans. Net als de laatste heeft hij haarschilfers op zijn schouders 
en wordt hij zijn vriend; net als de leraar klassieke talen weet hij boeiend te vertellen. (98) 
Lejeune werd onder zijn invloed tijdelijk een aanhanger van Nietzsche en Darwin, net zoals 
Van Leeuwen hen ook korte tijd bewonderde en er later afstand van nam. Kruisinga’s 
opvattingen noemt Eddy Lejeune samen met het protestantisme van de blanke Curaçaose 
groep en het calvinisme: “meningen zonder gezag”. (105) 

                                                 
148 Deze jaja keert terug in ‘Wie zegt gij dat ik ben?’ in de bundel De taal van de aarde. Daar wordt ze als volgt 
beschreven: “In het kamertje ernaast [naast de slaapkamer van het bruidspaar] sliep, op een matje, haar oude jaja: 
een tandeloze en kribbige Cerberus die haar [zijn vrouw], reeds vergeefs, voor mijn wellust moest behoeden.” 
(69) 
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Vond Lejeune Bloemhof sympathiek, Kruisinga met terugwerkende kracht 
gefrustreerd, de artistieke scene van Amsterdam vindt hij onecht. Hij ziet hen op het 
Leidseplein: “Ik zit op de grond en luister naar het onzinnige geklets; ik kijk naar de 
volksjongens met hun baarden en Franse meningen en zie het Nederlandse boerenbloed onder 
hun bleke kaken ruisen. De meisjes zijn te fors voor hun zwarte broeken, hun heupen zijn niet 
in overeenstemming met de Sartriaanse filosofie.” (39)  

Lejeune’s aankomst in Nederland vertoont grote overeenkomst met de beschrijving 
van Van Leeuwens aankomsten in zijn Wereldomroepverhalen. Ook Eddy beschrijft twee 
aankomsten. De eerste keer was hij ouder dan Van Leeuwen destijds, want hij kwam na de 
dood van zijn vader, die stierf toen hij vijftien was. “Eddy zag uit de mist een lage, stille kust 
opdoemen; krijsende meeuwen begeleidden het schip en een vochtige kou drong hem door 
merg en been.” (22) 

De laatste bootreis die Eddy Lejeune naar Europa maakt, gaat hij ook met een Franse 
boot naar Antwerpen. “We varen de Schelde op – aan weerszijden een streep aarde, 
kunstmatig en beheerst, door mensenhanden in stil water gelegd, onttrokken aan de elementen 
van de natuur. Dwars op de oevers lopen zilveren sloten, op mathematische afstanden van 
elkaar getrokken langs een denkbeeldige liniaal.” (33) Ook de vergelijking van hijskranen met 
giraffen komt terug: “In de verte verschijnen hijskranen, elegant in de nek geknakt als 
giraffen, die langs lage struiken grazen.” (34) Bij de Wereldomroep heette het: “Hijskranen 
met de elegante knak in de constructie zoals men die ziet in de nek van een giraffe, stonden 
tegen de lucht.” 

De beschrijving van het huis van Bloemhof vertoont grote overeenkomst met het 
benauwde pension waar hij het in ‘Aankomst in Nederland’ over had: “Het huis van de 
familie Bloemhof werd als een kooi over Eddy heen geklapt; de eerste weken struikelde hij 
voortdurend over tafeltjes met gehaakte kleedjes erop, gooide stenen hondjes van de 
schoorsteenmantel en brak de staande lamp tussen de sofa en de grote leesstoel van Pa 
Bloemhof.” (23) 

Ook Eddy Lejeune vindt Amsterdam bijzonder. In ‘Aankomst in Nederland’ stond: 
“Men spreekt over Amsterdam als over een geliefde, een geliefde die blind maakt voor de 
schoonheid van anderen.” Dat wordt nu: “Ik hou van Amsterdam zoals men van een vrouw 
kan houden: ik weet dat er schonere moeten bestaan, maar van deze ene hou ik.”(38)  
 

Een vreemdeling op aarde 

De Nederlanders worden in Een vreemdeling op aarde niet erg flatteus afgeschilderd. 
Leraren blijken bekrompen van geest, want ze vinden Kai op een vage manier verdacht, 
omdat hij uit de tropen komt, zodat ze nooit precies wisten wat ze aan hem hadden. De 
klasgenoten hebben een “kaas- en botermentaliteit”. (34) Kai’s moeder kwijnt weg omdat ze 
geen contact kan krijgen. Nederlandse mannen missen ook de flirtende mentaliteit van de 
Curaçaose man: “ze kon maar niet wennen aan de onverschilligheid van de Nederlandse man 
ten aanzien van de vrouw.” (34) Het dienstmeisje stinkt onverdraaglijk naar zweet, de 
groenteboer is bonkig en de bakker maakt onbegrijpelijke grapjes. Het is in een notendop een 
rijtje vooroordelen over Hollanders: ze zijn bekrompen, wassen zich niet, zijn lelijk en denken 
dat ze leuk zijn. 

Als zijn moeder teruggaat naar Curaçao, komt Kai in de kost bij de heer Verdenius, 
een NSB-er. Kai, die een negerin als betovergrootmoeder en een Indiaanse als 
overgrootmoeder heeft, verfoeit zijn rassentheorie die de verteller foktheorie noemt en wordt 
benauwd van het zwarte uniform dat Verdenius ’s zaterdags aantrekt “met padvinderachtige 
geestdrift”. (37) 

In Amsterdam brengt Kai zijn tijd door in cafés waar veel artiesten komen. De 
verteller geeft een vernietigende beschrijving van dit wereldje: “In De Kelder hingen de 
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kunstenaars die naam hadden gemaakt maar nog niets van betekenis hadden gepresteerd”. 
(52) Zij vonden de jongeren die er ook zijn, snotapen die het vak nog niet verstonden, terwijl 
dezen een tikje neerbuigend deden tegen de ouderen die zij op hun retour vonden. In 
Esplanade zaten de kunstenaars die in de mode waren en geld verdienden, omringd door “de 
bewoners van de grensgebieden van de cultuur” zoals journalisten, toneelspelers en 
bloemlezingsamenstellers. Ook waren daar de nymfomanen, overspelige huisvrouwen, 
beginnende prostituees en wilde meisjes van de HBS. In de lounge zaten de werkelijk 
gerenommeerde artiesten en cultuurbedrijvers, zoals professor Knetelberg die “zijn cerebrale 
diarree” uitstort. Dat Knetelberg “steeds meer begon te liegen over zijn dertiende-eeuwse 
dichters en vroeg-renaissancistische schilders, deed aan zijn reputatie geen afbreuk.” (55)149 

Wat Kai stoort is de onechtheid van de artiestenwereld: je kan er naam hebben en nog 
niets hebben gepresteerd, je kan in de mode zijn en geld verdienen, maar je eruditie liegen. 
Hij vindt dat het artiestenmilieu zich kenmerkt door “de proletige houding van de artiesten”, 
die zich uit in een vies en stinkend uiterlijk en een bewust aangeleerde platte spraak. (56) Ook 
onecht is het spugen op de ‘boersjwasie’, omdat ze “de meest conformistische mensen [zijn] 
die men zich in kan denken”. (56) Het milieu kenmerkt zich door conformisme, want er wordt 
nauwkeurig voorgeschreven hoe je gekleed moet gaan en wat mooi gevonden moet worden. 
Kai noemt dit “de junglewetten van het Leidseplein”. (56)150 We kunnen rustig stellen dat zijn 
Curaçaose individualistische aard zich tegen deze uniformiteit verzet. 

De hele passage over het artiestenmilieu op het Leidseplein is ook een aanval op de 
Nederlandse hokjesgeest. De artiesten vinden zich een aparte groep in de maatschappij. 
Binnen deze groep zijn weer strikt gescheiden groepen die hun eigen café hebben en soms 
zelfs binnen een café weer onderscheid maken tussen de grote zaal en de ronde tafel in de 
lounge. De verschillende groepen vormen ook een bezienswaardigheid voor winkelend 
publiek. Net zoals de leraren Kai niet kunnen plaatsen omdat hij uit de tropen komt, zo 
kunnen de artiesten Kai niet plaatsen, omdat hij niet aan de normen voor een groep voldoet: 
“Hij werd door de intellectuelen niet als intellectueel beschouwd, omdat hij geen academicus 
was. Bij de artiesten werd hij beschouwd als een welwillende buitenstaander, die altijd goed 
was voor een borrel, maar verder niet door manieren, kleding of spraakgebruik blijk gaf voor 
een soortgenoot door te willen gaan.” (55) 

De echte Nederlandse vrienden van Kai zijn allemaal mensen met individuele absurde 
trekjes. Tip heeft elk jaargetijde een nieuwe theorie, bijvoorbeeld over de zwaartekracht van 
mensen. Gerrit behoort tot de Heiligen Van Het Laatste Uur, die de onmiddellijke ondergang 
van de wereld predikt. Door hem leert hij een verbazingwekkende hoeveelheid sekten kennen: 
“iedere sekte bereed zijn eigen theorie als een wild paard, galopperend langs alle 
geaccepteerde normen van het gezond verstand en de traditie.” (63) Door hem leert hij dat het 
absurd is de Nederlander als nuchter te beschouwen. 

Toen Kai Medema in Nederland kwam, was dat in het ergste jaar van de crisis voor de 
Tweede Wereldoorlog. (33) Drie geblutste eieren kostten er één cent, met de harde 
Antilliaanse gulden had Kai het er toen niet arm. De verteller noemt Den Haag een saaie 
ambtenarenstad. Kai gaat met zijn moeder op de tweede verdieping wonen van een bedompte 
etagewoning in een druilerige straat. (33-34) De burgermanswoning van Verdenius is 
deprimerend. (36) 

                                                 
149 Prof. W.J.H.M.A. Asselbergs, beter bekend onder zijn pseudoniem Anton van Duinkerken, stond 
ongetwijfeld model voor de figuur van Knetelberg. 
150 Het woord ‘junglewetten’ gebruiken voor een milieu dat zichzelf als de artistieke en intellectuele elite ziet 
van een ontwikkeld land als Nederland is precies het omkeren van de gangbare kwalificaties. Deze groep kijkt al 
gauw neer op mensen uit de koloniën als op mensen uit de jungle. Het is een verbale wraakneming op een 
vooroordeel en de negatieve betekenisinhoud die een woord al gauw krijgt als het iets of iemand aanduidt uit een 
(ex-)kolonie.  
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In tegenstelling tot Curaçao is Nederland een arm land. Er zijn lange rijen werklozen. 
Boeren kunnen niet rondkomen: “armoede in het land van melk en honing, honger tussen 
bergen rottend voedsel.” (77) De ministers en de opperbevelhebber rijden op oude 
Fongersfietsen. Het leger maakt de indruk van “verklede burgers in een carnaval van de 
dood”. (78) Het is een “bedaarde wereld”. Het is een vlak land met rechte sloten, drassig ook 
“waar zoet water tussen het gras omhoog siepelt langs de hoeven van de koeien.” (77) 
 
De eerste Adam 

De auctoriale verteller van De eerste Adam beschrijft de Nederlandse voorouders van 
Adam Polaar hoofdzakelijk tegen de achtergrond van de sociale verhoudingen in Nederland. 
Opmerkelijk is dat dit begint met een vergelijking met de vrijgelaten slaven op Curaçao. 
Grootvader Adam Polaar werd op de dag van de afschaffing van de slavernij geboren als vrije 
burger van de Staat der Nederlanden. “In zijn drassig en dampig land bestond geen slavernij: 
de armen waren volkomen vrij om te verrekken van de honger en te verstijven van de kou. In 
de touwslagerij van Moordrecht stonden kinderen van zes jaar vijftien uur per dag te draaien 
op de touwbanen: van iedere honderd gingen er vijftig kapot aan de tering vóór ze tien jaar 
oud waren. Zo was het ook in de dekenfabrieken van Leiden, de steenfabrieken van Franeker 
en de sigarenindustrie van Kampen.” (39) De omstandigheden in Moordrecht zijn dus een 
pars pro toto voor die van de hele arbeidende klasse in Nederland, die volgens de verteller 
onder ergere omstandigheden leefde dan de slaven. Hij hekelt dat de koning, de dominee en 
de pastoor dit zien als een door God gewilde natuurlijke orde. (40) 

De ellende van dit arbeidersbestaan wordt geconcretiseerd door een aantal 
beschrijvingen. De overgrootvader was op zijn vierendertigste al een oude man met een 
rugkwaal zodat hij om zijn pijn te verminderen in een houten staketsel in de tuin hing. De 
grootvader moest op zijn zesde jaar vijftien uur per dag in de touwslagerij gaan werken, waar 
hij door de voorman met schoppen wakker gemaakt moest worden en gehouden. Man, vrouw 
en vijf kinderen woonden in één vertrek, waarin een tafel met vijf stoelen, een kast en twee 
bedden. (40-45)  

De grootvader weet op te klimmen tot smid. Hij trouwde met een dochter uit de kleine 
middenstand, maar hij ziet zijn huwelijk als het bewijs van de stelling dat er geen compromis 
tussen de maatschappelijke klassen mogelijk was: “En de wittebroodsweken waren 
nauwelijks verstreken of er begon een onafgebroken ruzie tussen de arbeider, die zich 
arbeider voelde, en het meisje uit de betere stand, die met hand en tand het systeem 
verdedigde waarin zij was opgegroeid. […] Ze probeerde van hem een burgerman te maken, 
terwijl Adam zijn uiterste best deed om zoveel mogelijk op een arbeider te lijken”. (51) Hij 
wordt tenslotte uit de S.D.A.P. gezet, want die bestond niet meer uit “de volkomen rechteloze 
vertrapten van vroeger”. (56) Hij wordt dodelijk gewond bij relletjes en zegt tegen zijn zoon 
Gerrit: “Ze hebben mij verraden. Ga weg uit dit rotland en kom nooit meer terug.” (56) 

Een scherp contrast met het Nederlandse milieu aan vaderskant, is dat van 
moederskant. Overgrootvader is de grafelijke Lodewijk Crommelin de Balfort, die aan het 
kapitaal van zijn ouders knabbelt. Als hij ook gaat gokken, komt de familie in actie: hij wordt 
naar Curaçao gestuurd als tweede luitenant. Hieruit blijkt dat Curaçao en het leger in 
Nederland werden gezien als plaatsen waar je moeilijke gevallen kon lozen. Verder is 
opmerkelijk dat Van Leeuwen alleen de Nederlandse kant van de voorouders beschrijft. Dat 
was in Een vreemdeling op aarde niet het geval. Daar werd zelfs begonnen met de 
geschiedenis van de Venezolaanse Maria-Teresa en haar vader. In De eerste Adam wordt 
bijvoorbeeld wel ingegaan op de grootmoeder van vaderskant, een Nederlandse vrouw die 
haar man Adam burgermansfatsoen probeert bij te brengen, maar niet op de grootmoeder van 
moederskant, een mulattin.  
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De beschrijving van Nederland en de Nederlanders onderstreept de enorme 
standsverschillen en de uitzichtloze ellende van de arbeidersklasse. Van Leeuwen uit zware 
kritiek op het Nederlandse maatschappelijk bestel, maar het is kritiek op een toestand die er 
niet meer was. Deze ellende is voorbij. Dit vormt een groot contrast met de maatschappelijke 
ontwikkelingen op Curaçao. De beschrijving van zowel de Nederlandse situatie als de 
Curaçaose had als startpunt 1 juli 1863, de dag van de proclamatie van de afschaffing van de 
slavernij. Er was armoede op Curaçao, zowel voor de heer als de knecht, maar er was “ook 
een beslotenheid die weinig ruimte liet voor intense haat”. (39) Op Curaçao is de 
ontwikkeling tegengesteld aan die in Nederland. De contemporaine situatie is erbarmelijk: 
schrijnende armoede bij honderden vrouwen en duizenden kinderen die een hondenbestaan 
hebben. De contemporaine maatschappijkritiek die Van Leeuwen op Curaçao heeft, liegt er 
niet om! 
 

Schilden van leem 

De Nederlanders die een rol in Schilden van leem spelen, zijn Marjolein, de vrouw van 
Dianklo, en haar ouders. De vader brengt Dianklo ervan op de hoogte dat Marjolein in de 
oorlog een affaire heeft gehad met een officier van de Duitse Wehrmacht en een abortus heeft 
laten plegen. Bij de bevrijding werd Marjolein kaal geknipt en in haar onderjurk 
tentoongesteld als moffenhoer. Al na de inleidende woorden van de notaris weet Dianklo: “Ik 
was verloren, niet in de laatste plaats van mijn stuk gebracht door die nuchtere Hollandse taal: 
‘Open kaart spelen’, ‘in het huwelijksbootje stappen’.” (72) Dianklo wordt hier 
geconfronteerd met de Nederlandse drang openheid van zaken te geven, terwijl de Curaçaose 
gewoonte juist is, dat in zulke gevallen niet te doen, getuige de moeite die Marjolein moest 
doen om te achterhalen wie de moeder van Dianklo is. Bij de Curaçaose geheimzinnigheid 
zijn mensen wel op de hoogte van wat er is gebeurd, maar er wordt niet rechtstreeks over 
gesproken, waardoor er een situatie ontstaat die leefbaar is, ook al is het in de vorm van een 
toneelstukje dat men opvoert.  

De Nederlandse openheid heeft in Schilden van leem dramatische gevolgen. Dianklo 
krijgt medelijden met Marjolein, maar hij doorziet ook meteen “dat medelijden de ergste 
vijand van de liefde is.” (80) Hij zegt ook: “Op dat moment wist ik dat ik gedoemd was om 
haar ten huwelijk te vragen en haar mee te nemen naar Curaçao.” (80) Geheel in de lijn van de 
Curaçaose benadering van dit soort zaken heeft Dianklo met Marjolein nooit kunnen spreken 
over de vernedering die ze heeft moeten ondergaan. Een gelukkig huwelijk werd het niet. Ook 
Marjolein voelde meteen na het gesprek van haar vader met Dianklo dat zijn houding 
drastisch veranderd was. Zij geeft een andere verklaring hiervoor: “Zijn probleem was, dat hij 
niet de eerste was. Ik bedoel officieel niet de eerste. Door mijn vader nadrukkelijk bevestigd: 
niet de eerste.” (93)  

Dianklo geeft een satirische beschrijving van het bezoek dat de ouders van Marjolein 
aan Curaçao brachten. Het is in feite de beschrijving van de Nederlandse toerist op Curaçao. 
Bij aankomst zijn de gezichten in verwachtingsvolle blijheid, maar al gauw is de huid bezaaid 
met muggenbeten. Ze hebben moeite met het lekkende sanitair. Met afgrijzen zien ze dat het 
water bruine strepen nalaat en dat de schilderijen bedekt zijn met vliegenpoep en dat alles 
stoffig is. Nog meer afgrijzen is er als de zee van tijd tot tijd de WC zijn inhoud op de grond 
laat deponeren. Dianklo beleeft er soms plezier in en beschouwt dit als een genoegdoening, 
want als de notaris bleek en bevend meldt dat er vissen en zeesterren de badkamer zijn 
ingespoeld, noemt hij dit een “magistrale morgen”. (82)  

De kleding die de notaris draagt is niet bestemd voor de tropen, maar voor een 
Hollandse zomer: een khakibroek tot aan de knie, wollen sokken en stevige wandelschoenen. 
Zijn vrouw doet wel pogingen tropisch gekleed te gaan “in een gebloemde short met een 
geweldig groot kruis, dat neerdaalde boven een netwerk van spataderen. De vreemde lappen 
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doek die ze rond haar borsten bond in een poging een tropisch effect te bereiken.” (83) Het 
Curaçao waar deze toeristen verblijven is enerzijds een Hollandse fantasie van de tropen en 
anderzijds verwachten ze dat alles precies zoals in Nederland toegaat. Ze gaan sigaren kopen 
en vragen Colombiaanse hoeren waar ze William Two kunnen kopen. Ze gaan naar de 
bioscoop Cinelandia en zijn ontsteld als het publiek massaal reageert met obscene uitroepen 
op wat er te zien is en met het gooien van pindaschillen vanaf het balkon. 

De beschrijving van deze Nederlandse toeristische gasten op Curaçao heeft een hoog 
vermakelijkheidsgehalte voor Curaçaoënaars. De spotzucht van de Curaçaoënaar klinkt in de 
beschrijving van Dianklo door. Het is een zoete wraakneming op wat zijn schoonvader in zijn 
leven heeft aangericht. Het is ook de spot drijven met de onwetendheid van de Nederlander 
over Curaçao. Het zijn allemaal elementen die ook voorkwamen in Van Leeuwens 
Wereldomroepverhalen. 
 

Het teken van Jona  
In Het teken van Jona klinkt de hekel door die Van Leeuwen heeft aan de 

kunstenaarsbent van het Leidseplein in de typering “een der oerbewoners van het 
Leidseplein”, die een baard heeft die met zijn trui vergroeid lijkt te zijn. (9-10) In breder 
verband lijkt Van Leeuwen niets op te hebben met de Europese kunstwereld. De ik-figuur 
stelt dat Europa aan constipatie lijdt: “er zijn geen nieuwe horizonten meer, geen frontiers of 
the mind, de cultuur is tenslotte doodgelopen in de met kurk omlijnde kamer van Proust. Geen 
nieuwe oceanen, continenten of openbaringen, maar een speurtocht naar de verloren tijd.” 
(13) Het laatste slaat op de titel van Prousts levenswerk À la recherche du temps perdu. 
Beckett noemt hij “half begraven op het toneel” en Wolkers krijgt een kat met: “al die 
drenzerige verhalen van mannen die over hun vaders zitten te tobben”. (13) 

Verbazing over de Nederlander spreekt uit twee ervaringen. De eerste is bij de 
begrafenis van een voorzitter van een duivenvereniging. De ik-figuur wordt begroet: 
“Aangenaam. Mijn naam is Piet en ik ben de broer van het lijk.” Aan het randje van de groeve 
wordt de dode toegesproken. “En Klaas daar maar liggen, deader than a doornail!” (31-32) De 
tweede ervaring is met een verzekeringsagent die vlak na de oorlog de ik-figuur een 
verzekering wil aansmeren voor de nabestaanden. De ik-figuur vraagt dan: “is dit het gezicht 
van iemand die zich bij leven en welzijn een barst aantrekt van wat er met zijn toekomstige 
nabestaanden gebeurt, laat staan NA ZIJN DOOD?” (32-33) In het eerste geval lijkt de verbazing 
ingegeven door het feit dat zulk een absurde situatie ook in het nuchtere Nederland voorkomt. 
In het tweede geval is het een verbazing om de Nederlandse zucht alles voor de toekomst te 
willen regelen, terwijl men dan gauw vergeet in het heden te leven.151 

Het verhaal van de hoer Pietje Bell moet duidelijk maken dat Hollanders op de centen 
zijn. In Amsterdam had ze een vaste klant die moeilijk klaar kwam. Haar vriend ging 
uitzoeken hoe dat kwam. Hij ontdekte dat de klant eerst masturbeerde in een urinoir en dan 
naar de hoer ging: “Dan krijg ik wáár voor mijn geld, het duurt dan zeker een minuut of 
twintig voor ik klaar kom.” (45) 
 
Ander werk 

Het beeld in de Wereldomroepverhalen en in De rots der struikeling over de leraren op 
het gymnasium vertoonde grote overeenkomsten. Een totaal ander beeld geeft Van Leeuwen 

                                                 

151 Het is een verbazing die Boeli van Leeuwen regelmatig tegen me uitsprak. Hij signaleerde de laatste jaren op 
het terras van Avila wel een mentaliteitsverandering bij de Nederlander. Waar men het vroeger altijd had over 
het toekomstige pensioen, gaf men de laatste tijd wel geld uit, want de Hollandse zuinigheid was verdwenen.  
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in de beschouwing ‘Wie zegt gij dat ik ben?’ in de bundel De taal van de aarde. Mislukte 
leraren geven in dat verhaal les aan achterlijke aristocraten. De ik-figuur leent geen boeken 
van leraren die hij waardeert om hun gevoel, noch sluit hij vriendschap met een leraar. Hij 
wordt door hen ook niet op het spoor gezet van Nietzsche en Darwin; zij worden niet eens 
genoemd als mensen die richting gaven aan zijn denken in die tijd. Wel Tolstoj, Dostojewski, 
Kierkegaard en het evangelie van Marcus. (49-51) Die vindt hij op eigen houtje en hij leest 
hun boeken op de binnenplaats van de school, gezeten tegen een majestueuze boom te midden 
van hockeyspelende jongens. Het beeld van de jongen die op eigen houtje de wereldliteratuur 
ontdekt en zich niets aantrekt van zijn omgeving past beter in het kader van de zelfstandige 
speurtocht die centraal staat in ‘Wie zegt gij dat ik ben?’ dan het beeld van een leerling die 
aan het handje van leraren gaat lezen.  
 

Wijsheid (2) 

De rots der struikeling 

In De rots der struikeling is de oude visser Poli de eenvoudige wijze man. Door de 
ervaring heeft hij geleerd dat de vangst altijd ongewis is. “En tenslotte leert hij zien, dat het 
leven zelf een gave is en dat het goede en het slechte op hun tijd zullen komen, zonder dat de 
vraag naar het waarom op de lippen van de mens moet liggen op ieder ogenblik van zijn 
bestaan.” (146) In de Wereldomroepverhalen functioneerden de wijze mensen als 
tegenstelling van schoolse geleerdheid, die nog geen wijsheid brengt. Hier functioneert Poli 
als tegenbeeld van Eddy Lejeune die steeds op zoek is naar de zin van het bestaan en daarom 
vol zit met existentiële vragen, zoals: als er een God is, waarom staat Hij dan het kwaad in de 
wereld toe? De figuur van de eenvoudige wijze man wordt dus ingezet in functie van de 
hoofdthematiek van de roman. 

In de Wereldomroepverhalen koppelde Van Leeuwen wijsheid aan schoonheid en 
waarheid, wat inhoudt dat er waarheid te vinden zou zijn. Die was te vinden in de oude 
Afrikaanse verhalen en in literatuur. Nu twijfelt Eddy Lejeune daaraan: “Een ieder verkondigt 
de waarheid, zoals hij hem ziet. En de waarheid? Ik weet niet, of ik ooit de bron zal ontdekken 
waaraan ik mijn dorst voorgoed kan lessen en het anker, waarvoor ik mijn ziel in de oceaan 
van de eeuwigheid kan leggen.” (105) Eddy Lejeune ziet de waarheid dus als een expliciet 
metafysische zaak. Hij is ernaar op zoek als naar het verloren paradijs: “Wij zijn uit het 
Paradijs getrapt en hebben ons op aarde nooit meer thuis gevoeld.” (94) Hij wil geloven in een 
eeuwig leven, maar kan dat niet. De ik-figuur die zijn nagelaten papieren inleidt, zegt dan ook 
dat Eddy de kloof niet kon overbruggen tussen de mens als mislukking en de mens die door 
geloof een eeuwig leven kon verkrijgen.(27) Ook het begrip waarheid wordt nu gezien in 
functie van de hoofdthematiek van de roman, waardoor de grens met de metafysica helemaal 
vervaagt. 

 

Een vreemdeling op aarde 

De visser Joans is in Een vreemdeling op aarde de wijze, oude ongeletterde man. “Hij 
is van een oeroude intelligentie, Joans, niet de intelligentie van het verstand, maar van de tijd 
en de ruimte. Hij weet niets, maar begrijpt alles. En daarom keert hij ieder obstakel in zijn 
leven om in een voordeel.” (46) Dat hij bijvoorbeeld geen motorboot heeft, is niet erg, want 
het lawaai verjaagt de vissen. Afrika leeft diep in Joans. Hij verzinkt soms in een oeroud 
Afrikaans gepeins en dan spreekt hij in sprookjes. Kai voelt zich bij hem “bijna gelukkig”. Na 
zijn affaire in Spanje zoekt Kai Joans weer op en hij stort zijn hart uit: “Ik ben verminkt voor 
het leven, Joans, ik ben voor altijd verminkt.” (176) Joans begint dan te praten over de liefde, 
“puttend uit een oeroude Afrikaanse wijsheid”. Hij zegt dat leven pijn is, anders waren we 
geen mensen. Opgeven wat we beminnen is hard, maar het is het leven. Op aarde is niets van 
ons, we hebben alles van God te leen, als Hij erom vraagt moeten we het teruggeven. “Maar 
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Kai moet daarom niet denken, dat hij iets kwijt is: o nee, want wat we eens hebben gekend is 
altijd van ons, voor alle tijden.” (176) Kai voelt door de woorden van Joans “de vrede van de 
neger in zich dalen.” (177) Hij voelt zich weer bijna gelukkig. 

Anders dan bij Poli in De rots der struikeling vertelt Joans wel sprookjes en put hij uit 
de Afrikaanse wijsheid. Hierin lijkt hij op Cornees en de jaja in de Wereldomroepverhaken. 
Maar hij krijgt uiteindelijk een functie binnen de thematiek van de roman. 
 
De eerste Adam 

Een ongeletterde eenvoudige wijze man komt in De eerste Adam niet voor, wel een 
variant erop. Het is Dr. Luis die de clown uithangt, maar in een gesprek met Adam een heel 
andere kant laat zien. Het is op een ogenblik dat hij terugdenkt aan de afschuw in de ogen van 
de dochter van Jamel, toen zij voor het eerst het etterende gezicht van Adam had gezien. Die 
blik had zijn onschuld weggekeken. (99) Dr. Luis wijst hem erop dat alles op aarde 
vergankelijk is. Vroeger had hijzelf veel sexappeal, maar daar was niets van over: “Adam 
keek naar het wonderlijke gedrocht van een man, een nijlpaard in roze trui […] en hij zag de 
tragische ernst en enorme waardigheid van de echte komiek. En voor het eerst in vele weken 
glimlachte hij”. (101-102) Adam heeft sinds dat gesprek nooit meer om Dr. Luis gelachen. “In 
zijn nabijheid werd Dr. Luis een wijze oude man die zijn masker van clown af kon leggen.” 
(103) Dr. Luis wordt zo de wijze oude man die de rol van clown speelt en zo waarheid aan het 
licht brengt.  

Hij omschrijft Adam tegenover pater Bodin dan ook treffend: “Hij kent alleen mensen 
die hij toevallig tegenkomt, ik bedoel, hij heeft geen belangstelling voor mensen als zodanig, 
hij heeft alleen maar interesse voor mensen die hem nodig schijnen te hebben.” De verteller 
merkt hierna op: “Dr. Luis had zonder dat hij het zelf besefte zijn normale clownerie bijna 
helemaal afgelegd.” (203) Het verschil tussen Dr. Luis en de eerdere wijze mannen in de 
Wereldomroepverhalen en de romans is dat Dr. Luis niet ongeletterd is. Hij is niet alleen 
medicus geweest, hij leest ook filosofen als Kierkegaard, wiens uitspraak “alleen de angst 
voor de hel kan de mens werkelijk serieus maken,” hij steeds aanhaalt. (169) Dr. Luis is zo 
een geslaagde combinatie van twee types uit de Wereldomroepverhalen: de wijze oude man 
en de freak. 
 

Ander werk 

In De ruïne van een kathedraal is Joans in het verhaal ‘Gesprek met Joans’ de wijze, bijna 
ongeletterde visser. Het verhaal wordt niet genoemd in de bibliografie van Maritza Coomans 
en ik heb niet kunnen achterhalen wanneer het voor het eerst is gepubliceerd. De eerste zin 
bevat een mogelijke aanduiding: “Wanneer u dit leest zit ik midden op de Atlantische Oceaan, 
gewiegd op de adem van de grote zee.” (11) Het kan duiden op het jaar 1966 toen Van 
Leeuwen met groot verlof naar Nederland ging. De ik-figuur zit enkele weken ervoor bij 
Joans in zijn vissersboot en vertelt hem dat hij naar Nederland gaat. Hij houdt van Europa 
omdat er kathedralen staan van de menselijk geest. Joans zegt dan: “Jouw hoofd zit vol met 
grote dromen en God heeft ieder van ons geschapen zoals Hij wil. Jij moet geheimen zoeken 
in hetgeen de mensen in hun boeken schrijven en met hun handen maken. Ik leef tussen de 
geheimen van God die geen verklaring behoeven, omdat ze door God zelf zijn gemaakt: de 
zee, de hemel, de vissen en de vogels. Daarom hoef ik geen boeken te lezen, want in de 
boeken staat niets meer dan ik zelf weet.” (14) Hier is Joans het prototype van de natuurmens, 
die de geheimen der natuur kent. De ik-figuur ziet hij als iemand die op zoek is naar geheimen 
in boeken en bouwsels. 

Alle hoofdfiguren in de romans zijn wijze mensen die zich naast de maatschappij 
opstellen. Eddy Lejeune en Kai Medema positioneren zich als intellectuele observators die 
zich naast de Curaçaose en Nederlandse maatschappij opstellen. Adam Polaar is de 
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eenvoudige wijze practicus in contrast met de geleerde theoreticus Pater Bodin. Hij stelt zich 
zozeer naast de maatschappij op dat eigenlijk bijna niemand iets over hem weet. Zijn wijsheid 
blijkt aan het slot in de confrontatie met Pater Bodin. Dianklo is de wijze intellectueel die zich 
ook naast de maatschappij opstelt. Als hij wel aan het maatschappelijk spel gaat deelnemen 
door de hulpmissie naar Santa Marta te gaan uitvoeren, loopt het faliekant fout.152 De ik-
figuur in Het teken van Jona plaatst zich ook naast de maatschappij en is eveneens een 
intellectueel. In Geniale anarchie positioneert Van Leeuwen zich als “intellectueel, schrijver 
en grappenmaker”. (168) Nergens vertelt hij over eigen acties als eilandsecretaris. Hij staat 
naast het politieke bedrijf. Wel vertelt hij over zijn schrijverschap. Hij gaat bijvoorbeeld in op 
het ontstaan van zijn dichtbundel Tempels in woestijnen in ‘Onkel Patrice’. De helft van ‘De 
rand van de afgrond’ is een citaat uit Schilden van leem. Hij zegt dat hij na de publicatie van 
een boek niet slapen kan in afwachting van de kritieken. (152) Hij verwijst ook naar zijn 
barok boek over een heilige. (152) In ‘Het naakte bestaan’ refereert Van Leeuwen aan het slot 
van Het teken van Jona. Het is duidelijk dat Van Leeuwen zichzelf aan de positie heeft 
gehouden die hij in zijn Wereldomroepverhaal anderen aanbeval. 
 
Impliciete en expliciete metafysische elementen (2) 

De rots der struikeling 

We zagen al in de vorige paragraaf dat Eddy Lejeune in De rots der struikeling op 
zoek was naar het verloren paradijs. Hij wil geloven in een eeuwig leven, maar kan dat niet. 
In het Wereldomroepverhaal ‘Adam en Eva’ was Adam zich vooral bewust van zijn 
sterflijkheid na de verdrijving uit het paradijs. Die doodsangst speelt ook in De rots der 
struikeling een rol. Eddy Lejeune brak zijn studie medicijnen af toen hij een dijbeen moest 
ontleden. Hij werd zich daar voor het eerst bewust van zijn eigen sterfelijkheid: “de gedachte 
aan de onafwendbaarheid van zijn eigen dood, werd op dat ogenblik als een bacil in zijn 
bewustzijn geplant.” (25-26) Eddy Lejeune is hierin niet de enige, want de spelers op het 
Curaçaose toneel willen hun masker afrukken als ze geconfronteerd worden met de dood. 
(144) De zoektocht naar het verloren paradijs, dus de hang naar een eeuwig leven, en de 
doodsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beide zijn het gevolg van de verdrijving 
uit het paradijs. 

Er is nog een ander aspect aan de verdrijving uit het paradijs en dat is de zondeval. 
Deze kwam in het Wereldomroepverhaal slechts impliciet even ter sprake toen Van Leeuwen 
zei dat de mens na de verdrijving uit het paradijs overal Kaïn en Abel tegenkwam, waarmee 
hij doelde op de broedermoord die plaats vond. De rots der struikeling legt juist de volle 
nadruk op dit aspect van het verhaal. De oorlog had Eddy Lejeune het besef geschonken “van 
de waarheid van de grondstelling van het Christendom: de zondigheid van de mens.” (27) “Ik 
zou de zonde der wereld altijd willen keren […]. Maar ik ben een mens onder de mensen, met 
bloed aan mijn handen, met het kwaad in mijn hart en de duivel op mijn hielen.” (85) “De 
mens als drager van het kwaad, als potentieel gevaar voor zichzelve, de mens als blinde in een 
wereld waarin hij maar kort verblijft, dat is de kern van de Christelijke beschaving.” (92) 
Uitvoerig beschrijft Eddy Lejeune de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, die ook 
een gevolg zijn van de zondeval. 

Eddy Lejeune zoekt een anker waardoor hij zijn ziel in de eeuwigheid kan leggen, 
maar vindt het niet. Hij twijfelt aan het bestaan van een God die deze verschrikkingen 
toestaat. In Jezus als reddende figuur gelooft hij niet. Dat blijkt uit het gedicht ‘op zulk een 
schrale harde bodem’, waarin de symbolische lading die sommige woorden in de 

                                                 
152 Ik weet natuurlijk wel dat dit in de roman vooral een bewijs moet zijn voor de stelling dat mensen elkaar 
aanraken en noodzakelijkerwijze elkaar dan kwaad doen, maar dit neemt niet weg, dat mijn constatering vanuit 
een totaal andere optiek ook waar is. 
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Wereldomroepverhalen kregen een interpretatie helderder maken.153 Het zijn de woorden: 
stof, dromen en naaktheid. 
 
op zulk een schrale harde bodem 
ging, op een ezel wiegend, 
Jezus aan de mens voorbij. 
 
sindsdien kan niemand 
hoog te paard gezeten 
over dorre bodem gaan: 
geen paard krijgt vleugels in het gruis van deze gronden 
geen ruiter stijgt in hoogmoed uit het stof. 
 
[…] 
 
in dit licht zijn alle dingen zoals ze zijn 
en niet zoals wij ze willen dromen 
en wij zijn ook niet meer dan wat wij zijn: 
morituri op een eiland in zee. 
 
dit is geen land van melk en honing 
maar van sprinkhaan en profeet 
dit is geen land waar gras 
het stof der aarde camoufleert 
en waar zachte grijze wolken 
tussen mens en vuur geschoven zijn 
 
wij staan hier naakt op deze rots. 
(115-116) 
 

De eerste strofe zegt dat Jezus op net zo’n schrale harde bodem als de Curaçaose de 
mens voorbij ging, dus niets voor de mens deed. In de tweede strofe is het paard van de mens 
een tegenstelling met de ezel van Jezus. De strofe is een allusie op het mythologische paard 
Pegasus dat kon vliegen. Bellerophon wil op Pegasus naar Olympus vliegen, de verblijfplaats 
van de goden, maar zij doorzien het plan en stuurden een vlieg die het paard onder de staart 
beet. Pegasus steigerde en Bellerophon viel eraf. De betekenis van de strofe is: sinds Jezus de 
mens niet heeft gered, kan niemand de eeuwigheid bereiken. Geen mens kan zijn 
sterfelijkheid overwinnen. Stof ziet Van Leeuwen in het Wereldomroepverhaal Noordkust 
immers als symbool voor de sterfelijkheid van de mens. 

De vierde geciteerde strofe stelt dat het (felle) licht van Curaçao de waarheid aan het 
licht brengt: dromen zijn hier onmogelijk, dus ook de droom over een eeuwig leven, want de 
waarheid is dat wij mensen zijn, dat wil zeggen: zij die zullen sterven. In het 
Wereldomroepverhaal ‘Adam en Eva’ heette het over dromen nog dat ze "de allerreëelste 
belevenis op aarde” zijn.  

In regel drie en vier van de vijfde geciteerde strofe klinkt de symbolische waarde van 
stof uit de Wereldomroepverhalen door. Het gras camoufleert het stof niet: niets verhult de 

                                                 
153 Ten onrechte stelt Coomans in zijn biografie dat Tempels in woestijnen de enige poëzie is, die Van Leeuwen 
heeft geschreven [Coomans 1991: 104]. Hij ziet dit gedicht in De rots der struikeling over het hoofd. Coomans 
kon natuurlijk nog geen weet hebben van het epische gedicht ‘Maisrog’ dat Van Leeuwen voor de 
Wereldomroep had geschreven. 
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sterfelijkheid van de mens. De hele strofe is inhoudelijk een herhaling van de voorafgaande, 
maar dan met beelden uit het landschap. De afsluitende strofe vat het licht, het landschap en 
de bodem uit de voorgaande strofen samen met ‘deze rots’. Het woord ’naakt’ heeft hier weer 
de betekenis die het in de Wereldomroepverhalen kreeg: sterfelijk.  

De tegenstelling zee – aarde uit het Wereldomroepverhaal ‘Spaanse Water’ komt in 
De rots der struikeling niet op dezelfde manier voor. Eddy Lejeune heeft wel angst voor het 
water. Hij stikt er ook bij het duiken, maar dat gebeurt in een rivier in het oerwoud van 
Venezuela. Hij laat daar zijn Bijbel ongelezen, want hij voelt er een vervreemding met Jezus 
van Nazareth: “Jezus heeft niet in het oerwoud gepredikt, maar aan de stranden van de zee.” 
(74) Het suggereert dat het bovenzintuiglijke ontstaat op de grens van zee en land. In de 
manier waarop het land en de zee worden beschreven is sprake van een verschuiving in de 
richting van de zee als symbool voor de eeuwigheid en het land als symbool voor het 
tijdelijke. Een aanwijzing hiervoor is dat de zee nergens in De rots der struikeling het 
angstwekkende karakter krijgt als in de Wereldomroepverhalen. Ook de tochten over de 
oceaan roepen geen angstgevoelens op. Het land daarentegen doet dit wel. In ‘Noordkust’ riep 
alleen de noordkust doodsangst op, ze is de grens van zee en land, wat goed past in de 
symboliek land voor leven en zee voor dood. In De rots der struikeling drukt het hele eiland 
de sterflijkheid van de mens uit, zo bleek uit de analyse van het gedicht ‘op zulk een schrale 
bodem’. 

Evenals in de Wereldomroepverhalen is er in De rots der struikeling een volmaakt 
geluksmoment, waarbij drank een rol speelt. Het komt voor in de kroegentocht die Eddy 
Lejeune houdt met zijn neef Sjon A. De dronken Eddy heeft overgegeven en hij voelt zich 
daarna niet dronken meer: “ik zie nu de wereld in een nieuw en scherp licht”. Hij bestelt een 
whisky-soda en wil daarna naar een nachtclub. In de taxi erheen constateert hij: “Ik ben 
volmaakt gelukkig, als een drenkeling die in de verte een eiland heeft ontdekt.”(47-48) 
 
Een vreemdeling op aarde 

De wijsheid van Joans is in De vreemdeling op aarde gekoppeld aan metafysische 
inzichten. Dat is niet verwonderlijk, want een groot deel van de roman heeft metafysische 
aspecten. Als Kai in zijn jeugd zijn moeder in een omhelzing met een officier ziet, valt hij uit 
de dakgoot. De verteller geeft dit voorval een metafysisch kader: “Hij [Kai] sloot zijn ogen en 
viel naar omlaag: naar de aarde en uit het Paradijs. Hij lag op het cementvloertje naast het 
washok, een gevallen engel met trillende oogleden en een droevige mond, de handen met de 
palmen naar de Hemel.” (29-30) Het pleonasme ‘viel naar omlaag’ benadrukt dat hij uit een 
hemel viel, het paradijs. Nu kan men dit uitleggen als een manier van zeggen dat zijn 
gelukkige kindertijd was afgelopen, en dat is natuurlijk ook wel zo, maar in de roman krijgt 
het voorval een dimensie erbij. Sinds dat ogenblik beseft Kai dat zijn ouders niet gelukkig 
zijn, ja, elkaar zelfs haten. Als Kai later terugkomt op Curaçao en ziet dat zijn vader de rol 
speelt van zorgzame echtgenoot en zijn moeder die van echtgenote van een belangrijk man, 
kreeg hij het gevoel dat hij was bedrogen: “niet alleen de liefde was voor hem voortaan een 
leugen, maar ook de haat.” (41) De roman benadrukt voortdurend dat Kai eenzaam is, zowel 
metafysisch gezien als op menselijk vlak. De oorzaak hiervan ligt in zijn ervaringen die hem 
doen beseffen dat zowel liefde als haat een leugen zijn.  

Liefde en haat scheppen een band met een medemens, maar Kai is onmachtig ze te 
voelen, zodat hij geen contact met medemensen krijgt en eenzaam is. Seks kan die 
eenzaamheid niet opheffen en leidt slechts tot teleurstelling, wat tot gevolg heeft dat hij nooit 
twee keer met dezelfde vrouw slaapt. Het verband tussen eenzaamheid en het metafysische 
legt vriend Gerrit: “Maar Gerrit die hem beter begreep [dan Mies die hem de fetisjist van de 
afwisseling noemt], zei eens tegen hem: ‘Weet je wat je moest doen, Medema? Je moest 
katholiek worden, dan krijg je een Vrouw in de hemel die je nooit teleur kan stellen, domweg 
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omdat je Haar nooit aan kan raken. Wat je zoekt zijn hoge onaantastbare dingen, maar het 
gekke is dat je ze hier op aarde zoekt.” (69) 

Kai ziet om zich heen dat hij niet de enige is die eenzaam is en andere mensen niet kan 
bereiken. Hij ziet het op een bootreis, wat hem doet terugdenken aan de zwijgende echtparen 
onder zijn vrienden en familie op Curaçao: “ieder in het plastic omhulsel van zijn isolement 
gewikkeld, zwijgende vreemden in elkaars nabijheid.” (39) Op de boot beseft hij voor het 
eerst dat er nog iets ergers is dan de eenzaamheid, namelijk “de verlorenheid van de mens” 
die hij omschrijft als: “het isolement van de gevallen engel, de verbanning uit het Paradijs.” 
(38) 

De verlorenheid van de mens komt in andere bewoordingen nog eens aan de orde en 
weer wordt ze in verband gebracht met de eenzaamheid. De verteller zegt dat Kai zijn 
toevlucht nam “tot de alcoholroes en een onafgebroken jacht op vrouwen” om zijn 
eenzaamheid te ontlopen. (66) Hij noemt Kai hierom goddeloos, maar niet alleen omdat hij 
een liederlijk gedrag vertoont, maar ook omdat hij zonder God is. Ondanks zijn zeer aardse 
gedrag, zo maakt de verteller duidelijk, bleef Kai “een vreemdeling op deze aarde, die 
luisterend steeds het hoofd ophief om te horen het verlossende gebod van God, het gebod dat 
de breuk uit het Paradijs moest herstellen en zijn ziel de rust kon geven van de Hemel die 
reeds van hem was.” (66) Kai is een vreemdeling op aarde omdat zijn eigenlijke woning het 
Paradijs is.154 Maar Kai krijgt geen contact met God, omdat God hem niet nodig schijnt te 
hebben. (65) Nog een reden waarom Kai geen contact met God kan krijgen, is dat hij niet kan 
verklaren waarom God zoveel geweld en lijden toestaat. Dat maakt het gedeelte over de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog duidelijk, die telkens onderbroken worden door 
Bijbelcitaten. Kai concludeert tegen het einde van de roman dan ook dat God Job antwoordde 
“met een bijna pralerig etaleren van zijn macht”. (182) Van deze God kon hij niet houden 
omdat hij Hem niet begreep. 

In Een vreemdeling op aarde speelt de verdrijving uit het paradijs een andere rol dan 
in de Wereldomroepverhalen en zijn eerste roman. De doodsangst komt nog wel voor in Een 
vreemdeling op aarde, maar de verdrijving uit het paradijs wordt steeds gekoppeld aan 
eenzaamheid. De mens blijft eenzaam en een vreemdeling op aarde zolang hij God niet heeft 
gevonden. Dat onderstrepen de slotzinnen van de roman: “Here mijn God, ik ben een 
vreemdeling op aarde. Verberg je geboden niet voor mij.” (183) Vlak daarvoor stelde Kai 
hetzelfde in andere bewoordingen: “En wie meer van mensen houdt dan van God, die zal 
gekweld worden tot het einde van zijn dagen. Want het eerste gebod maakt het mogelijk om 
de andere na te leven. Wie God niet in de eerste plaats bemint, kan de mensen niet blijven 
beminnen”. (182) 

In Spanje dacht Kai met de Spaanse Maria het volmaakte geluk te hebben gevonden. 
Hij voelt zich met haar niet meer eenzaam: “De liefde bracht in zijn leven een poëzie die hij 
nog nooit had gekend en die nu als een brede rivier de eenzaamheid van zijn existentie 
wegspoelde.” (135) De verteller herinnert aan zijn val uit het Paradijs als kind: “In het venster 
gezeten was hij, voor het eerst sinds hij een kind was en van het dak viel, geheel en groots 
gelukkig.”(142) Maar het geluk is van korte duur, want uit liefde voor Maria moet hij met 
haar breken, omdat hij inziet dat hun liefde Maria uiteindelijk ongelukkig zal maken, omdat 
ze van de kerk en van God zou verwijderen, wat haar eenzaam zou maken. Sinds de zondeval 
                                                 
154 Ook in het gesprek met de dokter over zijn alcoholisme zegt Kai dat hij drinkt en met vrouwen naar bed gaat 
om zijn eenzaamheid op te heffen. Ook daar de verwijzing naar het paradijs en God: “Ik wil in het Paradijs 
wonen en zweven als de engelen boven de aarde. Ik zou een heilige willen zijn en mensen met mijn handen 
zegenen. Ik zou aan het hart van God willen liggen en Zijn adem op mijn ogen willen voelen.” (104)  
Zonder het verband met de eenzaamheid te leggen herhaalt Kai tegen de Spaanse Maria: ”Ik wil in het paradijs 
wonen. Maar er is geen paradijs op aarde. […] Ik wil de aarde niet. De aarde ben ikzelf. Ik wil me overgeven aan 
iets, dat voor geen bederf vatbaar is.” Maria antwoordt:”Wat je zoekt kan ik je niet geven, want je zoekt God.” 
(139)  
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is het onvermijdbaar dat mensen elkaar aanraken en elkaar bederven. (180) De periode met 
Maria is uiteindelijk dus slechts een geluksmoment.155 
 

De eerste Adam 

Ook Adam Polaar uit De eerste Adam maakte in zijn jeugd een val uit het paradijs. Het 
gebeurt als hij vlak voor zijn zestiende hevig lijdt aan acne indurata. Hij wil zijn meisje ter 
verwelkoming zoenen, “maar haar ogen werden groot van ontzetting toen ze hem zag; [..] 
haar ogen schroefden zich dicht in walging en afkeer”. (84) De verteller interpreteert: “De 
ogen van de dochter van Jamel hebben Adams onschuld weggekeken: hij wist zich gezien, hij 
was een object geweest van haar kijken, van haar afschuw en walging. Hij was opeens gestold 
tot zelfbewustzijn, net als de eerste Adam, die zich eerst van zijn naaktheid en eenzaamheid 
bewust werd, toen hij de afkeurende blik van God in zijn nek voelde: op dat ogenblik was het 
Paradijs voor altijd verloren gegaan.” (99) 156 

Deze ervaring is voor Adam de reden om in de Tweede Wereldoorlog aan te 
monsteren op een olietanker, waarmee hij bewust het gevaar loopt door een U-boot 
getorpedeerd te worden. Dr. Luis legt dit besluit uit door te wijzen op Kierkegaard, die zei dat 
alleen de angst voor de hel een mens werkelijk serieus kan maken. Adam zelf zegt tegen het 
eind van de roman dat de dochter van Jamel hem geleerd heeft “mij te schamen voor mijn 
gezicht. Daarmee heeft ze mij voorgoed afgezonderd van alle andere mensen.” (214-215) 
Adam zoekt sindsdien de eenzaamheid; hij bindt zich aan niemand, maar helpt mensen in 
nood, de mensen in het ravijn, die hij toevallig tegenkomt. In hen ontmoet hij God. (217)  

Het verloren paradijs betekent in De eerste Adam eenzaamheid. Deze voert naar de 
slachtoffers die, om in de beeldspraak van de roman te blijven, bij het leger zijn achter 
gebleven en in het ravijn zijn gevallen. Paradoxaal genoeg leidt dit tot een ontmoeting met 
God. Dit in tegenstelling tot de theorie van Pater Bodin die verkondigt dat alleen het leger 
God kan bereiken.  

De doodsangst speelt verschillende keren een rol, met name bij Pater Bodin. Hij 
bedenkt in het begin van de roman dat de boeken die hij heeft geschreven na zijn dood de 
enige getuigen zijn dat hij heeft geleefd. (14) Hij zegt dus niet dat hij zal voortleven in zijn 
werken. De roman eindigt ook met Pater Bodin:“ ‘O, mijn God,’ dacht hij plotseling in paniek 
gevangen, ‘waar zal ik nu gaan sterven? En hoe zal mijn vreselijke dood zijn?’”(231) En 
Adam overweegt dat alles in het leven een spel is behalve de eigen dood en het lijden dat er 
vooraf gaat. (168)  
 
Schilden van leem 

Op metafysisch gebied vindt er in Schilden van leem een verschuiving plaats. Dianklo 
zegt dat niet God de Vader, maar ‘de man die in de hof van olijven angstbloed heeft gezweet’ 
zijn ziel beroert. (17) Hij overweegt het volgende: Christus smeekt ons onafgebroken Zijn 
Vader te aanvaarden. Hij vindt het onvoorstelbaar dat Christus deze onbegrijpelijke Vader 

                                                 
155 Andere geluksmomenten: in de tram als hij grachtenhuizen over een brug zag hangen, in de concertzaal, in 
bed met een vrouw en in dronkenschap. (40-41 en 67) 
156 Ongetwijfeld speelde Sartre’s visie op zien bij Van Leeuwen een rol bij het construeren van deze gebeurtenis. 
Eskens en Van Putten (z.j.) beschrijven die visie in een interview met de filosoof Ger Groot. Een authentieke 
mens is vrijheid, maar “dan is ook de mens die ik tegenkom vrijheid, een totale vrijheid die haar keuze voor de 
wereld maakt. Maar ik bevind mij wel in die wereld van die ander, waarvan ik de betekenis niet ken en al 
evenmin weet welke rol mij daarin door de ander is toegedacht. Wanneer ik een ander mens ontmoet, raak ik dus 
altijd iets van mijzelf kwijt, aldus Sartre. In zijn blik ben ik iets, maar ik weet niet wat. Dat 'iets-zijn' geeft me 
dus, in de ogen van de ander, de bestaanswijze van een ding: ik ben van buiten af bepaald tot iets dat ik wel 
degelijk ben, maar waar ik geen greep op heb.” Van Leeuwen gaat dus eclectisch te werk. Hij gebruikt ook een 
aspect uit de filosofie van de atheïstische Sartre. 
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heeft begrepen en bemind, want God laat zijn Zoon een bestiale folterdood sterven. Als 
Christus ons niet had opgeroepen God te aanvaarden, zouden de mensen dat niet eens in 
overweging hebben genomen, gezien de wreedheden die God toestaat. Toch moet de mens het 
hoofd buigen voor deze onbegrijpelijkheid, “want uiteindelijk is ons geloof gebaseerd op het 
menselijk vermogen tot vergiffenis”. (18)  

De onbegrijpelijkheid van God krijgt veel aandacht in de roman. Het gebeurt via Job 
die wordt verpletterd door de almacht van God, de rampzalige tocht naar Santa Marta en de 
armen die Hij zozeer aan hun lot overlaat dat Dianklo uitroept: “En waar is in dit alles de God 
der liefde?” (65) De uitvoerigheid waarmee de onbegrijpelijkheid van God wordt beschreven 
overschaduwt de overwegingen over Christus en Zijn verschijning aan Dianklo. Ik geef 
hiervan een voorbeeld. Dianklo is advocaat geworden voor de armen en hij zegt wel dat hij de 
problemen niet met jurisprudentie en rechtsgeleerde meningen oplost, maar “aan de hand van 
parabelen, die aan de Meester zijn toebedacht” (59), maar daar komt vervolgens geen enkel 
voorbeeld van. Wel volgt er weer een stoet van arme mensen die in de problemen zitten en dat 
illustreert de onbegrijpelijkheid van God, die deze ellendige toestanden toestaat. Het lijkt erop 
dat de opvattingen van Van Leeuwen over God en Christus aan het veranderen zijn, maar dat 
deze nog niet uitgekristalliseerd zijn. Het resultaat is een zekere onevenwichtigheid tussen de 
boodschap en de vertelling, een onevenwichtigheid die ook in sommige 
Wereldomroepverhalen voorkwam. 
 

Het teken van Jona 

De dood en doodsangst speelt in Het teken van Jona zowel direct als indirect een rol. 
Indirect doordat de ik-figuur het eeuwig leven wil en daarvoor naar een teken verlangt. (17) 
Direct doordat de angst wordt geformuleerd. Het paard van Johannes dat de ik-figuur 
verschijnt, is het symbool van de dood. Van Leeuwen sluit met dit beeld aan bij de 
Openbaring van Johannes als deze in zijn apocalyptisch visioen het vierde zegel ziet 
verbreken. Dan verschijnt een grijs paard en zijn berijder is de dood. Hij wordt vergezeld door 
het dodenrijk. Zij mogen op een kwart van de wereld dood en verderf zaaien. Dat doen ze 
door oorlogsgeweld, hongersnoden, dodelijke ziekten en wilde dieren. De ik-figuur ziet 
weliswaar geen berijder op het paard, maar hij zegt wel dat het dodenrijk achter het paard 
volgt. (17) Ook de vier middelen waarmee het paard dood en verderf zaait, komen voor als hij 
de keren beschrijft dat hij het paard zag. Hij zegt dan ook: “Ik zag allen die door het zwaard 
waren opengereten en door de honger waren geveld; ik zag de zwarte dood miljoenen mensen 
in zijn zwarte mantel bij elkaar vegen en hoorde het brullen van de wilde dieren der aarde.” 
(22) 

Doodsangst spreekt ook uit wat de ik-figuur zegt over de televisiebeelden die hij ziet. 
Hij vergelijkt ze met de harde boodschap die profeten uit de oudheid brachten, met dit 
verschil dat we nu zelf de conclusies moeten trekken uit de beelden die we zien: een 
uiteenspattende ruimtecapsule, de kernreactor in Tsjernobyl die ontploft, de kracht van de 
atoombommen, Doctor Mengele, Muammar al-Gaddafi met psychotische antennes gericht op 
Allah, Israël ingekapseld in islamitische landen, holocausten op joden, Armeniërs, Ethiopiërs 
en Russen. De ik-figuur concludeert dan ook uit al deze onheilsbeelden: “Ik weet met grote 
stelligheid dat de tijd nabij is.” (22)  

Een derde symbool van de dood is de figuur Laila. De roman zelf wijst erop dat Laila 
ook wel Lilith heet die de eerste vrouw van Adam was, een duivelse figuur. (155) In de 
kabbalistische geschriften werd ze het symbool van de zinnelijke begeerte en seksuele 
verleiding en godin van het kwaad. “Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste 
(ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Zij wilde letterlijk niet de onderliggende partij zijn. 
[…] Dit gaf aanleiding tot voortdurende onenigheid bij het paar, tot Lilith er zo genoeg van 
had dat zij haar magische krachten gebruikte (zij kende de geheime naam van God en riep 
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Hem aan) om te ontkomen. Adam drong er bij God echter op aan Lilith terug te laten komen, 
maar zij weigerde. Volgens de legende zond God daarop drie engelen om haar terug te halen. 
De engelen dreigden haar en haar nakomelingen te vervloeken, maar zij dreigde op haar beurt 
de menselijke kinderen te vernietigen” [Anonymus 2011]157 

Laila wordt meteen afgeschilderd als een gevaar. Als de ik-figuur haar voor het eerst 
ontmoet voelt hij “een dodelijk gevaar, een oude paradijsvrees”. (99) Ook Juan Carlos vindt 
haar een gevaar: “Ik ontken niet dat er gevaren zijn, maar eens moeten we allen sterven.” 
(104) Hij staat met zijn leven borg dat de ik-figuur niet ten onder zal gaan aan Laila. Als Laila 
in Balboa naast het bed van de ik-figuur gaat zitten, ziet hij het paard van Johannes. Het is een 
vooruitwijzing van wat komen gaat. Ze probeert hem te verleiden, maar dit houdt meer in dan 
alleen het verrichten van een seksuele handeling. Ze zegt onder meer: “Er is geen 
rechtvaardiging voor jouw God, want heb je ooit iets anders gezien in dit leven dan armen in 
de rijke kerk, stervende kinderen in de woestijn, slachtvelden dampend van bloed van jonge 
soldaten, kampen waarin mensen zijn doodgemarteld en vergast? Neem mij en laat ons samen 
treden in het rijk, waarin macht wordt gegeven aan diegenen die er recht op hebben. […] 
Toen richtte Laila zich op en besteeg mij, gelijk een onoverwinnelijke ruiter een willoos 
paard.” (168-169) De ik-figuur voelt zich “aan het begin van mijn verschrikkelijke val”. (169)  

Laila is hier de duivel die de ik-figuur van God wil afhouden en hem zo voor de 
eeuwigheid wil vernietigen. Ze gebruikt precies de argumenten die Van Leeuwen steeds in 
zijn werken gebruikte om te kunnen constateren dat hij niet met zo’n God contact kon krijgen. 
De coïtus met Laila staat voor het verkopen van je ziel aan de duivel. Laila doet dit op de 
manier die de overlevering haar toedicht: de amazonezit. De scène kan ook worden gezien als 
een variant op de verdrijving uit het paradijs. De formulering dat de ik-figuur voelt dat hij een 
verschrikkelijke val gaat maken, brengt Kai’s val uit het paradijs in herinnering. In deze 
moderne variant van de verdrijving uit het paradijs is Laila de slang die verleidt met een voze 
belofte, die zal leiden tot de ondergang. In ieder geval werkt Van Leeuwen in tegenstelling tot 
zijn Wereldomroepverhaal ‘Adam en Eva’ de rol van de slang wel uit.  

Maar de ik-figuur valt niet uit het paradijs, want er gebeurt een wonder: “achter mijn 
trillende oogleden gleed een blauwe walvis mijn ziel in. […] En uit zijn spuitgat blies hij de 
mystieke mist van mijn bevrijding. En mijn angstschreeuw sneed door de bedorven ruimte 
van het bordeel: ‘Juan Carlos, ayúdame [help me].’” (169) De walvis kwam de ik-figuur 
hierbij te hulp. Hij had “met de laatste resten van een moed, uit wanhoop geboren” zijn ziel 
bij elkaar geschraapt en wilde om hulp roepen, maar er kwam geen geluid uit zijn keel. (169) 
Hij wilde zich dus met heel zijn ziel verzetten, maar was daar fysiek zelf niet toe in staat. Dan 
komt de walvis hem te hulp. En de walvis is in de roman al uitvoerig als symbool van God 
voorgesteld. 

De eerste die dit deed is Juan Carlos. Hij noemt de walvis “deze ark Gods in een 
corrupte wereld: de enige drager van wat groot is en rein.” (58) Verderop zegt Juan Carlos: 
“Ik ken alleen de God der oceanen, zoals Hij belichaamd is in de cachelote [potvis], die zich 
aan mij heeft geopenbaard toen ik een jongen was”, (150) en: “God heeft Zijn almacht 
bewaard in deze ark der oceanen en niet op de berg Ararat.” (151) Als hij luistert naar het 
geluid van de bultruggen, dat honderden mijlen uitstraalt onder water, heeft hij een ziel. Hij 
noemt het geluid “het lied van de eeuwigheid”. (151) Jona is volgens hem in de buik van God 
geweest. En over de walvisjacht zegt hij dat het het slachten van God is. (153)  

                                                 
157 Deze omschrijving van de demonische Lilith bevat precies de elementen die in de roman een rol spelen. Ik 
geef deze dan ook in plaats van te citeren uit het overzicht van de verschillende opvattingen over Lilith die Van 
Leeuwen zelf gaf in de Amigoe als toelichting bij het gedicht ‘De Lilith’ dat Tip Marugg aan hem had 
opgedragen. Dit overzicht verscheen drie jaar voor het verschijnen van Het teken van Jona. Het bevat niet de 
typerende bijzonderheden van de romanfiguur Laila. (B.v.L., 1985) 
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De walvis is een symbool voor de almachtige God en Laila is dat voor de duivel. 
Helemaal in overeenstemming met deze tegenstelling is het dat Laila de walvisjacht het 
mooiste vindt dat er is. Als het lichaam van een geharpoeneerde walvis aan boord wordt 
getakeld, krijgt ze een groots orgasme. (154) Het wonder dat de ik-figuur beleeft als Laila - de 
duivel - hem in bezit wil nemen, is dat de walvis - God - hem te hulp schiet omdat hij zich 
niet aan de duivel wil overleveren. Na deze gebeurtenis gaat de ik-figuur veranderd terug naar 
Curaçao: “En de vrede Gods daalde neer in mijn hart. Ik was dankbaar voor het behoud van 
mijn ziel. En Zijn geest was alom aanwezig in de wateren, waar mijn beschermers lagen te 
dromen, with strange whale eyes wide open in the waters of the beginning and the end.” (171) 

Het wonder lijkt het teken te zijn voor het bewijs dat er een eeuwig leven is, waar de 
ik-figuur naar verlangde: “Ik verlang naar een teken, maar ik weet dat ik geen teken kan 
ontvangen dan dat van Jona, de profeet.” (17) De vraag naar een teken komt voort uit de 
behoefte het paard van Johannes, dus het dodenrijk, te ontwijken en het besef dat het einde 
der tijden nabij is.158 Het is een verwijzing naar Mattheüs 12 : 39-40: “Dit is een verdorven en 
trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de 
profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo 
zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.”159 
Toch is de walvis die zijn ziel inglijdt, niet het verlangde teken, want er blijkt alleen uit dat 
God bestaat en te hulp schiet. Het feit dat de ik-figuur op zijn tocht naar Balboa ook drie 
dagen in een walvis heeft gezeten, is ook niet het verlangde teken, al lijkt het er wel op. De 
boot waarmee de tocht werd gemaakt, heette Cachelote, potvis. Drie dagen zat hij zwaar 
zeeziek binnen, wat hij “een ontstellende beproeving” noemt. (108) Op de vierde dag is hij 
weer beter en ontdekt hij “opnieuw en verbaasd” zijn omgeving en “dat de wereld opnieuw 
was geschapen: und alle Deine Werke sind herrlich, wie am ersten Tag.” (109) Ondanks de 
verwijzing naar het scheppingsverhaal en de implicatie dat de dood er dus niet meer zou zijn, 
is deze passage slechts een voorafspiegeling van het echte teken waar hij om vraagt.160  

Het wonder van de walvis die zijn ziel inglijdt, heeft de ik-figuur wel veranderd en 
inzicht gegeven. Na de ervaring in Balboa is de vrede Gods in zijn hart gedaald. Terug op 
Curaçao is hij volmaakt gelukkig. (175) Over zijn eerdere bedenkingen dat God achter het 
kwaad en de rampspoed in de wereld zat, zegt hij: “Wat een hoogmoed, wat een naïviteit!” 
(185) God is bezig met zonnestelsels, terwijl de ik-figuur iets anders had gedacht: “en ik maar 
denken dat deze geweldenaar zich bezighield met het mateloze verdriet van een gezin onder 
een bescheiden dak op een klein eiland in de lauwe zee! Wat een idioterie, wat een waanzin!” 
(186) Er blijkt uit dat het wonder wel heeft bewerkstelligd dat hij in God is gaan geloven. 

De roman laat er geen misverstand over bestaan: het teken krijgt de ik-figuur in een 
droom die hij heeft als hij wegens onder andere openbare dronkenschap is opgepakt na het 
feest dat hij voor zwervers op de kade gaf. Hij droomt dat hij in het water van een enorme 
krater ligt, “waarin duizenden blauwe walvissen […] de vrede bewaarden voor een boos en 
overspelig geslacht. […] In deze heilige ruimte dreef ik als een boreling in het vruchtwater 
van zijn moeder, ontheven aan de zwaartekracht der natuur, en ik wist dat ik hier zou 
ontvangen het teken van Jona.” (197) Hij ziet Christus uit het water “omhoog stijgen, voor 

                                                 
158 De zin voor de vraag om het teken stelt dat de ik-figuur het paard van Johannes moet vermijden (16) en de 
passages erna gaan over de ontmoetingen met het paard en de onheilsprofetieën die de tv-beelden verkondigen. 
(17-29) 
159 In een andere vertaling is vers 39 het motto van het eerste hoofdstuk van Het paard van Johannes: “Een boos 
en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de 
profeet.” 
160 Hier blijkt een nadeel van het vertellen in symbolen en parabelen. Als de ik-figuur bij het echte teken dit niet 
duidelijk had gesteld, had men met recht en reden de heenreis met de Cachelote als het teken kunnen aanmerken. 
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alle tijden onaangetast door de muffe aarde.” (197)161 Daarna worden de walvissen en de ik-
figuur de hemel ingezogen. Terug op aarde ligt hij op een walvis en stijgt er muziek op uit het 
water: “de walvissen zongen het lied van de eeuwigheid, zo onuitsprekelijk groot, zo 
geruststellend dat ik mij voor het eerst van mijn leven totaal geborgen voelde. […] Het teken 
van Jona was mij gegeven. Ik ben altijd een kind van God geweest. Maar wat ik zal zijn, is 
mij op de rug van de blauwe walvis geopenbaard. Mijn komende dood zal niet meer zijn dan 
het afleggen van een vergaan omhulsel, het stof zal zich weer voegen bij de aarde, de ziel zal 
omhoog stijgen om gelijk te worden aan Hem, die ik heb gezien. En ik zal allen weer 
ontmoeten die mij lief zijn geweest en er zal geen rouw meer zijn, slechts vreugde zal er zijn, 
want de synagoge van de Satan is met de aarde vergaan. En de mijnen en ik, zullen gelijk aan 
Hem, in volmaakt geluk tot het einde der dagen ons koesteren in Zijn liefde, bevrijd van de 
zware aarde, bevrijd van pijn en verdriet.” (199)162  

In het oeuvre van Boeli van Leeuwen is op het metafysische vlak een duidelijke lijn te 
zien. In de Wereldomroepverhalen betekende de verdrijving uit het paradijs dat de dood het 
einde was. Een eeuwig leven wachtte niet. De mens was alleen maar stof. Het eindpunt is: de 
mens is stof en ziel. Het aardse lichaam zal worden begraven, maar de ziel blijft voortleven en 
wordt verenigd met de geliefden en God. Het inzicht wordt niet gegeven als een theologisch 
traktaat, maar in parabelen.  

Deze veranderde visie heeft ook een andere visie tot gevolg op wat de mens maakt. 
Getuigden in de Wereldomroepverhalen de landhuizen nog van de grootsheid en de 
sterflijkheid van de mens, in Het teken van Jona getuigt het bouwen van een kathedraal van 
een ontkenning van de dood: “Iedere act of creation kan dan ook niets anders zijn dan een 
ontkenning van de dood.” (30)  
 
Kunst en maatschappij (2) 

In de paragrafen over wijsheid en kunst en maatschappij heb ik uit de 
Wereldomroepverhalen van Van Leeuwen een literatuuropvatting gedistilleerd: Literatuur 
moet wijsheid, waarheid en schoonheid bevatten, evenals mysterieuze symboliek. Verder 
moet de literatuur de samenleving getrouw tekenen en leren over het leven. Literatuur en 
kunst doorbreken de maatschappelijke conventies en prikken de opgeblazenheid van het 
maatschappelijk bestel door. Dat gebeurt soms met humor, soms met het vervreemdingseffect, 
want beide leggen verstarring bloot. Een op het oog absurde benadering van de werkelijkheid 
door de kunst, legt de absurditeit van de maatschappij bloot, zodat de absurdistische 
benadering van de maatschappij reëler is dan de maatschappij zelf.  

Expliciete beschouwingen over kunst en maatschappij komen in de romans niet voor, 
maar het is goed te merken dat deze literatuur- en kunstopvatting ten grondslag ligt aan zijn 
romans. In alle romans zijn de hoofdfiguren op zoek naar de vooral metafysische waarheid. 
De wijsheden die daaruit voortvloeien veranderen, omdat er een ontwikkeling in Van 
Leeuwens metafysische denken bleek te zijn.  

In de Wereldomroepverhalen kwam de speurtocht naar de metafysische waarheid als 
zodanig niet voor. Wel bleek soms impliciet dat deze Van Leeuwen bezig hield. Vooral het 
feit dat de mens sterfelijk is en de overtuiging dat hem geen eeuwig leven wacht, bleek 
daaruit. Het is ook niet verwonderlijk dat Van Leeuwen voor de Wereldomroep summier met 
                                                 
161 Het pleonasme omhoog stijgen is een pendant van het pleonasme dat Van Leeuwen gebruikte bij de 
verdrijving uit het paradijs: omlaag vallen. 
162 Boeli van Leeuwen was tijdens het schrijven van Het teken van Jona helemaal gefascineerd door het geluid 
dat walvissen maken. Hij werkte in het Seaquarium aan de roman en toen ik hem daar een keer sprak, moest ik 
met hem mee naar huis, waar hij mij opgewonden het geluid liet horen. Hij hoorde er echt de eeuwigheid in, hij 
hoorde meer dan ik, want ik hoorde alleen een wat schraal piepgeluid. Toen ik de roman voor het eerst las, 
merkte ik hoe dwingend de macht van een goed gebouwde parabel was: ik geloofde nu zonder meer in het 
majesteitelijke van het geluid. 
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metafysische beschouwingen is. Een roman geeft een schrijver veel meer ruimte dan een short 
story. In De eerste Adam heeft Van Leeuwen de ruimte om vrijwel letterlijk de theologische 
visie van Pierre Teilhard de Chardin, de theoloog naar wie Pater Bodin is gemodelleerd, weer 
te geven en te bestrijden. Daar zou hij voor de microfoon verschillende afleveringen voor 
nodig hebben gehad. De beperkte ruimte van een column is er in Geniale anarchie 
waarschijnlijk ook de oorzaak van dat daar geen metafysica in voorkomt. Het kan natuurlijk 
ook zijn dat hij er geen behoefte meer toe had, omdat de speurtocht hiernaar met Het teken 
van Jona tot een einde was gekomen. 

De mysterieuze symboliek die kunst moet bevatten was al in de 
Wereldomroepverhalen aanwezig met name in de verhalen ‘Noordkust’, ‘Spaanse Water’ en 
‘Adam en Eva’. In de romans is dat ook steeds het geval, zoals de vallen uit het paradijs die 
hoofdfiguren maken, maar vooral als het gaat om de metafysische inzichten die de 
hoofdfiguren krijgen. Een roman als Het teken van Jona draait er zelfs helemaal om. Ook de 
visioenen en dromen van de hoofdfiguren zijn meestal mysterieuze symboliek, waarbij hele 
zonnestelsels uit elkaar spatten. “Het leven is een groots en vreselijk mysterie”, de niet 
gebruikte zin in het Wereldomroepverhaal ‘Spaanse Water’ zou als motto voor elke roman 
hebben kunnen dienen. Van Leeuwen tekent in zijn romans en in Geniale anarchie vooral de 
Curaçaose samenleving. Bij de bespreking hiervan heb ik herhaaldelijk opgemerkt dat er een 
hoge mate van herkenbaarheid van de werkelijkheid is. Of er hierdoor door de lezer iets wordt 
geleerd over het leven, is een vraag die ik niet voor anderen kan beantwoorden. Wel kan ik 
constateren dat Nederlandse politici na het verschijnen van Geniale anarchie in 
bijeenkomsten met Curaçaoënaars er graag uit citeerden.  

Literatuur moet volgens Van Leeuwen maatschappelijke conventies doorbreken. Dat 
doet hij op verschillende manieren. Het minst in het oog springend is het doorbreken van een 
taboe door de angst van Curaçaose mannen voor impotentie aan de orde te stellen. Hij schendt 
de maatschappelijke code dat men niet in het openbaar spreekt over buitenechtelijke seksuele 
betrekkingen en al helemaal niet als deze interraciaal zijn en er kinderen uit voortkomen. Het 
meest in het oog springend is sinds De eerste Adam de omgang die de hoofdfiguren hebben 
met mensen die door de maatschappij zijn uitgestoten: hoeren, clochards, alcoholici en 
drugsverslaafden. Het is opvallend dat Van Leeuwen dit allemaal niet deed in de 
Wereldomroepverhalen. Daarbij moeten we wel bedenken dat er in de jaren ’51-’54 op de 
Nederlandse radio over dergelijke zaken helemaal niet werd gesproken. 

De maatschappijkritiek wordt in het oeuvre van Van Leeuwen steeds sterker. In de 
Wereldomroepverhalen schetste hij Curaçao nog als een vredige welvarende samenleving. In 
De rots der struikeling en De eerste Adam verschijnt het beeld van een toneel waarop spelers 
hun rol moeten spelen. Eddy Lejeune vindt dit verstikkend en Kai Medema deprimerend. In 
De eerste Adam wordt voor het eerst de ellende van een krottenbuurt beschreven en de 
erbarmelijk toestand waarin duizenden kinderen opgroeien en niemand er zich over 
bekommert. In Schilden van leem wordt gezegd dat de maatschappelijke realiteit een grote 
stoornis is. Het establishment wordt zwijnerij verweten. En in Het teken van Jona heet het dat 
de wereld van het bestuurskantoor een bizarre schijnwereld is.  

In het Wereldomroepverhaal ‘De maatschappij en de kunst’ wordt de financiële 
wereld als een bizarre schijnwereld voorgesteld. In het verhaal ‘Wonderlijke krantenartikelen’ 
wordt het onbegrijpelijke jargon van deze sector op de hak genomen. In Geniale anarchie 
komt het verhaal ‘Salamanders in de offshore’ voor dat ook over de financiële wereld gaat. 
Van Leeuwen zegt erin dat hij absoluut geen talent heeft voor de commercie, wat op het 
advocatenkantoor in Caracas waar hij werkte manifest werd. Het is het opstapje naar een 
verhaal over het rondpompen van enorme bedragen over de wereld. Er klinkt meer 
verwondering in door over het feit dat er op deze manier geld wordt verdiend in de offshore, 
dan dat er iets aan de kaak wordt gesteld. We zien dus na al die jaren een mildere houding. 



 190

In de Wereldomroepverhalen kwamen de politici niet voor. Dat doen ze wel in het 
latere werk van Van Leeuwen. Hun opgeblazenheid, hun onkunde en hun afstand tot de 
werkelijke maatschappij moest het ontgelden. In de romans nam Van Leeuwen geen blad voor 
de mond. In Schilden van leem komt een effectieve satire op een eilandsraadvergadering voor. 
De kritiek klinkt ook in Geniale anarchie. Wel houdt Van Leeuwen zich aan de 
maatschappelijke code geen namen te noemen. 

De maatschappij die onderwerp is van zijn kritiek is de Curaçaose. Tegelijkertijd heeft 
zijn visie op deze maatschappij een hoge mate van algemene geldigheid. In welke 
maatschappij worden mensen niet gedwongen een rol te spelen? Welke maatschappij kent 
geen absurditeiten? Welke maatschappij kent geen opgeblazen gezagsdragers? Ook al 
beschrijft Van Leeuwen de Curaçaose maatschappij, de lezer die uit een andere afkomstig is, 
zal veel van zijn eigen omgeving erin herkennen. 

Dat geldt ook voor het curieuze vervreemdingseffect in het slot van Het teken van 
Jona. Op het eerste oog lijkt het een grap te zijn die Van Leeuwen uithaalt met zijn Curaçaose 
lezers. In de roman heeft de ik-figuur veel kenmerken van Boeli van Leeuwen. Hij is ex-
secretaris van het eilandgebied Curaçao, heeft in commissies gezeten, ook boeken en 
krantenartikelen geschreven en is meester-doctor. Hij heeft zich ook een tijdlang ingezet voor 
clochards en trad op als advocaat voor de armen. En zo zijn er nog talloze andere details die 
ervoor zouden pleiten dat de ik-figuur Boeli van Leeuwen is. Even duidelijk is dat hij dit niet 
is: hij gaat naar het niet bestaande land Balboa en is medeschuldig aan een moord op Curaçao. 
Dat Boeli van Leeuwen bewust dit spel tussen feit en fictie speelt, blijkt aan het eind. De ik-
figuur komt na een dronkenmansnacht thuis en wordt door zijn vrouw uitgefoeterd. Zij zegt 
onder meer: “Ben je helemaal bedonderd, om op jouw leeftijd weer aan de drank te gaan? Een 
dronken jongeling is een belachelijke verschijning: een bezopen, oude man is stupide, vies en 
obsceen en lijkt op iets dat door de kat naar binnen is gebracht. […] Ben je helemaal van God 
los?” (214) De ik-figuur antwoordt dat al dit verschrikkelijks tenslotte slechts in een boek 
gebeurt. Van Leeuwen hanteert hier het klassieke vervreemdingseffect door het doorbreken 
van de realiteitsillusie. 

De scène had voor kenners van Curaçao en Van Leeuwen een hoog 
werkelijkheidsgehalte. Die kenners slaat Van Leeuwen alle argumenten voor vileine 
opmerkingen uit de hand.163 De grap die hij uithaalt is te vergelijken met de grap die hij 
uithaalde in zijn Wereldomroepverhaal als Nederlanders niets van Curaçao wisten. Hij 
speelde dan een beetje met hun onkunde. Hier speelt hij met de veronderstelde kunde bij de 
‘kenners’.164 Maar het vervreemdingseffect werkt ook op een lezer die dit allemaal niet weet. 
Hij wordt aan het denken gezet over de relatie tussen de fictie, de roman dus die hij gelezen 
heeft, en de realiteit en dat is precies de bedoeling van een vervreemdingseffect. 
 

                                                 
163 Toen ik het eens met hem over deze scène had, was hij zich dat heel bewust. Hij had er ook veel plezier om, 
vond het een geslaagde grap. 
164 Van Leeuwen komt in Geniale anarchie in het verhaal ‘Het naakte bestaan’ terug op deze passage. Hij 
herhaalt daar het spel met feit en fictie. Eerst vermeldt hij het feit dat zijn vrouw en kinderen altijd met een grote 
boog om een nieuw boek van hem heen lopen, alsof het een landmijn is. Dan schakelt hij over op de fictie: “Om 
deze angst te temperen, verzekerde ik, in mijn laatste boek, mijn fictieve vrouw dat al dit verschrikkelijks maar 
in een boek gebeurt’, waarop mijn fictieve vrouw deze slinkse poging tot relativering resoluut afkapte met de 
woorden: ‘Kom me alsjeblieft niet paaien met je literaire praatjes.’” (164) Doordat de fictie in de context van 
zijn feitelijke gezin werd geplaatst, krijgt ze de schijn van een feit, maar ….. De redenatie kan zo eindeloos 
doorgaan. Het is een soort Droste-cacaoblikjes-effect met het vervreemdingseffect. Het feit dat hij op het 
vervreemdingseffect uit het slot van Het teken van Jona terugkomt in een column voor een lokale krant wijst 
erop dat de scène vooral bedoeld was voor lokaal gebruik, zoals ik al stelde. 
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CONCLUSIES  

 
De literatuuropvatting die Boeli van Leeuwen voor het eerst impliciet formuleerde in 

zijn Wereldomroepverhalen is hij in zijn verdere oeuvre trouw gebleven en hij gaf er vorm 
aan.  

Vergelijking met het eerdere werk van Boeli van Leeuwen toonde aan dat de 
Wereldomroepverhalen het eerste scheppend proza van hem is. Daardoor nemen ze een 
unieke plaats in binnen het oeuvre van deze schrijver. Als schrijver van scheppend proza is hij 
zijn carrière bij de Wereldomroep begonnen. De vondst van deze verhalen betekent het 
opvullen van een lacune in zijn schrijversleven. De Wereldomroep heeft dus grote betekenis 
gehad voor zijn ontwikkeling: ze verschafte hem een podium waar hij kon beginnen als 
scheppend prozaïst.  

Door het vroegere werk voor het eerst in samenhang te analyseren en te vergelijken 
met de Wereldomroepverhalen bleek ook dat Van Leeuwen in de Wereldomroepverhalen van 
literatuuropvatting is veranderd. Uit zijn verhalen blijkt dat literatuur wijsheid, waarheid en 
schoonheid moet bevatten, evenals mysterieuze symboliek. Verder moet de literatuur een 
maatschappelijke component bevatten door de samenleving getrouw te tekenen, te leren over 
het leven, de maatschappelijke conventies doorbreken en de opgeblazenheid van het 
maatschappelijk bestel doorprikken. Het bleek dat deze literatuuropvatting bepalend is 
geweest bij het schrijven van al zijn latere werk. De invloed van deze ideeën die hij voor het 
eerst formuleerde voor de Wereldomroepmicrofoon, op zijn oeuvre is dus buitengewoon 
groot. 

Alle elementen over de Curaçaoënaar en Curaçao die in de Wereldomroepverhalen 
voorkwamen, spelen ook een rol in het latere oeuvre van Boeli van Leeuwen. Bij sommige 
vindt geen verandering plaats, zoals bij de smaak voor het absurde en fantastische en de 
freaks. Bij andere vindt wel een verandering plaats. Dit is het geval bij de spotzucht van de 
Curaçaoënaars. In De rots der struikeling wordt ze gezien als een redding tegen de verstikking 
van de maatschappij. Bij de spotzucht gaat daar ook lasterpraat horen die dezelfde functie 
heeft. In De eerste Adam dient de spot en de impotente kwaadsprekerij ook om de morele 
verontwaardiging te temperen. Daarmee komt een overlapping van deze eigenschap en de 
toegeeflijkheid. Ook de spot om intellectuelen verandert van achtergrond. Bij intellectuelen 
die uit Nederland terugkeren, gaat een rol spelen dat ze verhollandst zijn in die zin dat ze 
andere normen en waarden hebben gekregen.  

De tolerantie komt ook in een ander daglicht te staan. Dat blijkt het duidelijkst in De 
eerste Adam, waar de drang om alles te weten vooraf gaat aan de tolerantie. Als men alles 
weet van een ander is de nivelleringsdrang bevredigd en concludeert men dat deze gelijk is 
aan ons. De tolerantie die daaruit voortvloeit uit zich in toegeeflijkheid en kwaadsprekerij. 
Deze vervlechting van verschillende elementen uit de Wereldomroepverhalen is typerend 
voor het gebruik ervan in de romans. De elementen komen bovendien nooit als losse entiteiten 
voor, maar staan steeds in functie van andere meer omvattende motieven.  

De elementen worden bouwstenen, waarmee hij de maatschappelijke orde illustreert. 
Dat gebeurt in De rots der struikeling bij de toegeeflijkheid, waaraan de maatschappelijke 
orde grenzen stelt. Het gebeurt ook bij de beschrijving van de landhuizen die in de romans de 
teruggang van de belangrijkheid van de blanke protestantse bovenlaag uitdrukken. 

Opvallend is dat de Curaçaose maatschappij in het latere oeuvre veel negatiever wordt 
beschreven dan in de Wereldomroepverhalen. In de romans is het een verstikkend eiland waar 
iedereen gedwongen is een rol te spelen, terwijl in de Wereldomroepverhalen juist werd 
beklemtoond dat er tolerantie was en iedereen de kans had zichzelf te zijn, zodat men er niet 
ten onder ging. Deze verandering is volgens Van Leeuwen een weerspiegeling van wat er in 
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de werkelijkheid gebeurde, want in Geniale anarchie vraagt hij zich verbaasd af hoe het 
mogelijk is dat Curaçao sinds de autonomie naar de bliksem is geholpen. 

In de Wereldomroepverhalen was geen sprake van spanningen tussen de raciale 
groeperingen op Curaçao. Die komen in het latere oeuvre van Van Leeuwen ook niet voor. 
Wel heet het dat de maatschappelijke ordening berust op raciale kenmerken, maar tot een 
rassenoorlog zal het niet komen door de interraciale seksuele contacten. De openheid over 
seks is een groot verschil met de Wereldomroepverhalen, waar slechts één keer hoeren 
voorkwamen en daar nog keurig meisjes van plezier werden genoemd. Dit verschil zal 
ongetwijfeld komen, doordat in het begin van de jaren vijftig voor de Nederlandse, 
Surinaamse en Antilliaanse omroepen seks nog een taboe was. 

Klonk er in de Wereldomroepverhalen nog waardering voor de gevatheid van de 
politici, in het latere werk is er slechts kritiek en satire op politici. In Geniale anarchie echter 
krijgen niet de politici de schuld van de achteruitgang, maar de hele bevolking. Ook klinkt 
daar door dat de Curaçaose maatschappij het wel zal overleven.  

Bij het onderzoek naar het beeld van de Nederlander en Nederland bleek op de 
verschillen in streekkarakters na alle elementen uit de Wereldomroepverhalen in een of 
andere gedaante terugkomen in het verdere oeuvre van Boeli van Leeuwen: de benauwde 
behuizing, de massaliteit, het grijze en grauwe land, de drassigheid van het land, de karigheid 
aan woorden, het geordende van het kunstmatige landschap, de liefde voor Amsterdam, de rol 
van Nietzsche en Darwin in zijn denken onder invloed van een leraar, de vrienden die 
individuele absurdistische trekjes vertonen, de betrekkelijke armoede in Nederland, de 
invloed van het calvinisme, de nuchtere taal en het feit dat de Nederlanders toch niet zo 
nuchter zijn als men denkt. Er is bijna geen ontwikkeling te constateren in deze motieven. 
Alleen over de invloed van de gymnasiumleraren klinkt in Geniale anarchie een heel ander 
geluid.  

Soms ligt de overeenkomst tussen de Wereldomroepverhalen en het verdere oeuvre op 
een abstract niveau. Het Wereldomroepverhaal ‘Vakantietypen’ drukt onder meer uit dat 
Nederlanders de neiging hebben zich individualistisch voor te doen, maar dat ze dat allemaal 
op dezelfde manier zijn, zodat ze veel conformistischer zijn dan ze zelf denken. Hetzelfde 
wordt uitgedrukt in de kritische beschrijvingen van het artiestenmilieu van het Leidseplein. Er 
is wel een verschil in toon: in het Wereldomroepverhaal is die mild, als het over de artiesten 
gaat is die scherp. Hier liggen persoonlijke ervaringen van Van Leeuwen aan ten grondslag. 
Zo kreeg hij de raad van Adriaan Morriën de kreten die het artiestenmilieu slaakt aan te leren, 
omdat hij er anders helemaal uit lag [De Roo 1980: 56]. Hij voelde zich niet gehoord door dit 
milieu. Daar komt bij dat het van artiesten eenheidworsten probeerde te maken, iets waar hij 
al in zijn Wereldomroepverhalen zijn afkeer over uitsprak. De onwetendheid van de 
Nederlander over Curaçao werd in het Wereldomroepverhaal ‘Onwetendheid over Curaçao’ 
bekritiseerd en bespot. In Schilden van leem gebeurt hetzelfde met de Nederlandse 
schoonouders van de hoofdfiguur die als toeristen op Curaçao komen en denken dat alles daar 
ook zo functioneert als in Nederland.  

Alle elementen van de wijsheid in de Wereldomroepverhalen komen terug in het latere 
oeuvre van Boeli van Leeuwen. De figuur van de wijze, eenvoudige ongeletterde ondervindt 
geen verandering. De nadruk in het verdere oeuvre ligt veel minder op de tegenstelling met de 
schoolse geleerdheid. In Een vreemdeling op aarde krijgt hij bijvoorbeeld een functie binnen 
de thematiek van de eenzaamheid door zijn uitleg dat je niets echt kwijt kunt raken, wat je 
ooit hebt bezeten. In De eerste Adam is de wijze niet ongeletterd en combineert Van Leeuwen 
deze met de figuur van de freak. Het is duidelijk dat de wijze ongeletterde Afro-Curaçaoënaar 
Boeli van Leeuwen een levenlang heeft gefascineerd. In De ruïne van een kathedraal wijdt hij 
zelfs een apart verhaal aan Joans, de visser. In De rots der struikeling wordt het begrip 
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wijsheid en waarheid voor het eerst helemaal in metafysisch vlak gebracht en dat blijft zo in 
het verdere werk. 

Bepalend voor zijn positionering in de maatschappij en de opstelling van de 
hoofdfiguren in de romans is het inzicht dat hij in het Wereldomroepverhaal ‘Houding van 
studenten’ voor het eerst formuleerde. Een intellectueel moet zich naast de maatschappij 
opstellen en ervoor zorgen dat hij geen onderdeel wordt van het probleem. 

In de Wereldomroepverhalen kwamen de volgende metafysische elementen voor: de 
droom van een eeuwig leven uitgedrukt als de zoektocht naar het verloren paradijs, het besef 
sterfelijk te zijn en de wetenschap dat er geen hiernamaals is, de hieruit voortspruitende 
doodsangst, de zee als symbool voor de dood en de aarde voor het leven, oude gebouwen die 
getuigen van de sterfelijkheid van de mens, de erfzonde die de oorzaak is van de gruwelen in 
de Spaanse burgeroorlog en eeuwigheidsmomenten waarin de tijd stilstaat. 

Alle metafysische elementen uit de Wereldomroepverhalen komen uitvoerig terug in 
het verdere oeuvre van Boeli van Leeuwen. De romans draaien metafysisch gezien om vragen 
als: als er een almachtige God is, hoe kan het dat hij zoveel gruwelen in de wereld toestaat en 
hoe kan het dat hij zijn zoon dan een gruweldood aan het kruis laat sterven; hoe kan ik tot 
God komen; wat is de betekenis van Christus; is er een leven na dit leven? Het zijn vragen die 
in de Wereldomroepverhalen niet voorkomen, maar bij de zoektocht naar een antwoord zijn 
de elementen uit de Wereldomroepverhalen wel vaste bouwstenen. 

Deze bouwstenen zijn soms in de romans niet op dezelfde manier gemetseld als in de 
Wereldomroepverhalen. Hun wordt een andere betekenis toegekend in functie van de 
thematiek van de roman. Zo betekende de verdrijving uit het paradijs in het 
Wereldomroepverhaal ‘Adam en Eva’ vooral het besef van de sterfelijkheid van de mens. In 
De rots der struikeling ligt de nadruk op de zondeval en het daarop volgend doodslaan van 
elkaar in functie van het ongeloof in een God die de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog 
toestaat. In Een vreemdeling op aarde wordt de verdrijving uit het paradijs vooral gekoppeld 
aan de existentiële eenzaamheid van de mens, wederom de hoofdthematiek. In De eerste 
Adam krijgt de val uit het paradijs de kleur van Sartre: het zien van een ander bepaalt je en 
leidt tot eenzaamheid en vooral tot onbegrip van wat je zelf doet en wat je beweegredenen 
zijn, maar je beseft wel dat je jezelf bent. Adam hielp sinds zijn val uit het paradijs individuen 
in nood en kwam zo in contact met God. De verdrijving leidde dus paradoxaal genoeg tot 
God.  

De symbolische betekenis van de zee maakt een ontwikkeling door. In het 
Wereldomroepverhaal ‘Spaanse water’ was hij nog het symbool van de dood en de aarde van 
het leven. In de volgende romans is de zee eigenlijk indifferent, maar in Het teken van Jona is 
hij het symbool van de eeuwigheid. De verandering heeft te maken met de walvis die in de 
roman het symbool van God is. Ook de symboliek van oude gebouwen verandert. Getuigden 
ze in het Wereldomroepverhaal nog van de sterfelijkheid van de mens, in Van Leeuwens 
laatste roman zijn ze een ontkenning van de dood, zoals elke scheppingsdaad dat is. De 
boodschap in de roman is immers dat de mens een eeuwig leven wacht. 

Uit de stijl van het vroegere werk bleek dat de Wereldomroepverhalen geen rol hebben 
gespeeld bij de ontwikkeling van zijn kenmerkende “barokke” stijl. Deze komt daar al voor en 
is typerend voor al zijn verdere literaire werk. 

In de Wereldomroepverhalen experimenteert Van Leeuwen met de montagetechniek: 
schijnbaar onsamenhangende fragmenten vertellen die uiteindelijk samenvallen tot een 
eenheid. Soms levert dat mooie verhalen op, soms raakt hij de draad kwijt. De opbouw van 
zijn latere romans kenmerkt zich door deze montagetechniek, zodat we kunnen stellen dat de 
Wereldomroepverhalen voor zijn ontwikkeling belangrijk waren, omdat hij er 
experimenteerde met de vorm die zijn romans ging kenmerken. 
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In de Wereldomroepverhalen positioneerde Van Leeuwen zich als een intellectueel die 
naast de maatschappij staat en deze observeert. Het is een positie die alle vertellers in zijn 
romans innemen. Ook hier blijkt weer het grote belang van deze verhalen voor de vorming 
van Van Leeuwen als schrijver. 

Een gedetailleerde analyse van de thematiek in de Wereldomroepverhalen vormde het 
uitgangspunt voor een vergelijking met het verdere oeuvre. Hieruit bleek dat vrijwel alle 
elementen uit de Wereldomroepverhalen in de latere werken voorkwamen. Ik concludeer 
hieruit dat Van Leeuwen het in de Wereldomroepverhalen meestal over zaken had die hem 
een levenlang boeiden. Het waren dus geen praatjes voor de vaak, om een variant te gebruiken 
op Praatjes voor de West. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat zijn verhalen zo werden 
aangekondigd. Omdat alle elementen voor het eerst in het oeuvre van Van Leeuwen 
voorkwamen, ligt de conclusie voor de hand dat de verhalen een grote rol hebben gespeeld bij 
zijn ontwikkeling als schrijver.  

Niet altijd komt een motief uit de Wereldomroepverhalen terug. Zo verdwijnt het 
beeld van Curaçao als een welvarend eiland al spoedig. De oorzaak is dat de maatschappelijke 
werkelijkheid veranderde. Van Leeuwen hield zich dus aan zijn literatuuropvatting die onder 
meer inhield dat literatuur een getrouw beeld van de maatschappij moet geven.  

De metafysische elementen spelen in de Wereldomroepverhalen een kleinere rol dan 
in de romans. Dat komt door de beperkte omvang van de verhalen. De doodsangst speelt een 
rol en het besef dat er geen eeuwig leven is. In feite is dit het standpunt dat voorkomt in De 
rots der struikeling. Na deze roman ontwikkelt Van Leeuwens denken over de metafysica 
zich steeds verder. Hierdoor is het mogelijk dat de zee en oude gebouwen, die symbool waren 
voor de dood en de sterfelijkheid van de mens, uiteindelijk symbool worden voor de 
eeuwigheid en de onsterfelijkheid van de mens. 
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9. JULES DE PALM 
 
 
Inleiding 

Jules de Palm werd in 1922 op Curaçao geboren.165 Van 1938 tot 1949 werkte hij bij 
het lager onderwijs op Curaçao en Aruba. In 1948 ging hij voor het eerst naar Nederland op 
verlof: “Ik keek er mijn ogen uit. Op Curaçao was ik altijd voor achterlijk versleten, omdat ik 
strikt was. Sprak je een tijdstip af, dan moest je je daar volgens mij aan houden. In Nederland 
zag ik dat dit daar heel normaal was,” vertelde hij me. Voor de studie m.o.–A Nederlands 
ging hij in 1949 weer naar Nederland, waarna hij in 1955 korte tijd op Aruba werkte. Hij 
keerde terug naar Nederland waar hij in 1958 aan de Universiteit van Leiden zijn doctoraal 
Nederlands behaalde. In 1969 promoveerde hij op het proefschrift Het Nederlands op de 
Curaçaose school.166 Van 1959 tot zijn pensionering in 1982 was hij hoofdcoördinator 
Centraal Bureau Toezicht Curaçaose Bursalen. In 2013 overleed hij. 

De Palm was actief als schrijver, essayist en redacteur. In 1943 maakte hij samen met 
zijn vrienden Pierre Lauffer en René de Rooy de Cancionero papiamento no. 1 onder het 
pseudoniem Julio Perrenal. Hierover publiceerde hij in 1979 het boek Julio Perrenal; 
Dichters van het Papiamentse lied. Volgens Broek [2006 I : 162/163] droeg De Palm met 
deze publicatie de liederen de Antilliaanse literatuurgeschiedenis binnen. In 1967 schreef hij 
Ilushon di anochi, een Papiamentstalige bewerking van Shakespeare’s Midsummer Night’s 
Dream. Hij schreef ook verspreid gedichten in het Papiaments. In Nederland en op de 
Nederlandse Antillen kreeg hij vooral bekendheid met drie verhalenbundels die uitkwamen bij 
De Bezige Bij: Antiya (1981), Kinderen van de fraters (1985) en Lekker warm, lekker bruin 
(1989). Van het literaire tijdschrift Antilliaanse Cahiers was hij het eerste jaar redactielid. Hij 
had onder meer ook de redactie van de Encyclopedie der Nederlandse Antillen en maakte deel 
uit van de redactie die het verzameld werk van Debrot uitgaf. In 1995 werd hij onderscheiden 
met de hoogste culturele prijs van Curaçao, de Cola Debrotprijs. 

De Palm kwam bij de Wereldomroep omdat hij werd gevraagd door Van de Walle, het 
hoofd van de West-Indische afdeling van de Wereldomroep. Zij kenden elkaar al uit de 
Antillen. De draaiboeken geven aan dat hij voor het eerst op 29 november 1952 gedichten in 
het Papiaments voorlas. Welke gedichten dit waren, valt niet te achterhalen, want ze zaten niet 
bij het draaiboek.  

Op 13 juli 1953 hield hij een causerie in het Papiaments over Antilliaanse Cahiers. 
Alleen een Nederlandse samenvatting is bewaard gebleven. Deze komt op pagina 323 aan de 
orde bij de besprekingen van tijdschriften. Twee weken later, op 27 juli 1953, sprak hij over 
Alonso de Ojeda, die in 1499 Curaçao “ontdekt” zou hebben. Ook deze bijdrage ontbreekt. 
Wel bewaard gebleven zijn de gedichten die hij op 17 april 1954 voordroeg. Het zijn 
gedichten van Pierre Lauffer en twee van hemzelf: ‘Shi Nostalgia’ en ‘Rabia’. Op 21 
december 1955 droeg hij het verhaal ‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ voor, dat in 1954 in het 
Sticusajaarboek was gepubliceerd. Hij moest het vaak op studentenavonden voordragen. Jules 
de Palm hierover: “Die avonden waren eigenlijk feestavonden, waar gedanst werd. Daar 
moest destijds vermakelijkheidsbelasting over betaald worden. Om die te ontduiken werd 
voor de pauze iets cultureels georganiseerd en dan moest ik vaak opdraven. Ik stond toen 
bekend als de kerstcake.” Van de Walle vroeg hem het verhaal ook voor de Wereldomroep te 
vertellen. Daarna stimuleerde hij De Palm ook andere verhalen te schrijven. Pas op 20 

                                                 
165 De biografische gegevens zijn ontleend aan Rutgers 2007: 192 en aan een eigen interview met De Palm in de 
zomer van 2006.  
166 Het onderzoekt welke fouten tegen het Nederlands Curaçaose schoolkinderen maken en komt tot de conclusie 
dat veel fouten te herleiden zijn tot een letterlijke vertaling uit het Papiaments. Om deze reden werd het 
proefschrift ook wel eens spottend genoemd Het Papiaments op de Nederlandse school.  
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augustus 1956 geeft De Palm gehoor aan het verzoek van Van de Walle meer verhalen te 
schrijven en voor de microfoon te brengen. Het zullen in totaal tien verhalen en 
beschouwingen worden, die speciaal voor de Wereldomroep zijn geschreven en die alle 
bewaard zijn gebleven. Op 18 januari 1956 droeg De Palm nog een keer gedichten van Pierre 
Lauffer voor. 

In onderstaand overzicht van De Palms bijdragen zijn de ontbrekende in het archief 
met een sterretje aangegeven. 
 
29-11-52: Voordracht gedichten in het Papiaments.* 
13-7-53: Causerie in het Papiaments over Antilliaanse Cahiers.* 
27-7-53: Alonso de Ojeda.* 
17-4-54: Voordracht gedichten van Lauffer en De Palm. 
21-12-55: De Kerstcakes van Sjon Keta. 
18-1-56: Voordracht gedichten van Lauffer.* 
20-8-56: Toni’s Waterloo. 
3-9-56: Het oude gareel ontwend. 
15-11-56: De Curaçaoënaar en de winter. 
28-11-56: De Curaçaoënaar en Sinterklaas. 
27-12-56: De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands. 
31-12-56: ’t Geluk gaat de drempel over. 
7-2-57: De Curaçaoënaar en de muziek. 
11-4-57: De Curaçaoënaar en de poëzie. 
2-5-57: De Curaçaoënaar en het boek. 
14-12-57: Indrukken over St. Nicolaas en Kerstmis. 

In dit hoofdstuk zal ik eerst werk bespreken dat De Palm gepubliceerd had, voordat hij 
zijn verhalen speciaal voor de Wereldomroep schreef. Daarna ga ik in op de twee gedichten 
die hij van zichzelf voordroeg op 17 april 1954. Vervolgens bespreek ik de drie verhalen die 
De Palm voor de Wereldomroep schreef en ik ga daarbij omwille van de overzichtelijkheid 
ook na hoe ze terugkomen in zijn oeuvre. Dan bespreek ik de serie “De Curaçaoënaar en ...”, 
omdat deze een zekere eenheid vertoont. Vervolgens bekijk ik hoe elementen uit zijn 
Wereldomroepwerken voorkomen in de rest van zijn oeuvre.  

HET VROEGERE WERK  

 

‘Hoe ik mij Suriname voorstel’ 

De eerste publicatie van Jules de Palm is recent teruggevonden door May Ling Thio 
die onderzoek doet naar de geschiedenis van Surinamers op Curaçao. Het is een artikel 
getiteld: ‘Hoe ik mij Suriname voorstel’ en het verscheen op 9 juli 1942 in Jong Suriname het 
orgaan van JPF, de Surinaamse vereniging op Curaçao.  

Hij begint met te zeggen dat hij op verzoek van een van de leden van J.P.F. zijn 
voorstelling van Suriname vertelt. Als kind wist hij niet veel meer over Suriname dan: “een 
land met ‘vreselijk knappe mensen’, ‘malaria’, ‘bosnegers’ en ‘takkitakki’.” Nu hij veel 
Surinaamse immigranten heeft gesproken “die in gloedvolle woorden spreken over hun 
vaderland”, weet hij er meer over. Hij stelt zich voor dat het een land is met een fabelachtige 
natuur. De Palm vervolgt: “Elke keer als ik het voorrecht heb een Surinamer te spreken, wordt 
mij eerst duidelijk hoe pover en armzalig mijn geliefd vaderland is. Het ‘bij ons in Suriname’ 
ligt a.h.w. bestorven op de lippen der bewoners en wordt gebruikt om in ’t oog te doen 
springen hoe gebrekkig en onvolmaakt Curaçao is, dat met open armen de ‘verlichtende 
geesten’ ontvangt die het zullen opheffen uit de duisternis waarin het gedompeld is.” 
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Vervolgens gaat De Palm in op het opleidingsniveau in Suriname, waarover de 
Surinamers opsnijden. Hij stelt zich voor dat hij bij een bezoek aan Suriname wordt 
opgewacht door een witkiel “die in 6 of 7 talen mij zijn diensten aanbiedt en mij vervolgens 
een akte van bekwaamheid als onderwijzer vertoont.” Timmerlieden zijn er advocaten zonder 
praktijk en metselaars stuurlieden eerste klasse. Kortom: “Geen land met een groter 
percentage intellectuelen.” Hoge posten worden er bekleed door kleurlingen “of liever gezegd 
door negers” wat op Curaçao zo goed als nooit voorkomt. Het Surinaamse volk is door het 
hoge opleidingsniveau correct en zedelijk. Industrie, nijverheid en mijnbouw bloeien er en er 
is een rijkdom aan bodemschatten. “Alleen is het moeilijk arbeiders te krijgen om deze stoffen 
uit de grond te halen.” 

De Palm besluit: “Vurig verlang ik naar ’t ogenblik dat ik voet aan wal kan zetten om 
dit nimmer genoeg te prijzen land, dat op de ganse wereld zijn weerga niet heeft, in 
ogenschouw te kunnen nemen.” Het stuk is doordrenkt van ironie, waarmee De Palm zijn 
ergernis over het opsnijden van Surinamers uitdrukt.  

Het is een onderwerp waar hij zich jaren later nog druk om maakte. Hij bracht het in 
het interview met mij ter sprake toen het ging over de Wereldomroepserie De Curaçaoënaar 
en …. Hij zei dat hij voor deze serie nog een bijdrage had gemaakt: ‘De Curaçaoënaar en 
Suriname’. Hij had zich gestoord aan het feit dat Surinamers op Curaçao altijd opsnijden over 
hun land, alsof daar alles beter was, terwijl ze ondertussen lekker op Curaçao werkten. De 
Palm: “Er kwam dus heel wat negatiefs over Suriname in die bijdrage voor en Van de Walle 
zei me dat ik aan het eind een positieve draai aan het verhaal moest geven. Dat deed ik door 
aan het eind iets te zeggen in de trant van: als het op Curaçao allemaal wat minder is dan in 
Suriname, wordt het dan geen tijd dat Suriname aan Curaçao hulp gaat geven? Dat viel bij 
Van de Walle niet in goede aarde. De bijdrage is niet uitgezonden.” 

Ik wist niet wat ik van De Palms verhaal moest denken, want de eerste publicatie van 
hem was toen onbekend. Ik kon niet meer nagaan of hij inderdaad voor de Wereldomroep 
zo’n bijdrage had gemaakt. Nu is duidelijk dat wat De Palm me vertelde precies klopt met de 
inhoud van ‘Hoe ik mij Suriname voorstel’, uitgezonderd de positieve draai die hij er van Van 
de Walle aan moest geven, die tenslotte even ironisch uitviel als al het voorafgaande. Het is 
mogelijk dat De Palm de waarheid sprak in het interview en dat hij voor de geplande bijdrage 
‘De Curaçaoënaar en Suriname’ zijn oudste stuk uit de lade heeft gehaald. Het is evenzeer 
mogelijk dat hij dit niet heeft gedaan en weer mystificeerde in de hoop dat zijn visie op 
Surinamers op Curaçao een plaats zou krijgen in dit onderzoek. Verderop zal blijken dat Jules 
de Palm houdt van mystificeren. Feit is in ieder geval dat het “bij ons in Suriname” hem hoog 
zat. Feit is ook dat zijn eerste publicatie zich kenmerkt door ironie. 
 

Cancionero Papiamento No. I 

In 1943 schreef Jules de Palm samen met zijn vrienden Pierre Lauffer en René de 
Rooy onder het pseudoniem Julio Perrenal tien liedjes in het Papiaments. Met een 
driemanschap als auteur is het precieze aandeel van Jules de Palm bij de totstandkoming van 
de gedichten niet meer te bepalen, ondanks zijn verhaal over de ontstaansgeschiedenis en 
ontvangst van de liedjes. Aan de andere kant is het zo dat De Palm voluit 
medeverantwoordelijk is voor de inhoud ervan en die weerspiegelt de veranderingen die 
hebben plaats gevonden door de aanwezigheid van veel Amerikaanse militairen. Het leven dat 
zij bezingen is een leven van feesten, drinken en vrijen in de verduisterde parken, kortom: een 
leven van drank, seks en muziek. Een liedje als ‘Mi pushi’ ‘Mijn poesje’ laat in 
dubbelzinnigheid niets te raden over:  
 
Ta kiko lo mi hasi 
ku mi pushi sin manera 



 198

pasobra di mi pushi 
tur kos lo mi por spera  
 
[…] 
 
E ta risibi bishita 
tur anochi riba dak 
no tin moda pa nan kita 
i mi nervionan ta krak 
 
[…] 
 

De Palm [1979: 74] vertaalt deze strofen als volgt: 
 
Wat zal ik doen 
met mijn ongemanierde poes 
want van mijn poes 
kan ik alles verwachten 
 
[…] 
 
Zij ontvangt iedere nacht 
bezoek op het dak 
ze willen maar niet weggaan 
en ik krijg er de zenuwen van 
 
[…] 
 

Doodleuk zegt De Palm over dit vers: “We waren ervan overtuigd, dat zelfs de 
ferventste kattenliefhebster er geen aanstoot aan zou nemen”, een zin die voor de goede 
verstaander ook een dubbele bodem heeft [Ibid. 73] 

Julio Perrenal zong de lofzang van het door velen (o.a. de populaire Curaçaose 
columnist Tuyuchi en de katholieke geestelijkheid) zo verfoeide modernismo [Rutgers 1994: 
153]. Deze verheerlijking van het leven met seks, drank en moderne muziek dat brak met de 
katholieke moraal, is de inhoudelijke vernieuwing die het drietal in de Antilliaanse literatuur 
bracht. 
  In ‘De geboorte van Julio Perrenal’ stipt De Palm maar heel even de dubbelzinnigheid 
van calypso’s aan en zegt hij dat Curaçao ook liedjes met een dubbele bodem kende, maar dat 
men het hoogst ongepast vond deze ten gehore te brengen [De Palm 1979: 39]. Hij betrekt 
deze dubbelzinnigheid bovendien helemaal niet op de liedjes van Julio Perrenal. Zijn hele 
betoog staat in het teken van de onderwaardering van het Papiaments en dat zij met hun 
liedjes daar verandering in wilden brengen. Ook het feit dat hun liedjes niet door bands 
worden gespeeld wijt De Palm hieraan: “De combo’s, trio’s waren doodsbenauwd, dat zij aan 
populariteit zouden inboeten indien zij liedjes in het Papiamentu ten gehore zouden brengen!” 
[Ibid. 82] Hij herhaalt hetzelfde met andere woorden een zin verder als hij zegt dat zij niet 
voor mogelijk hadden gehouden “dat muziekgezelschappen – bestaande uit Curaçaoënaars - 
botweg zouden weigeren om in hun eigen taal te zingen […]” Toen hun liedjes op 7 juli 1943 
door de Curom toch zouden worden uitgezonden, verscheen een aantal muzikanten niet, zodat 
zijzelf moesten optreden. Door de context zal een lezer concluderen dat zij niet in het 
Papiaments wilden zingen. Het is een mystificatie die Jules de Palm heeft ingebouwd in zijn 
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betoog. Niet de Papiamentse taal moet een struikelblok voor de muzikanten zijn geweest, 
maar de opzienbarende inhoud die het moderne leven van drank, seks en feestvieren aanprees. 
Men kon op Curaçao achter de schermen van alles doen en zeggen, maar het was weer iets 
heel anders om dat ook in het openbaar te doen, dat hoorde niet.  
 

‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ 

Het verhaal De Kerstcakes van Sjon Keta heeft Jules de Palm niet voor de 
Wereldomroep geschreven. Het verscheen in het jaarboek 1954 van Sticusa. In het Nawoord 
van de bundel Antiya schrijft hij over de voorgeschiedenis: “Toen Debrot in 1954 een belofte 
aan Sticusa had gedaan om twee verhalen te leveren voor het jaarboek en die wegens tijdnood 
niet kon nakomen, droeg hij mij min of meer op zijn taak over te nemen. Ik voelde mij zo 
vereerd door het feit dat de schrijver van Mijn zuster de negerin mij in staat achtte hem te 
vervangen, dat ik onmiddellijk in de pen klom en ‘De kerstcakes van Shon Keta’ en 
‘Shòròmbu’, na eindeloos schaven, persklaar maakte. Zijn waardering voor het eerste verhaal 
toonde hij door het in extenso over te nemen in zijn exposé over de literatuur in de 
Nederlandse Antillen (Antilliaanse Cahiers, 1e jaargang, No. 1, juli 1955).” [De Palm 1981: 
103/104] Toen Jules de Palm het verhaal in de uitzending van 21 december 1955 zelf 
voordroeg, was het dus al twee keer in druk verschenen. In 1981 nam hij het op in zijn eerste 
verhalenbundel Antiya. Ik citeer uit de voordracht voor de Wereldomroep. 

Aan het begin vertelt hij dat een Nederlands meisje zich erover verbaasde dat er ook 
op Curaçao Kerst werd gevierd, terwijl daar toch helemaal geen winterse sfeer is. De verteller 
situeert zich dus in Nederland. Uit het vervolg van de inleiding blijkt ook dat hij zich tot een 
Nederlands publiek richt, want hij vertelt omstandig welke voorbereidingen voor het feest 
allemaal worden getroffen en legt de nadruk op zaken die anders verlopen dan in Nederland . 
Ook vertaalt hij Papiamentse woorden: “Mi tesoro” (mijn schat), “sjon grandi (grote pieten) 
en: “panbolo” (klein cakeje). 

De verteller maakt zich meteen kenbaar als Antilliaan, want hij heeft het in de eerste 
zin al over: ”wij op Curaçao” en heeft het even verder over de sfeer daar “die in onze ogen 
[…] de typische Kerstsfeer is”. Hij gaat niet uit van een Antilliaans referentiekader, maar van 
een Nederlands, vandaar dat hij de Antilliaanse opruimwoede voor Kerst vergelijkt met de 
Nederlandse voorjaarsschoonmaak en de Nederlandse uitdrukking “op haar Paasbest” 
verandert in “Kerstbest”: “Weken vóór de 25ste December verkeert het eiland reeds in een 
ondefinieerbare roes. Wat in Nederland in het voor-jaar geschiedt, de door mannen zo 
verfoeide schoonmaak, wordt in deze tijd gedaan. De winkeliers hebben het enorm druk, de 
straten zijn overvol, de mensen lopen iets vlugger dan gewoonlijk en hebben, in afwijking van 
andere dagen, haast om naar huis te gaan, omdat daar geschrobd, geverfd en flink opgeruimd 
wordt. Men zou met recht kunnen zeggen, dat Curaçao op haar ‘Kerstbest’ is ….” Hij somt 
vervolgens op wat er allemaal gekocht moet worden waarbij de Kerstcakes het belangrijkste 
zijn. Uit de inleiding wordt duidelijk dat de verteller als Antilliaan goed op de hoogte is van 
de Antilliaanse gebruiken. 

Na de inleiding springt de verteller naar het verleden toen hij op Curaçao hoofd van 
een padvindersgroep was en het plan kreeg een aantal cakes te laten bakken voor de armsten 
der armen die “een cakeloos, dus een onvolledig Kerstfeest zouden moeten vieren.” Ook hier 
laat hij blijken dat hij op de hoogte is van de Antilliaanse mentaliteit: “Ik was mij terdege 
bewust van de critische geest en de bijna deskundige smaak van de inwoners van ons eiland. 
Er moest dus gezorgd worden, dat er op de cakes niets aan te merken zou kunnen zijn.”  

Als hij Sjon Keta vervolgens op het hart drukt de cakes op tijd af te hebben, krijgt hij 
te horen dat hij niet zo Hollands moet doen. De cakes komen er; tot hier werkt de Antilliaanse 
aanpak van het hoofd van de padvindersgroep. Maar het uitdelen wordt een mislukking. Het 
eerste vrouwtje wil de cake niet omdat Sjon Keta haar nooit groet, bij de tweede arme zegt de 
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ik-figuur dat de pastoor de cake stuurt, maar deze man blijkt ruzie met de pastoor te hebben 
en bij de derde arme legt hij de cake stilletjes op de vensterbank, maar deze vrouw gooit de 
cake weg, omdat ze denkt dat er gif in zit. 

Zijn moeder laat zien hoe het wel lukt de cakes weg te geven: zelf zogenaamd 
proevend ervan eten, afgeven op de kwaliteiten van de beroemde cakebakster en zeer negatief 
spreken uitnodigen ook een stukje te proeven: “Ik kan er niet over roepen. Er zit, geloof ik, te 
weinig boter in … of te veel eieren … ik weet het niet, maar …. neen, veel is het niet. Proef jij 
eens even.” De goedheid en het padvindersidealisme van de ik-figuur lopen stuk in een 
maatschappij waar  ingesleten vetes en ingebakken wantrouwen de maatschappelijke 
vehoudingen bepalen. Wie goed wil doen, moet op die gevoelens inspelen. De impliciete 
kritiek die deze boodschap inhoudt, wordt getemperd door de humoristische manier van 
vertellen. De jeugdige ik-figuur krijgt een lesje hoe het in zijn eigen cultuur onder 
volwassenen toegaat.  

Van belang is de relatie tussen de ik-figuur en zijn moeder. Zij is evenals haar zoon op 
de hoogte van de Curaçaose eigenaardigheden, maar zij heeft wel de vaardigheid om gedaan 
te krijgen wat haar zoon voor ogen heeft. Ze is haar zoon behulpzaam, nadat ze hem mild op 
zijn tekortkoming wijst: “ ‘Wat ben je toch dom geweest’, zei mijn moeder hoofdschuddend. 
‘Wat ken je onze mensen slecht. Nu moet je eens opletten hoe je moeder zo iets aanpakt.’ […] 
Ze nam een cake en sneed er, onder luid protest van mijn kant, een stuk af. ‘Rustig maar, 
jongen,’ zei ze bedaard. ‘Ik weet heus wel wat ik doe en als je je laatste avontuur van 
gisteravond bekijkt, dan zul je wel begrijpen, waarom ik dit doe.’ ” 

‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ bevat een aantal ironische aspecten. Allereerst is het 
verhaal in zijn geheel een voorbeeld van situationele ironie, waarbij het beperkte weten van de 
ik-figuur komisch afsteekt tegenover het weten van de moeder. Omdat het de ik-figuur is die 
de onwetende is, is er in een deel van het verhaal ook sprake van zelfironie. Deze wordt weer 
afgezwakt, als blijkt dat zijn tekortkomingen veroorzaakt zijn door de slechtheid van de mens 
waarmee hij geen rekening houdt. Uiteindelijk blijken de cake-ontvangers degenen die het 
meest ironisch zijn beschreven, waardoor het verhaal kritiek uit op de aard van “onze 
mensen”. 

De Palm doet duidelijk moeite literair te schrijven in lange, vloeiende, samengestelde 
zinnen. Hij lijkt vaak in zijn woordkeuze aan te sluiten bij het mooi-schrijven van de 
Tachtigers, waarschijnlijk onder invloed van zijn vorming door de fraters. Een aantal 
voorbeelden hiervan: “Deze vraag ontsproot klaarblijkelijk uit het feit, dat voor dit kind het 
Kerstfeest een sfeer eiste, zoals zij die in haar land gewend was”; “Wat in Nederland in het 
voor-jaar geschiedt; “ meende een gelukkige inval te hebben”; “de bijna heroïeke taak”; “Ik 
was dus wel gedwongen mij te begeven naar ‘Mi tesoro’”; “Ik was mij terdege bewust”; “die 
mij onverwijld moest waarschuwen”; “voor een ieder” en: “blikte omhoog” [cursiveringen 
van mij]. Deze wat archaïsch aandoende woorden hebben een ironiserende uitwerking, wat de 
zelfspot die in het verhaal aanwezig is, versterkt. 

‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ heeft De Palm in 1981 opgenomen in zijn eerste 
verhalenbundel Antiya. Aan de verhaalinhoud is niet gesleuteld. Wel zijn er kleine 
wijzigingen. Zo is de alinea-indeling in de bundel anders en ook de interpunctie verschilt: er 
zijn meer komma’s. De Nederlandse spelling is hier en daar aangepast, zoals kokos voor 
cocos en december voor December. De spelling van het Papiaments verschilt. Voor de 
Wereldomroep volgt De Palm een eigen fonetische spelling: Sjon voor Shon, Tjandie voor 
Chandi, bonotjie voor bonochi, ottabanda voor Otrobanda, doesji voor dushi. Het meest 
opmerkelijke is het verwijderen van Antillianismen, wat letterlijke vertalingen zijn uit het 
Papiaments, tegen het Nederlandse taalgebruik in. Ik noem dit opmerkelijk, omdat Jules de 
Palm over dit verschijnsel in 1969 een proefschrift heeft geschreven, zodat hij er meer oog 
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voor gekregen had. Voor de radio vertaalt hij ‘Sjon grandi’ met ‘grote pieten’. In de bundel 
worden het hoge pieten.167  
 

‘Shòròmbu’ 

Ook het verhaal ‘Shòròmbu’ verscheen in het Sticusajaarboek van 1954 en in 
Antilliaanse Cahiers. Het is niet voorgedragen bij de Wereldomroep. Ik citeer uit de versie 
zoals ze is opgenomen in de bundel Antiya. Het is een ik-verhaal dat zich afspeelt in een klein 
Chinees restaurant in Otrobanda, waar de ik-figuur een glas bier drinkt terwijl hij wacht op 
zijn bestelling. Opeens staat er een zwarte reus voor hem die hem minachtend aankijkt en op 
een stoel naast hem neerploft. Het is Shòròmbu die er vaker blijkt te komen en die de Chinees 
afsnauwt en belachelijk maakt. Hij bestelt ijskoud bier, een gloeiend hete kippensoep en een 
sandwich met ham. 

Shòròmbu vraagt de ik-figuur of hij hem kent. Deze antwoordt koeltjes: “Ik geloof het 
niet.” Dan vraagt Shòròmbu of hij dan geen familie is “van die rooie vent, die altijd ruzie 
maakt als Jong-Holland tegen SUBT speelt en eeuwig dronken is? […] Toen hij zag, dat hij 
mij hiermee op de kast had, begon hij zo onbedaarlijk te lachen, dat de tranen over zijn 
wangen rolden.” (83). Als hij zijn sandwich krijgt, stuurt hij hem terug, omdat hij hem te dun 
vindt en er een blaadje sla bij is. Hij zegt: “Ik ben geen geit en ik eet dus geen groene 
bladeren. Bewaar die maar voor Chang-Kai-Shek. Schiet een beetje op en geef me iets 
eetbaars…” (84) 

Als de Chinees terugkomt met een homp brood met een dik stuk ham, is Bubu erbij 
gekomen, een kennis van Shòròmbu. Bubu vindt de nieuwe sandwich maar niks en zegt: “Je 
moest eens weten hoe die vuile Chinezen de Hollanders bedienen … Zij krijgen keurige, 
dunne sandwiches met een stukje tomaat, een vers blaadje sla …” (85). Bubu pakt een dunne 
sandwich van het blad van de Chinees en geeft die aan Shòròmbu die hem opeet, daarna de 
Chinees uitscheldt en wegloopt zonder te betalen. 

Als de ik-figuur afrekent, zegt hij tegen de Chinees, dat het niet mooi was wat 
Shòròmbu deed. Maar de Chinees winpelt het af: “’Oh mistel, Shòlòmbu zo goeie man,’ en 
hij grijnsde heel breed, ‘altijd glappen moet maken … altijd … zo goeie man…’ ”(87). De ik-
figuur denkt dat de Chinees het zelf maar moet weten als hij zo idioot is om zich zo te laten 
behandelen en gaat naar buiten. 

Buiten schiet Shòròmbu hem aan met de vraag wat de Chinees heeft gezegd. “Niets”, 
zegt de ik-figuur. Shòròmbu vindt Chang O.K. en geeft de ik-figuur het dubbele bedrag van 
zijn rekening om aan de Chinees te geven. Het begint de ik-figuur te dagen dat er sprake was 
van een practical joke met Chang. “Voor zijn tegenspel mocht Chang een vorstelijke fooi 
incasseren. De figuranten hadden voor de juiste sfeer gezorgd en mij was de rol van de 
verontwaardigde buitenstaander toebedeeld, een rol, die ik onbewust feilloos had gespeeld. Ik 
liep naar binnen en overhandigde het geld aan de Chinees, die mij triomfantelijk aankeek. Een 
staande ovatie viel ons ten deel.” (87/88). 

De ik-figuur vertelt het verhaal met de nodige zelfspot. Hij noemt het een practical 
joke, maar het is iets gecompliceerder dan dat. Het beetnemen gebeurt spontaan en de 
toeschouwers spelen ook spontaan mee. Voor het welslagen van de grap zijn de 
toeschouwers/medespelers onontbeerlijk. Zij zijn intuïtief op de hoogte van wat er gaande is, 
omdat zij behoren tot een zekere incrowd, terwijl de beetgenomene dat niet is en het ook niet 
in de gaten heeft. De ik-figuur had in het Papiaments ook kunnen concluderen: “Boso a nèk 

                                                 
167 Andere wijzigingen zijn: “Ik zeg, wat ik wil, begrijp je goed?” wordt: “Ik zeg wat ik wil, begrijp je me 
goed?”, “Als je niet kunt wachten, hoepel dan maar op,” wordt: “Als je niet kunt wachten, dan hoepel je maar 
op”, “Ik ben maar een arm mens,” wordt: “Ik ben maar een arme man” en “Spoedig kwam een vrouw voorbij,” 
wordt: “Spoedig kwam er een vrouw voorbij.” 
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mi.” [Jullie hebben me beetgenomen.] Het Papiamentse nèk impliceert beetnemen met een 
speels en plagend element. Een typisch geval van situationele ironie.  

De conclusie die de ik-figuur trekt, dat Chang het slachtoffer van de practical joke 
was, is vanuit Curaçaos perspectief en door de situationele ironie dubieus. De Palm geeft de 
lezer ook hints dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Chang kende de goede afloop al, daarom 
bleef hij de hele tijd door de vriendelijkheid zelve en hij nam het aan het eind zelfs op voor 
Shòròmbu. Hij speelde het spelletje dus mee. Slachtoffer is de ik-figuur zelf. Hij is het 
perfecte slachtoffer voor de grap omdat hij detoneert in de omgeving. Dat blijkt uit de 
opmerking van Shòròmbu tegen een kennis: “Als je weer eens dassen koopt, dan moet je niet 
zo gierig doen, Wembley-dassen blijven altijd keurig zitten, weet je …” (82). Deze 
opmerking slaat niet op de kennis, maar op de ik-figuur. Met iemand die zo detoneert, haalt de 
rest van het gezelschap een gemeenschappelijke grap uit. Niet Chang is het slachtoffer, maar 
de ik-figuur.  

De conclusie uit de analyse van de vroegste verhalen van De Palm is dat zij typisch 
Curaçaose onderwerpen hebben. Beide verhalen zijn ik-verhalen, met veel situationele ironie 
beschreven, waarin het lijkt dat de ik-figuur met zelfironie vertelt. Beide ik-figuren zijn 
Curaçaoënaars en op de hoogte van de Curaçaose gebruiken en gevoeligheden. Toch lukt het 
hun niet een zeker fiasco te ontlopen. In het verhaal over de Kerstcakes komt dit doordat de 
ik-figuur er niet vanuit gaat dat je alleen maar goed kunt doen als je inspeelt op de slechtheid 
van de mensen. Het verhaal is dan ook een impliciete kritiek op de aard van de 
Curaçaoënaars. In zekere zin is ‘Shòròmbo’ een omkering van ‘De Kerstcakes van Sjon 
Keta’. Hier gaat de ik-figuur wel uit van de slechtheid van de Curaçaoënaar, maar blijkt er 
van slechtheid uiteindelijk geen sprake. 
 

DE WERELDOMROEPBIJDRAGEN 
 

Twee gedichten  
Op zaterdag 17 april 1954 zond de Wereldomroep “Curaçaose gedichten” uit, 

voorgedragen door Jules de Palm. Volgens het typoscript waren dat twee gedichten van 
Lauffer en twee van De Palm zelf: ‘Shi Nostalgia’ en ‘Rabia’. Het laatste gedicht werd in 
1971 door Pierre Lauffer opgenomen in zijn anthologie Di nos [Lauffer 1971: 161], door 
Berry-Haseth e.a. in Pa saka kara deel III [1998:185] en ook in een Nederlandse vertaling in 
De kleur van mijn eiland [Broek e.a., 2006 II: 353]. Het eerste gedicht heb ik nergens in druk 
teruggevonden, zodat ik aanneem dat het ook voor het eerst door de Wereldomroep werd 
gepubliceerd. Ik citeer het in zijn geheel, waarna ik een Nederlandse vertaling geef.168 
 
SHI NOSTALGIA 
 
Ba’ bini manera contibu169 sin noi 
Forsa mi porta drenta 
Mi n’ ta corda cu b’a menta 
Cu bo tabata na caminda 
 
Pa cuminda pa chupa sanger 
di mi curason 
Ta di con 
B’a trocé pa saca delaster gota? 

                                                 
168 Met dank aan Chila Bolivar voor haar hulp bij de vertaling. 
169 Waarschijnlijk is ‘contibu’ een tikfout en moet het ‘conbitu’ zijn. 



 203

 
Bo bishita no tabata pasahero 
Ki ora ! B’a cai sinta 
Pa mió bo pinta 
E Corsou cu ta yama mi 
 
U170 ora lagrimanan ta pusta 
Pa yega mi boca 
Ni siquiera b’a troca 
Bo posicion pa bo hari bati man!  
 
 
[Vrouw Heimwee 
 
Je bent gekomen als ongenode gast 
Forceerde mijn deur om binnen te komen 
Ik herinner me niet dat je gemeld had 
Dat je onderweg was 
 
Als voedsel slurpte je bloed 
van mijn hart 
Waarom is het 
Dat je het tot de laatste druppel uitwrong? 
 
Je bezoek was niet kortstondig 
Verre van dat! Je ging zitten 
Zodat je beter kon schilderen 
Het Curaçao dat mij roept 
 
En toen tranen wedijverden 
Om bij mijn mond te komen 
Veranderde je niet eens van houding 
Om applaudisserend te lachen!] 
 

De Palm gebruikt hier het beeld van heimwee als een ongenode gast die plotseling 
binnenbreekt en je levensenergie opslurpt door beelden van Curaçao op te roepen. Het 
heimwee is hier iets wat je overkomt zonder dat je het zelf wilt en wat zichzelf versterkt door 
steeds nieuwe beelden van Curaçao op te roepen, als het eenmaal is opgekomen. De ik-figuur 
is onmachtig iets te doen tegen deze kracht van buiten.  

Deze voorstelling van zaken sluit aan bij een algemeen gevoel op Curaçao dat 
tegenslag van buiten komt als een gepersonifieerd iets, waar men niets tegen kan doen. Zo 
zegt men als men zich prikt aan een speld: “Angua a hinka mi.” [De speld heeft me gestoken.] 
Zo is ‘Shi Nostalgia’ ook in de beeldspraak typisch Curaçaos en als zodanig een bevestiging 
van wat het verkondigt: men komt niet los van zijn oorsprong ook al zou men dat willen. 

Heimwee is ook het onderwerp van het gedicht ‘Rabia’, dat bekender is omdat het in 
drie bloemlezingen is opgenomen. In de Nederlandse vertaling van Jules de Palm in De kleur 
van mijn eiland luidt de titel ‘Afkeer’. Ik citeer uit deze vertaling, hoewel de titel in de 
vertaling de connotatie van boosheid mist die het Papiamentse woord ‘rabia’ heeft. Het 

                                                 
170 Waarschijnlijk is ‘U’ een tikfout en is ‘Y’ bedoeld. 
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gedicht bestaat uit zeven korte strofen. De eerste zes begonnen identiek: “Ik heb een hekel”, 
waarna iets Nederlands volgt waaraan de ik-figuur zich stoort. In de eerste strofe richt de 
hekel zich op de Hollandse zon die te flemerig is. In de tweede is dat de maan die haar tranen 
niet kan intomen. In de derde zijn het de sterren die uit plichtsbesef verschijnen en meteen 
weer verdwijnen. In de vierde is het de wind, die wispelturig is en niet weet uit welke hoek hij 
moet waaien. In de vijfde zijn het de bomen die arrogant zijn, omdat ze het hoofd niet willen 
buigen voor God. In de zesde is het de zee, die denkt schoon te wassen, maar zelf vunzig is. 
De laatste strofe begint met “Grilligheden van de natuur”, waarmee hij de voorafgaande 
Hollandse zon, maan, sterren, wind, bomen en zee samenvat. Hij zegt erover dat hij niet 
waagt die te begrijpen, maar als hij zou kunnen kiezen: “slinger mij dan maar op Curaçao”.171 

In ‘Rabia’ wordt het verlangen naar Curaçao te gaan, dus het heimwee, opgeroepen 
door de afkeer van de Nederlandse natuur die de voorspelbaarheid van de Curaçaose mist. 
Waar het heimwee in ‘Shi Nostalgia’ een op zichzelf staande kracht was, die vanzelf 
binnensloop, is in ‘Rabia’ de afkeer van de Nederlandse natuur de motor die het verlangen 
oproept om op Curaçao te zijn. Nergens heeft De Palm een negatiever beeld gegeven van 
Nederland dan in ‘Rabia’. Behalve een overeenkomst in motief hebben ‘Shi Nostalgia’ en 
‘Rabia’ nog een overeenkomst. Dat is de behoefte van de ik-figuur aan voorspelbaarheid. In 
het eerste gedicht neemt de ik-figuur het Vrouwe Heimwee kwalijk dat ze onaangekondigd, 
dus onverwacht komt op een onvoorspelbaar moment. In het tweede neemt hij het de natuur 
kwalijk dat ze onvoorspelbaar is. 

Het is niet te achterhalen wanneer Jules de Palm deze heimweegedichten schreef. In 
ieder geval vóór 17 april 1954, de dag dat ze voor het eerst door de Wereldomroep werden 
gepubliceerd. Het is mogelijk dat De Palm zijn gedichten speciaal heeft geschreven voor deze 
uitzending. Het is ook mogelijk dat een of allebei uit een eerdere periode in Nederland 
stammen, zoals de zes maanden verlof in 1948, of uit de eerste jaren na 1949, toen hij m.o.- 
Nederlands studeerde. Wel is duidelijk dat gedaan werd alsof ‘Rabia’ voor het eerst werd 
gepubliceerd in Di Nos, de bloemlezing van Pierre Lauffer, die zeventien jaar later verscheen. 
Telkens als Lauffer een stuk opneemt dat eerder was gepubliceerd, vermeldt hij consciëntieus 
de bron, maar bij ‘Rabia’ wordt de Wereldomroep niet als bron vermeld, er staat er helemaal 
geen. De Palm heeft kennelijk verzwegen dat hij het gedicht eerder had gepubliceerd. 
Verderop zal blijken dat hij dit ook deed bij het verhaal ‘Toni’s Waterloo’. Doordat hij bij 
beide de Wereldomroep als bron verzweeg, is het verkeerde beeld dat Di Nos van de 
publicatiegeschiedenis gaf, blijven voortbestaan, zoals blijkt bij Broek e.a. [2006 II: 353]. 
 
‘Toni’s Waterloo’ 

Op 20 augustus 1956 zond de Wereldomroep het verhaal ‘Toni’s Waterloo’ uit. Een 
bewerking naar het Papiaments nam Pierre Lauffer in 1971 op in zijn bloemlezing Di Nos 
[Lauffer 1971: 162-165] en Berry-Haseth in 1998 in Pa saka kara [deel III: 186-188] De titel 
is dan veranderd in ‘Toni Gonsalez’.172 Een Nederlandse bewerking van deze Papiamentse 
versie verscheen in 1981 in De Palms bundel Antiya [De Palm 1981: 35-43]. Deze laatste 
versie nam Broek [2006: 354-358] ook op in zijn anthologie De kleur van mijn eiland. De 
publicatiegeschiedenis van dit verhaal laat dus zien dat de oerversie speciaal geschreven is 
voor de Wereldomroep.  

                                                 
171 Vergeleken met de Wereldomroepversie van ‘Rabia’ komen in Di Nos kleine wijzigingen voor. De spelling 
is gemoderniseerd, zo wordt “cu” veranderd in “ku”en “yen” wordt “jen”. In de derde strofe verandert “mustra 
nan cara” in “ku ta mustra kara”, wat een ritmische verbetering is. Dat is ook het geval bij de verandering in de 
laatste strofe, waar “Pero si ta permiti” in “Ma si ta permiti”. Inhoudelijke wijzigingen zijn dit niet. 
 
172 In het Wereldomroepverhaal spelt De Palm Gonzales, in alle latere versies wordt dit Gonzalez. 
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Het verhaal gaat over de Venezolaanse winkelier Toni Gonsales die op Curaçao 
helemaal geaccepteerd werd. Hij was vermogend door smokkelhandel en bezat zes huizen die 
hij verhuurde aan Nederlanders, omdat zij prompt de huur vooruit betaalden. Ook dit werd 
door de Curaçaoënaars geaccepteerd. Zelf verklaarde de Curaçaose Venezolaan deze tolerante 
houding door het feit dat hij nooit beslissingen nam die onaangenaamheden kunnen 
veroorzaken: “Wie beslist, maakt een keuze en wie een keuze maakt, trapt praktisch altijd op 
de eksterogen van de lange tenen van de Curaçaoënaars.” Als er toch iets gedaan moest 
worden, waarvan de afloop niet zeker was, dan stuurde hij zijn hulp Buster Keaton, een 
breedgeschouderde man die nooit lachte. 

Op een dag hoort de pastoor dat er een huurhuis leeg komt. Hij gaat naar Toni en 
dringt er bij hem op aan het huis te verhuren aan twee Curaçaose kwezels. Uit angst bij een 
weigering de klandizie van de kerk te verliezen stemt Toni hiermee in. Wel laat hij weten dat 
hij de kerk door omstandigheden niet langer wekelijks gratis kaarsen levert voor het beeld van 
St. Antonius van Padua. Wat Toni vreesde, gebeurt inderdaad: na drie maanden is er nog geen 
cent huur betaald. Ook Buster Keaton lukt het niet de dames tot betalen te bewegen, tot 
ongenoegen van Toni die hem zegt dat hij “maar eens een voorbeeld moest nemen aan zijn 
baas, die alles, maar dan ook alles gedaan kreeg”. Buster Keaton daagt hierop zijn baas uit het 
dan zelf te doen, wat gebeurt. 

Als hij bij de kwezels komt, overrompelen ze hem met het verhaal dat hun gebed is 
verhoord. Ze hadden die ochtend geen geld voor een kop koffie en daarom hadden ze de hele 
tijd gebeden om uitkomst. Toni is de redding die God hen stuurt, want hij zal hun “een kopje 
koffie toch wel gunnen, nietwaar? Misschien ook wel een boterham, misschien wel een 
belegde boterham, nietwaar? […] Na een ritselende handdruk stommelde de arme Toni naar 
buiten.” Terug bij Buster Keaton zegt hij dat alles voor elkaar is, want ze zullen de volgende 
week betalen en Buster Keaton moet dan de huur gaan ophalen. 

Zoals de titel van het Wereldomroepverhaal aangeeft, heeft Toni zijn Waterloo 
gevonden in de twee kwezels. Het verhaal beeldt uit dat Curaçaose huurders slim zijn in het 
ontduiken van de huur en dat alle listen om de huur toch te krijgen, stuk lopen. In het verhaal 
is dit een tegenstelling met de zogenaamde godvrezendheid van de kwezels. Ook in ‘Toni’s 
Waterloo’ focust het verhaal helemaal op een eigenaardigheid van Curaçao. Het is een verhaal 
geschreven in de hij-vorm. De verteller richt zich niet specifiek tot een bepaald publiek, maar 
laat wel blijken goed op de hoogte te zijn van typisch Curaçaose omstandigheden, zoals de 
dingen die iedereen weet: waarom hij zijn huizen alleen aan Nederlanders verhuurt en dat zijn 
vermogen hoofdzakelijk met smokkelhandel was verdiend. Hij legt ook uit waarom men hier 
in het geval van Toni niet over spreekt: “over zulke dingen wordt niet gesproken als men - 
zoals Toni - goedlachs, royaal en beminnelijk was en bovendien elk jaar in een nieuwe 
Oldsmobile reed en de eerste de beste een lift aanbood.” Ook de kwezels worden in een 
ruimer Curaçao’s verband geplaatst: “Zoals het meer gaat op Curaçao, wist niemand precies 
hoe deze dames heetten. Men noemde ze doodgewoon “Bles en Pony”, omdat ze eeuwig en 
altijd samen waren.”  

Toni wordt met een milde ironie beschreven als slachtoffer van de kwezeligheid van 
Bles en Pony. De ironie waarmee de kwezels worden neergezet is scherper door het verschil 
tussen hun opzichtige godvruchtigheid en hun fabelachtig vermogen schuldeisers met een 
kluitje in het riet te sturen. De ironie wordt hier gebruikt om kritiek op deze huichelachtigheid 
uit te drukken. Ook de pastoor wordt kritisch beschreven. Hij wil dat Toni het huis aan de 
kwezels verhuurt omdat de parochie “onnoemelijk veel” aan hen te danken had. De verteller 
zegt vervolgens dat de pastoor een man van weinig woorden is, maar dat zijn ogen de spiegels 
van zijn ziel waren, Hij voegt er ironisch aan toe: “brandschone spiegels: vriend en vijand 
konden duidelijk lezen wat er in hem omging.” Wat Toni in die ogen leest, is chantage. Als 
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hij het huis niet verhuurt, verliest hij de klandizie van de kerk. Zo brandschoon is die 
boodschap dus niet. 

De afloop van het verhaal wekt bevreemding. Toni zegt wel dat alles is opgelost en dat 
zijn hulpje Manus het geld de volgende week zal krijgen, maar dat is niet geloofwaardig 
gezien de eerdere ervaringen met de kwezels. 

Ook in Toni’s Waterloo houdt De Palm ervan niet-alledaagse woorden te gebruiken: 
“met elk wissewasje naar de huisbaas toesnelden”; “ factotum”; “de pastoor toevertrouwde”; 
“ zieltogende parochianen”; “chronique scandaleuse”; “een eventuele lichting van zijn 
doopceel”; “de kribbebijter”; “Toni stond verbouwereerd te kijken” en: “stommelde de arme 
Toni naar buiten” [cursiveringen van mij]. 

De voornaamste verandering die De Palm heeft aangebracht in de versie die is 
opgenomen in Di Nos en in het voetspoor hiervan ook in Antiya betreft de afloop van het 
verhaal. Ik citeer verder uit Antiya. In de eerste versie wordt Toni verstikt door de 
kwezeligheid van de dames die de Heer danken dat hun gebed werd verhoord, maar in de 
latere bewerking reageert hij anders. Hij omhelst de dames, geeft toe dat God hem gezonden 
heeft en stopt ze een briefje van 25 gulden in de handen. Vervolgens vraagt hij een enveloppe, 
waarin hij drie maanden huurschuld stopt en hij zegt: “ ‘Als straks Buster Keaton komt willen 
jullie wel zo vriendelijk zijn om hem deze te overhandigen, nietwaar, maar denk erom: 
mondje dicht. Geen woord!’ De dames klapten in hun handen en riepen kirrend uit : ‘U bent 
een grappenmaker, we begrijpen er niets van maar u kunt op ons rekenen.’ ” (42) Daarna gaat 
hij terug naar zijn vrienden in de bar, geeft iedereen een drankje en verzekert dat alles in orde 
is. Hij stuurt Buster Keaton naar de kwezels om het geld te halen.  

In de veranderde versie verliest Toni weliswaar de weddenschap met Buster Keaton 
dat hij de huur wel zou weten te innen, maar hij zorgt ervoor dat niemand dit te weten komt, 
zodat hij voor de buitenwereld de winnaar van de weddenschap is en zo zijn gezicht redt. In 
de radio-versie is dit niet het geval. Voor de luisteraar zal Toni de uiteindelijke verliezer zijn, 
omdat niets erop wijst dat Manus de huur wel zal krijgen. Hij houdt zich daar alleen maar 
groot, terwijl hij in de nieuwe versie de slimheid van de spin Kompa Nanzi heeft, doordat hij 
zich uit een netelige situatie heeft gered. Toni vindt in de latere versie van het verhaal in het 
oog van zijn vrienden dus niet zijn Waterloo. Hij houdt zijn naam hoog dat hij alles gefikst 
krijgt. Toni vindt zijn Waterloo niet, vandaar dat de titel is veranderd in ‘Toni Gonsalez’. Het 
verhaal krijgt een pointe en drukt uit dat wat de buitenwereld denkt dat er gebeurd is, 
belangrijker is dan wat er in feite gebeurde. 

De latere versie geeft Toni ook wat meer diepte. De Palm heeft in het begin een 
passage toegevoegd over zijn viriliteit. Elke twee jaar kreeg hij een zoon, wat hem 
bewonderende blikken van vrouwen en jaloerse opmerkingen van mannen oplevert. Toni 
krijgt zo een vleugje van de macho-figuur die trots is op zijn viriliteit. Hij vertelt dan ook in 
geuren en kleuren dat hij er persoonlijk bij is als een kind in een particuliere Venezolaanse 
kliniek bevalt. Dat de kinderen in Venezuela worden geboren wordt door de Curaçaoënaars 
niet gezien als een gebrek aan vertrouwen in de medische wereld van Curaçao, maar als een 
daad van wijs beleid. Met deze toegevoegde opmerking onderstreept de verteller zijn 
beginopmerking dat Toni volledig wordt geaccepteerd door de Curaçaose gemeenschap en 
wordt het duidelijk dat Toni een man is die alles zal doen om zijn imago hoog te houden.. 

In de nieuwe versie van het verhaal is weggelaten dat Toni niet langer gratis kaarsen 
levert. De weglating komt de logica van het verhaal ten goede. Er zat een tegenstrijdigheid 
tussen het toegeven aan de pastoor uit angst de klandizie te verliezen van de kerk en deze 
kleine daad van verzet. Ook paste dit verzet niet bij het beeld dat de verteller van Toni 
schetste: een vrolijke, genereuze man. Door de weglating valt het rancuneuze trekje van Toni 
weg. 
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Er is ook een toevoeging die licht werpt op een geheime droom van Toni. Hij zou 
graag lid willen zijn van een loge van vrijmetselaars, maar hij vreest dat hij als Venezolaan 
genoegen zou moeten nemen met het logegebouw dat in een achteraf-steegje ligt. Met deze 
toevoeging laat de verteller zien dat de Curaçaoënaars hem weliswaar accepteren, maar dat in 
Toni zelf toch de twijfel bestaat of hij er werkelijk bij hoort. 

Ook de figuur van Buster Keaton en zijn relatie met Toni komt beter uit de verf door 
een toevoeging over hem. Toni noemt hem vanaf het begin “hermano” (broer) en dat was een 
intuïtieve voltreffer, want Buster Keaton had ondanks zijn stuurse uiterlijk zijn levenlang 
gehunkerd naar een blijk van affectie. Het zorgde ervoor dat Buster Keaton voor zijn baas 
door het vuur ging. Door deze toevoeging komt de opmerking van Buster Keaton dat Toni 
dan maar zelf het geld moet gaan halen, in een scherper licht te staan. Hij deed altijd alles 
gewillig en met ijver. Omdat hij nu weigert, weet de lezer hoe hopeloos de missie is. 

Er zijn nog vele kleine wijzigingen aangebracht. Zo is de huurprijs aangepast aan de 
stijgende prijzen, want de 200 gulden huur in 1956 worden er 400 in 1981. Soms wordt een 
woord vervangen door een synoniem. Zo verandert “vermogen” in “rijkdom”, “sprak” wordt 
“praatte”, “kribbebijter” wordt “man”.173  

In het nawoord van Antiya vertelt Jules de Palm over de ontstaansgeschiedenis van het 
verhaal ‘Toni Gonsalez’. Zijn vrouw zei eens dat zijn epitaaf zou luiden: “Hier ligt Jules de 
Palm, schrijver van ‘De Kerstcakes’.” (105). Hij voegt eraan toe: “De opmerking van mijn 
vrouw had […] tot gevolg, dat ik de hele nacht heb zitten zwoegen om nóg een herinnering 
aan mijn mager oeuvre toe te voegen: ‘Toni Gonsalez’ werd na een zware bevalling bij het 
krieken van de dag geboren. Het verhaal is nooit gepubliceerd.” (105). Hij probeerde het 
vergeefs op een studentenavond voor te lezen, waarna hij schrijft: “Het verhaal heb ik in 
portefeuille gehouden, zoals dat heet, totdat Pierre Lauffer bij het samenstellen van zijn 
bloemlezing Di Nos om proza verlegen zat. ‘Toni Gonsalez’ is toen in het Papiamentu 
herschreven.” (105-106) 

Het is een mooi verhaal, maar het heeft een hoog fictief gehalte. De feiten zijn dat hij 
‘Toni’s Waterloo’ op aandrang van Van de Walle heeft geschreven in 1956, het niet in 
portefeuille heeft gehouden, maar publiceerde via de Wereldomroep; dat het in 1971 werd 
vertaald in het Papiaments en omgewerkt tot ‘Toni Gonsalez’, dat weer in het Nederlands 
werd vertaald voor de bundel Antiya in 1981. De Palm was overigens de eerste die dit lachend 
toegaf toen ik hem mijn bevindingen vertelde. Verderop in dit hoofdstuk meer over het 
nawoord van Antiya. 
  
‘Het oude gareel ontwend’ 

Op 3 september 1956 werd het verhaal ‘Het oude gareel ontwend’ uitgezonden. De ik-
figuur komt na een afwezigheid van vijf jaar aan op de luchthaven van Curaçao en meteen na 
aankomst schiet hij zijn eerste bok door te zeggen dat hij het warm heeft. De stewardess en de 
autoriteiten behandelen hem hierom misprijzend, omdat zij het als een verwijt aan Curaçao 
opvatten. De tweede bok schiet hij bij de keuze van een taxichauffeur. Hij kiest er eentje die 
door de anderen wordt gemeden vanwege zijn politieke kleur. Hierdoor denken de omstanders 
automatisch dat de ik-figuur zijn politieke vriend is, zodat hij door de omstanders argwanend 
wordt bekeken en allle gesprekken om hen heen opeens stilvallen. De derde bok blijkt hij 
geschoten te hebben door zijn komst niet aan zijn moeder te melden, wat ze hem kwalijk 
neemt. 

Allerlei mensen komen hem vervolgens hartelijk begroeten, maar de ik-figuur kan ze 
met de beste wil van de wereld niet thuisbrengen en dat straalt hij ook uit, waardoor men 
                                                 
173 Een duidelijke vergissing wordt ook rechtgezet. In ‘Toni’s Waterloo’ heeft De Palm het over verhuurders als 
hij huurders bedoelt. 
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weggaat, “terwijl er nog genoeg onder de kurk zat.” De volgende avond wil hij een vriend 
bezoeken, maar zijn moeder belet dit. Haar vriendin Nini en een paar oude bekenden komen. 
Zijn moeder hierover: “Wanneer ik hoofdpijn heb […] dan haalt Nini voor mij een aspirine en 
niet die fraaie vriend, die je nodig moet opzoeken.” Hij wil zijn vriend waarschuwen dat hij 
niet komt, maar zijn moeder wil dat eigenlijk niet: “Als je niet komt, merkt hij dat wel”, zegt 
ze. Als hij het huis van zijn vriend belt, krijgt hij te horen dat hij ook niet werd verwacht: 
“Neen, van een afspraak wist men niets, ik moest dat niet zo nauw nemen en niet zo Hollands 
doen ….” 

Hij kijkt de “oude, halfkindse Nini” in een kwartier weg. Van zijn moeder moet hij 
haar een paar gulden meegeven. “Nauwelijks was de tweede aspirine-haalster in huis of ik 
zwaaide ostentatief een briefje van vijf voor haar bewratte neus.” Ze rent naar buiten en houdt 
daar een hele tirade wie hij wel was om te denken dat zij z’n geld nodig heeft. Hij troost zijn 
boze moeder en vraagt haar hoe hij dan had moeten handelen. Hij had moeten beginnen met te 
informeren naar haar jicht, dan naar de overledenen in de parochie, vervolgens na een goed 
uur naar haar kinderen en dan had hij lachend het geld in haar handen moeten duwen en 
fluisterend zeggen dat ze er iets lekkers voor moest kopen. De ik-figuur besluit heel spoedig 
de tropische sterrenhemel te gaan bewonderen, “zittend op de grillige rotsen te Malmok op 
Aruba…….”  

Het verhaal beeldt het prototype uit van de zwarte Hollander (Papiaments: makamba 
pretu, Sranan: blaka bakra), die na een verblijf in Nederland de Curaçaose omgangsvormen is 
vergeten. Hij houdt geen rekening met de overgevoeligheid voor elke kritiek op de 
omstandigheden op Curaçao, met het feit dat je meteen met een politieke partij wordt 
geassocieerd als je met iemand van die partij omgaat, met het feit dat je gastvrij moet zijn en 
dat uit in het uitvoerig informeren naar ziektes, sterfgevallen en familieleden, dat afspraken 
nog sneller worden vergeten dan dat ze zijn gemaakt en dat een gift zo gegeven moet worden 
dat ze niet kan uitdrukken dat de ontvanger hulpbehoevend is. Het verhaal drukt kritiek uit op 
al deze gewoontes, maar deze wordt getemperd door de zelfspot die er ook in doorklinkt. 

Toch speelt ook een ander aspect mee. Het gareel dat de ik-figuur ontwend is, is het 
traditionele conservatieve gareel van de Curaçaose maatschappij, dat hier wordt uitgedrukt 
door het gareel waar zijn moeder hem weer in wil krijgen. De moeder is zo de personificatie 
van het traditionele conservatisme. De ik-figuur is het niet eens met haar regime dat helemaal 
erop uit is de traditionele gebruiken te handhaven. Dat wil de ik-figuur niet en hij laat dat 
herhaaldelijk blijken. Hoewel hij weet dat het de gewoonte is dat familie je bij de luchthaven 
ophaalt, meldt hij zijn komst niet, omdat hij al dat gedoe bij aankomst niet wil. Zijn moeder is 
daar gepikeerd over, waarop hij zich verweert: “Ik merkte op dat de verloren zoon hartelijker 
was ontvangen …” Er klinkt verzet tegen de bedisselende moeder door als de ik-figuur 
opmerkt dat zijn moeder niet over belangstelling hoefde te klagen, als de stroom bezoekers 
komt, waarmee hij aangeeft dat ze eigenlijk niet voor hem, maar voor zijn moeder komen. Er 
klinkt ook spot door als hij zegt dat hij wel voor het bezoek van Nini thuis zal blijven: “ ‘Ik 
blijf wel, moeder, ik blijf wel’, onderbrak ik haar woordenstroom. ‘Ik zal wel weer heel braaf 
zitten grinneken als ze zeggen, dat ik er goed uitzie en ik zal heel geheimzinnig doen als ze 
het over mijn trouwplannen hebben.’ ”  

 De ironie in het verhaal richt zich vooral op de bezoekers: “in minder dan geen tijd 
voelde ik, dat ik weer ‘thuis’ was door de typische afkortingen van namen […] Ik werd 
achtereenvolgens heel innig omhelsd door Dodo, Didi en Dada. Boeboe, Bèbè en Bòbò 
dronken op mijn verbleekte kleur. Chocho kneedde mijn bovenarm, Kiki trachtte vergeefs 
mijn middelhandsbeentjes te vergruizelen terwijl Momon mij als punching-bag gebruikte.” 

Het taalgebruik is niet altijd even soepel. Soms is het stijf ambtelijk: “De stewardess 
[…] keek mij zo misprijzend aan alsof de weersgesteldheid van Curaçao onder haar 
verantwoording berustte.” Soms is het gemaakt literatuurderig: “Uit de koele blik van mijn 
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moeder werd mij duidelijk, dat ik zo langzamerhand tot een echte Nimrod was uitgegroeid en 
dat ik met een precisie een betere zaak waardig zonder enig blijk van medelijden ettelijke 
bokken had neergeknald.” [cursiveringen van mij]. Uit het taalgebruik blijkt wel dat De Palm 
literaire pretenties heeft. 

In de bundel Antiya is een bewerking van ‘Het oude gareel ontwend’ opgenomen 
onder de titel ‘Weerzien’. In de bundel zijn een aantal toevoegingen. Een deel hiervan lijkt 
weinig betekenis te hebben. Zo noemt hij de naam van het vliegveld: “de Dr. Albert Plesman 
Luchthaven – een naam, die zowel Engels als Spaans sprekende toeristen hoofd- en 
tongbrekens bezorgt –”. (71) Met deze toevoeging uit De Palm waarschijnlijk zijn 
ongenoegen over de naamsverandering die had plaats gevonden. Vanouds heette de 
luchthaven Hato Airport. Een uitbreiding ter verduidelijking voor een Nederlands publiek 
geeft De Palm in de bundel als hij het heeft over het geluid dat de stewardess maakt met 
gestulpte lippen. Voor de radio zei hij: “In Nederland is dit geluid doorgaans bekend bij de 
voerman, die zijn paard wil aanvuren; in de Antillen wordt deze zuigklank of “click” 
geïntensiveerd en kan dan van alles betekenen.” Het door mij gecursiveerde deel is in de 
bundel vervangen door: “om ergernis of minachting uit te drukken”.(71) Deze verandering is 
een verduidelijking voor een publiek dat het omschreven geluid, noch zijn betekenis kent. 
Voor een Antilliaans publiek was deze verduidelijking overbodig. 

Een langere uitweiding geeft de bundel over de taxichauffeur die hem naar het huis 
van zijn moeder reed. Voor de radio zei hij alleen: “Joviaal sloeg ik hem op de schouder en 
schoot daarmee mijn tweede bok. Dit begreep ik omdat het geluid van de technicolor-film, 
waarin ik als figurant rondliep, eensklaps uitviel. Wat was het geval? Deze man behoorde niet 
tot de “goede” politieke partij en door in zijn wagen te rijden werd je min of meer als zijn 
politieke vriend beschouwd.” In de bundel volgt na “uitviel”: “De chauffeur legde mij, 
zichtbaar ontstemd, uit, dat hij niet tot de ‘goede’ politieke partij behoorde en daarom als een 
paria door zijn collega’s werd genegeerd. Door in zijn wagen te rijden had ik mezelf een 
politiek etiket opgeplakt, dat ik moeilijk zou kunnen verwijderen. Onderweg informeerde hij 
langs zijn neus weg of ik familieleden, vrienden of kennissen over mijn aankomst had 
ingelicht omdat hij het - ik moest het hem vooral niet kwalijk nemen, dat hij zo onbescheiden 
was - een tikkeltje vreemd vond, dat ik door niemand was afgehaald en als Curaçaoënaar 
‘gedoemd’ was van een taxi gebruik te maken.” (72) Ook deze uitweiding dient om een niet-
Antilliaans publiek uit te leggen hoe verpolitiekt het eiland is en hoe vreemd het is als je niet 
door familie wordt afgehaald. 

Een lange uitweiding van twee pagina’s in de bundel gaat eerst over de nachtelijke 
geluiden, die hij ontwend is en vervolgens over de ervaringen tijdens de eerste dag. De 
kennissen die hij ontmoet, keren zich al gauw van hem af en de buurt waar hij als kind had 
gespeeld, bleek hij in Nederland geïdealiseerd te hebben. Een oude vriend, die socioloog is, 
legt hem uit dat een teruggekeerde afgestudeerde Antilliaan als een rara avis wordt 
beschouwd: zijn belangstelling was mondiaal geworden en bij kritiek kreeg hij te horen “dat 
hij geïnfecteerd was door het pessimisme van West-Europa” (75) en dat hij zich moest 
aanpassen aan de zeden en gewoonten van zijn geboorte-eiland. De toevoeging eindigt met: 
“’s Avonds begreep ik, met een zekere weemoed, dat ook ik het oude gareel danig was 
ontwend.” (75/76) De toevoeging in de bundel geeft een sociologische verklaring voor de 
vervreemding van zijn oorsprong, waardoor ze voor Nederlanders beter te plaatsen is. 

Op een aantal punten is in de bundel iets weggelaten dat wel in de radioversie stond. 
Het zijn stilistische verbeteringen zoals het weglaten van het overbodig verhevigende “heel” 
als hij de taxichauffeur ziet: “Hij stond heel bescheiden achteraf” [cursivering van mij]. Soms 
ook betekent de verandering het verbeteren van een raar beeld. Zo varieert hij voor de radio 
op het feit dat hij de ene bok na de andere schiet in de zin: “Uit de koele blik van mijn moeder 
werd mij duidelijk, dat ik zo langzamerhand tot een echte Nimrod was uitgegroeid en dat ik 
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met een precisie een betere zaak waardig zonder enig blijk van medelijden ettelijke bokken 
had neergeknald.” In de bundel wordt deze rare zin verbeterd tot: “Uit de koele blik van mijn 
moeder begreep ik, dat ik de wetten van de gastvrijheid had overtreden.” (73) Het is 
tegelijkertijd een verandering van ingewikkeld bedachte schrijftaal in de richting van een 
normaler taalgebruik. Is “ettelijke bokken neergeknald” nog op te vatten als een mislukte 
poging te variëren op een Nederlands spreekwoord, de volgende verandering in de bundel is 
het verbeteren van een fout in een spreekwoord. Als de ik-figuur naar een goede vriend wil, 
terwijl er bezoek voor hem zal komen, volgt er in de bundel: ”Dit was nou net de druppel, die 
de emmer van haar opgekropte teleurstelling en woede deed overlopen.” (76) Voor de radio 
had De Palm gezegd: “Dit was nou net de druppel die het vat van haar opgekropte 
teleurstelling en woede deed overlopen.” [cursivering van mij]. 

Nog een verandering van statige schrijftaal naar normaler taalgebruik vindt plaats aan 
het begin van het verhaal als de ik-figuur zijn eerste bok schiet met de opmerking dat hij het 
warm heeft. Het klonk als een soort verwijt en de reactie liet dan ook niet op zich wachten. 
Voor de radio formuleert De Palm deze als volgt: “De stewardess keerde zich dan ook met 
een ruk om en keek mij zo misprijzend aan alsof de weersgesteldheid van Curaçao onder haar 
verantwoording berustte.” In de bundel wordt dit: “De Curaçaose stewardess keerde zich dan 
ook met een ruk om en keek mij misprijzend aan alsof zij de verantwoording droeg voor de 
weersgesteldheid van Curaçao.” (71) [cursiveringen van mij].  

Ook de titelverandering is een opschuiven naar normaler taalgebruik. De radiotitel 
‘Het oude gareel ontwend’ is stijfjes en statisch, maar is veelzeggender dan het korte 
‘Weerzien’. De veranderingen zijn dus vooral een aanpassing aan een Nederlands publiek en 
stilistische verbeteringen. 
 
‘’t Geluk gaat de drempel over’  

Op 31 december 1956 zond de Wereldomroep het verhaal ‘’t Geluk gaat de drempel 
over’ uit. De ik-figuur vertelt dat hij de buitenlandse correspondentie doet voor de 
welgestelde Manuel die een grote manufacturenzaak heeft. Hij wordt er goed voor betaald, 
maar zijn moeder heeft er een zwaar hoofd in, omdat al zijn voorgangers waren ontslagen. 
Manuel zeurt de ik-figuur aan zijn hoofd dat hij hem eens een grote dienst moet bewijzen. 
Met Kerstmis verraste Manuel de ik-figuur met een pakket en hij zegt: “My good friend, nog 
één week.” De ik-figuur antwoordt lachend: “Dan is het nieuwjaar.” 

Voor oudejaarsavond had hij met Manuel afgesproken op het Brionplein, waar de 
bisschop met de jaarwisseling de bevolking zijn zegen geeft. Zijn moeder stribbelt tegen en 
hij moet beloven meteen na de zegen naar huis te gaan om volgens traditie ook de moederlijke 
zegen te ontvangen. Maar het lukt hem niet weg te komen, hij wordt door Manuel 
meegetrokken naar de zaak. Hij moet als eerste naar binnengaan: “Met tranen in de ogen 
vertelde Manuel mij, dat ik hem dit jaar geluk zou aanbrengen omdat ik als eerste over de 
drempel was geweest.” Vervolgens drinken ze een glas champagne, waarbij Manuel ervoor 
zorgt dat het glas van de ik-figuur valt en breekt: “Zijn blijdschap kende geen grenzen …. 
‘Sjerven’, jubelde hij, ‘sjerven’!” 

In februari wint Manuel de hoofdprijs van f. 60.000 in de loterij. Als de ik-figuur 
thuiskomt, staat er als dank een mand met de duurste vruchten en dranken. Zijn moeder is 
boos en vraagt waarom hij die mand krijgt. Ze neemt geen genoegen met zijn ontwijkend 
antwoord, want ze heeft al gehoord dat Manuel verkondigt dat de ik-figuur zijn geluksbrenger 
was, omdat hij in het nieuwe jaar als eerste over zijn drempel is gegaan. De ik-figuur noemt 
dat onzin, maar zijn moeder verwijt hem dat hij alles onzin noemt, ook als ze op 
Oudejaarsavond met wierook door het huis loopt om het onheil te weren. Ze huilt: “Nu bezorg 
je die vuile rijkaard de zestigduizend pop, die mij toebehoorden.” Ze gooit de mand de straat 
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op. De ik-figuur moet zijn baantje opgeven. Ook de twee briefjes van duizend die Manuel uit 
dankbaarheid kwam bezorgen, werpt ze hem met een hautain gebaar na. 

Het verhaal is bestemd voor een Curaçaos publiek, omdat er nauwelijks uitleg wordt 
gegeven over het heersende bijgeloof. Iedereen op de Antillen weet waar het over gaat. Het is 
het eerste verhaal van De Palm waarin het magisch denken een rol speelt. Het beeldt de 
botsing uit van een Curaçaose moeder, die hecht aan de oude tradities en het magische denken 
en haar zoon die er niet in gelooft. De zoon is even Curaçaos als zijn moeder. Hij weet wat hij 
moet zeggen op Curaçao, ook al vindt hij het onzin. Dit blijkt direct in het begin van het 
verhaal: “Tot vervelens toe had hij aan mijn hoofd gezeurd, dat ik hem eens een grote dienst 
moest bewijzen. Hoewel ik hem telkens opnieuw verzekerde dat ik gewoonweg zat te popelen 
‘om de eer te kunnen hebben zijn slaaf te mogen zijn’ – dergelijke onzin moest je wel 
uitkramen als je voor de buitenlandse correspondentie zo goed werd betaald – toch bleef 
Manuel mij als het ware achtervolgen met zijn geteem.” 

Het verhaal zelf heeft een ironisch verloop. De ik-figuur vindt het magische denken 
maar onzin. Tegelijkertijd wint Manuel wel de hoofdprijs in de loterij, zodat zijn moeder zich 
in het gelijk gesteld voelt. Dit ironische verloop staat haaks op de ironie die de ik-figuur toont 
tegenover het magisch denken. Het stelt de lezer voor het probleem welke visie De Palm nu 
eigenlijk heeft. 

In 1981 nam Jules de Palm een bewerking van ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’ op in 
de bundel Antiya. Hij heeft het begin grondig gewijzigd. Nu is het de moeder die graag wil dat 
de ik-figuur bij Manuel gaat werken, omdat het geld na de dood van de vader hard nodig is. 
De frase dat de ik-figuur graag de slaaf speelde, is hem ingegeven door zijn moeder die hem 
op het hart had gedrukt “Manuel zeer hoofs te behandelen en als het enigszins kon in 
parabelen te spreken of in ieder geval mooie volzinnen te bedenken, die zijn ijdelheid 
streelden.” (52). Als hij zich bij zijn zus hierover beklaagt, legt deze hem uit dat Manuel 
“moeders hart had gestolen door zijn levensfilosofie. Hij zou er in de loop der tijden van 
overtuigd zijn geraakt, dat de mensheid in twee categorieën moest worden ingedeeld: 
‘geluksbrengers’, die je in de watten moest leggen en ‘onheilsdragers’, die je moest zien te 
mijden.” (53). Nu begrijpt de ik-figuur waarom al zijn voorgangers waren ontslagen en dat hij 
bij de eerste groep was ingedeeld. Hij begrijpt ook waarom deze filosofie zijn moeder 
aanspreekt: “Zij […] liet haar leven toch wel leiden door bijgelovigheden, die ik hartgrondig 
verfoeide.” (53). De toevoeging in de bundel geeft vervolgens een aantal voorbeelden van dit 
magisch denken. De toevoeging eindigt met de mededeling dat zijn moeder met een zekere 
trots aan iedereen verklaarde “dat Manuel de gestadige bloei van zijn nering aan haar zoon te 
danken had.” (54) 

Door de toevoeging wordt het magische element in het verhaal uitgebreid. De ik-
figuur vindt het nu niet alleen “onzin”, maar formuleert sterker: hij verfoeit het magisch 
denken hartgrondig. De aangebrachte wijziging in de houding van de moeder tegenover 
Manuel doet beiden nu vanaf het begin kennen als gelijkgestemde zielen als het over het 
magisch denken gaat. Verderop in het verhaal zorgt de andere houding van de moeder 
tegenover Manuel ook voor een verandering. Als de ik-figuur haar vertelt dat Manuel hem 
heeft gevraagd samen met hem Oud en Nieuw op het Brionplein te vieren, is ze laaiend 
enthousiast. Door de toevoegingen is een Nederlands publiek beter voorbereid op een verhaal 
waarin het magische denken, door de ik-figuur bijgeloof genoemd, een grote rol speelt. De 
moeder wordt meteen geschilderd als iemand die dat magisch denken aanhangt, waardoor 
haar reactie op het eind vanuit haar optiek logisch is. 

Er is ook een toevoeging over de figuur van Manuel. Hij wordt voorgesteld als een van 
de vele Libanezen die voor de Shell kwamen, maar een eigen winkel zijn begonnen. Als hij 
met heimwee over Libanon vertelt, eindigt hij altijd “te verzekeren, dat zijn welvoorziene 
beurs een dankbare compensatie was voor het gemis van zijn talrijke familieleden, die er toch 
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alleen maar aanvallen op zouden hebben gepleegd.” (55) Voor een Curaçaos publiek hoefde 
deze uitweiding niet, maar een Nederlands publiek zou niet begrijpen dat Manuel een 
Libanees is met deze achtergrond. 

Nog een uitbreiding krijgt het verhaal in de bundel door te vergelijken hoe in de 
huiskamers van Nederland en op het Brionplein op Curaçao de jaarwisseling wordt gevierd. 
In Nederland wordt gesproken over het afgelopen jaar, op Curaçao haalt men het nieuwe jaar 
feestelijk binnen, zodat de jaarwisseling gericht is op wat komen gaat. Dit laatste is een 
ondersteuning van het bijgeloof dat wie het eerst over je drempel gaat, geluk of ongeluk 
brengt. De ik-figuur zegt er overigens nadrukkelijk bij dat hij zijn kennis over de Nederlandse 
manier van vieren uit boeken heeft, waaruit blijkt dat hij niet in Nederland is geweest.174  

In ‘’t Geluk gaat de drempel over’ is de moeder weer het symbool van het ouderwetse 
conservatieve Curaçao, waarvan nu vooral het bijgeloof een rol speelt. In ‘Het oude gareel 
ontwend’ kon men nog denken dat de ik-figuur progressievere ideeën in Nederland had 
opgedaan, nu is de hoofdfiguur zelfs niet in Nederland geweest, zodat de controverse tussen 
de moeder als vertegenwoordiger van het conservatisme en de zoon als vertegenwoordiger 
van modernere denkwijzen in dit verhaal niets met invloeden van buitenaf te maken heeft. 
 
“De Curaçaoënaar en ….” 

De serie “De Curaçaoënaar en … “ begint op 15 november 1956 met een beschouwing 
over de winter. Centraal staat de gedachte die al in de tweede zin wordt geuit: “Voor de 
Curaçaoënaar is de winter in de eerste plaats een tijd van heimwee en melancholische 
stemmingen.” Als de winter “koud en wreed aanklopt”, is de Antilliaan zichzelf niet meer. 
Normaal loopt hij fier te flaneren, luid te lachen en hij onderstreept zijn woorden met brede 
armgebaren. Nu loopt hij haastig met zijn handen in zijn zakken en een grimmig gezicht. De 
Kerstliederen en de etalages roepen herinneringen in hem op aan de bedrijvigheid in de 
Heerenstraat en Breedestraat, aan whisky-soda, Kerstcakes, Kerstham, panbolo en 
kerkklokken. 

De beschouwing krijgt een verrassende wending als hij zich tot de luisteraars op de 
Antillen wendt met de zin: “U zult zich afvragen, luisteraars, wat kunnen wij daar tegen [het 
knagende heimwee] doen?” Hij antwoordt: “door ze [de Antillianen in Nederland] te tonen, 
dat U meer dan ooit met hen meeleeft, niet door hen te beklagen of te jeremiëren, maar door 
ze te steunen door een bemoedigend woord, door een aardig pakketje, door iets typisch 
Curaçaos.” Want de winterkou kunnen de Curaçaoënaars wel aan door zich dik te kleden en 
stevige kost te eten, maar ze moeten zich wapenen tegen melancholie, “tegen een 
droefgeestigheid, die plotseling kan opkomen en die in de hand gewerkt wordt door het 
gevoel van verlaten en vergeten te zijn.”  

Het is een heldere beschouwing, mooi van opbouw met fraai gevormde zinnen. 
Centraal staat het heimwee, dat hij omschrijft als een “droefgeestigheid die plotseling kan 
opkomen”, door het contrast van de gezellige gemeenschappelijke bedrijvigheid op Curaçao 
en de verlatenheid in Nederland. De Palm richt zich rechtstreeks tot de Curaçaose luisteraars 
met wie hij een wij-gevoel opbouwt, dat in de slotzin tot uiting komt: “Laten wij dus onze 
tropenzonen en dochteren steunen in de komende wintermaanden en laten wij ervan overtuigd 
worden, dat de z.g. gevaren van de winter voor de Curaçaoënaar in een ander vlak liggen dan 
wij doorgaans vermoeden.” De zin geeft weer hoezeer De Palm zich tijdens het schrijven van 
zijn beschouwing steeds meer is gaan verplaatsen in de Curaçaose luisteraar. Hij begon met 
zijn perspectief in Nederland, maar hij eindigt met zijn perspectief op Curaçao door zich af te 

                                                 
174 Verder zijn er een aantal kleine wijzigingen in de woordkeus, die van weinig belang zijn. Zo heeft De Palm 
aan het eind de zestigduizend gulden “die mij toebehoren ”veranderd in: “die natuurlijk voor mij bestemd 
waren.” Hoofddoel van de uitbreidingen was het verhaal voor een Nederlands publiek begrijpelijker te maken. 
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vragen wat wij kunnen doen tegen het heimwee van Curaçaoënaars in Nederland. Deze 
onlogische stap geeft aan dat hij zich geestelijk helemaal naar Curaçao heeft verplaatst. Het is 
een teken van zijn eigen heimwee, zodat hij als het ware in gedachten een pakketje naar 
zichzelf stuurt in Nederland. 

Op 29 november 1956 gaat het over de Curaçaoënaar en Sinterklaas. De Palm stelt dat 
Sinterklaas een echt Hollands feest is, dat op Curaçao ook wel wordt gevierd, maar lang niet 
zo intens als in Nederland. Hier wordt het hele leven in de laatste weken van november tot en 
met 6 december beheerst door Sinterklaas. Hij wordt binnengehaald met kanongebulder, 
klokkenspel en door duizenden en duizenden mensen. Na deze beschrijving komt De Palm tot 
zijn centrale stelling: “Als U zou kunnen zien, hoe hij officieel ontvangen wordt door 
burgemeesters en hoe hij zijn stempel drukt op elke stad, elk dorp, elk klein plaatsje, dan zou 
U gaan twijfelen aan de spreekwoordelijke nuchterheid van de Hollander. Het is merkwaardig 
hoe bij dit feest juist de feestgrage Curaçaoënaar nuchter toekijkt en nimmer gegrepen kan 
worden door de roes, waarin de Nederlander verkeert.” Het is een mooie omkering van 
stereotypen. 

Op 5 december zijn cafés en bioscopen ’s avonds dicht en er worden overdag geen 
colleges gegeven, want iedereen moet Sinterklaas kunnen vieren. Het Prytenaeum in Leiden 
stelt zalen ter beschikking aan Surinamers en Antillianen om er het feest te kunnen vieren. 
Curaçaoënaars die al een paar jaar in Nederland zijn, gaan “kort voor de vijfde december aan 
hun potlood zitten […] knabbelen om de Sinterklaasversjes eruit te bijten.”175 Kinderen 
hebben al dagen hun schoentje onder de schoorsteen gezet, in tegenstelling tot de Antilliaanse 
gewoonte, waar de schoen alleen op de vooravond van het feest voor de deur wordt gezet. De 
Palm eindigt met de opmerking: “hoe gek het ook klinkt, het zo vaak verguisde klimaat van 
Nederland werkt mee tot [sic] de juiste Sint Nicolaassfeer ….” 

Er is een contrast tussen de bescheiden viering van Sinterklaas op Curaçao en de 
uitbundige manier waarop dat in Nederland gebeurt. Dwars hierdoor heen loopt hoe de 
Curaçaoënaar in Nederland zich aanpast aan de viering. Sommigen gaan ook gedichten 
schrijven, anderen komen in Leiden samen, maar wat daar gebeurt, komt de luisteraar niet te 
weten. Dit verhaaldraadje is te summier uitgewerkt. Interessant is zijn opmerking dat het 
klimaat bijdraagt aan de juiste Sint Nicolaassfeer. Waarschijnlijk komt dit doordat het feest, 
zoals De Palm het beschrijft, in Nederland groots en gemeenschappelijk in het openbaar 
wordt gevierd, terwijl dat op Curaçao niet zo is. Op een of andere manier associeert De Palm 
dit feit met het klimaat. Ook dit element blijft in het ongewisse. 

De bijdrage op 27 december 1956 gaat over de Curaçaoënaar en de studie van het 
Nederlands. De Palm begint zo: “Om met de deur in huis te vallen, luisteraars, hoe komt een 
Curaçaoënaar ertoe Nederlandse letteren te gaan studeren? Deze vraag is ontelbare malen 
gesteld, meer uit verbazing of afkeuring dan uit pure belangstelling.” Eerst legt De Palm uit 
hoe het komt dat men het afkeurt of zich erover verbaast dat een Antilliaan Nederlands gaat 
studeren. Op de Antillen vindt men het heel gewoon dat iemand Engels of Spaans gaat 
studeren, “maar iemand die het in zijn hoofd haalt om Nederlands te gaan studeren wordt 
doorgaans niet voor vol aangezien” ondanks dat het de voertaal is in het onderwijs. Dit noemt 
De Palm de kern van de zaak: “Het wil ons n.l. voorkomen, dat juist het feit, dat men op zeer 
jeugdige leeftijd gedwongen wordt deze taal te leren en men het Nederlands nolens volens 
moet spreken, een zekere aversie tegen Vondels taal teweeg brengt.” Dat verklaart waarom 
leerlingen wel ijverig zijn in de Spaanse en Engelse les, maar geen toewijding koesteren voor 
                                                 

175 Er wordt meer geknabbeld in De Palms betoog: iedereen krijgt de gelegenheid “thuis te zitten en te 
knabbelen aan marsepein en borstplaat.”  
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de Nederlandse les. Men praat onder elkaar in gezelschap met het grootste gemak Engels of 
Spaans, maar als er Nederlanders bij zijn, praat men “met enige schroom” tegen elkaar in het 
Nederlands. Studerenden in Nederland maken zich “heel vaak schuldig aan een nimmer goed 
te praten onbeleefdheid om in gezelschap van Nederlanders doodleuk over te schakelen op het 
papiamentoe. Er schijnt een fatum te drukken op het Nederlands.” 

De Palm zegt dat Antillianen zullen beseffen, “dat het niet wel mogelijk is met enige 
studie te beginnen als men daar voor [sic] geen grote belangstelling heeft. Voor de studie van 
een taal komt daar bovendien nog ‘aanleg’ en ‘feeling’ bij. Een jong scholier, die van lezen 
houdt, die werkelijk oog heeft voor de stylistiek en de schoonheid van de taal, die 
daarenboven het voorrecht heeft gehad op school door een toegewijd en kundig leraar 
gewezen te worden op de rijkdom, de mogelijkheden, de plooibaarheid, het taaleigen, de 
techniek van een prachtig Nederlands gedicht of – pak weg – de eerste bladzijde van 
Helman’s Stille Plantage, zal, mits hij aanleg heeft, eerder tot de studie van het Nederlands 
komen dan van enige andere taal.” Hij noemt zijn uitspraak zelf “vrij boud” en er komen ook 
andere dingen bij kijken, “maar een ding staat onwrikbaar vast: de studie van het Nederlands 
wordt niet aangevangen omdat men ‘macamba’ wil zijn, maar omdat men hiervoor meer dan 
gewone belangstelling heeft en omdat men de aanleg, die men denkt te bezitten, volkomen uit 
wil buiten. Er is principieel geen enkel verschil tussen Orilio Hato die met volle overgave in 
het doel staat en de persoon, die met toewijding Nederlands studeert …..” 

De Palms betoog is vooral interessant, doordat erin tot uitdrukking komt wat hem in 
literatuur, al of niet in het voetspoor van zijn leraar, boeit: stijl, de schoonheid en rijkdom van 
de taal die tot uiting komt in de mogelijkheden, de plooibaarheid, de woordrijkdom en de 
techniek van een gedicht of roman. Met het laatste bedoelt hij waarschijnlijk de opbouw. Het 
is precies wat hijzelf nastreeft, ook in deze bijdrage.  

De Palm geeft een algemene verklaring waarom men zich er op de Antillen over 
verbaast, als een Antilliaan Nederlandse letteren gaat studeren. De Palm verzwijgt echter 
waarom men zich er juist bij hem over verbaast. Hij was immers een van het driemanschap 
dat Julio Perrenal vormde en opkwam voor het Papiaments. Het is gissen waarom hij dit 
verzwijgt. Het kan zijn dat hij wilde vasthouden aan de mystificerende fictie dat Julio Perrenal 
een echte persoon was, terwijl velen op Curaçao al wisten dat dit niet zo was. De actie van het 
drietal was overigens geen actie tegen het Nederlands, maar tegen de overheersing van het 
Spaans in de muziekwereld. In ieder geval is duidelijk dat De Palm zelf geen tegenstrijdigheid 
ziet in zijn actie voor het Papiaments en zijn studie Nederlandse letteren.  

Aan het slot gaat er nog een interessant punt schuil in de beschouwing van De Palm. 
Het is de opmerking dat onwrikbaar vaststaat, dat men niet aan die studie begint omdat men 
makamba wil zijn. Uit het feit dat hij dit stelt, blijkt dat hem dit is verweten. Hieruit volgt 
misschien niet dat “de” Curaçaoënaar taal en volksaard met elkaar identificeren, maar wel dat 
het gebeurt.176  

Op 7 februari 1957 heeft Jules de Palm het over ‘De Curaçaoënaar en de muziek’. 
Curaçaoënaars worden groot gebracht met muziek: “De Antilliaanse moeder blaakt van trots 
als haar peuter kraaiend reageert als zij smakkende geluiden maakt met de tong of als hij een 
soort Vitusdans uitvoert op de kromme beentjes bij het horen van een tumba.” Curaçaoënaars 
hebben geen dansschool nodig, want ze dansen op gevoel: “Men stoort zich weinig aan de 

                                                 
176 Opmerkelijk is dat het andersom niet gebeurt: een Nederlander die het Papiaments beheerst, krijgt niet de 
Curaçaose volksaard toegekend. Een verklaring voor deze verschillende benadering ligt waarschijnlijk in de 
koloniale taal- en cultuurpolitiek waarin het Papiaments werd onderdrukt en als minder werd beschouwd. Ik zeg 
dit met enige aarzeling, want Turken en Marokkanen die in het huidige Nederland perfect Nederlands spreken, 
krijgen toch ook niet de Nederlandse volksaard toebedacht. Het is een aanwijzing dat taal wel een belangrijk 
onderdeel van een cultuur is, maar lang niet het enige bepalende. De uitdrukking “De taal is gans een volk” gaat 
dus maar zeer ten dele op. 
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voorgeschreven danspassen en slooft zich zelfs uit om zo goed mogelijk al dansende te 
improviseren.” De voorliefde gaat hierbij uit naar Zuid-Amerikaanse dansen.  

Vervolgens richt De Palm zich op de situatie in Nederland. Op een Antilliaans feest in 
Nederland is de Curaçaose wals bijzonder populair, terwijl deze op Curaçao vooral door “de 
oudere garde” wordt gedanst. De Nederlandse omroepverenigingen zenden veel Zuid-
Amerikaanse muziek uit. Het orkest van Malando is populair bij Antillianen. De Palm noemt 
het vreselijk jammer dat er bedroevend weinig Antilliaanse muziek wordt gespeeld. 
Nederlanders kennen de wijsjes van Max Woisky, “omdat deze ‘muziek-ambassadeur’ met 
een vermoeiende hardnekkigheid steeds maar dezelfde liedjes ten gehore brengt.” In 
Hilversum zijn wel veel Curaçaose platen, maar op Statuutdag wijdt men geen programma 
aan de muziek van de drie rijksdelen. Bijna iedere Nederlander kent B.B. met R. van Max 
Woisky, maar waarom is dan de Antilliaanse muziek hier dan zo weinig bekend, verzucht De 
Palm. Hij besluit: “Men heeft de mond vol over voorlichting, over rijkseenheid, over 
Koninkrijk Nieuwe Stijl maar men vergeet de macht van de muziek!” 

De Palm springt soepel van het ene naar het andere aspect in zijn beschouwing. Hij 
begint met te stellen dat de Curaçaoënaar met muziek en dans opgroeit, en dat de liefde voor 
die muziek hem ook in Europa bijblijft. In Europa gebeurt dan iets: de jongeren herontdekken 
als het ware de oude Curaçaose wals, die door hun leeftijdgenoten op Curaçao als iets voor 
ouderen wordt gezien. Het is een symptoom van het verschijnsel dat vaker in deze studie 
voorkomt, dat de Caribische mens in een andere cultuur meer de eigen cultuur gaat 
waarderen. Vandaar ook de verzuchting dat er helaas zo weinig Antilliaanse muziek op de 
Nederlandse radio te horen is. Opmerkelijk is de sneer die hij uitdeelt aan Max Woisky, die 
toch ook Caribische muziek laat horen. Er spreekt een zekere rivaliteit uit tussen Antillianen 
en Surinamers, waarbij Antillianen met scheve ogen kijken naar de aandacht die Surinaamse 
dingen wel krijgen, maar Antilliaanse zaken niet. In zijn opmerking dat Woisky met een 
vermoeiende hardnekkigheid steeds dezelfde liedjes laat horen, klinkt ergernis door over een 
gevoelde opdringerigheid van Woisky. 

Op 11 april 1957 is de poëzie het onderwerp in de serie “De Curaçaoënaar en ….” . De 
Palm begint met voorbeelden dat mensen in een land strofes uit een gedicht kunnen citeren. In 
Madrid gebeurt dit moeiteloos met strofes uit het toneelstuk Don Juan Tenorio. In Nederland 
komt het wel eens voor dat men beginregels van een rei uit Gijsbrecht van Aemstel kan 
citeren en oudere Curaçaoënaars kunnen dat met het gedicht ‘Atardi’ (Schemering) van 
Joseph Sickman Corsen, “waarin men de hartslag van de Antilliaan kan beluisteren”. 

De Palm gaat vervolgens in op vertalingen van dit gedicht. Pater Poiesz verminkte het 
volgens hem, door het pathetisch te maken, zodat oudere Curaçaoënaars “niet zonder enige 
pathos, met donderende stem succes oogsten op feesten en partijtjes”. Een doorvoelde 
vertaling van Cola Debrot is volgens De Palm “helaas nog te weinig bekend: Het wordt mij 
droef te moede/ Al weet ik niet waarom/ Ik zie de zon verbloeden/ Diep aan de horizon ….”177  

De populariteit van ‘Atardi’ verklaart De Palm door te zeggen dat lyrische poëzie bij 
Antillianen een gevoelige snaar raakt. Eerst gold dat voor gedichten in het Spaans. “Toen 
echter het Papiamentoe door tal van omstandigheden bevrijd werd van de [sic] stempel der 
onvolkomenheid, die op deze taal drukte, bleek men ook ontvankelijk voor gedichten in de 
landstaal.” Het is de springplank naar een beoordeling van enkele contemporaine dichters. Hij 
prijst Lauffer die in zijn bundel Patria laat zien dat hij het Papiaments beheerst als weinigen. 
Hij staat volgens De Palm op “Everestiaanse hoogte”. Veel minder te spreken is hij over de 
dichters Echi Jesurun en Edward de Jongh. Zij zijn “er bij lange na niet in geslaagd Lauffer te 
doen vergeten.”  

                                                 
177 Het origineel is opgenomen in: Berry-Haseth e.a. 1998 deel II: 135/136. De vertalingen van Poiesz en Debrot 
in: Broek e.a. 2006 deel II: 123-126.  
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Uitvoeriger gaat hij in op Elis Juliana, van wie hij meteen zegt dat hij “stellig geen poëtische 
Sir Hilary” [sic] is. Maar in Flor di datu [Cactusbloemen] “is een man aan het woord met 
meer dan gewone dichterlijke aanleg, een man die kan bogen op een uitstekend 
waarnemingsvermogen en een grote kennis van zijn moedertaal.” Maar het ontbreekt hem aan 
zelfkritiek. Hij brengt gevoelige gedichten samen met “versjes, rijmelarijen en grappige 
vondsten, die op een bonte avond een welkome aanvulling zouden zijn, mits goed opgevoerd, 
maar in een gedichtenbundel toch sterk detoneren.” Hij heeft zich nu gewaagd aan een paar 
gedichten in het Nederlands. Ze zijn gekunsteld en onecht en De Palm vreest dat men op 
Curaçao bezig is dit talent te verknoeien. De Palm pleit ervoor dat er een kritische 
beschouwing komt over Flor di Datu. “Wellicht dat hij [Elis Juliana] dan tijdig kan inzien, dat 
zijn ‘cactusbloemen’ groot gevaar lopen overwoekerd te worden door de o, zo venijnige 
cactusstekels …” 
Na een wat lange inleiding blijkt de bijdrage te bestaan uit een kritische bespreking van een 
aantal dichters. De Palm is inderdaad kritisch: Echi Jesurun en Edward de Jongh voldoen niet, 
Elis Juliana heeft veel talent, maar loopt gevaar dit te verknoeien en Lauffer is topklasse. Uit 
zijn bijdrage valt op te maken welke eisen hij aan een goede bundel stelt: een Antilliaanse 
dichter moet de hartslag van de Antilliaan kunnen beluisteren, een goed taalgevoel hebben en 
een grote kennis van zijn moedertaal. Dit moet blijken uit het uitbuiten van de muzikaliteit, 
het plastisch vermogen en het ritme van deze taal. Een goed dichter moet ook een uitstekend 
waarnemingsvermogen hebben. Een gedicht moet niet pompeus zijn, gekunsteld of onecht. En 
een bundel moet niet verschillende genres door elkaar klutsen. 

Een detail is nog dat De Palm Lauffer ook prijst om zijn “melodieuze volzinnen”. Het 
is een persoonlijke voorkeur van hem die hij in zijn eigen werk ook toont, ook in zijn 
Wereldomroepbijdragen. Veel valt er niet af te dingen op zijn criteria en zeker niet door de 
voorbeelden die hij geeft, maar hij ziet volgens mij over het hoofd dat Elis Juliana juist de 
genres in zijn bundel mixt, om zo een groter publiek te bereiken. Juliana trad veel op, voor de 
lokale radio en voor het publiek en dat weet De Palm, getuige zijn zin: “Juliana is momenteel 
aan de orde van de dag en hierin schuilt voor deze jongeman een groot gevaar.”178 De Palm 
houdt vast aan de klassieke norm van stijleenheid en hij gelooft ook niet zo erg in de 
noodzaak serieuze gedichten te mixen met populaire genres, omdat zijn betoog er nu juist op 
neerkomt dat de Curaçaoënaar gevoelig is voor lyrische poëzie. 

Een ander saillant detail is de ironische beschrijving van oudere Curaçaoënaars die 
met pathos en donderende stem het verminkte ‘Atardi’ voordragen; een gedicht, zo blijkt uit 
de vertaling van Debrot dat helemaal niet geschikt is om het op feestjes en partijen voor te 
dragen. De vertaling van Pater Poiesz is er eentje van het soort – om met Busken Huet te 
spreken – dat de melodieën van de eeuwigheid op een draaiorgel zet. 

Op 2 mei is ‘De Curaçaoënaar en het boek’ het onderwerp. De Palm begint met te 
vertellen dat er op Curaçao een boekenweek is die feestelijk wordt geopend, “wat niet nalaat 
grote indruk te maken op de voor ceremonies en feestelijkheden zo gevoelige Antilliaan.” 
Volgens De Palm zal men op Curaçao niet zo gemakkelijk tot lezen komen als in Nederland, 
omdat het leven er jachtiger is en men veel sociale verplichtingen heeft. Maar er wordt 
natuurlijk wel gelezen. Dit blijkt uit de uitleencijfers van bibliotheken. 

Vervolgens vraagt De Palm zich af welk genre boeken het meest wordt verkocht en 
welke taal de voorkeur heeft. Hij gelooft niet dat dit de Nederlandse roman zal zijn. Hij vindt 
wel dat Tip Marugg met Weekendpelgrimage (1957) de Nederlandse taal een goede dienst 
heeft bewezen. De Palm twijfelt er niet aan “of deze roman zal zijn weg vinden in de 
Curaçaose boekenkast, al ware het alleen maar dat velen gedreven zullen worden door de 
nieuwsgierigheid: men wil toch zo graag personen herkennen in romans, die zich op de 
                                                 
178 Grappig is dat De Palm Elis Juliana een jongeman noemt. Juliana is geboren in 1927 en De Palm in 1922. Op 
het moment dat De Palm dit schreef, was hij 35 jaar en Juliana 30 jaar.  
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Antillen afspelen, Tip Marugg heeft het deze mensen niet al te moeilijk gemaakt. In zijn 
roman komen zoveel typen voor, dat men in het wilde weg een naamkaartje kan slingeren 
…..” 

De Palm wijst treffend op een eigenaardigheid van de Curaçaose lezer als hij een boek 
leest dat zich op Curaçao afspeelt. Dan is de lezer bij voorbaat overtuigd dat vooral bestaande 
personen worden afgebeeld en is de drijfveer om te lezen te zien wat er over hen wordt 
gezegd. De lezer ziet een Curaçaose roman dus niet als fictie, maar als 
werkelijkheidsbeschrijving, waar men het al of niet mee eens kan zijn. 

De laatste vraag die De Palm opwerpt is hoe het staat met de roman in het Papiaments. 
Hij concentreert zich op de roman Mal Aguero [Slecht voorteken]179 [1960 in boekvorm] van 
Manuel A. Fraai. Hij brengt de schrijver allereerst hulde omdat hij “naast zijn dagtaak in een 
vaak moordende hitte er toe kan komen geestelijk werk te verrichten”. Hij laat ook zien dat hij 
het Papiaments goed beheerst. De Palm vindt het jammer dat de schrijver zich geroepen voelt 
“te tonen dat hij ook heel wat Spaanse woorden kent en dubbel jammer, dat hij die Spaanse 
woorden zó kwistig rondstrooit dat ze op plaatsen terecht komen waar ze volkomen 
detoneren.” Ook een punt van kritiek zijn de figuren: “Het zijn geen mensen van vlees en 
bloed.” De Palm vindt dat Fraai zijn kennis wat minder moet etaleren en wat kritischer te 
werk moet gaan. 

Vervolgens geeft hij een korte recensie van Fraais roman, die begint met een loftuiting 
op iemand die naast zijn werk ook nog geestelijke arbeid verricht. Het is een dubieus en naar 
achteraf blijkt een ironisch compliment. Vervolgens roemt hij Fraai z’n kennis van het 
Papiaments, maar dat compliment wordt teniet gedaan als hij ironisch vervolgt dat Fraai wil 
laten zien dat hij ook heel wat Spaanse woorden kent. Vanuit de achtergrond van De Palm 
gezien is de kritiek op het gebruiken van Spaans in een Papiaments werk begrijpelijk. Met 
zijn vrienden Lauffer en De Rooy vormde hij immers Julio Perrenal, die liedjes in het 
Papiaments maakte uit verzet tegen de verspaansing van de liederen op Curaçao. Tenslotte 
krijgt Fraai het verwijt dat hij zijn kennis teveel etaleert. Dat is uit de mond van De Palm 
eigenlijk grappig, want hij is er zelf ook niet vies van als het gaat om uitdrukkingen, 
archaïsche woorden en name-dropping. 

De laatste bijdrage van Jules de Palm heet ‘Indrukken over St. Nicolaas en Kerstmis’. 
Ze is geen onderdeel van de serie De Curaçaoënaar en …. Ze werd uitgezonden op 14 
december 1957. Naar inhoud en genre had ze daar wel bij gepast, maar de serie was in mei al 
afgelopen. Het is eigenlijk merkwaardig dat De Palm het weer heeft over Kertsmis en 
Sinterklaas, die immers het onderwerp waren van de eerste twee afleveringen van De 
Curaçaoënaar en ….  

Het Sinterklaasfeest noemt hij nu een feest voor jong en oud. Hij vraagt zich af wie er 
nu het meeste geniet: “zijn het de kinderen, die vaak met verraste gezichten zich staan te 
vergapen aan buitelende zwarte pieten en de goedige Sinterklaas of zijn het de ouders, die hun 
hart ophalen aan de pracht en praal van een carnavaleske stoet?” De Palm vindt dat het feest, 
zoals het met een ontvangst op het stadhuis wordt gevierd, zoetjesaan ontaardt: “Er zijn 
lonkende, hartveroverende amazones, zwaar beschminkte en bepruikte heren, ezeltjes, 
beladen met Spaanse geschenken, scooterende zwarte pieten, kortom er is een entourage, die 
zo schromelijk wordt overdreven, dat men op een gegeven ogenblik totaal uit het oog verliest, 
dat het in feite begonnen is om die grijsaard, die hoog op zijn paard gezeten, de menigte 
vriendelijk toewuift en minzaam toelacht.” 

De Palm ziet zijn mening gedeeld door een Curaçaos gezin dat het feest voor het eerst 
meemaakt. Het zoontje van vijf was verontwaardigd dat de pieten op een scooter reden, dan 
moest Sinterklaas op zijn minst een Cadillac hebben. De Palm zegt dat het feest gelukkig op 
                                                 
179 Het is niet duidelijk uit welk jaar de roman stamt. De Palm bespreekt hem in 1957, maar Broek [2006: 88] 
dateert hem later: 1960, evenals Rutgers [1994: 459]: 1963. 
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scholen soberder wordt gevierd omdat men zich houdt aan “het aloude adagium: eenvoud is 
het kenmerk van het ware.” 

Hij gaat nu over op het Kerstfeest dat in Nederland “iets zo indrukwekkends [heeft] 
dat men er zich moeilijk een voorstelling van kan maken in de tropische Antillen.” De 
Antilliaan mist weliswaar de typisch Antilliaanse kerstgerechten, maar daar staat tegenover 
dat het Kerstfeest veel weg heeft van een “Christmascard”. “Ondanks de koude is er een 
warmte, die onuitsprekelijk is, een sereniteit, die bijna weemoedig stemt en een rust, die je 
doorzindert.” Kerstattributen als kerstbomen en hulsttakken komen in het koude Nederland 
veel beter tot hun recht dan op de warme Antillen. De ware Kerstsfeer is: door knarsende 
sneeuw lopen en in de nachtmis “Stille Nacht” horen zingen. Het is inniger, vrediger en 
zuiverder dan op de Antillen. De Palm voegt eraan toe dat men dit niet als een verwijt moet 
opvatten, maar als een eerlijke, openhartige beschouwing van de Kerstsfeer in Nederland. 
Daar staat tegenover dat de misa-di-aurora-noveen [de vroege mis om vier of vijf uur ’s 
nachts in de week voorafgaand aan Kerstmis] op Curaçao een stemming oproept die in 
Nederland ondenkbaar is. 

De Palm besluit met te zeggen dat hij zich kan voorstellen dat Antillianen in 
Nederland met Kerstmis een knagend heimwee hebben, omdat het een feest in gezinsverband 
is, een feest van herinnering en bezinning. Daarom zal het lang duren voordat een Antilliaan 
zich aan het eind van het jaar in Nederland thuis zal voelen. Het is een slot dat na het 
voorgaande niet erg overtuigt, want het lijkt er juist op dat De Palm zich aardig thuis voelt. 

Een vergelijking met de eerste beschouwingen over Kerstmis en Sinterklaas leert dat 
de mening van De Palm is veranderd, en dat dit waarschijnlijk komt doordat hij een jaar 
langer in Nederland is dan ten tijde van zijn eerste bijdragen. Hij heeft nu kritiek op de 
overdaad bij Sinterklaas, waar hij die eerst mooi vond. Heimwee is niet meer het hoofdmotief 
als hij het heeft over Kerstmis, dat hij nu veel meer waardeert, juist door de winterse 
omstandigheden. Het heimwee stipt hij aan het eind wel aan en dan wordt het veroorzaakt 
door het gemis van de familie, maar na zijn enthousiaste woorden over het Kerstfeest is het 
heimwee eigenlijk een Fremdkörper in zijn betoog. 

DE WERELDOMROEPBIJDRAGEN EN HET LATERE OEUVRE 

Antiya 

De bundel Antiya (1981) verscheen 24 jaar na de laatste Wereldomroepbijdrage. Naast 
de twee verhalen (‘De Kerstcakes van Shon Keta’ en ‘Shòròmbo’) die op verzoek van Cola 
Debrot werden geschreven, de drie verhalen (‘Toni Gonsalez’, ‘ ’t Geluk gaat de drempel 
over’ en ‘Weerzien’) waarvan de eerste versie op verzoek van Jo van de Walle waren gemaakt 
en het ‘Nawoord’, bevat hij nog vijf verhalen. Ze zullen uit de tussenliggende periode 
stammen, want als ze al bestonden in de periode dat De Palm met enige regelmaat voor de 
Wereldomroep optrad, dan zou hij ze zeker ook daar hebben laten horen.  

In het verhaal ‘Waan’ is de ik-figuur een twintigjarige onderwijzer die naar Bonaire 
gaat, omdat hij in het voetspoor van een liedje denkt “dat de Bonairiaanse meisjes hunkerend 
op de loer lagen om een man te verschalken en dat zij zeer bewust de rol van de kuise 
Suzanne speelden om te gretige kandidaten op een dwaalspoor te brengen. Ik zou er niet 
intrappen.” (11). Hij wordt in de hoofdplaats door een vrouw binnen geroepen om er te eten. 
Een meisje van een jaar of zeventien biedt hem verlegen lachend een glas limonade aan. Hij 
slaat uiteindelijk driftig en onbeheerst een arm om haar heen. Het meisje vlucht de kamer uit 
en haar moeder is teleurgesteld. Ze had zich voorgesteld dat haar zoon net als de ik-figuur in 
een vreemde plaats met zijn ziel onder de arm zou lopen. Ze had nooit gedacht dat haar 
gastvrijheid zo zou worden misbruikt. Ze zegt dat welvaart waarden vernietigt en: “De 
Bonairiaan is arm maar misschien daardoor een beter mens dan degene, die het slachtoffer 
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wordt van een eigenwaan, die voor een ander zo krenkend is.” (17) Het verhaal eindigt met de 
zin: “Zelden heb ik mij zo klein gevoeld…” (17) 

Elementen uit eerder geschreven verhalen komen in ‘Waan’ terug. Het wantrouwen 
van Curaçaoënaars komt voor als hij alleen is met het meisje: “Met mijn ingeboren en door 
mijn opvoeding aangekweekt wantrouwen stond slechts één ding voor me vast: ik was 
blindelings in de val gelopen.” (14). In eerdere verhalen waren het de anderen die een 
ingeboren wantrouwen hadden, hier betrekt de ik-figuur het op zichzelf en zegt dat dit door de 
opvoeding ook is aangekweekt. Dit wantrouwen in combinatie met het magisch denken 
schemert door als hij over het glas limonade zegt: “Was het eigenlijk wel limonade? 
Misschien was het wel een of andere liefdesdrank met een betoverende uitwerking waardoor 
ik de rest van mijn leven alleen van dit meisje zou kunnen houden… Hoe vaak had ik 
dergelijke verhalen op Curaçao schouderophalend en hooghartig naar het rijk der fabelen 
verwezen. Dit was dus mijn straf!” (14) Het magische denken ofwel bijgeloof mist zijn 
uitwerking in het verhaalverloop niet. Waar hij eerst nog wilde vluchten, begint hij na het 
drinken van de limonade te denken dat hij actie moet gaan ondernemen. De Palm gebruikt 
hier hetzelfde procedé als in het Wereldomroepverhaal ‘’t Geluk gaat de drempel over’. 

De opvallendste overeenkomst met eerdere verhalen is de ironie, in dit verhaal de 
zelfironie die het verhaal doordrenkt. Hij stelt zich voor dat Bonaire wemelt van de 
hunkerende meisjes die hem aan de haak willen slaan. Er is ook een nadrukkelijke 
vooruitwijzing die het fiasco aankondigt. De ik-figuur meent in de blik van de moeder een 
zekere aanmoediging te zien, maar hij voegt er meteen aan toe: “ten onrechte naar later zou 
blijken”. (14) Ook de beschrijving van een aantal aspecten van Bonaire is ironisch. Alles op 
Bonaire is zo vredig en rustig dat de ik-figuur “begon te geloven, dat de ‘herderinnen’ in dit 
tropisch arcadië door een of andere draak waren verslonden.”(12) Over de pensionhoudsters 
bij wie hij logeert, zegt de ik-figuur: “Het was verbazingwekkend hoe zij de genealogische 
tabellen van heel Playa, zoals de hoofdstad Kralendijk in de volksmond heet, uit een nimmer 
falend geheugen moeiteloos produceerden.” (11) 

Wat niet in eerdere verhalen voorkwam, is de botsing tussen twee verschillende 
culturen: de Curaçaose en de Bonairiaanse. De ik-figuur kent de verschillen niet en houdt er 
geen rekening mee, waardoor hij mensen beledigt en zelf het gevoel krijgt dat hij een flater 
heeft geslagen. De zelfironie waarmee de ik-figuur dit vertelt, moet die flater voor de lezers 
verzachten. 

‘Bubuchi’, het tweede verhaal uit de bundel Antiya, is een hij-verhaal. Het gaat over 
een man die altijd een hoedje op heeft en elke zaterdag lawaai maakt als hij dronken 
thuiskomt. Dat wordt door de buurt nog net getolereerd, maar als hij een keer struikelend zijn 
hoed verliest, houdt hij niet op te vloeken. Hij en zijn vrouw worden hierna door de hele buurt 
geboycot. Zijn vrouw Clarissa heeft hieronder het meest te lijden en ze besluit de hulp in te 
roepen van Yaya, die zwarte magie beoefent. Yaya zegt dat Bubuchi snel zal sterven en dat zij 
ervoor zal zorgen dat Clarissa de rest van haar leven geen zorgen meer zal hebben. Haar 
voorspelling komt uit. Ze zorgt ervoor dat een aantal vooraanstaanden zijn naam onder de 
overlijdensadvertentie zet, waardoor er veel aandacht voor de begrafenis is: “De begrafenis 
werd een succes!” (25) en dit heeft weer tot gevolg dat ze in aanzien steeg. 

Weer komt het magische denken terug en weer behandelt De Palm dit op dezelfde 
manier. Eerst klinkt er scepsis in de stem van de verteller. Zo introduceert hij Yaya als een 
wijze vrouw, waarbij hij wijze tussen aanhalingstekens zet, hiermee aangevend dat hij niet in 
haar kunsten gelooft. Toch is het ironische verloop van het verhaal een bevestiging van de 
werking van de zwarte magie, net zoals in het Wereldomroepverhaal ‘‘t Geluk gaat de 
drempel over’. 

Ook in ‘Bubuchi’ gebruikt De Palm ironie. Dit gebeurt in het gedeelte waarin de 
begrafenisrituelen worden beschreven. Als Bubuchi thuis ligt opgebaard en de nachtwake 



 220

wordt gehouden heet het: “Plotseling achtte Yaya het moment geschikt om aan Clarita’s 
toekomst te gaan werken. Ze ging vóór de overledene staan om een klaaglied aan te heffen 
waarin ze Bubuchi deugden en eigenschappen toebedeelde waar Clarita van opkeek.” (24) De 
beschrijving van de begrafenis is ook ironisch, vooral door de overdrijving: wel 93 
volgwagens, drie paters, langs de kant van de weg stond het zwart van de mensen en 
handelslui, politici en voetbalclubs waren er. Hier uit De Palm weer impliciete kritiek, nu op 
de begrafenisgewoonten van Curaçao.  

In ‘Socotoro’ wordt de ik-figuur vanuit Curaçao gedetacheerd op Aruba, een eiland 
dat de naam had onherbergzaam te zijn, bewoond door stugge Indianen die hun tijd verdeden 
met rum drinken. Het hoofd der school ontvangt hem daar hartelijk en weerlegt deze mening. 
Een paar weken later wordt hij door Basilio meegenomen naar een trouwfeest. Hij vindt er 
niets specifiek Arubaans aan. Nog voor het eind gaat hij met Basilio naar een huis, waar een 
aantal mannen drinken en opscheppen over hun amoureuze veroveringen. Als de ik-figuur iets 
moet zeggen, zegt hij dat hij water van Tanki Leendert wil en pan batí.180 Het is een indirecte 
aanduiding dat hij op Aruba wil blijven, want op Curaçao ging het gezegde dat je jezelf 
veroordeelde de rest van je leven op Aruba te slijten, als je water van Tanki Leendert dronk en 
pan batí at. Daarna houdt hij een lang betoog over verbroedering, waar Basilio een eind aan 
maakt, omdat de gastheer gaat zingen, waarbij hij zichzelf met de gitaar begeleidt. Iedereen is 
onder de indruk en als het lied is afgelopen, springt de ik-figuur luid applaudisserend en 
‘bravo’ roepend op. Basilio werkt hem naar buiten, waar de ik-figuur verontwaardigd over is. 
Maar hij krijgt te horen dat hij de gastheer met zijn applaus op het hart heeft getrapt. Toen hij 
zijn diepste wezen bloot legde, degradeerde de ik-figuur hem met zijn applaus tot een 
performer. De ik-figuur voelt zich verdwaasd en vernederd. 

Ook in ‘Socotoro’ speelt het Curaçaose bijgeloof een rol, getuige het water van Tanki 
Leendert en de pan batí. Verder komt de ironie terug. In het hele verhaal heen is het de 
zelfironie, die duidelijk maakt dat de ik-figuur een flater slaat. Dat er een flater zit aan te 
komen, maakt de ik-figuur met subtiele vooruitwijzingen duidelijk. Zo zegt hij dat hij in zijn 
jeugdige onbezonnenheid het plan opvatte te werken aan de integratie van Curaçaoënaars en 
Arubanen. Als hij naar de bruiloft gaat zegt hij: “Ik weet nog goed, dat mijn eerste gedachte 
was: hier is nou niets specifiek Arubaans aan.” (29) De lezer denkt dan: dit kan na al het 
voorgaande niet waar zijn; er ontgaat je iets. Als er applaus volgt op zijn indirecte mededeling 
dat hij op Aruba wil blijven, gaat het verhaal verder met: “Door dit succes overmoedig 
geworden”, wat iets rampzaligs doet vermoeden.  

Het verhaal in zijn totaliteit is op het eerste oog een typisch geval van zelfironie, maar 
bij nadere beschouwing zit er ironie binnen de zelfironie verborgen. Zo beschrijft de ik-figuur 
het schoolhoofd ironisch. Ook de weerlegging door het schoolhoofd van de Curaçaose 
vooroordelen over Aruba, waar het verhaal mee begon, is ironisch beschreven. De Arubanen 
stug? Nee, Curaçaoënaars isoleren zich met hun hautaine en kleinerende houding. Arubanen 
Indianen? Bij sommigen kun je de Indiaanse afkomst van hun gezicht aflezen, maar je moet je 
niet voorstellen dat zij om een vuurtje de vredespijp zaten te roken. De Arubaan een 
drinkebroer? Ja, ze houden net als de Curaçaoënaars van een borrel, maar het gaat te ver het 
een volk van drinkebroers te noemen. Arubanen Curaçaoënaars discrimineren? “De Arubaan 
discrimineerde niet maar het kon natuurlijk wel gebeuren, dat sommige Curaçaoënaars zich 
door bepaalde uitingen, uitdrukkingen of gebaren van de Arubaan gediscrimineerd voelden.” 
(29) De ironiserende weergave van dit gesprek zorgt ervoor dat de lezer het tegendeel gelooft 
van wat het schoolhoofd beweert, zodat de vooroordelen over de Arubaan eerder bevestigd 
worden dan weersproken. 

                                                 
180 Pan batí: letterlijk: geslagen brood. Het ziet eruit als een platte koek. Je eet hem bij een warm hoofdgerecht, 
zoals je rijst of aardappelen gebruikt. 
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Ook het gezelschap waar uiteindelijk wordt gemusiceerd, beschrijft de ik-figuur 
ironisch. Hij kon “het gesprek, of liever de monologen nauwelijks […] volgen. Wel kreeg ik 
de indruk, dat ik in een gezelschap van Don Juans was verzeild geraakt”. (31) Als de gastheer 
speelt en zingt, constateert de ik-figuur dat hij in hem nu wel “een Winnetou zonder veren 
meende te herkennen”. (33) Door deze ironiserende observaties van Arubanen wordt de 
opdracht die de ik-figuur zichzelf stelde, namelijk dat hij een verbroedering wil 
bewerkstelligen tussen Curaçaoënaars en Arubanen, niet erg geloofwaardig. Er is hier net als 
in Shòròmbu sprake van een onbetrouwbare ik-figuur. 

Het verhaal beschrijft net als ‘Waan’ de botsing tussen twee culturen, nu de Curaçaose 
en de Arubaanse. De ik-figuur kent de verschillen niet en houdt er geen rekening mee, 
waardoor hij mensen beledigt en zelf het gevoel krijgt dat hij een flater heeft geslagen. De 
zelfironie waarmee de ik-figuur dit vertelt, moet die flater ook in ‘Socotoro’ voor de lezers 
verzachten. Het afzwakken van de flater wordt nog eens versterkt door de ironische manier 
waarop de ik-figuur Arubanen beschrijft. 

Het verhaal ‘Lorenzo’ is een hij-verhaal en speelt zich ook af op Aruba. Lorenzo is 
een zwarte jongen die talent heeft voor boksen. Hij wordt opgeleid door zijn twee broers die 
gebokst hebben en heeft al gauw succes. Lorenzo mist echter het killersinstinct. De broers 
krijgen het erin door “op de racistische toer te gaan: in een ‘white world’ kon de neger alleen 
respect afdwingen en erkenning eisen door een onbetwistbare superioriteit. Hij was het aan 
zijn ras verplicht te proberen de top te bereiken.” (46/47). Hij heeft ook als prof succes, maar 
deze roem bracht ook grenzeloze ijdelheid. Hij voelt zich zo sterk dat hij zelfs tijdens het 
boksen opmerkingen maakt tegen bewonderaarsters. Uiteindelijk moest hij nog één bokser 
verslaan om de kans te krijgen tegen een van de belangrijkste boksers in Amerika uit te 
komen. De tegenstander heeft echter een fabelachtig incasseringsvermogen. Lorenzo neemt 
geen genoegen met een overwinning op punten, hij wil een knock out, gaat met zijn armen 
wijd open voor zijn tegenstander staan en brult: “You’re a dead duck! Hit me if you can!” 
(50). Prompt wordt hijzelf knock out geslagen. De volgende dag vertrekt hij, niet naar 
Amerika, maar naar Grenada. 

De ironie die in de Wereldomroepverhalen voorkwam, komt in dit verhaal terug. Vaak 
gebeurt dit door overdrijvingen. Zo heet het dat Lorenzo “al zijn tijd aan de studie van de 
bokssport” wijdde. (45) De bokssport zelf wordt geïroniseerd in: “Weldra ondervonden de 
broers, dat het verre van eenvoudig was Lorenzo in te prenten, dat hij een ieder, die de 
vermetelheid had om tegenover hem in de ring te verschijnen als een vijand moest 
beschouwen, die het op zijn leven gemunt had. Hij behoefde daarom ook geen exhibitie te 
geven van zijn uitgebreide variëteit aan ingestudeerde slagen en op punten zegevieren, neen, 
de tegenstander moest in de kortst mogelijke tijd gevloerd worden!” (46). De ironisering 
gebeurt hier vooral door het taalgebruik dat te plechtig is voor de zaak waar het over gaat. 
Ook Aruba krijgt een sneer als de verteller opmerkt dat Aruba vol ongeduld wacht op de dag 
“dat één van haar zonen tot wereldkampioen zou worden gekroond! Nu was Lorenzo van 
geboorte een Bovenwinder en had allerminst de Indiaanse trekken waarop de Arubanen zo 
trots zijn, maar wie daarover viel, was een muggezifter. Zijn vader was toch op Aruba 
geboren!” (48) Hier komt het uiten van impliciete kritiek terug. De Palm bekritiseert het 
uitsluitingsmechanisme van Arubanen die vinden dat een echte Arubaan op het eiland moet 
zijn geboren en Indiaanse trekken moet hebben. 

In ‘Kubalibre’ speelt de huidskleur een hoofdrol. Het is een hij-verhaal dat zich op 
Aruba afspeelt. De zwarte Roberto en de koffiekleurige Farida zijn verliefd op elkaar. 
Typerend is dat de verteller over Roberto meteen zegt dat hij een wollige kroeskop heeft en 
dat Farida “gezegend” is met licht golvend haar. Vanwege het kleurverschil moet de moeder 
van Farida niets van de verhouding weten. Ze zegt dat “een telg van het nobele Indiaanse ras 
[…] zich toch niet [kan] binden aan een afstammeling van een Afrikaanse slaaf”. (62) Zijn 
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moeder is er ook niet voor, want ze vindt haar zoon te goed “voor een meisje van wie verteld 
werd, dat zij niet eens wist tegen wie zij ‘papa’ moest zeggen.” (64) Ze zegt ook tegen 
Roberto: “Je bent weliswaar een neger maar een blanke neger.” (64) Zijn moeder is 
vastbesloten een eind aan de relatie te maken en ze gaat daarom naar Madushi die aan brua, 
zwarte magie, doet. Zij scheurt de tegen elkaar geplakte foto’s van de geliefden in snippers. 
De moeder krijgt als opdracht mee de geliefden een Kubalibre te geven die een eind aan de 
liefde zal maken. 

Toen dit gebeurde kwam Farida los door de alcohol en ze zoende Roberto bij het 
afscheid op de mond. Bij een volgende ontmoeting zegt Roberto dat hij niet langer genoegen 
neemt met de stiekeme ontmoetingen in de ijssalon, waarop Farida boos wegloopt. De 
volgende zaterdagen is Roberto tot vreugde van zijn moeder thuis. Zij denkt dat het drankje 
zijn uitwerking niet heeft gemist. Maar ze rekende buiten de waard, want op een dag blijken 
Roberto en Farida in het vliegtuig naar Venezuela te zitten waar ze gaan trouwen. Voor het 
eerst laat De Palm bij het magisch denken een ironisch verhaalverloop weg. 

Het verhaal heeft een abrupt einde. De enige handreiking die de verteller doet aan de 
lezer bij het gissen naar wat de omkeer bij Farida teweeg heeft gebracht, is de gedachte die 
Roberto heeft als Farida boos wegloopt: “Hij voelde, dat de emotionele uitbarsting van Farida 
de kentering zou brengen waar hij te lang lijdelijk op had gewacht …” (68) Hoe die kentering 
plaats vond en wat daarbij gebeurde, moet de lezer maar zelf verzinnen. De kern van het 
verhaal is immers duidelijk: de jonge generatie komt in opstand tegen de aloude 
maatschappelijke vooroordelen die de moeders aanhangen. Eenzelfde soort moederfiguur 
kwam al voor in de Wereldomroepverhalen van De Palm. Net zoals daar zijn de kinderen uit 
respect meegaand. Farida wil eerst niet over een huwelijk praten en ze wijst Roberto op het 
belang van de moeder: ”Zij hadden bijna ruzie gekregen omdat hij geïrriteerd had opgemerkt, 
dat hij vond dat ze te veel door haar moeder werd gedomineerd. ‘Zij is toch mijn Moeder, mi 
Mama’, had zij verontwaardigd en enigszins pathetisch uitgeroepen.” (62) En Roberto nodigt 
Farida op aandrang van zijn moeder toch uit en als Farida niet wil komen, overtuigt hij haar 
met het argument dat zijn moeder beledigd zou zijn als ze niet zou komen. Trok de moeder in 
de Wereldomroepverhalen aan het langste eind, in ‘Kubalibre’ gaan de kinderen uiteindelijk 
hun eigen weg.  

Een tweede element dat in dit verhaal terugkeert is het magisch denken, het bijgeloof. 
Waar in eerdere verhalen dit bijgeloof door de loop der gebeurtenissen gerechtvaardigd 
schijnt te zijn, hier maakt de afloop duidelijk dat het slechts hocus-pocus is en de verteller er 
niet in gelooft. Het is opvallend dat in dit verhaal ironie alleen voorkomt, als Madushi ter 
sprake komt, terwijl De Palms andere verhalen tot nu toe doordrenkt waren van alle soorten 
ironie. De ironie begint al bij het voorstellen van Madushi die eigenlijk Spaans spreekt, maar 
merkt dat het meer indruk maakt als ze dat in het Frans doet, hoewel ze slechts twee woorden 
Frans kent, maar haar klanten merken dit niet. Een ander voorbeeld van de ironie in dit 
verhaal is de passage als Roberto’s moeder weggaat bij Madushi: “Voor zij het wist stond zij 
buiten, een gore enveloppe rijker en een flink bedrag armer. Thuisgekomen las en herlas zij de 
aanwijzingen, die Madoesji [sic] had meegegeven. […] Opgelucht merkte zij, dat zij niet 
meer bij volle maan naar het graf van haar man behoefde te gaan en daar ettelijke keren al 
spuwend ‘Roberida’ moest stamelen. Evenmin werd van haar verlangd, dat zij in de hete zon 
‘Seru di Noka’ moest beklimmen en als een gek twee verschillende soorten cactussen zo 
grondig mogelijk kapot moest stampen.” (66/67) 

De bundel Antiya besluit met een ‘Nawoord’ waarover hierboven al is gezegd dat het 
de ontstaansgeschiedenis van ‘Toni Gonsalez’ onjuist weergeeft. De Palm vertelt ook over de 
ontstaansgeschiedenis van de andere verhalen. Wat hij hierover zegt, is ook voor een deel 
aantoonbaar fictief. Hij schrijft dat hij pas in 1975 door de woorden van Smit en Heuvel in 
hun werk Autonoom geïnspireerd was andere herinneringen op te schrijven. Zij hadden 
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opgemerkt dat ‘De Kerstcakes van Shon Keta’ geestig en met vaart was geschreven en dat het 
jammer was dat De Palm niet meer had gepubliceerd. Maar hij had al drie verhalen van de 
bundel gepubliceerd bij de Wereldomroep: ‘Toni’s Waterloo’, ‘Het oude gareel ontwend’ en ‘ 
‘t Geluk gaat de drempel over’.  

Toen ik deze verhalen in het draaiboekenarchief had teruggevonden, vroeg ik Jules de 
Palm hoe het zat met de ontstaansgeschiedenis van deze verhalen. Hij vertelde dat hij De 
Kerstcakes van Shon Keta in december 1955 voor de Wereldomroep had voorgedragen en dat 
Van de Walle hem sindsdien steeds om verhalen vroeg. Hij was hier zeer stellig over, want 
telkens als ik een andere mogelijkheid opperde, bijvoorbeeld hun gemeenschappelijke vriend 
Cola Debrot, zei hij: “Nee, nee, Van de Walle heeft me geïnspireerd. Hij vroeg me, want we 
kenden elkaar al van de Antillen.” 

De voorgeschiedenis van de bundel is dus dat twee verhalen in Antiya zijn ontstaan 
door de aansporingen van Debrot en drie verhalen door die van de Wereldomroep in de 
persoon van Van de Walle. Wanneer de andere vijf zijn geschreven, is niet te traceren. De 
Palm zelf zegt hierover in het nawoord dat ze zijn geïnspireerd door bursalen die erover 
klaagden dat zij bij de Nederlandse taallessen het eigene missen: “Deze verhalen zijn daarom 
ook voornamelijk voor Antilliaanse scholieren bedoeld.” (107) Het kan waar zijn dat ze zijn 
ontstaan door opmerkingen van bursalen, maar ik zet een vraagteken bij de opmerking dat de 
verhalen vooral voor Antilliaanse scholieren zijn bedoeld. Het variantenonderzoek hierboven 
toonde immers aan dat de wijzigingen vooral zijn aangebracht om ze voor een Nederlands 
publiek toegankelijker te maken. 

De historische onjuistheden in het nawoord zorgen er wel voor dat ook dit een 
smakelijk verhaal is geworden met een duidelijke lijn: De Palm heeft de aanmoedigingen van 
anderen nodig om zijn anekdotes en ervaringen op papier te zetten. Dat hij hierbij de 
aanmoedigingen en waardering van een bekende Antilliaanse schrijver als Cola Debrot en de 
waarderende opmerking van Smit en Heuvel als een reclame voor zijn verhalen kan 
gebruiken, is mooi meegenomen. Dit past in een traditie van Caribische borstklopperij die 
meestal op een minder intelligente manier tot uiting komt. 

Het nawoord is dus een voorbeeld van een literaire mystificatie, waar De Palm van 
houdt, getuige de geschiedenis van Julio Perrenal. Het is eigenlijk het elfde verhaal in Antiya. 
De historische feiten zijn voor De Palm minder interessant als hij de lezer wil uitleggen dat hij 
wel uit zichzelf gaat zitten praten, maar dat hij de aandrang van een ander nodig heeft om zich 
tot schrijven te zetten. Het gaat tenslotte om een sappig verhaal voor de lezer. Ik acht het in 
dit verband ook niet uitgesloten dat de opmerking van zijn vrouw over zijn latere grafschrift 
ook aan de fantasie van De Palm is ontsproten. 

Als Jules de Palm al zo “creatief” omspringt met feiten die dankzij het 
draaiboekenarchief te controleren zijn, maant dit helemaal tot voorzichtigheid bij de 
gelijkstelling van de ik-figuur in zijn verhalen met de persoon van de schrijver. Het is waar 
dat zijn herinneringen en zijn eigen ervaringen de belangrijkste inspiratiebron zijn voor zijn 
verhalen, maar hij zal als elke verteller vrijmoedig met de werkelijkheid omgaan, om de 
werkelijkheid achter de werkelijkheid te kunnen onthullen. Is normaal gesproken een lezer 
van zulke aanstekelijke verhalen als die van De Palm niet gauw geneigd tot zulk een 
terughoudendheid, een radioluisteraar zal dat nog minder zijn, omdat hij het de man zelf hoort 
vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt.  
 

Kinderen van de fraters 

In 1986 publiceerde Jules de Palm Kinderen van de fraters. De ik-figuur beschrijft er 
zijn schoolervaringen vanaf de kleuterschool tot en met het behalen van het mulo-diploma op 
het Sint Thomascollege op Curaçao. Een aantal losse elementen uit zijn 
Wereldomroepbijdragen komen erin terug. Dat is onder meer de figuur van een jongere die de 
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correspondentie doet voor een oudere. Dat gebeurde in ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’ en nu 
schrijft de ik-figuur de brieven die zijn analfabete grootmoeder aan een zoon op Aruba stuurt. 
Ook het Sinterklaasfeest op Curaçao dat ter sprake kwam in ‘De Curaçaoënaar en Sinterklaas’ 
komt voor net zoals De Palm dat eerder had beschreven: een Curaçaos kind zet zijn schoentje 
pas aan de vooravond van het feest. 

De figuur van de bedillerige moeder die vasthoudt aan oude gewoontes uit ‘Het oude 
gareel ontwend’ en ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’, komt prominent voor in Kinderen van de 
fraters. Zo staat al op de eerste bladzijde dat de ouders van de ik-figuur “vonden dat een 
kleurling op Curaçao zich nederig behoorde te gedragen”. (9) Dit in tegenstelling tot de 
grootmoeder die haar kleinzoon inprent dat dit belachelijk is. De moeder ziet met lede ogen 
aan dat haar zoon met zijn neus in de boeken zit en spoort hem aan als een echte Curaçaose 
jongen ’s avonds onder een lantaarnpaal sterke verhalen te gaan vertellen, dan “had ze hoop, 
dat ik ooit nog eens een mannelijke man zou worden, un hòmber machu.” (156). Ze vindt dat 
het commmuniefeest van de ik-figuur nog even moet wachten omdat het volgens de aloude 
Curaçaose gewoonten moet worden gevierd, ondanks de aandrang van de fraters die vonden 
dat geld geen reden voor uitstel mocht zijn: “Mijn moeder werd op zeker ogenblik zo razend 
dat ze me opdroeg die bemoeizieke fraters erop te wijzen dat Curaçao geen Holland was. Op 
Curaçao waren er drie gebeurtenissen, die groots moesten worden gevierd: het Doopsel, de 
eerste H. Communie en het Huwelijk. Geld speelde daarbij wel degelijk de allergrootste rol.” 
(73). 

De moeder ziet er ook scherp op toe dat haar zoon niet met verkeerde jongens omgaat. 
Als hij een keer een jongen mee naar huis neemt, wordt deze aan een kruisverhoor 
onderworpen: “Waar hij woonde, wie zijn ouders waren, wat zijn vader voor de kost deed, of 
zijn moeder wel met zijn vader was getrouwd, of hij soms familie was van die zuiplap die ’s 
zaterdags de hele stad op stelten zette.” (56) De ik-figuur vindt deze behandeling gemeen. De 
houding van de ik-figuur tegenover de moeder is in Kinderen van de fraters kritischer dan in 
de Wereldomroepverhalen. Hij doet ook dingen die hem uitdrukkelijk verboden zijn, zoals in 
de achterstraten dwalen, waar hij zijn ogen uitkijkt naar het baldadige gedrag van andere 
jongens. Hij gaat daarheen omdat de regels thuis hem beknellen, vandaar dat hij vaststelt: 
“Alleen op straat kon je dus jezelf zijn tenminste als je niet het ongeluk had vrienden of 
kennissen van je ouders tegen te komen.” (69) 

Ook de ik-figuur in Kinderen van de fraters is een echte pechvogel. Het verhaal 
wemelt van de keren dat er iets mis gaat met zijn plannen, of dat hij wordt buitengesloten, of 
dat hij wordt gesnapt. Zo doet hij een keer mee met de jongens die bij het verlaten van de 
school verschrikkelijk hard in het Papiaments schreeuwen en vloeken, omdat deze taal op 
school streng verboden was. Dan volgt: “De eerste de beste keer dat ik ook mee wilde doen 
door –zeer gedurfd in mijn ogen – te roepen: ‘mi tin pupu’ (ik moet poepen) kreeg ik bij 
thuiskomst van grootmoeder een pak slaag met de kabuya de rèspèt [een soort gesel] die ze 
zelf van de spijker had afgehaald nadat mijn heldendaad haar per ijlbode had bereikt.” (69) In 
dit voorbeeld klinkt nog zelfironie door, maar dat is lang niet altijd het geval bij mislukkingen 
in Kinderen van de fraters. Heel vaak gaat het namelijk mis doordat de ik-figuur slechte ogen 
heeft en een bril draagt. Een voorbeeld hiervan is als hij meedoet aan een aftelkringspelletje. 
De jongen die aftelt duwt de ik-figuur uit de kring “en bepaalde dat jongens met brillen niet 
mee mochten doen. Ik keek hoopvol de kring rond maar niemand nam het voor me op. 
Integendeel! Ik kreeg terwijl ik beschaamd afdroop, ‘brilleman’’en ‘brel di kabai’ (paardebril) 
naar het hoofd geslingerd.” (35/36) Ook als hij bij een ander spelletje tegen iemand opbotst en 
een brillenglas breekt, klinkt er geen spoor van ironie. Integendeel, want de conclusie luidt: 
“Na dit ongeluk werd ik op de speelplaats nauwelijks meer aangekeken. Polís en dief kon ik 
wel vergeten; als ik voor vol aangezien wilde worden, zou ik dus in de klas moeten 
uitblinken.” (37)  
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Soms is de ik-figuur slachtoffer door onwetendheid. Zo krijgt de leider van de jongens 
in de klas het van hem gedaan dat hij hardop in de les een ander leesplankje gebruikt dan de 
klas. Hij roept hard: “aap – noot – mies – wim – zus – jet. Dat waren de woorden van de 
eerste rij van het leesplankje, dat naar mij later duidelijk werd gemaakt, op de school van de 
duivel, de openbare school, werd gebruikt. De klas brulde van het lachen en scandeerde ‘bril-
le-man’ terwijl de frater met hoogrode kleur mij beduidde dat ik achter het schoolbord op 
mijn knieën moest gaan zitten.”(42) In dit voorbeeld wordt het slachtofferschap ook 
verbonden met een ironische beschrijving, maar dan niet van de ik-figuur, maar van de frater. 
Na schooltijd zegt deze namelijk tegen de ik-figuur: “Of ik soms niet meer wist dat aan mijn 
linkerkant altijd een duivel stond die nu aan het grijnzen was om zijn overwinning terwijl aan 
mijn rechterkant een zeer verdrietige engelbewaarder – met de handen voor de ogen – zich 
diep over mij schaamde. Als ik mij in de tweede klas ging voorbereiden op mijn eerste heilige 
communie moest ik er wel voor zorgen in het vervolg dergelijke streken achterwege te laten 
anders zou ‘Jesuke, lieve Vriend’ zich wel eens kunnen bedenken of hij wel ‘in mijn hartje 
zou willen wonen.’ “ (42/43) 

Heel vaak komt wat de fraters zeggen in een ironisch daglicht te staan. De 
zelfintroductie van de frater in de tweede klas geeft de ik-figuur als volgt weer: “Zíjn taak was 
al moeilijk genoeg: hij moest ons met inkt leren schrijven en hij moest ons de tafels leren. Dat 
was allemaal heel moeilijk maar met de hulp van God zou het best lukken. De les waarmee 
we elke dag zouden beginnen, heette dan ook ‘godsdienstles’. Als we maar zorgden dat we 
onze catechismus goed kenden, kregen we vanzelf de genade om de andere vakken onder de 
knie te krijgen.” (44) Vrijwel altijd plaatst De Palm de fraters in Kinderen van de fraters in 
een ironisch daglicht. Slechts bij drie gebeurt dit niet. Dat zijn frater Anthimus, bijgenaamd 
Antimomo Hijgendhert naar de tekening die hij op de padvindersbus heeft gemaakt, frater 
Realino die de planten van Curaçao de klas inhaalt181 en frater Franciscus van wie hij 
Nederlands krijgt. 

De ironie over de onderwijsgevenden dient vaak om de onaangepastheid van het 
toenmalige onderwijsstelsel op een lichtvoetige manier aan de kaak te stellen. Als het hoofd 
bijvoorbeeld de overgangsrapporten in de eerste klas komt uitdelen, verdeelt hij de leerlingen 
in vijf groepen. Hij begint met de jongens van de derde groep: “Die mochten naast hun bank 
gaan staan. Dat waren jongens van zessen klaar. Wat zij gepresteerd hadden, was net 
voldoende. […] De leerlingen van de tweede groep die voor alle vakken een zeven hadden 
behaald, waren jongens van stavast, jongens van Jan de Witt. […] ‘Het neusje van de zalm’, 
hoorde ik het hoofd zeggen, ‘eerste groep. […] Voor die paar jongens die maar vijfjes hadden, 
de vierdegroepers, was er nog hoop maar wat die branieschopper op de laatste bank ervan 
terecht had gebracht, dat was knuts knudde met een rietje.”(38/39) De Nederlandse 
kwalificaties die het hoofd geeft, zullen volledig over de hoofden van de leerlingen heen zijn 
gegaan, want uit de context van het verhaal begreep de lezer allang dat deze Papiamentstalige 
kindertjes in de eerste klas veel dingen stomweg uit hun hoofd leren zonder ze te begrijpen. 

De ironie dient hier niet alleen om het verhaal grappiger te maken, maar houdt ook een 
kritische boodschap in. Hetzelfde doet De Palm als het over religie gaat. Dit bleek al uit het 
hierboven gegeven voorbeeld dat de dag werd begonnen met godsdienstles in de hoop dat de 
kinderen de andere vakken dan beter onder de knie kregen. Ook die catechismusles krijgt 

                                                 
181 Het hoofdstuk met frater Realino is getiteld ‘1935: Plantkunde van Curaçao’. Het gedeelte over de plantkunde 
begint als volgt: “Frater Realino kwam op zekere dag voor de klas met een schrift waarop geschreven stond 
‘Plantkunde van Curaçao’.” [cursivering van mij]. In hetzelfde jaar verscheen het boek Plantkunde van Curaçao 
voor mulo door M. Realino, uitgegeven door St. Thomascollege/ Boekhandel St. Augustinus met een omvang van 
133 bladzijden [Bron: Mongui Maduro Stichting]. Het schooljaar begon echter in 1935 en 1936 nog in januari, 
zodat frater Realino in het begin van 1935 inderdaad nog uit een schrift les gaf. 
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ervan langs: “Ik werd vooral kriegelig wanneer we als papegaaien zinnen moesten opdreunen 
waar we absoluut niets van snapten: is God liefderijk? God is liefderijk, hij bemint ons met 
oneindige liefde en bewijst ons tallóze weldáden.”(48) Subtiel geeft De Palm het automatisch 
opdreunen weer met accenttekens op lettergrepen die juist het accent niet zouden moeten 
hebben. 

De impliciete ironische kritiek uit de Wereldomroepverhalen en de expliciete kritiek in 
de Wereldomroepbeschouwingen komen in Kinderen van de fraters samen als het gaat over 
het schoolsysteem en de godsdienst. De kritiek op het schoolsysteem wordt gebracht als een 
botsing tussen culturen, omdat het volledig Nederlands is.182 De kritiek op de godsdienst komt 
voort uit de kritische geest van de ik-figuur. Zo vertelt hij dat hij het in de derde klas erg 
moeilijk had, “omdat er niemand was die een antwoord wist op de vele vragen die mij ’s 
nachts wakker hielden. Monseigneur Vuylsteke was over een bananeschil uitgegleden, had 
zijn heup gebroken en was aan de gevolgen daarvan overleden.” (75) Hij merkt dan op: “dat 
Hij [de Heer] het nodig vond onze bisschop via een bananeschil naar de hemel te halen, wilde 
er bij mij helemaal niet in.” (75). Ten einde raad belt hij bij de pastorie aan om de pater zijn 
probleem voor te leggen. Deze wordt boos en geeft hem de raad maar vaker te bidden. De 
vele keren dat hij op religieus gebied uit zichzelf vraagtekens zet, krijgt hij steeds nul op het 
rekest als hij een verklaring vraagt. Veel bidden en versterven is het enige wat hij hoort. 

Een voorbeeld van situationele ironie in Kinderen van de fraters is als de ik-figuur met 
een groep jongens naar de aap Chita gaan. “Als ze hem wat gaven, hield hij dat eerst voor zijn 
gat voordat hij het opat.” (80) Een jongen raadt hem aan een stuk van zijn schaafijs te geven. 
De aap houdt het even voor zijn gat en smeet het toen naar de ik-figuur, zodat hij onder de 
plakkerige rode stroop kwam te zitten, tot groot vermaak van de jongens die wel wisten dat de 
aap dit zou doen. 

Ook het magisch denken speelt een rol in Kinderen van de fraters. Als de ik-figuur 
met de padvinderij op kamp gaat, moet hij een deken meenemen die tot zak is genaaid. Dat is 
een probleem, want de enige deken die ze thuis bij de ik-figuur hebben, werd op de 
strijkplank gebruikt. De moeder verzet zich ertegen: “En nu moest die zoon uitgerekend op de 
dag waarop zij zich met moeite ertoe gezet had om te gaan strijken, die deken meenemen. 
Strijken was al zo’n probleem: je mocht daarna de vaat niet doen en je moest de ijskast mijden 
indien je tenminste de rest van je leven niet door rheumatische pijnen gekweld wilde worden.” 
(85)  

Een ander voorbeeld van het magisch denken komt voor als de ik-figuur het heeft over 
Njoka, de vlugge slang, een leesboek dat op school werd gebruikt. Het speelt zich af in Afrika 
en de leerlingen vonden het helemaal niet erg “dat die negers meer heil zagen in de wonderen 
verrichtende medicijnvrouwen dan in de missionaris. Op Curaçao had je medicijnvrouwen, 
die met ‘brua’ (zwarte kunst) meer bereikten dan blanke Hollandse doktoren.” (105) Als de 
medicijnvrouw geen resultaat bereikt, roept een buurvrouw van de ik-figuur de hulp van de 
heilige Antonius in, wiens beeld zij elke dag met rum besprenkelt, omdat hij alleen dan 
meewerkt. Haar zoon die zij hiermee helpt, moet dan wel zijn dankbaarheid tonen door “als 
Sint Antonius vermomd, gehuld in een bruine pij” naar school te gaan waar hij “dagenlang de 
schimpscheuten van zijn medeleerlingen [moet] verdragen, dat kon niet anders. Het was een 
‘promesa’ een belofte die heilig was.” (105) 

Wat de ik-figuur zelf van het magische denken vindt, wordt niet helemaal duidelijk. 
Hij schaart zich achter het enthousiasme voor de Afrikaanse medicijnvrouwen, maar de ironie 
waarmee hij het bijgeloof van zijn moeder en de buurvrouw beschrijft, doet vermoeden dat hij 
het maar flauwekul vindt. 

                                                 
182 Dat de school als iets Hollands werd gezien blijkt ook uit de reactie van zijn ouders als hij vertelt dat hij 
schoolmeester wil worden: “Thuis hoorde ik dat het tijd werd dat zij dat belachelijke idee met een stok uit mijn 
kop zouden slaan, ik was toch geen Hollander!” (129) 
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De negatieve houding tegenover Surinamers die uit De Palms eerste publicatie sprak, 
komt terug in Kinderen van de fraters. In de derde klas krijgt de ik-figuur les van meester 
Schelts, geen frater maar een doodgewone man, die uit Suriname komt. De moeder verzucht: 
“Als het nu nog een Hollander was geweest, […] maar een Surinamer …” (62) De 
grootmoeder heeft op zichzelf niets tegen Surinamers, maar maant de ik-figuur voorzichtig te 
zijn, want “ze had wel gehoord dat in Suriname ziekten waren – iets met aria – die op Curaçao 
niet voorkwamen.” (63) Voor de ik-figuur wordt meester Schelts een zondebok als hij de 
stegen ingaat en gesnapt wordt door zijn grootmoeder. Hij vertelt dat hij dat van meester 
Schelts moest om een plattegrond te tekenen, wat wel waar was, maar niet die keer. De ik-
figuur wil niets meer met hem te maken hebben: “Als hij me een bemoedigend klopje op de 
schouder gaf, weerde ik hem af.” (70) Als de meester plotseling sterft, krijgt hij van zijn 
Surinaamse buurjongen op school de schuld van diens dood. Ook die Surinaamse klasgenoot 
wordt in een negatief daglicht gesteld. Hij heeft een speciale taal: “Gij gaat toch zeker wel 
bussen, hè, gij gaat toch niet voetéren?” (71) Nu zegt hij: “Gij hebt hem de dood ingejaagd!” 
(71) De ik-figuur vervolgt: “Wat kreeg ik een hekel aan die jongen die ik notabene altijd van 
me liet afkijken. […] Hij zag dat hij succes had [met zijn beschuldigingen] en ging daarom 
door met mij treiterend in te peperen dat ik door mijn houding de goede meester vreselijk had 
beledigd, dat hij onder mijn streken had geleden, dat ik omdat ik zo kippig was niet eens had 
gemerkt dat er vaak tranen in zijn ogen stonden. Hij wel. […] Hij had me zo vaak 
gewaarschuwd maar ja, Curaçaoënaars waren weer anders dan Surinamers, die voelden dat 
niet aan.” (72). De ik-figuur voelt zich door dit alles echt schuldig en bidt wat af om 
vergeving te krijgen en niet direct naar de hel te worden gestuurd. 

De Surinaamse jongen claimde in het voorgaande dat Surinamers speciale mensen 
zijn. Het is hetzelfde element dat De Palm stoorde in zijn eerste publicatie. Er vindt rond de 
dood van meester Schelts op vertelgebied iets interessants plaats. Het is duidelijk dat een 
oudere ik-figuur zijn herinneringen in Kinderen van de fraters opschrijft en dat probeert te 
doen vanuit het perspectief van de jongere ik-figuur. Maar hier klinkt het perspectief van de 
oudere door. De Surinaamse jongen wordt meteen negatief neergezet, terwijl de lezer 
voorheen niets over hem heeft vernomen. De brave, goedgelovige jonge ik-figuur heeft zich 
zo schuldig gevoeld door de verwijten van de jongen en is zo bang geweest dat hij in de hel 
zou komen, dat dit een deel van zijn jeugd heeft verpest. De verontwaardiging hierover bij de 
oudere ik-figuur klinkt nog steeds door in de beschrijving die hij de jongere in de mond legt. 
De gebruikelijke ironie is dan ook zo goed als afwezig, die komt pas als hij overschakelt naar 
de godsdienst en de penitenties beschrijft die hij zichzelf oplegt om boete te doen.183 

In de beschouwing ‘De Curaçaoënaar en het boek’ stelde De Palm dat er natuurlijk op 
Curaçao werd gelezen, want dat bleek uit de uitleencijfers van de bibliotheken. Toch blijkt de 
ik-figuur in Kinderen van de fraters een buitenbeentje te zijn dat steeds met zijn neus in de 
boeken zit in tegenstelling tot zijn klasgenoten. De grootmoeder juicht dit toe, al maant zij 
hem de werkelijkheid niet uit het oog te verliezen: “Het was goed dat ik eeuwig en altijd met 
mijn kop in een boek zat al was ze wel eens bang dat mijn hersens zouden smelten, maar het 
kon geen kwaad ook eens een keer notitie te nemen van dingen om je heen.” (12) Zijn moeder 
wil, zoals eerder al ter sprake kwam, dat hij eens ophoudt met dat fanatieke lezen en een 
mannelijke man wordt door onder een lantaarnpaal sterke verhalen met andere jongens uit te 
wisselen. Maar de ik-figuur vindt het belachelijk om zijn tijd “te verdoen met het luisteren 

                                                 
183 De ironie over Suriname komt ten volle terug als de ik-figuur in het hoofdstuk na dat over meester Schelts de 
aardrijkskundeles beschrijft: “In de aardrijkskundeles liet hij [de frater] ons de elf provincies van Nederland met 
de hoofdsteden opdreunen. Suriname was de twaalfde provincie met de hoofdstad Paramaribo waar alle 
fatsoenlijke mensen Hollands spraken. We moesten daar maar een voorbeeld aan nemen in plaats van eeuwig en 
altijd in het Papiaments te kwebbelen.”(89)  
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naar flutverhalen terwijl ik naar bed ging en opstond met Winnetou, het opperhoofd der 
Apachen. Old Shatterland was mijn held. Karl May mijn God.” (156) 

De voorbeelden die de ik-figuur noemt zijn allemaal spannende avonturenverhalen 
waarin het gaat om de strijd tussen recht en onrecht, goed en kwaad. Het is niet te ver gezocht 
om te stellen dat de idealistische boeken die hij las zijn waarden- en normenpatroon 
beïnvloedden, getuige de talloze malen dat hij anders reageert op kleine en grote 
gebeurtenissen als zijn omgeving. Hij vertelt in dezelfde passage ook dat hij later graag zelf 
zulke boeken zou willen schrijven. Hij heeft al een hoofdfiguur in gedachten: de slaaf Buchi 
Fil, die nooit werd geslagen omdat iedereen bang van hem was en die geen hoed droeg, omdat 
hij dan verplicht was geweest hem voor de baas af te nemen. Hij zou Buchi Fil willen laten 
uitgroeien tot een zwarte Old Shatterhand. (157) De passage is ook een knipoog naar de lezer. 
De Palms hoofdfiguur is weliswaar geen zwarte Old Shatterhand, maar wel een jongetje met 
een groot rechtvaardigheidsgevoel dat daardoor soms met zijn omgeving in de knoei komt 
omdat hij een andere optiek heeft, maar toch ook deel wil blijven uitmaken van zijn 
omgeving: van de jongens op school en van het gezin waar hij toe behoort. 

De Palms beschouwing over ‘De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands’ en 
het hoofdstuk over frater Franciscus hebben een flink aantal punten van overeenkomst. Hij 
geeft onder meer Nederlands in de negende klas, dat is de derde klas mulo. Hij probeert liefde 
voor het Nederlands aan te kweken door variatie in de leerstof aan te brengen en veel tijd uit 
te trekken voor idioom en woordkunst. Bij het voorlezen van een verhaal wijst hij op bepaalde 
zinswendingen en beeldspraak. Hij hield van lyrische, sentimentele gedichten. De ik-figuur 
geniet daarvan. “Aan de hand van onze opstellen […] leerde frater Franciscus ons 
synoniemen van woorden die in die opstellen waren gebruikt. Ook koos hij soms een woord 
uit en schreef dan enkele uitdrukkingen op, die op dat woord betrekking hadden. […] Door de 
interessante Nederlandse taallessen van frater Franciscus ontdekte ik hoe rijk het Papiamentu 
was. Ook in onze taal kwamen metafora en metonymia voor.” 

Frater Franciscus is een enthousiaste leraar die dus wijst op de mogelijkheden, de 
rijkdom, de plooibaarheid van het Nederlands en op de schoonheid van verhalen en gedichten, 
precies zoals De Palm in zijn beschouwing over de studie van het Nederlands de inspirerende 
leraar beschreef. En de ik-figuur houdt van lezen, net als de jonge scholier uit de 
beschouwing. Het nieuwe dat nu wordt toegevoegd is dat deze Nederlandse lessen de ik-
figuur de rijkdom van het Papiaments doen ontdekken. 

In het hoofdstuk ‘Achteraf’ bedient De Palm zich van een procedé dat hij ook al 
toepaste in zijn beschouwing ‘De Curaçaoënaar en het boek’. Hij blikt er vanuit het heden 
terug op het verleden en probeert een balans op te maken van het onderwijs door de fraters. 
Negatief is dat ze weinig aandacht hadden besteed aan het eigene van Curaçao en de indruk 
gaven “dat al het Curaçaose eigenlijk minderwaardig was. In Holland zou alles veel beter zijn. 
Toch zullen de meesten van onze generatie weigeren mee te zingen in het koor van de 
jongeren, die in de fraters boosdoeners willen zien die in de Antillen alleen maar onheil 
hebben gesticht en willens en wetens getracht hebben onze cultuur om zeep te brengen.” 
(194). Positief is dat de fraters hun gekleurde leerlingen, die het toch al moeilijk hadden in 
een maatschappij waar de blanken het voor het zeggen hadden, een solide opleiding hebben 
gegeven. (195) Vervolgens vertelt De Palm nog een aantal gekke gebeurtenissen waarin de 
fraters de hoofdrol spelen, die helemaal de positieve woorden over de fraters teniet doen en ze 
tonen als displaced persons. Na alle ironie over de fraters komt de apologie voor hen niet 
overtuigend over, ondanks het feit dat hij het boek heeft opgedragen aan de fraters van 
Tilburg. Het is een variant op wat De Palm met de romancier Manuel A. Fraai deed in de 
beschouwing over het boek: beginnen met lof maar die lof vervolgens teniet doen door de 
rest. Zo blijft de ironie tot en met de terugblik een grote rol spelen in Kinderen van de fraters. 
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Lekker warm, lekker bruin 

Vier jaar na Kinderen van de fraters verscheen Lekker warm, lekker bruin; Vallen en 
opstaan in twee culturen. (1990) Centraal staan zijn ervaringen met studenten als 
hoofdcoördinator Centraal Bureau Toezicht Curaçaose Bursalen. Het vallen en opstaan tussen 
twee culturen slaat op de Curaçaose studenten die in problemen komen door hun 
onbekendheid met Nederlandse gewoontes en codes. De ik-figuur probeert dan de plooien 
glad te strijken die ontstaan. 

Een aantal elementen uit eerder werk van De Palm komt terug in Lekker warm, lekker 
bruin. Allereerst het heimwee. Zo zegt Carlos: “Ik voel me in dit land zo ongelukkig, […] dat 
ik het liefst morgen, wat zeg ik, het liefst nu naar Curaçao terug zou willen gaan.”(18) Het 
kosthuis waar hij woonde had geen douche, om elf uur moet het licht uit, er zijn opmerkingen 
over zijn verzorgde uiterlijk en het eten smaakt niet. Een ander gaat bijna huilen als hij 21 
minuten op een terrasje zit en nog geen bekende langs heeft zien komen. De ik-figuur 
constateert dat zijn landgenoten zich in grote steden “eenzaam voelen omdat ze er de 
gemoedelijkheid van hun geboorteland missen.” (74) 

Was in het gedicht ‘Rabia’ de Nederlandse natuur de oorzaak van het heimwee bij de 
ik-figuur, nu heeft de ik-figuur daar hele andere opvattingen over. Hij vindt drie dingen 
prettig in Nederland: de anonimiteit, het weer en de jaargetijden. Hij vertelt een student dat 
het Nederlandse weer helemaal bij zijn romantische inslag past: “Bij ons had je eeuwig en 
altijd hetzelfde weertype, dag in dag uit, het hele jaar door. Hier had je tenminste afwisseling. 
En elk jaargetijde had zijn aparte bekoring, vond ik.”(75) Het is een mening die diametraal 
tegenover die in ‘Rabia’ staat. 

Er is nog een groot verschil met voorgaand werk van De Palm. De zelfironie ontbreekt 
bijna geheel en er is bij de figuur zelfs een zekere tevredenheid over zijn eigen handelen. In 
plaats van zelfironie is er nu zelfbeklag als hij moet opdraaien voor de gevolgen van 
beslissingen op Curaçao en vooral bij het uitblijven daarvan. Zo krijgt hij nooit op tijd de 
juiste datum van aankomst van de bursalen, zodat zijn mentoren die de bursalen ook gaan 
opvangen hun vakantie niet kunnen plannen. “Op Curaçao kon men onmogelijk begrijpen dat 
een normaal mens hier aan het begin van het jaar al plannen voor augustus maakte. Dit kostte 
me overigens wel een onvervangbare mentor die een uitstekend contact had met zijn pupillen 
en sommigen zelfs kosteloos bijles gaf.” (155) Van de mentoren krijgt hij dan ook het verwijt 
dat hij te Curaçaos is, terwijl de bursalen hem verwijten dat hij te Hollands is. De ik-figuur 
over deze positie: “Ik vond het gênant om er telkens weer op te wijzen dat ik volledig 
afhankelijk was van beslissingen uit Curaçao die nu eenmaal lang op zich lieten wachten.” 
(155) Toen hij een keer zelf de knoop doorhakte, “werd ik zeer gevoelig op de vingers getikt: 
ik had me niet met beleidszaken mogen inlaten. […] Deze - volgens mij - onterechte 
terechtwijzing lag mij zo zwaar op de maag dat ik me heilig voornam om mij ‘in den vervolge 
te gedragen zoals het een goed ambtenaar betaamt.’ ” (156) 

In het citaat schuilt ironie, want de ik-figuur bedoelt juist dat hij zich zodanig moet 
gaan gedragen dat bursalen er de dupe van worden. De ironie in Lekker warm, lekker bruin 
richt zich dan ook vooral op de gezagsdragers van Curaçao. Zo constateert hij dat post waar 
‘zeer vertrouwelijk’ op staat al lang met anderen is besproken. Deze brief heeft een vervolg: 
“Tot mijn verbazing ontving ik binnen een week een tweede brief waarboven in zijn [de 
gedeputeerde] handschrift ‘geheim’ prijkte. Nu is heel Curaçao van zijn plannen op de hoogte, 
dacht ik.” (54/55). De brieven bevatten een uitnodiging voor een bespreking met de 
gedeputeerde en de gezaghebber over het opzetten van een Curaçaos bureau voor bursalen in 
Nederland. De bespreking moet plaats vinden in een Haagse nachtclub die pas om twaalf uur 
’s nachts opengaat. Het gesprek vindt plaats in “een walm van sigarerook en goedkope 
parfum”. (55). De gezaghebber “nam het woord en was – naar later zou blijken – niet van plan 
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het af te staan. […] Het was duidelijk dat er een man aan het woord was die geen tegenspraak 
duldde. Hij gaf mij het gevoel dat ik voor een ernstig delict terechtstond.” (55) 

De ironie richt zich ook op personen die denken dat ze wat van Curaçao weten, maar 
tonen dat dit helemaal niet het geval is. Een mooi voorbeeld hiervan is een 
kandidaattoezichthouder, die voorgedragen is door een burgemeester omdat hij zijn bridge-
partner is. Deze kandidaat begint het gesprek zo: “U hoeft me niets te vertellen, […] ik ben 
jarenlang in Oostinje geweest en weet dus precies hoe kleurlingen aangepakt moeten worden. 
Jammer genoeg hebben de meesten van mijn landgenoten daar geen kaas van gegeten.” (67) 
Het gesprek eindigt: “Eerst had hij het over tempo doeloe, daarna begon hij uit te varen tegen 
de Nederlandse regering die het Koninkrijk der Nederlanden dat door eminente bestuurders 
was opgebouwd, op verfoeilijke wijze had verkwanseld. ‘En ze gaan door met die afbraak, let 
op mijn woorden.’” (68)  

Al eerder heb ik betoogd dat de botsingen tussen de ik-figuren uit de verhalen en hun 
Curaçaose omgeving voortkwamen uit het feit dat de ik-figuren andere opvattingen hebben. 
Dat blijkt ook in Lekker warm, lekker bruin het geval te zijn. De ik-figuur zegt dat hij geen 
enkele moeite heeft met de stringente regels in Nederland. “Voor improvisatie – een 
essentieel element in het Curaçaose leefpatroon – was er nauwelijks ruimte, maar daar stond 
tegenover dat ik eindelijk precies wist waar ik aan toe was en wat er van mij verwacht werd. 
Op Curaçao was ik er altijd in geslaagd exact datgene te doen of te zeggen wat op een bepaald 
ogenblik onder bepaalde omstandigheden absoluut niet kon. Volgens mijn moeder kwam dat 
omdat ik er ten onrechte van uitging dat twee en twee vier is.” (12) De ik-figuur is dus naar 
zijn aard rechtlijnig en uit dit fragment blijkt ook dat die rechtlijnigheid komt uit een behoefte 
aan zekerheid, een behoefte die ook al bleek in het gedicht ‘Rabia’. 

Er is nog een passage waarin de ik-figuur met andere woorden hetzelfde beweert. 
Daarin zegt hij dat hij “van kinds af aan een Pietje Precies [is] geweest […]. Voortdurend 
ergerde ik me aan schoonheidsfouten die in mijn ogen gemakkelijk voorkomen konden 
worden. Ik had een onbedwingbare drang om de puntjes op de i te zetten en er waren zoveel 
puntloze i’s. Mijn moeder […] snauwde me altijd toe wanneer ik probeerde ‘verbeteringen’ 
aan te brengen: ‘Stòp di maha, bo parse pruga flaku!’ (Zeur toch niet zo, je lijkt wel een 
magere vlo.) Ze heeft haar uiterste best gedaan om mij van mijn ‘ziekelijk perfectionisme’ af 
te helpen maar ze is er – helaas – niet in geslaagd. Met voldoening merkte ik dat Nederland 
een broedplaats was voor ‘magere vlooien’ waar ik me eindelijk in mijn element kon voelen”. 
(53/54)  

Het gevoel dat de Nederlandse rechtlijnigheid, regels en orde beter bij zijn aard 
aansluiten dan de Curaçaose mentaliteit kreeg de ik-figuur al bij zijn eerste bezoek aan 
Nederland, zo blijkt uit een flash-back. Het is een herinnering aan de zes maanden Europees 
verlof. Hij is samen met een collega, die ook verlof heeft, op pad in Nederland. Dan heet het: 
“Mijn reisgenoot ontpopte zich als een eminente gids die mij telkens weer attent maakte op de 
overzichtelijkheid van het Hollandse leefpatroon dat volledig strookte met mijn opvattingen. 
Met volle teugen genoot ik van de orde, de discipline en de punctualiteit die in de ogen van de 
Curaçaose gemeenschap geen genade konden vinden.” (182) Ook hier weer blijkt zijn 
rechtlijnigheid voort te komen uit een behoefte aan zekerheid, hier overzichtelijkheid 
genoemd. 

Hiermee in tegenspraak is een passage die gaat over op tijd komen. De ik-figuur zegt: 
“Zelf ben ik altijd een notoire te-laat-komer geweest, […] Op wrede wijze is mij in Nederland 
geleerd dat ik me strikt aan de afgesproken tijd had te houden.” (76) Een collega met wie hij 
een afspraak had, gooide namelijk de deur met een smak dicht toen hij tien minuten te laat 
was. Dat vond de ik-figuur zo vernederend dat hij voortaan ruim van tevoren verschijnt. De 
passage is niet alleen in tegenspraak met wat de ik-figuur verder in Lekker warm, lekker bruin 
zegt. Ze is ook in tegenspraak met wat uit eerdere verhalen bleek en met wat De Palm me 
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vertelde over zijn eerste bezoek aan Nederland. Een verklaring voor deze tegenstrijdigheid 
heb ik niet.  

Hiervoor kwam de moederfiguur al ter sprake in dezelfde rol als in het voorgaande 
werk van De Palm, namelijk die van de handhaafster van de traditionele gebruiken. In Lekker 
warm, lekker bruin blijkt ze model te hebben gestaan voor vele moeders op Curaçao. Veel 
bursalen willen vlak voor het afstuderen, dus voor hun vertrek uit Nederland nog trouwen, 
“omdat ze als vrijgezel verplicht waren zich weer onder het regime van hun moeder te 
plaatsen. Na jaren van vrijheid was dit geen prettig vooruitzicht! Ze kwamen niet zozeer om 
raad maar probeerden mij op alle mogelijke manieren ertoe te bewegen hun voornemen te 
sanctioneren. Ik keek wel uit! Zij wisten het misschien niet maar de Curaçaose moeder 
verwachtte dat een zoon – ‘met pijn gebaard en met liefde grootgebracht’ – op het moment 
dat hij ging verdienen ‘sikiera un shimis pa su mama’ (ten minste een jurk voor zijn moeder) 
zou kopen voordat hij met trouwplannen kwam. En dan drukte ze zich nog eufemistisch uit!” 
(167) De ik-figuur spreekt hier uit eigen ervaring, want hij vertelt elders: “In de tijd dat ik als 
kwekeling f 42,- per maand verdiende en dit vorstelijke salaris aan mijn moeder afdroeg, 
kreeg ik ’s zondags één gulden voor de bioscoop.” (58) 

Het vasthouden aan traditionele vooroordelen door de moeder en die dwingend 
proberen op te leggen, blijkt ook uit de passage over het toelatingsexamen waar ze 
schoolkameraden aan onderwierp voordat ze huisvrienden konden worden. Het was “zo zwaar 
dat slechts een enkeling het met de hakken over de sloot haalde. Er was altijd wel een 
struikelblok: de ene was gewoon veel te zwart. De andere was een onecht kind, een derde 
woonde in een houten huis of droeg altijd verstelde kleren.” (194) De moeder hield dus vast 
aan de maatschappelijk stratificatie gebaseerd op huidskleur, en aan de normen van de 
burgerlijke middenstand waar ze toe behoorde, die het huwelijk als ideaal had en niet wilde 
dat kinderen omgingen met kinderen uit lagere sociale milieus. Hetzelfde toelatingsexamen 
kwam ook al in Kinderen van de fraters voor. 

In zijn bijdrage ‘De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands’ vertelde De Palm 
dat hij Nederlands is gaan studeren door de enthousiaste lessen van een leraar die de rijkdom 
van de Nederlandse taal liet zien. In Kinderen van de fraters kreeg frater Franciscus de rol 
toebedeeld van leraar die de ik-figuur enthousiasmeert voor het Nederlands en de rijkdom van 
deze taal laat zien. In Lekker warm, lekker bruin is dat de leraar Nederlands die hij op 
Curaçao bij zijn onderwijzersopleiding had. Het is geen frater, wel een Nederlander die is 
gerepatrieerd en nu een van de mentoren van het Bureau Toezicht Curaçaose Bursalen is. In 
Den Haag heeft hij nog steeds even weinig begrip voor de Curaçaose mentaliteit als destijds 
op Curaçao, stelt de ik-figuur vast. Bursalen komen dan ook bij hem klagen over hun mentor. 
De ik-figuur zegt tegen hen: “Aan jullie mentor heb ik veel te danken: door hem ben ik van de 
Nederlandse letteren gaan houden. Van de kennis van de Nederlandse taal die hij me op 
Curaçao in de jaren veertig heeft bijgebracht, heb ik jaren daarna nog profijt gehad bij mijn 
verdere studie.” (147/148) Hij vertelt verder dat de Nederlandse lessen van hun mentor hem 
ertoe hebben gebracht zich in het Papiamentu te verdiepen “om te onderzoeken of ik in onze 
taal de verschijnselen kon ontdekken die hij in het Nederlands signaleerde. Mijn liefde voor 
onze moedertaal heeft hij dus eigenlijk indirect op zijn geweten.” (148) Het feit dat precies 
hetzelfde hier aan een andere persoon wordt toegeschreven laat zien dat De Palm vrijmoedig 
omgaat bij het gebruik van biografische bijzonderheden in een literair werk. In de context van 
Kinderen van de fraters kan hij de rol van enthousiasmerende leraar Nederlands alleen aan 
een frater toeschrijven. In Lekker warm, lekker bruin krijgt een mentor die rol. Wie die rol 
krijgt toebedeeld is niet van belang. Het gaat De Palm om zijn boodschap: de liefde voor het 
Nederlands sluit de liefde voor het Papiaments niet uit; integendeel: ze heeft de interesse voor 
de eigen taal en de waardering ervoor aangewakkerd. 
 



 232

CONCLUSIES 

 
Verschillende elementen uit het vroegste werk van Jules de Palm komen in zijn 

Wereldomroepbijdragen en zijn latere oeuvre terug. Dat is allereerst de ironie die kenmerkend 
is voor zijn eerste publicatie ‘Hoe ik mij Suriname voorstel’. In al zijn verhalen komt de 
ironie voor, ook in de vorm van zelfironie en situationele ironie. Opvallend is dat de ironie 
ontbreekt in zijn Wereldomroepgedichten en vrijwel afwezig is in zijn beschouwingen. De 
zelfironie ontbreekt in Lekker warm, lekker bruin. Bij de gedichten komt dit doordat hij zich 
rechtstreeks uitspreekt over het heimweegevoel. Een ironische benadering hiervan zou 
afbreuk doen aan de ernst van het onderwerp. Hetzelfde doet De Palm in zijn beschouwingen: 
hij geeft rechtstreeks zijn mening over een onderwerp. In Lekker warm. lekker bruin is zelfs 
sprake van zelfbeklag als het gaat over de situatie waarin de ik-figuur gevangen zit: de 
traagheid van Curaçao bij beslissingen en plannen versus de acuutheid van problemen en de 
Nederlandse noodzaak ver vooruit te plannen. 

In het verhaal ‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ richt de ironie zich vooral op de 
ontvangers van de cakes, die barsten van het wantrouwen, dat wordt voorgesteld als een 
kenmerk van de volksaard. Het is een impliciete kritiek erop. Duidelijker is de kritiek die door 
de ironie tot uitdrukking wordt gebracht in het Wereldomroepverhaal ‘Toni’s Waterloo’ waar 
deze zich richt op het verschil tussen wat de kwezels zeggen en doen. Nog sterker is de kritiek 
door middel van ironie in het Wereldomroepverhaal ‘Het oude gareel ontwend’. Hier moet de 
verplichting de vrienden van de moeder te vriend te houden het ontgelden. In Kinderen van de 
fraters dient de ironie om kritiek uit te drukken op het onderwijssysteem dat het Curaçaose 
eigene negeert en op de dogmatiek van het rooms katholiek geloof. Lekker warm, lekker bruin 
bekritiseert ironisch de gezagsdragers van Curaçao. In de Wereldomroepverhalen ging De 
Palm de ironie duidelijker gebruiken om kritiek uit te oefenen. Tegelijkertijd liet hij daar ook 
voor het eerst de ironie van het verhaalverloop ingaan tegen de ironie waarmee de ik-figuur 
spreekt over het magisch denken. Waar de ene ironie ingaat tegen de andere komt de lezer 
voor het probleem te staan wat hij nu moet geloven. 

Een terugkerende figuur in de verhalen van Jules de Palm is de moeder. In ‘De 
Kerstcakes van Sjon Keta’ is ze nog de helpende moeder, die vindt dat haar zoon ‘onze 
mensen” slecht kent. Die rol verandert in de Wereldomroepverhalen. Daar is voor het eerst 
sprake van een botsing tussen de ik-figuur en de moeder. In ‘Het oude gareel ontwend’ is de 
moeder het oude gareel die de personificatie wordt van de traditionele Curaçaose normen en 
waarden. Die rol blijft de moederfiguur in zijn verhalen spelen, ook in Kinderen van de 
fraters en Lekker warm, lekker bruin. De spanning die optreedt tussen een conservatieve 
bedillerige moeder en haar zoon die kritisch is en zelfstandig tot een oordeel komt, bleek een 
hoofdmotief te zijn in het oeuvre van De Palm, dat voor het eerst in die vorm in zijn 
Wereldomroepverhalen voorkwam. 

Een ander motief dat voor het eerst voorkomt in de Wereldomroepverhalen is het 
magisch denken. In ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’ praat de ik-figuur er afwijzend over, 
maar in het verhaalverloop lijkt het gelijk aan de zijde van de magische denkers. Hetzelfde 
procedé gebruikt De Palm in het latere verhaal ‘Bubuchi’. De verteller is daar sceptisch, maar 
het verhaalverloop stelt de magische denkers weer in het gelijk. Pas in ‘Kubalibre’ is de 
verteller sceptisch en het handelingsverloop stelt hem in het gelijk. Het magisch denken speelt 
een bijrol in Kinderen van de fraters waar duidelijk is dat de ik-figuur er niets van moet 
weten. 

De rooms katholieke kerk komt ook voor het eerst in een Wereldomroepverhaal voor. 
In ‘Toni’s Waterloo’ klinkt kritiek op het verschil tussen zeggen en doen en ook op de 
chantagepraktijk die de pastoor toepast. Die kritiek verbreedt zich in Kinderen van de fraters 
tot dogma’s die als onlogisch worden ervaren en op het feit dat er geen uitleg wordt gegeven. 
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Het heimweemotief dat voor het eerst klonk in de twee Wereldomroepgedichten en 

werd herhaald in de beschouwing ‘De Curaçaoënaar en de winter’ komt terug in Lekker 
warm, lekker bruin, nu bij bursalen. Een opvallend verschil met de eerdere uitingen van De 
Palm is dat hij nu de afwisseling in de natuur positief waardeert, terwijl hij die juist vervloekte 
in het gedicht ‘Rabia’. Ook het oordeel over de winter verandert bij De Palm. In ‘Indrukken 
over St. Nicolaas en Kerstmis’ beschrijft hij de winter als iets moois. 

Uit de beschouwing ‘De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands’ komt de 
leraar die de liefde voor het Nederlands overbracht terug in Kinderen van de fraters. Daar is 
het frater Franciscus in de derde klas mulo. Er is een belangrijke toevoeging. Doordat hij de 
rijkdom van het Nederlands ging inzien, kreeg hij ook oog voor de rijkdom van het 
Papiaments. Hetzelfde zegt de ik-figuur in Lekker warm, lekker bruin. In dit werk is de leraar 
die dit veroorzaakt, de leraar Nederlands die hij op Curaçao bij de onderwijzersopleiding had. 

De conclusie uit het voorgaande is dat de Wereldomroepbijdragen binnen het oeuvre 
van De Palm een belangrijke plaats innemen. Hij is er voor het eerst ironie gaan gebruiken als 
wapen voor kritiek die hij heeft op zijn eigen samenleving. Voor het eerst wordt daar de 
moederfiguur tot personificatie van het behoudende. Voor het eerst komen daar de 
terugkerende motieven heimwee, religie, magisch denken en de liefde voor het Nederlands 
voor. Het belangrijkste is evenwel dat daar voor het eerst de ik-figuur optreedt als een figuur 
die de normen en waarden uit zichzelf haalt, waardoor spanning ontstaat met zijn omgeving. 
Dit laatste blijkt het hoofdmotief te zijn van De Palm in zijn werken tot aan Lekker warm, 
lekker bruin. Deze conclusie wijkt af van de heersende opvatting over zijn oeuvre, verwoord 
door Rutgers (1996: 360/361 die schrijft: “De gemeenschappelijke grondtrek van de verhalen 
is het moeizame leerproces hoe je moet omgaan met verschillende culturen (tussen Curaçao 
en de eilanden Aruba en Bonaire; tussen Nederland en Curaçao). Als je van hun wederzijdse 
cultuurverschillen niet op de hoogte bent of als je ze niet kunt hanteren, bega je de grootste 
stommiteiten en beledig je de ander, iets wat de ik-figuur, uiteraard ongewild maar daarom 
nog niet minder pijnlijk, steeds weer overkomt.” (Rutgers 1996: 360) 

In de bundel Antiya gaan slechts drie van de tien verhalen over interculturaliteit: 
‘Waan,’ ‘Socotoro’ en ‘Het oude gareel ontwend’. Kinderen van de fraters gaat over een ik-
figuur die zijn weg zoekt in een omgeving waar hij kritische kanttekeningen bij zet. De 
Hollandse fraters spelen wel een rol, maar het komt niet tot interculturele flaters van de ik-
figuur waar hij zich voor schaamt. Pas in Lekker warm, lekker bruin is de interculturaliteit het 
hoofdmotief, maar ook hier zijn de moeders van studenten en van de ik-figuur de 
personificaties van behoudzucht. De studenten slaan flaters uit onwetendheid, maar zij 
schamen zich er niet voor. Zij vinden juist dat de Nederlanders zich moeten schamen. De ik-
figuur is wel perfect op de hoogte van de cultuurverschillen en slaat geen flaters, maar slaat 
bruggen, het kenmerk van interculturaliteit.  

De vraag welke invloed de Wereldomroepbijdragen hebben gehad op de ontwikkeling 
van De Palm als schrijver levert een duidelijk antwoord op. Die invloed is groot geweest. 
Zonder de aandrang van Van de Walle zou De Palm niet zijn blijven schrijven na zijn eerste 
publicaties. De Palms eigen verhaal dat hij door zijn vrouw, door Smit en Heuvel en door 
Antilliaanse studenten is blijven schrijven, bleek een mystificatie te zijn. Hij heeft later 
gewoon altijd verzwegen voor de buitenwereld dat de Wereldomroepbijdragen er waren en zo 
kon hij er een mooi verzinsel omheen spinnen.  

Zoals hierboven al uiteengezet nemen de Wereldomroepverhalen een belangrijke 
plaats in binnen het oeuvre van De Palm. Niet alleen komt een gedicht en een verhaal terug in 
de bloemlezing Di Nos, de drie verhalen neemt hij ook op in Antiya. Twee gedichten en tien 
prozabijdragen kon De Palm maken voor de Wereldomroep. De motieven daaruit klinken in 
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al zijn latere werk door. De Wereldomroep is dus van groot belang geweest voor de 
ontwikkeling van Jules de Palm als schrijver. 
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10. FRANK MARTINUS (ARION) 
 
Inleiding 

Frank Efraim Martinus werd in 1936 op Curaçao geboren.184 Hij ging er naar het 
Radulphus College, waar hij HBS-b deed. In 1955 vertrok hij naar Nederland waar hij na twee 
jaar het staatsexamen gymnasium aflegde en daarna Nederlandse taal- en letterkunde 
studeerde in Leiden. Zes maanden voor zijn doctoraalexamen brak hij in 1965 deze studie af 
en hij keerde terug naar Curaçao.185 In 1971 ging hij weer naar Nederland en rondde zijn 
studie af. Hierna doceerde hij aan de Universiteit van Amsterdam (1971-1975) en aan het 
Instituut voor de Opleiding van Leraren in Paramaribo (1975-1981). Vervolgens werd hij tot 
zijn pensionering directeur van het Instituto Lingkwistiko Antiano op Curaçao. In 2008 
benoemde de Universiteit van de Nederlandse Antillen hem tot buitengewoon hoogleraar 
Taalwetenschap (Taalkunde) in het bijzonder de grammatica van het Papiaments.186 

Hij was op diverse terreinen actief. Hij ijverde voor het Papiaments op school en 
richtte in 1987 de Papiamentstalige basisschool Skol Humanisto Erasmo op. In 1996 
promoveerde hij op een proefschrift getiteld: The Kiss of a Slave; Papiamentu’s West-African 
Connections. Ook begaf hij zich op politiek terrein. In 1988 richtte hij een politieke partij op, 
Kambio Radikal [De radicale ommekeer], maar deze kreeg niet genoeg stemmen voor een 
zetel. Hij was ook tijdschriftleider. Het bekendste is het algemeen cultureel tijdschrift Ruku 
(1969-1971). Rutgers vat de inhoud ervan samen als: “sterk betrokken op de politieke situatie 
van de Antillen, het was tegen het Hollands barbarisme, anti-kolonialistisch, en verdedigde de 
Antilliaanse cultuur” en hij noemt de oprichting ervan “een daad van bevrijding” [Rutgers 
1994: 279].  

Als schrijver is Frank Martinus (Arion) vooral bekend geworden door de roman 
Dubbelspel; Het verhaal van een verbazingwekkend wereldrecord. (1973). Andere romans 
zijn: Afscheid van de koningin (1975), Nobele wilden (1979), De laatste vrijheid (1995) en De 
deserteurs (2006). In 2001 verscheen de verhalenbundel De eeuwige hond. Toen hij nog voor 
het staatsexamen studeerde, schreef hij de dichtbundel Stemmen uit Afrika (1957). Zijn 

                                                 
184 Coomans-Eustatia [1991: 405] noemt hem in haar biografie ten onrechte Frank Efraim Martinus Arion. Ook 
geeft ze zijn vader ten onrechte de naam Minguel Martinus Arion. Dat moet zijn: Minguel Martinus. De naam 
van zijn moeder is niet Marina Jansen, maar Marginia Jansen. Frank Martinus heeft de naam Arion later 
toegevoegd als hommage aan zijn grootvader. “Mijn stamvader Arion was niet getrouwd met mijn stam-
grootmoeder”, aldus Frank Martinus in een mail aan mij van 28 december 2011. Aan deze mail heb ik de 
naamsgegevens ook ontleend.  
185 In zijn essaybundel Intimiteiten van het schrijven geeft Frank Martinus Arion verschillende verklaringen 
voor zijn terugkeer naar Curaçao. Hij vertelt er dat hij Debrot allerlei schijnredenen had gegeven, maar dat het in 
werkelijkheid was omdat hij na vier jaar de regels nog niet gevonden had wanneer de sterke vorm van een 
persoonlijk voornaamwoord (bijvoorbeeld ‘wij’) gebruikt moest worden en wanneer de zwakke (‘we’) [Martinus 
Arion 2009: 45]. In een ander essay schrijft hij dat hij “zo [werd] verscheurd […] door mijn Nederlandse 
avontuur en mijn nationale Papiamentu-bewustwording, die tijdens de vakantie op Curaçao van een paar jaar 
eerder was toegenomen, dat ik het in Nederland niet meer uithield. Bovendien zeiden mijn ouders, die nu op 
leeftijd waren en voor wie ik een bijna ziekelijke liefde had, dat ze me misten. Mijn vader zei met gebroken stem 
over de telefoon: ‘We worden oud, wanneer ben je nou klaar?’ Ik zei: ‘Nu.’ In 1965, bijna zes maanden voor 
mijn doctoraal, brak ik mijn studie af met de bedoeling een jaar op mijn geboorte-eiland rond te gaan kijken.” 
[Martinus Arion 2009: 115]. Hij voegt hier aan toe dat hij waarschijnlijk ook onder invloed stond van Debrots 
Mijn zuster de negerin dat begint met een arrogant afstand nemen van Europa, van de bleke gezichten met 
visachtige kilheid en geklets om op zoek te gaan naar zwartheid en aanhankelijkheid. 
186De gegevens voor deze en de volgende alinea zijn ontleend aan mededelingen van Frank Martinus en aan 
Coomans-Eustatia 1991: 405-410. 
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bekendste poëziebundels in het Papiaments zijn: Ta amor so por (1961), Ilusion di un anochi 
(1968) en Ser Betris (1968). 

In het draaiboekenarchief trof ik vier bijdragen van Frank Martinus Arion aan: 
 
21-9-1956: De Antilliaanse student in Leiden en Den Haag. 
4-4-1957: Die kachel toch. 
2-7-1957: Hoe vindt U Nederland? 
29-8-1957: Studenten. 
 

Het bewaren van bijdragen bij de draaiboeken gebeurde niet meer vanaf februari 1958, 
maar Frank Martinus heeft na die datum nog meer bijdragen geleverd. Twee daarvan zijn 
opgenomen in zijn verhalenbundel De eeuwige hond, zo blijkt uit de verantwoording. (165) 
Het eerste is: ‘Eén ding is droevig’ dat in 1958 werd uitgezonden onder de titel 
‘Najaarsmijmeringen’. Het tweede is: ‘Lichten’ uit 1962 toen het nog 
‘Oudejaarsavondmijmering van een Antilliaan’ heette. Verder verzorgde Frank Martinus 
Arion in 1973 een serie van zeven ‘Afrikaanse notities’. Het zijn impressies van een reis naar 
Afrika die hij maakte ter voorbereiding van zijn roman Afscheid van de koningin. Hij stuurde 
ze me op met de mededeling dat ze nog nooit ergens anders zijn gepubliceerd. Ik betrek ze 
dan ook dankbaar in mijn onderzoek, ook al vallen ze strikt genomen buiten het gestelde 
tijdskader.   

Om tot een beantwoording van mijn onderzoeksvragen te komen, zal ik eerst de 
bijdragen analyseren. Ik maak hierbij onderscheid tussen de eerste zes bijdragen en de serie 
Afrikaanse notities. Dit doe ik omdat er een flink aantal jaren verstreek tussen beide series en 
de laatste echt als een eenheid wordt gepresenteerd. Daarna volgt een paragraaf waarin ik 
naga hoe de motieven van de Wereldomroepbijdragen terugkomen in zijn andere werk. Ik 
onderzoek hierbij of de motieven nog op dezelfde manier worden gebruikt, of dat er een 
verandering is opgetreden. Hierbij beperk ik me steeds tot het eerste werk waarin de 
verandering optreedt, als de verandering een constante blijkt te zijn. Doel van het onderzoek 
is immers niet het oeuvre van Frank Martinus Arion te beschrijven, maar na te gaan welk 
belang de Wereldomroepbijdragen voor Frank Martinus Arion hebben gehad in zijn 
ontwikkeling, zodat het in dit kader geen zin heeft er steeds op te wijzen dat een motief zich 
niet verder ontwikkelt. In de praktijk betekent dit, zo zal blijken, dat de beschrijving van de 
motieven uit de Wereldomroepverhalen in het verdere oeuvre zich vooral toespitst op de 
gedichtencyclus Stemmen uit Afrika, de roman Afscheid van de koningin en in veel mindere 
mate tot de essays uit Intimiteiten van het schrijven. 
 

De vroege Wereldomroepbijdragen van Frank Martinus (Arion) 

‘De Antilliaanse student in Leiden en Den Haag’ van 21 september 1956 is een 
beschouwing waarin Frank Martinus (zo werd hij toen nog aangekondigd) vier onderwerpen 
aansnijdt: de verschillen tussen Leiden en Den Haag, de inburgering van Antilliaanse 
studenten, de Antilliaanse studentenorganisaties en het doel van het verblijf in Nederland. 
Leiden, zo zegt Martinus, is een kleine stad, die het gelukt is “haar stempel van waardigheid 
te behouden”. Hij citeert instemmend een student die het een stad met begrip noemt, die je 
opneemt zodat je je er thuis voelt. Dezelfde student zegt ook: “Leiden slokt je niet op; in 
Leiden behoud je je persoonlijkheid, man”. Er studeren 15 Antillianen, verdeeld over vier 
faculteiten: medicijnen, scheikunde, farmacie en rechten.187 

                                                 
187 Frank Martinus studeerde toen nog niet in Leiden. Hij was bezig met zijn staatsexamen. Maar Jules de Palm 
studeerde er in 1958 af en niet aan een van de faculteiten die Martinus noemt. Hij ziet hem dus over het hoofd. 
Misschien door het leeftijdsverschil? 
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Den Haag noemt Martinus “een stad met zeer veel bezienswaardigheden en een 
centrum tevens van het Nederlandse culturele leven.” Als het een goede zomer is, “kunnen de 
Antillianen volop genieten van het strand en de zon; in de Kurhaus-zaal van goede concerten, 
terwijl ze zelfs hun ingeboren danslust kunnen bevredigen in de vele dansgelegenheden.” Ook 
staat er het Antillenhuis en het kantoor van de Commissie Oost en West die de zorg heeft voor 
de bursalen. Martinus noemt Den Haag “beheerst-groot”, waar de mensen wat deftiger zijn 
dan in Amsterdam. De stad heeft rust, kalmte en waardigheid. Hierin lijkt de stad op Leiden, 
“want beide steden geven door hun kalmte, bij eerste kennismaking, de indruk van deftigheid, 
zo ge wilt van stijfheid.” In de laatste jaren, zo merkt hij op, is het aantal Antillianen dat in 
Den Haag allerlei onderwijsinstellingen bezoekt, explosief gegroeid. 

De inburgering van de Antilliaanse student in Leiden verloopt het vlugste. Dit komt 
doordat alle studenten er lid zijn van een studentenvereniging. Gedurende de tijd van de 
ontgroening heeft de student “haast geen tijd […] voor mijmeringen, terwijl hij na zijn 
ontgroening, doorgaans volop door colleges in beslag wordt genomen.”  

In Den Haag is de bezadigdheid van de Hagenaar bij de inburgering een voordeel: 
“Want deze bezadigheid [sic], maakt dat de Antilliaan op de duur ook bezadigd wordt en 
kalm; ze maakt dat hij iets van zijn heftige temperament verliest en doet hem aldus zich beter 
aanpassen aan zijn milieu.” Sinds kort is er ook de vereniging Baranca Antilliana 
[Antilliaanse Rots] die tot doel heeft “studerende Antillianen […] zo nauw mogelijk in 
contact te brengen met de mensen van de gemeenschap waarin zij leven.188 Deze moeilijke 
taak wordt enigszins vergemakkelijkt, door het feit dat sinds de reis van de Koningin naar de 
West, de belangstelling voor de Antillen sterk is toegenomen.” 

In het algemeen sprekend over de positie van de Antilliaan in Nederland zegt hij: “Ik 
kan U […] verzekeren dat alle Antillianen het hier zeer goed maken. Men ontvangt ze overal 
met open armen; men vertroetelt ze en verwent ze soms zelfs. Och, een beetje heimwee, 
vooral in de herfstse somberheid en winterse koude.” 

Over de studentenverenigingen zegt Martinus dat Leiden een onderafdeling van de 
Foreign Student Service heeft en van de Landelijke Antilliaanse Studentenvereniging. Op 
bijeenkomsten en avonden van de laatste komen naast Antillianen ook Surinaamse, 
Hollandse, Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse studenten. Door interne moeilijkheden was het 
de Landelijke vereniging nooit gelukt ook in Den Haag een afdeling op te zetten. Maar enkele 
maanden geleden is “op initiatief van enkele Haagse studerenden zelf, zo’n vereniging in het 
leven geroepen.” Het is Baranca Antilliana.  

Aan het slot brengt Martinus het doel van het verblijf in Nederland ter sprake, als hij 
de hoop uitspreekt dat alle Antilliaanse studenten “snelle vorderingen maken. Want ik weet 
dat de Antillen op hen wacht en vertrouwt [sic].” Het eerste doel is dus: de studie zo snel 
mogelijk afmaken en teruggaan naar de Antillen. Maar daarnaast vindt Martinus nog iets heel 
belangrijk, want hij voegt eraan toe: “Maar mogen zij naast hun edele studievoornemen ook 
beseffen, dat zij niet alleen voor hun studie in Nederland zijn, maar vooral om zich zoveel 
mogelijk te verrijken met de cultuur van de West-Europese beschaving. Dit is dat iets, 
waarover de Koningin in haar rede tot de jeugd van de Antillen en Suriname sprak: dit is de 
graal voor de vrijheid en zelfstandigheid van de Antillen. Want wanneer zij terugkeren met 
vele van de verborgen en niet verborgen goede dingen die Nederland en Europa hen [sic] 

                                                 
188 Frank Martinus was mede-oprichter. Coomans-Eustatia [1991: 407-408] noemt een heel ander doel: “In de 
beginjaren in Holland ervoer hij dat de meeste Antillianen met de ziel onder de arm rondliepen. Daarom richtte 
hij samen met enkele medestudenten ‘Baranka Antilliana’ [sic] op. Deze Antilliaanse opvang of societeit [sic] 
werd goed bekend in Den Haag, en verder in het hele land waar Antillianen studeerden. Er werden feestjes 
georganiseerd die tot in de vroege ochtend duurden zodat degenen die van ver kwamen geen hotel hoefden te 
bespreken. Echter voor het feest begon was er altijd een cultureel programma met zang van Otmar Fraai, Hubert 
Beckers en muziek van Julian Coco.” 
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biedt [sic]: dan zijn ze niet geleerd of ontwikkeld in de wetenschappelijke zin van het woord, 
maar ook bezitters van geestelijke rijkdommen die met geld niet te kopen zijn.” 

De 19-jarige Frank Martinus ontpopt zich in Nederland meteen als een organisator die 
de mede-oprichter is van een Antilliaanse vereniging. Het doel van deze vereniging is 
opmerkelijk: helpen bij de inburgering in Nederland. In deze bijdrage blijkt dat een goede 
inburgering een zaak is die hem ter harte gaat. Ze komt herhaaldelijk ter sprake. Opmerkelijk 
is ook dat Frank Martinus vindt dat Antilliaanse studenten “vooral” in Nederland zijn “om 
zich zoveel mogelijk te verrijken met de cultuur van de West-Europese beschaving”. Het gaat 
hem om de cultuur die hij als een verrijking ziet. Die cultuur komt niet alleen in het slot ter 
sprake, maar speelt ook een rol bij de beschrijving van het verschil tussen Leiden en Den 
Haag. Hij vindt het opzuigen van de West-Europese cultuur zo belangrijk dat hij het zelfs “de 
graal voor de vrijheid en zelfstandigheid van de Antillen” noemt. 

Het gaat misschien te ver om “de graal voor de vrijheid en zelfstandigheid” zo te 
interpreteren dat Frank Martinus zich hier uitspreekt voor de onafhankelijkheid van de 
Antillen. Het kan zijn dat hij hiermee bedoelde dat de autonomie ten volle zal worden benut. 
Wel is het zo dat hij het beeld van de graal gebruikt. Deze is het mysterieuze symbool van iets 
waar men naar op zoek is, omdat het de bezitter materieel en geestelijk geluk brengt. In de 
graalverhalen krijgt nooit iemand de graal in zijn bezit omdat alleen een volkomen rein 
iemand dat lukt, maar men moet er wel steeds naar op zoek gaan. Met dit gegeven in het 
achterhoofd zegt Frank Martinus dus dat cultuur het mysterieuze geheim is om vrijheid en 
zelfstandigheid te brengen. Of hij inderdaad van mening was dat dit de West-Europese cultuur 
moest zijn, is een vraagteken, maar hij zegt dit wel. Misschien formuleerde hij een beetje kort 
door de bocht en bedoelde hij dat men de West-Europese cultuur moet opzuigen omdat hij een 
van de constituenten is van de Antilliaanse cultuur, dus als een humanistisch principe: terug 
naar de bronnen. Daar is hij zelf in die tijd immers mee bezig, want hij schrijft in deze tijd 
Stemmen uit Afrika. Uit wat hij hier over de West-Europese cultuur zegt, blijkt in ieder geval 
dat hij cultureel niet eenkennig is. Hij moet al het besef hebben gehad dat hij als Caribisch 
mens een hybride persoon is. 

Een laatste punt dat opvalt, is dat Frank Martinus lovende woorden heeft voor 
Nederland en Nederlanders. Antillianen worden met open armen ontvangen, ja ze worden 
zelfs vertroeteld en verwend. Ook de koningin (hij schrijft het woord met een hoofdletter) 
wordt positief neergezet: ze genereert in Nederland belangstelling voor de Antillen en haar 
rede wordt instemmend ontvangen. 

Op 4 april 1957 vertelt Frank Martinus het verhaal ‘Die kachel toch’. Het begint zo: 
“Waarschijnlijk leer ik het nooit, met mijn kachel om te gaan. Al blijf ik honderd jaren hier in 
Nederland en zelfs als ik bloemkool en peentjes en spruitjes heb leren eten, van die kachel zal 
ik geen hoogte krijgen. Soms kan ik doodgewoon en heel onredelijk natuurlijk, jaloers worden 
op mijn hospita. Ziet U, zij schijnt wel alles van die kachel af te weten. Zij schijnt hem door 
en door te kennen. Hij, de kachel dan, schijnt de enige te zijn bij wie ik nooit in de gunst kom. 
En nu moet U niet denken, dat ik mijn best niet doe. Dat doe ik beslist wel. Van de 
schuifdeurtjes, luikjes, “trek” en wat dies meer zij, weet ik alles af. Van kolen ook; tenminste 
… bijna. Ik weet dat je met cokes, met eierkolen, met antraciet en verschillende andere 
soorten stenen kunt stoken. Haast alle soorten heb ik in deze kachel geprobeerd, maar niets 
hoor … meneer blijft maar koppig en weerbarstig, althans wat mij betreft. Naar anderen 
luistert hij wel, dat zie ik.” 

Als de zoon van de hospita of de hospita eraan komt, wordt hij “een engel van een 
kachel”. Maar bij de ik-figuur vertikt hij het om aan te gaan. “In het begin dacht ik dat hij 
jaloers op mij was, omdat ik toen ik hier pas aankwam, zoveel warmte uitstraalde; omdat ik 
ook een kind van de zon ben. Misschien voelde hij zich bedreigd in zijn bestaan, dacht hij dat 
ik zijn plaats zou innemen; dat ik midden in de huiskamer zou gaan staan en naar alle kanten 
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warmte uitstralen, voor iedereen die maar warmte wil.” Maar de kachel moet afgelopen winter 
hebben ingezien dat de ik-figuur als warmtegever niet in zijn schaduw kan staan. 

Pasgeleden had de ik-figuur tegen de hospita gezegd dat hij voortaan zelf de kachel 
zou aanmaken. Ze waarschuwde: “Hij heeft kuren […] en voor vreemden is hij altijd schuw 
geweest.” De ik-figuur probeert het toch. Maar als hij de volle asla eruit haalt, voordat hij de 
kachel aanmaakt, komt alles onder het witte stof te zitten. Hij maakt de kachel schoon “en 
mijn kamer verder helemaal vuil.” Als hij kranten, houtjes en kolen erin heeft gedaan, steekt 
hij hem aan en als het knettert, gooit hij er meer kolen op. De kachel gaat uit. Als de hospita te 
hulp wordt geroepen, ziet deze meteen dat de handle achter de kachel op ‘zacht’ staat en niet 
op ‘hard’, zodat de kachel te weinig trekt. 

De ik-figuur krijgt zin de kachel aan diggelen te slaan: “Hij is doodgewoon koppig, 
vind ik.” En de ik-figuur somt op: soms gaat hij uit als de handle op ‘hard’ staat, soms denkt 
hij dat de kachel brandt, maar zijn het de kolenrestjes die nagloeien, soms vergiftigt hij zich 
bijna met kolendamp door het verkeerde deurtje open te zetten. Frank Martinus concludeert: 
“Neen, van mijn kachel zal ik beslist nooit hoogte krijgen. Hij is me te diepzinnig, en 
eigenlijk een papkindje ook, want zoveel zorgen eist hij. En toch blijf ik het proberen, als ik 
straks thuis kom en morgen en altijd maar weer, net zoals ik steeds blijf proberen om 
bloemkool en peentjes en spruitjes door mijn keel te krijgen.”  

Het eerste dat opvalt in dit verhaal is de bijzondere stijl. De term “parlando” wordt 
doorgaans alleen gebruikt voor poëzie, maar zou hier ook goed op zijn plaats zijn. De stijl is 
een gestileerde imitatie van het gewone dagelijkse taalgebruik zonder grote woorden. De ik-
figuur praat tegen de luisteraar en hij praat tegen de gepersonifieerde kachel. 

De personificatie van de kachel is het tweede dat opvalt. Het is terug te voeren op een 
Antilliaanse gewoonte eigen falen te projecteren op een object. Hier zit wel een dubbele 
bodem in het verhaal, want de ik-figuur laat blijken dat hij heel goed weet waar hij mee bezig 
is. Zo loopt hij een keer naar de kachel als hij uit is, legt zijn hand erop en zegt: “Zo, dus je 
bent uitgegaan”. Direct daarop volgt: “Hij antwoordde natuurlijk niet.” Hij oordeelt ook 
tussen neus en lippen over zijn eigen onkunde. Als hij de asla leegt, zegt hij zelf dat hij dat 
“veel te onverzichtig [sic]” doet. Als hij de kachel eindelijk aansteekt, constateert hij zelf dat 
hij ongeduldig wordt: “Zonder te wachten tot de houtjes goed vlam hebben gevat giet ik er 
meer kolen op. Veel te veel natuurlijk”. Toch blijft de ik-figuur de kachel de schuld geven. 
Frank Martinus heeft het verhaal zo gecomponeerd dat de luisteraar/lezer kan inzien dat hij 
ook als het ware de kachel aanmaakt met de gewoonte eigen falen te projecteren op een 
object. Als je het verhaal zo leest, is een boodschap: neem verantwoordelijkheid voor je eigen 
falen. 

Begin en eind van het verhaal geven het nog een andere lading. Het gehannes met de 
kachel blijkt door het verband dat wordt gelegd met bloemkool, de peentjes en de spruitjes, 
een allegorie te zijn voor het proces van inburgering. De boodschap is dan: het zal nooit 
helemaal lukken, maar je moet het blijven proberen.  

In de bijdrage van 2 juli 1957, getiteld: ‘Hoe vindt U Nederland?’ stelt Frank Martinus 
zich de vraag : “heb ik mij hier al aangepast, ben ik ingeburgerd, zal ik wel ooit inburgeren?” 
Bij de beantwoording van deze vraag, ziet hij zich “weer dwalen door de straten van 
Amsterdam op de eerste morgen na mijn komst in Nederland in augustus 1955. Daar was ik, 
kersvers uit de Antillen, voor de geheel nieuwe wereld, geheel andere wereld die Europa, die 
Nederland biedt.” De herinneringen aan Curaçao voelde hij wegebben uit zijn hart, “terwijl in 
grote golven de nieuwe indrukken mij overweldigden.” Hij is geïmponeerd door de duizenden 
fietsers, hoge gebouwen, patriciërshuizen en de grachten. Toen men hem voor het eerst vroeg 
hoe hij Nederland vond, “toen wist ik geen ander woord te vinden om mijn gevoelens beter te 
vertolken dan: Goddelijk.” In de herfst begon zijn verrukking af te nemen: “Het woord 
goddelijk bezigde ik zelden meer; ik beperkte mijn enthousiasme tot: Heel mooi. In de winter 
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was ik echter al zo ver dat ik wanneer men mij deze vraag stelde, met een ietwat ironisch 
lachje zei: Och, Nederland valt wel mee … denk ik. En nu, nu ik de strenge winter van 1956 
heb overleefd ben ik geneigd bij deze vraag het gesprek maar gauw een andere wending te 
geven …” 

Hij is blijven zoeken naar een standaard antwoord dat op alle omstandigheden 
toepasselijk zou zijn. “Daarvoor heb ik Nederland in alle windstreken doorkruist, heb ik de 
meest belangrijke plaatsen bezocht, en gesprekken en ontmoetingen gehad met boeren en 
dokters, vissers en notarissen, journalisten en artisten.” Daaruit heeft hij zich langzamerhand 
“een enigszins objectieve opinie” gevormd over Nederland. Hij gaat op een aantal aspecten in, 
allereerst het klimaat: “Het Nederlandse klimaat is van dien aard dat men nooit op het weer 
aan kan: het is een speels kind dat met zijn ouders doet en laat precies wat het zelf wil.” 
Alleen als men zich voorneemt “om het weer nooit op zijn gemoed en zijn stemmingen te 
laten werken: om het niet koud te hebben wanneer het ver onder nul vriest; om niet direct 
plannen voor de volgende dag te maken wanneer de zon zich even heeft laten zien … slechts 
wanneer men dus in deze de onverschilligheid zelve is, heeft men vrede, of kan men vrede 
hebben met het Nederlandse klimaat.”  

Vervolgens bespreekt hij de economie. De geleide economie beperkt wel de vrijheid 
van initiatief voor de particulier, maar ze heeft ook “vele lichtzijden […] die de nadelen 
rijkelijk compenseren. Sociale toestanden, politiek, cultuur en godsdienst zijn in dit kort 
bestek niet aan te roeren.” Wel gaat hij in op de aard van de Nederlander. Deze is gastvrij, 
“maar met een […] schoorvoetende hoffelijkheid, is vriendelijk maar met een bescheiden 
terughoudendheid.” Hij klopt je niet meteen op de schouder en nodigt je niet meteen, maar 
kijkt eerst de kat uit de boom. 

De spreekwoordelijke huiselijkheid van de Nederlander is er misschien de oorzaak van 
dat deze “een soort huivering heeft voor alles wat van buiten op hem afkomt, met daarbij toch 
een heilige verering en ontzag voor alles wat vreemd is. Zo sterk heb ik dit soms ervaren dat 
ik vaak het gevoel heb gekregen, dat hij gelooft dat alles wat buiten de grenzen van zijn land 
gekweekt wordt, beter is dan wat hij zelf heeft.” Dit stimuleert tot steeds hogere prestaties, 
maar kweekt ook een kloof tussen de Nederlander en de vreemdeling die zijn land bezoekt. 
Frank Martinus begint samen te vatten: “Hoe dan ook, ik mag Nederland wel. Ik hou van de 
taal, ik kan aardig met de mensen opschieten en met het weer heb ik al vrede gesloten, terwijl 
de verrassingen van natuurlijke schoonheid, de properheid van de parken en de perken, mij 
nog steeds in vervoering brengen.” Toch zijn er dingen waar hij nooit aan zal wennen, maar 
misschien zijn dat “wel juist die eigenaardigheden waarover ik soms moet glimlachen, juist 
die dingen, die wel altijd op een afstand van mij zullen blijven, die mij aantrekken, want 
Nederland […] heeft vele levensaspecten, die totaal verschillend zijn van de Antilliaanse, 
maar die toch de moeite waard zijn dat men ze, als men er toe in staat is, ook werkelijk 
overneemt …” 

Voor zichzelf heeft hij een antwoord op de vraag: “Hoe vindt U Nederland?” Hij zegt:  
“Ik vind Nederland schoon om zijn bekoorlijkheden 
minder schoon om zijn verwerpelijkheden 
en het allerschoonst om zijn begeerlijkheden …” 
Hij noemt het zelf “een soort standaard antwoord dat bitter weinig zegt en ook heel veel”. 

De bijdrage heeft een andere toonzetting dan die van bijna een jaar daarvoor. Frank 
Martinus herinnert nog wel aan zijn enthousiasme uit het begin, maar noemt nu niet de 
culturele beschavingsschatten die hem in vervoering brachten, maar herinnert zich dat hij door 
dingen geïmponeerd was die niet met geestelijke rijkdom, maar met uiterlijkheden te maken 
hadden. Het weer speelde in de eerste bijdrage geen rol en is nu onderwerp van een 
beschouwing die erop neerkomt dat hij het maar voor lief neemt. Ook kijkt hij anders tegen de 
Nederlander aan. Zegt hij in de eerste bijdrage nog dat hij met open armen werd ontvangen, 
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nu stelt hij dat men wel gastvrij is, maar toch eerst de kat uit de boom kijkt. Zijn oordeel over 
Nederland is uiteindelijk positief. Opmerkelijk is hierbij dat hij als eerste de taal noemt: “Ik 
hou van de taal”. 

Maakte het verhaal over de kachel duidelijk dat de inburgering nooit helemaal zal 
lukken, maar dat men het toch moet blijven proberen, nu blijkt dat standpunt verlaten. Uit het 
slot blijkt dat er ook verwerpelijkheden zijn, maar hij neemt dit standpunt pas in, nadat hij 
zich in het hele land en met veel mensen georiënteerd heeft op de kenmerken van Nederland 
en de Nederlanders, dus heeft gepoogd zich zo goed mogelijk in te burgeren. Over zijn 
bevindingen is hij uiterst vaag. Aan welke dingen hij nooit zou kunnen wennen, zegt hij niet. 
Evenmin welke dingen hem doen glimlachen, die op een afstand blijven, maar hem wel 
aantrekken. 

Er is ook een nieuw aspect in deze beschouwing en dat is dat hij de inburgering om zo 
te zeggen als iets voorwaardelijks ziet. Wat hij zegt over het klimaat is daar een voorbeeld 
van. Hij zegt: “Slechts wanneer men zich van het begin van zijn verblijf in Nederland 
voorneemt om het weer nooit op zijn gemoed of stemmingen te laten werken […], slechts 
wanneer men dus in deze de onverschilligheid zelve is, heeft men vrede, of kan men vrede 
hebben, met het Nederlandse klimaat.” [cursivering van mij]. Eenzelfde voorbehoud maakt hij 
over de vele levensaspecten in Europa die totaal verschillend zijn van de Antilliaanse, “maar 
die toch de moeite waard zijn dat men ze, als men er toe in staat is, ook werkelijk overneemt 
…” Dit is een fundamenteel ander uitgangspunt dan in de vorige twee bijdragen, waarin de 
inburgering zelf eerst als een graal werd voorgesteld en vervolgens als iets wat je moet 
nastreven. Nu legt Martinus de norm bij de Antillianen zelf: neem over wat je wilt en verwerp 
wat je verwerpelijk vindt. 

Op 29 augustus 1957 heeft Frank Martinus het over ‘Studenten’. Hij begint met te 
vertellen dat de rust van de vakantie over enkele weken voorbij zal zijn, omdat de studenten 
dan terugkomen. Vervolgens gaat hij in op een “legende” over studenten. Ze worden nog vaak 
“bezien als baldadige jonge mensen, als rijkelui’s zoontjes, die het geld van Pa en Ma heel 
handig weten op te maken aan braspartijen, weddingschappen [sic] en andere 
buitensporigheden en bij wie de werkelijke studie zelf, meestal op de allerlaatste plaats komt.” 
Dat beeld klopt niet meer, zegt Martinus: “op de eerste plaats bestaat de populaire figuur van 
de eeuwige student nergens meer, op de tweede plaats dwingt de algemene wereldhaast ook 
de student tot het sneller leveren van zijn prestaties.” 

Vervolgens gaat hij in op het verschijnsel dat de student “vanaf het eerste ogenblik dat 
hij het universiteitsgebouw betreedt, de drager wordt van nieuwe gedachten, nieuwe ideeën.” 
Hij voelt zich verplicht “tot het zoeken van een zo volmaakt mogelijke wijze van toepassing 
van de kennis. Dit besef gaat later over in een drang naar nieuwigheden, wordt soms 
minachting of oneerbiedigheid voor al het oude en culmineert meestal in een grenzeloze 
opstandigheid, tegenover het leven, de wereld, de burgermaatschappij.” Maar zodra de student 
is afgestudeerd zijn alle opstandige ideeën “als bij toverslag” verdwenen “en de vroegere 
student wordt nu gemeenschapsman en ijlt naar een betrekking, naar een positie …” 

Martinus vindt het moeilijk aankomende Antilliaanse studenten raad te geven. Hij doet 
dit dan ook niet, maar merkt wel op dat het een groot voorrecht is student te zijn. Hij noemt: 
de zelfstandige manier van leven, de vrijheid van denken en doen en de mensen met wie men 
optrekt. Een verlegen beginnende student zal het tweede studiejaar niet veel meer van zijn 
verlegenheid overhouden. Toch zijn er soms vervelende situaties, zoals ruzie met een hospita, 
“last met de kachel” of een andere narigheid waardoor je bijna het bijltje erbij neer gooit. 
Maar in wezen doet dat ongerief er volgens hem niet toe, want in je kamertje ben jij de baas: 
“Je kunt er koken, je kunt er urenlang zitten lachen, urenlang zitten schreien, je kunt er 
studeren, denken, razen, rebelleren tegen al het onrecht in de wereld zonder dat iemand jou 
wat doet.” 



 242

Het laatste onderwerp dat Martinus aansnijdt zijn de studentenverenigingen. Vroeger 
was iedereen er lid van: “als men rijk was, om zoveel plezier te beleven als mogelijk was, alle 
erebaantjes te bekleden die er te bekleden waren. Als men arm was om zo goed en zo kwaad 
als het maar ging bevriend te raken met jonkheer die, baron die etc. met het oog op eventuele 
steun in het maken van een carrière later. Maar dat zijn toestanden van veel vroeger […]; 
belangrijk is dat de student zolang hij studeert zich in een geheel eigen wereld beweegt; dat in 
hem de drift, (het studium) naar het nieuwe schuilt, dat hij sterk wordt door de eenzaamheid 
[…].” Hij besluit met de hoop dat studenten wanneer zij zijn afgestudeerd “iets behouden van 
de edelmoedige en sportieve studentenmentaliteit.” 

De bijdrage is eigenlijk heel merkwaardig. De luisteraar/lezer zou zweren dat Martinus 
uit eigen ervaring spreekt, maar dit is niet zo. De bijdrage dateert van 29 augustus 1957 en pas 
de maand daarop begint hij zijn studie aan de Universiteit. Het is in feite een imaginaire 
beschrijving van het studentenleven: in deze bijdrage is de verbeelding aan de macht. Met dit 
gegeven in het achterhoofd krijgt zijn opmerking dat hij het moeilijk vindt aankomende 
studenten raad te geven, een heel andere betekenis. Hij is namelijk zelf een aankomende 
student, die weliswaar al twee jaar ervaring heeft met het op eigen benen staan in Nederland, 
maar niet met een universitaire studie en met het corpsleven. Frank Martinus past in deze 
bijdrage hetzelfde procedé toe als in Stemmen uit Afrika dat uit hetzelfde jaar stamt. Hij 
verbeeldt zich een situatie die hij niet uit eigen ervaring kent, maar geeft de suggestie dat dit 
wel zo is zonder zich aantoonbaar te rekenen tot de beschreven groep mensen, want hij 
gebruikt nergens “wij”; het blijft bij “de” student.  

De drift naar het nieuwe moet een student beheersen, is de centrale gedachte van deze 
bijdrage. Waar in de eerste bijdrage nog de culturele schatten van Europa centraal stonden bij 
het studeren, nu is de focus helemaal verlegd “naar het leven, de wereld, de 
burgermaatschappij”. Een student behoort maatschappijkritiek te hebben, vindt Martinus, 
maar hij constateert dat die bij toverslag verdwijnt als de afgestudeerde zelf de maatschappij 
ingaat. Dat spijt hem, zo blijkt aan het slot, waar hij hoopt dat iets van de studentenmentaliteit 
behouden blijft. 

Omdat bijdragen sinds februari 1958 niet meer in het archief zijn bewaard, heb ik er de 
volgende twee verhalen niet aangetroffen, maar Frank Martinus heeft ze wel speciaal voor de 
Wereldomroep geschreven, zo blijkt uit de verantwoording bij de verhalenbundel De eeuwige 
hond, waarin hij ze heeft opgenomen. Bij enkele andere al eerder gepubliceerde verhalen 
vermeldt hij dat hij ze heeft bijgewerkt, maar dat doet hij bij deze niet. Wel heeft hij de titels 
veranderd. Het eerste verhaal heette oorspronkelijk ‘Najaarsmijmeringen’. Hij presenteerde 
het in de herfst van 1958. In de verhalenbundel heet het ‘Eén ding is droevig’.189  

Het verhaal begint met een citaat uit Mei van Gorter, dat de ik-figuur voor de geest 
komt als hij op een herfstmiddag op de boulevard van Scheveningen wandelt: 
 
Eén ding is droevig en maakt zacht geklaag 
Altijd om de aarde heen, een nevel vaag 
En luchtig om dat lijf: ’t is wisseling 
Van zijn en niet zijn en dat ieder ding 

                                                 
189 In de verantwoording bij de bundel schrijft Frank Martinus Arion: “ Eén ding is droevig is onder de titel 
Najaarsmijmeringen in 1958 door mij op Radio Nederland Wereldomroep voorgelezen. In 1994 werd het 
opgenomen in De horen en zijn echo, een liber amicorum voor Dr. H.E. Coomans onder redactie van Maritza 
Coomans-Eustatia e.a. en uitgegeven door Stichting Libri Antiliani en het Zoölogisch Museum Amsterdam. 
Tijdens mijn verblijf in 1998 aan de Universiteit van Londen als ‘Writer in Residence’ werd het door professor 
Theo Hermans en zijn studenten Nederlands en Engels, met enkele adviezen van mij, in het Engels vertaald als 
Autumn Reverie. De vertaling kreeg het jaar daarop de speciale prijs voor vertalingen uit het Nederlands in het 
kader van de vertaalprijzen van het British Centre for Translation en de British Comparative Literature 
Association.” (165/166) 



 243

Zielen en bloemen, drijven naar dat rijk 
Waar ’t wit en stil is en den dood gelijk. (24) 
 

Het is de eerste herfst die hij meemaakt in Nederland en hij kan zijn ogen niet geloven 
dat de boulevard verlaten is en het strand uitgestorven. Hij denkt dat hij zo verbaasd is, omdat 
hij er pas is en het daarom niet snapt: “Je bent hier pas net, wacht maar, over enkele maanden 
praat je anders, dan zul je het hebben begrepen, dan zul je dit land hebben geaccepteerd en je 
er misschien zelfs thuis gaan voelen.” (25) Toch vraagt hij zich af of hij wel echt een 
vreemdeling is, omdat de zon en de zee toch overal dezelfde zijn. Het heimwee dat hij had 
verglijdt en maakt plaats voor “medelijden met het strand, dat daar zo heel alleen en zo heel in 
de steek gelaten was achtergebleven. Ongelooflijk vond ik het, en tragisch ook. […] Blijft 
geluk dan nergens staan? vroeg ik me af, en ik keek naar de serene zee die zweeg en rolde.” 
(26) 

Zou de vriendelijkheid waarmee hij ontvangen was, niet net zo verdwijnen als de 
mensen van het strand? “Zouden de mensen ook nog vriendelijk kunnen lachen, nu het herfst 
was geworden? En als zij niet lachten, zouden zij voor mij geen in zichzelf gekeerde, 
onbegrijpelijke en haast vijandige wezens lijken?” (26) Het zou voor de ik-figuur des te 
moeilijker worden omdat de tijd van de herfst in Nederland op de Antillen juist een tijd van 
feest is, omdat de regen komt die leven en feest brengt. In Nederland gebeurt het tegendeel: 
bomen en struiken laten hun bladeren vallen. 

De ik-figuur komt een oude visser tegen die naar de wijde verte staart: “Zijn blik was 
gericht op een onzichtbaar punt. Het deed mij bijna heilig aan, zoals die man daar de zomer 
stond na te turen. Op de een of andere manier voelde ik mij verwant aan hem.” (28). Hij gaat 
naast de visser staan die murmelt: “ ‘Het is weer zover …’ Ik vroeg hem niet wat hij daarmee 
bedoelde. Ik begreep hem, en voor het eerst die middag voelde ik mij ook niet eenzaam 
meer.” (28/29) De woorden van de visser doen hem denken aan het gedicht van de 
Antilliaanse dichter Joseph Sickman Corsen:  
 
’’Ta pakiko mi no sa 
ma esta tristu mi ta bira 
tur atardi ku mi mira 
solo baha den laman  
 
(De reden ken ik niet 
Maar droefheid overvalt me 
Elke avond als ik de zon 
In de zee zie vergaan) 
 

Sickman Corsen en Herman Gorter, dacht ik, ze zijn zo ver van elkaar geboren, zijn zo 
ver van elkaar gestorven, maar zijn ze eigenlijk niet één en dezelfde, zoals deze visser en ik 
ook één zijn, zoals de Nederlandse herfst niets anders is dan de Antilliaanse schemering?” 
(29) Ineens begrijpt hij waarom de mensen zijn weggetrokken: de dag was in de nacht 
vergaan, de wisseling was ingetreden. De visser raadt hem aan later nog eens te komen, omdat 
het dan mooier is, als het gaat stormen: “ ‘Je moet je dan wel dikker kleden,” mompelde hij en 
als hij jonger was geweest, had ik mijn hand op zijn schouders gelegd, want voor mij was hij 
een vriend die van Nederland een vriend maakte.” (30) 

Als de ik-figuur naar huis loopt denkt hij: “de oude visser had met zijn summiere 
woorden –‘Het is weer zover’- een verband tussen twee dichters gelegd, en daardoor ook 
tussen twee talen en twee landen. Maar de dichterlijkheid van de visser ging nog verder. Ze 
maakte duidelijk dat schoonheid niet vergaat, maar terugkeert. Het is niet de wisseling van 
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zijn en niet zijn waar het hier om gaat, maar de wisseling van zijn en anders zijn. Dat is wat je 
moet beseffen om je zo niet overal thuis, dan toch nergens geheel vreemdeling te voelen.” 
(31) 

Ook in dit verhaal gaat het over de acceptatie door de ik-figuur van zijn nieuwe land 
en de nieuwe omstandigheden. Hij voelt zich eenzaam door de afwezigheid van mensen en de 
droefheid die hem overvalt bij het zien van het eenzame strand. Wat hij vreest is de komst van 
het niet-zijn. Maar doordat het gedicht van Corsen eenzelfde droefheid uitdrukt als die hij 
voelt, is hij getroost en komt hij tot het inzicht dat het een wisseling is tussen zijn en anders-
zijn. Het is de poëzie die hem tot dit inzicht brengt. Daarbij is van belang dat de omslag in de 
gemoedsgesteldheid van de ik-figuur komt door het gedicht van een landgenoot. Corsens 
gedicht gaat ook over droefheid die iemand overvalt, maar leidt niet naar het rijk waar het den 
dood gelijk is. Er komt weer een nieuwe dag. 

Ook hier blijkt weer dat de ik-figuur de eerste tijd na zijn komst in Nederland gelukkig 
was en dat de Nederlanders hem hartelijk ontvingen. Hij noemt Nederland zelfs een vriend. 
Nieuw in dit verhaal is het leggen van verbanden tussen talen en landen en de rol die de 
poëzie hierbij speelt.  

Over het tweede Wereldomroepverhaal dat Frank Martinus Arion in zijn bundel De 
eeuwige hond heeft opgenomen, schrijft hij in de verantwoording: “Het verhaal Lichten heb ik 
in 1962 onder de titel Oudejaarsavondmijmering van een Antilliaan op Radio Nederland 
Wereldomroep voorgelezen. Het verscheen als voorpublicatie van De eeuwige hond in het 
Caribische nummer van De Tweede Ronde.” [167]. 

Het verhaal begint zo: “Ik was jong en boos omdat ik niet naar Europa kon. Jarenlang 
hadden onderwijzers en fraters van allerlei scholen op Curaçao opgeschept over Holland en 
Europa. De avonturen van Pietje Bell, De Ruyter en Tromp. Van sneeuw en ijs en van het 
verbranden van kerstbomen op nieuwjaarsavond. Vooral dit laatste had zich voorgoed in mijn 
fantasie gebrand. Over hoeveel klappertjes en donderbussen moest je wel niet kunnen 
beschikken om aan zo’n geweldig groot vuur te komen als de kinderen in Holland en 
Scandinavië? Ik wilde proefondervindelijk, zoals het toen heette, weten of wat ze allemaal 
vertelden over Europa wel waar was. Ik begon te spijbelen. Elk uur op de middelbare school 
kreeg ik iets meer over Holland en Europa te horen. Elk uur was daarom een marteling. Elk 
uur bezorgde mij minderwaardigheidscomplexen.” (7) 

De ik-figuur gaat naar de haven waar hij tenminste kan achterhalen hoe Europa ruikt. 
Bij een van die tochten ontmoet hij begin december de Noorse zeeman Olaf, met wie hij 
vriendschap sluit, “omdat hij degene was die voor het eerst naar het verhaal van mijn 
verlangen luisterde zonder schampere opmerkingen te maken of mij voor de gek te houden.” 
(8) De ik-figuur gaat ervan uit dat Olaf hem dan ook met zijn schip zou meenemen. Maar 
deze breekt zijn been zodat hij in het Zeemanshuis wordt opgenomen, waar de ik-figuur hem 
bezoekt. Hij had geen medelijden met Olaf, omdat deze zijn verlangen naar Europa wel had 
aangewakkerd, maar zijn droom om met het schip van Olaf mee te gaan, nu niet doorgaat. Hij 
vergeet hem. 

De ik-figuur had bovendien andere dingen aan zijn hoofd, want hij woonde bij Tantan 
Foi, die in december “een ware feeks [werd] vanwege de drukte, die haar gek maakte.” (10) 
De ik-figuur moest dan voortdurend bij de hand zijn om te helpen. Haar man Martins is 
havenarbeider. Hij heeft op oudejaarsavond wacht, zodat hij de jaarwisseling niet thuis kan 
meemaken. De ik-figuur gaat hem om elf uur op oudejaarsavond ham, zult en pekelvlees 
brengen zodat hij ook wat heeft. Zijn tante drukt hem op het hart klokslag twaalf terug te zijn, 
maar onderweg komt hij vriendjes tegen met wie hij vuurwerk gaat afsteken. Als de schepen 
voor twaalven gaan toeteren, gaat de ik-figuur snel naar een heuveltop om te zien waar het 
schip van zijn oom ligt. Hij ziet door het vuurwerk een zee van licht die maakt dat alle 
schepen op elkaar lijken, zodat hij zijn oom nooit zou kunnen vinden. 
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Hij gaat daarom met het lekkers naar Olaf in het Zeemanshuis, zet de kleine pannetjes 

voor hem neer en wil weggaan. Olaf zegt: “Het is genoeg voor het hele Zeemanshuis. Wat 
heb je je tante over me verteld?” (14) Opeens kan de ik-figuur niet meer weg en hij zegt dat 
het de bedoeling is dat ze het samen opeten. Het verhaal eindigt zo: “Hij vroeg me over mijn 
tante te vertellen. Wat ik eigenlijk met plezier deed. Want mijn tante was niet alleen zwart en 
trots. Ze was ook een in-goed mens. Als het mij zou kunnen lukken haar duidelijk te maken 
hoe verschrikkelijk alleen deze blanke Noor op dit moment was, zou ze mijn beslissing 
misschien kunnen begrijpen. Ik zou dit dus moeten afwachten. En terwijl ik toekeek hoe Olaf 
gulzig genoot van de lekkere dingen, kreeg ik een overweldigend gevoel van macht, een 
gevoel zoals dat uitstraalt van die postkaarten uit Europa, met van die geweldige trotse 
ijsbergen erop.” (14)  

‘Lichten’ is de eerste Wereldomroepbijdrage van Frank Martinus Arion die zich op 
Curaçao afspeelt en niet in het heden van de schrijver. Het is een terugblik. Hij beschrijft in 
dit verhaal het eurocentrisme van het Antilliaanse onderwijs, dat ervoor zorgt dat de ik-figuur 
nog maar aan één ding kan denken: ik moet naar Europa, ik moet die geweldige dingen 
allemaal zelf zien. Frank Martinus Arion geeft op een subtiele manier te kennen hoe 
verwrongen de beelden zijn die de ik-figuur van Europa heeft. Hij stelt zich de 
kerstboomverbrandingen voor als enorme vuren, groter dan wat dan ook op Curaçao. Wie 
deze kent en ook de meer dan uitbundige vuurwerken die op Curaçao worden afgestoken, 
weet dat dit ver bezijden de waarheid is. Frank Martinus Arion helpt de lezer die de traditie 
van Curaçao niet kent overigens ook. Er is namelijk zo’n overweldigende hoeveelheid licht 
door al het vuurwerk, dat de ik-figuur de schepen niet meer kan onderscheiden.  

In het verhaal vindt langzaamaan een omkering plaats van de stereotypen. De ik-figuur 
kijkt eerst tegen de Europeaan op en is van hem afhankelijk voor de verwerkelijking van zijn 
droom. Aan het slot is de Europeaan “verschrikkelijk alleen” en afhankelijk van de ik-figuur, 
wat hem “een overweldigend gevoel van macht” geeft. Via de beschrijving van de tante als 
een in-goed mens maakt Frank Martinus Arion ook duidelijk dat een goed mens een ander 
helpt, ongeacht de huidskleur.  
 
De serie Afrikaanse notities 

Zoals in de inleiding al vermeld, gaf Frank Martinus Arion mij een serie van zeven 
bijdragen uit 1973 over een reis van zes weken naar Ivoorkust, Ghana en Nigeria. Het is niet 
bekend wanneer ze precies zijn uitgezonden. Waarschijnlijk vanaf 2 februari, omdat deze 
datum in de kantlijn van de eerste bijdrage staat bijgeschreven. De volgorde waarin de 
bijdragen zijn uitgezonden staat ook niet helemaal vast. Alleen de eerste twee zijn 
genummerd. Aan het eind van de tweede kondigt hij aan dat hij de volgende keer nog een 
Nanzi-verhaal zal vertellen, zodat de derde ook te traceren viel. De serie heet ‘Afrikaanse 
notities’. Niet elke aflevering heeft een aparte titel. Waar deze ontbreekt, geef ik er tussen 
teksthaken een titel aan. Frank Martinus Arion vertelde me dat hij de reis had gemaakt als 
voorbereiding op zijn roman Afscheid van de koningin. 

De eerste aflevering heet ‘Hoe komt men in Afrika’. De slotzin is: “Al weet U dus nu, 
dat het niet zo gemakkelijk is Afrika binnen te komen.” De zin geeft de teneur van de bijdrage 
weer. Er is nog geen massatoerisme naar Afrika, want men gaat om te missioneren of 
wetenschappelijk onderzoek te doen, uit handelsoverwegingen of om te gaan jagen. 
Ambassades geven nauwelijks informatie, een visum verkrijgen is een heel gedoe; je kan al 
reizend niet improviseren, want de plaatsen die je aandoet moeten vaststaan; de banken 
kunnen je zelfs niet vertellen wat de munteenheden van de verschillende landen zijn en je 
moet zorgen voor vaccinaties. 
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Frank Martinus Arion vertelt de luisteraars wat de drijfveer was om deze reis te 
maken: “Ik wilde naar Afrika, naar de West-kust van dit continent, omdat we aannamen, dat 
de voorouders van de bewoners van de Antillen, en ook Suriname, in hoofdzaak daarvandaan 
komen.” Oorspronkelijk wilde hij eerst naar de Kaapverdische eilanden gaan “om taalkundige 
redenen” en vandaar naar het vasteland. Maar dat kon niet omdat alleen Zuid-Afrika 
diplomatieke banden onderhield met Portugal. 

Frank Martinus Arion geeft een verklaring voor het feit dat hij in Nederland zo weinig 
over Afrika te weten kon komen, terwijl men toch betrekkelijk veel nieuws uit Afrika krijgt. 
Het komt doordat de contacten met Afrika op een betrekkelijk abstract vlak liggen: “Het is 
een contact met Afrika van verdragen, journalisten, vrijwilligerwerkers; een bureaucratisch 
contact van land tot land en niet van mensen tot mensen. Het is dus nog geen menselijk 
contact.” Hij geeft hier twee voorbeelden van. Het eerste is dat de passagiers in het toestel van 
de KLM een brief krijgen met de alarmerende waarschuwing dat in Afrika ziektes als cholera 
en malaria voorkomen. Het commentaar van Frank Martinus Arion: “Op het eerste gezicht 
heel netjes van de KLM, maar het is zeer ontactvol die brieven zo zonder meer ook in handen 
van inheemsen zelf te douwen.” Een Ghanese reisgenote smaalde dan ook “over de domme 
Europeanen, die maar geen ander beeld van Afrika schijnen te willen accepteren, dan die [sic] 
van 300 jaar geleden.” Hij merkt over haar reactie wel op dat ze niet helemaal gelijk had, 
omdat de ziektes wel degelijk voorkomen en dat het vertrouwen in de Afrikaanse medische 
wereld niet wordt versterkt door de gewoonte van sommige gezeten burgers “om zich voor 
hun ziektes in een van de Europese hoofdsteden te laten behandelen”. Toch vindt Frank 
Martinus Arion dat de Europeanen meer tact moeten hebben “om te komen tot een beter 
menselijk contact tussen deze twee continenten.” 

Aan de andere kant moet er meer gevoel voor public relations komen aan de kant van 
de Afrikanen. Dat moet het tweede voorbeeld duidelijk maken. Een toeriste wilde vanuit 
Ghana per bus of taxi naar Togo gaan, omdat dit goedkoper is dan per vliegtuig. Maar ze kon 
alleen een visum krijgen als ze een vliegticket kon laten zien. Het commentaar van Frank 
Martinus Arion: “Dat vind ik nu onmenselijke bureaucratie, en zelfs een soort chantage.” Hij 
oppert dat dit komt doordat ambassades onder één hoedje spelen met 
vliegtuigmaatschappijen, wat hij overigens niet hoopt. In ieder geval is “Afrika eigenlijk 
alleen […] ingesteld op de bemiddelde, zo niet rijke bezoeker […].” Afrikanen hebben 
volgens hem niet door dat buiten Afrika ook gewone mensen wonen. “In ieder geval zullen 
het de gewone mensen als U en ik zelf moeten zijn, die in de toekomst daar wat aan gaan 
doen. Alvast door er heen te gaan en u gewoon te gedragen. Al weet U dus nu, dat het niet zo 
gemakkelijk is Afrika binnen te komen.” 

In zijn reisverhaal geeft Frank Martinus Arion de luisteraar een andere reden van zijn 
reis dan hij mij vertelde. Toch zijn ze niet tegenstrijdig. Immers: het feit dat hij van plan was 
een roman te schrijven die zich voor een deel in Afrika afspeelt, kwam ook voort uit het feit 
dat het het continent is waar de voorouders vandaan kwamen. Daarnaast noemt hij nog zijn 
taalkundige interesse voor de Kaapverdische eilanden. Hij verklaart deze niet aan zijn 
luisteraars, maar deze is ingegeven door het feit dat de taal die daar gesproken wordt, grote 
overeenkomsten met het Papiaments vertoont. Zijn belangstelling hiervoor zal uiteindelijk 
uitmonden in het proefschrift The Kiss of a Slave; Papiamentu’s West-African Connections.   

Opmerkelijk is zijn pleidooi voor contact tussen gewone mensen en de afkeer van de 
abstracte bureaucratische contacten. Hij doet zich kennen als een onbevooroordeelde reiziger, 
die niet per definitie alles mooi en goed vindt van Afrika. Hij heeft kritiek op de gegoede 
Afrikaanse klasse die de medische zorg in Europa zoekt en zo laat zien weinig vertrouwen te 
hebben in de kwaliteit van de eigen medische zorg. Ook stoort hem de vermoede 
geldklopperij in Afrika. Aan de andere kant heeft hij kritiek op de hautaine gevoelloze 
westerse houding die geen rekening houdt met de gevoeligheden van de Afrikanen. 
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De tweede aflevering, ‘Nanzi is thuis’, begint met een Afrikaans verhaal: “Heer 

schaap en heer geit gaan samen naar een religieuze viering. Ze nemen onderweg een busje. 
Bij de plek van de viering aangekomen, springt heer geit zonder te betalen snel uit de bus en 
gaat er van door [sic]. De rustige, aardige heer schaap doet dat niet, geeft de chauffeur een 
muntstuk, stapt uit, maar blijft op z’n wisselgeld staan wachten. De chauffeur is echter van 
mening, dat hij, als kameraad van geit het maar met deze moet regelen en rijdt weg. Dat is de 
reden, waarom de geit, telkens als hij een bus ziet aankomen er snel vandoor gaat. Hij denkt 
namelijk nog steeds dat de chauffeur achter hem aan zit om het niet betaalde busgeld. Maar 
een schaap blijft staan, wat men ook doet; het wijkt niet voor getoeter of wat. Het arme schaap 
wacht immers nog altijd op z’n wisselgeld.” 

Frank Martinus Arion legt vervolgens uit dat dit verhaal een voorbeeld is van een 
Anansessem, een Nanzi-verhaal. In Ghana is het een soortnaam geworden voor elk verhaal, 
fabel of sprookje. In Afrika wilde hij vooral de verhalen over de spin horen: “bij het luisteren 
had ik vaak het gevoel, dat iemand moet hebben, die na de oceaan te hebben 
overgezwommen, eindelijk de kust heeft bereikt. Het gevoel van: dit is het: Ik ben thuis. Of 
beter: dit is het; Nanzi is thuis.”  

Hij verklaart omstandig waarom hij het gevoel kreeg dat Nanzi thuis kwam. Lange tijd 
had hij op de Antillen veel plezier gehad aan “onze nanzi verhalen”. Maar gaandeweg is hij 
enige afstand van Nanzi gaan nemen. Daar heeft hij drie redenen voor. Allereerst kon hij 
diens grote en niets ontziende egoïsme niet goed accepteren. Nanzi verschalkt vrienden en 
familieleden en laat ze zelfs omkomen om zijn maag te vullen. “Deze slimheid, die eigenlijk 
geen vorm van vriendschap of solidariteit erkent, die in de verhalen zelden gestraft wordt ook, 
stond mij tegen.” In de tweede plaats ziet hij een inconsistentie in de figuur. Nanzi is op de 
Antillen de verpersoonlijking van het slechte. “Maar het onaannemelijke bij dit alles is, dat hij 
dan weer ineens in een verhaal doodgaat, en op een nogal plompe manier.” In de derde plaats 
heeft hij het altijd vreemd gevonden dat er zo vaak dieren in optreden die op de Antillen niet 
voorkomen. “Om kort te gaan, nanzi leeft bij ons een beetje buiten z’n natuurlijke kontekst, is 
verdwaald, zou men kunnen zeggen. En al is daarbij direkt de verklaring, dat ’t begrijpelijk is, 
omdat iedereen weet dat onze voorouders deze verhalen uit Afrika hebben meegenomen, […] 
het doet goed nanzi te zien, beter te horen, thuiskomen in z’n harmonische omgeving. Men 
komt daarbij namelijk zelf ook thuis.” 

Twee dingen vielen Frank Martinus Arion op bij de spinverhalen in Afrika. Ze maken 
op een harmonische wijze deel uit van de gemeenschap, omdat ze vaak zijn uitgedacht “ter 
verklaring van het een of ander in die omgeving, zoals het verhaal van de geit en het schaap”. 
En verder valt het hem op dat er geen voorkeur is voor de verhalen waarin Nanzi een glansrol 
speelt boven die waarin hij het onderspit delft: “Ik heb de indruk, dat men beide types met 
evenveel gemak en ook plezier vertelt.” Het gaat er meer om “om met behulp van nanzi, een 
deugd of ondeugd te typeren. Nanzi’s rol wordt op die manier dus meer algemeen 
symbolisch.” 

De motivatie voor zijn reis naar Afrika die hij in de vorige aflevering gaf, blijkt er in 
de praktijk van dit reisverhaal op neer te komen, dat hij op zoek gaat naar overeenkomsten die 
voortkomen uit de gemeenschappelijke achtergrond. In deze aflevering betreft dit de 
gemeenschappelijke orale traditie. Opmerkelijk is dat Frank Martinus Arion grote bezwaren 
heeft tegen de Antilliaanse versie van Nanzi. Hij vindt hem een grote egoïst ten koste van 
anderen, zelfs van familie en vrienden. Ook constateert hij verschillen tussen de verhalen op 
de Antillen en in Afrika. In Afrika zijn ze natuurlijk, in die zin dat ze de eigen omgeving 
weerspiegelen, terwijl dat op de Antillen niet zo is. In Afrika beleeft men evenveel lol aan een 
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verhaal waarin Nanzi het onderspit delft, terwijl die er op de Antillen nauwelijks zijn.190 

Tenslotte functioneren de verhalen anders. In Afrika geven ze vaak een verklaring voor de 
werkelijkheid, terwijl dat op de Antillen niet gebeurt. 

‘Nanzi op de lunch’ is waarschijnlijk de derde aflevering in de serie Afrikaanse 
notities. Frank Martinus Arion begint met de constatering dat de Nanziverhalen een van de 
weinige bindingen zijn die Antillianen nog met Afrika hebben. Maar men gaat uit van de 
veronderstelling “dat de dingen die we uit Afrika zo’n driehonderd jaar geleden hebben 
meegenomen, nu zoetjesaan wel uitgestorven zullen zijn.” Daarom informeerde hij niet direct 
bij zijn aankomst in Afrika of mensen die verhalen nog kennen. Ook hadden zijn Afrikaanse 
kennissen in Nederland het er nooit over gehad. Hij kwam via een omweg Nanzi toch tegen. 
Hij werd uitgenodigd voor een lunch bij mensen in Kumasi waar hij de groeten van een verse 
vriend in Accra bracht. Hij gaat samen met Kuako en Oesi inkopen doen op de markt. De 
vader van Kuako is leider van een van de vele christelijke broederschappen die Ghana rijk is, 
maar heeft toch ook twee vrouwen. Kuako aanvaardt dit feit zonder problemen. Van Frank 
Martinus Arion hoeft hij er ook geen problemen mee te hebben, want deze gespletenheid is 
een zeer Afrikaans verschijnsel: “De mensen doen hier immers de dingen zoals ze daar zin in 
hebben, behalve als ze mohamedaans [sic] zijn, want dan houden ze zich strenger aan de 
regels.” 

Wel besluit hij Oesi een beetje te gaan plagen. Oesi is bezig zich tot de islam te 
bekeren. Daarom begint Frank Martinus Arion te zeggen dat hij het makkelijker zal hebben 
met vrouwen. Daarna begint hij over de gelijkheid van man en vrouw: “je kunt je toch ook 
voorstellen, dat vrouwen van dezelfde sociale vrijheid zouden willen genieten, die wij 
mannen nu hebben? Nou, neen, dat kan hij zich niet zo goed voorstellen.” 

En hier ontbreekt een pagina, waarin zo blijkt uit het vervolg verder gediscussieerd 
wordt over vrouwenemancipatie en ook geluncht wordt en een Nanzi-verhaal wordt verteld. 
Het is een variant van het verhaal Nanzi met de teerpop. Nanzi ensceneert zijn eigen dood en 
laat zich begraven met kookgerei, zoals de gewoonte was. Elke nacht pikt hij de 
voortbrengselen van de boerderij, kookt ze en eet ze op. De boerderij gaat achteruit en Heer 
Haas geeft de raad een pop besmeerd met gom van de rubberboom op de akker te plaatsen. 
Frank Martinus Arion maakt de vergelijking met de Antilliaanse versie: “Maar wat mij altijd 
zo onecht aandoet in óns verhaal, is dat de pop die gemaakt wordt om Nanzi te vangen van 
teer is. De harmonie is groter in het Afrikaanse verhaal, als we bedenken, dat rubberbomen 
daar volop voorkomen.”191 

De bijdrage eindigt met indirect terug te komen op de discussie over 
vrouwenemancipatie, die we dus niet kennen. Frank Martinus Arion gaat een vrouw helpen 
met het fijnstampen van de fufu, maar de dame besluit na een tijdje het toch maar weer zelf te 
doen, omdat hij er geen kaas van had gegeten. “Ja zei Oesi daarna tevreden, dat leer je niet zo 
gemakkelijk. Het is typisch vrouwenwerk. Misschien dacht ik bij mijzelf, maar het is in ieder 
geval ook erg hard werk.” 

Net als in de vorige bijdrage vergelijkt Frank Martinus Arion orale literatuur uit Afrika 
met die van de Antillen en ook nu weer is de conclusie dat de verhalen in Afrika meer 
aansluiten op de realiteit daar. Verder klinkt er weer kritiek op een Afrikaanse situatie. Nu 

                                                 
190 Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de verhalen in het Caribisch gebied vooral functioneren als 
verhalen waarin slaven, de underdog dus, zich verkneukelen in het feit dat de zwakke de sterkere te slim af is. 
Frank Martinus Arion gaat in zijn bijdrage wel in op de manier waarop de verhalen in Afrika functioneren, maar 
niet op de manier waarop dat op de Antillen gebeurt. Ook Baart [1991: 26] wijst op deze functie van de Nanzi-
verhalen: “Dat men in de Cuentanan di Nanzi een weerspiegeling vindt van het verzet tegen de elite en  soms 
ook ridiculisering van de Europeaan valt […] niet te verwonderen.” 
191 Kennelijk heeft Frank Martinus Arion er niet aan gedacht dat de teerpop juist wel een Caribische aanpassing 
variant zou kunnen zijn, ontstaan door de teermeren die er zijn, bijvoorbeeld Pitch Lake op Trinidad, dat taai 
vloeibaar asfalt bevat. 
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betreft dit de positie van de vrouw die niet dezelfde sociale vrijheid heeft als de man en die 
ook nog eens zwaar werk moet doen. 

Het verhaal ‘Nummertjes’ gaat over de loterij in Ghana. De Afrikaan is “te symbolisch 
en godsdienstig […] ingesteld, om aan te nemen dat de wekelijkse uitkomsten van zijn loterij, 
louter en alleen door toevallige factoren wordt bepaald.” Frank Martinus Arion voegt eraan 
toe dat dit op Curaçao ook zo is, daar haalt men er het “dromenvoorspellen” bij. Maar de 
getallensymboliek in Ghana is veel sterker. No. 3 is in het traditionele Ghanese leven een 
heilig nummer: “Het stelt het hoogste wezen voor als schepper van de hemel, aarde en 
onderwereld. […] Is het niet treffend, dat dit alles lijkt op wat de katholieken, de Heilige 
Drievuldigheid noemen? Ja, er zijn méér elementen in het afrikaanse godsdienstig leven, die 
aan Joods-Christelijke zaken doen denken. Wat niet zo verwonderlijk hoeft te zijn overigens, 
omdat die godsdiensten alle eigenlijk in Afrika hun oorsprong hebben gehad.” 

De nummertjes hebben een groep van tussenhandelaren doen ontstaan die Frank 
Martinus Arion de hogepriesters van deze nummertjes noemt. Ze staan midden op straat met 
een lessenaar en een groot bord waarop ze nummers naast en onder elkaar in verschillende 
combinaties zetten. “Zij pretenderen de kopers van nummers de combinatie voor de nieuwe 
trekking te kunnen voorspellen.” De eerste drie nummers geeft hij cadeau. “Over de twee 
andere getallen die hij niet dan schriftelijk en voor drie dollar geeft, doet hij erg 
geheimzinnig.” 

Frank Martinus Arion sluit de bijdrage af met het verhaal over een man die 100 dollar 
had ingezet, zijn hele maandloon, en niets won, terwijl de voorspeller met een andere 
combinatie 1000 dollar had gewonnen. De man klaagde hem aan en de overheid sloot zijn 
zaakje. Toen Frank Martinus Arion de voorspeller op de markt tegenkwam, vroeg hij 
zoetsappig waarom zijn zaakje vandaag gesloten was. “Och, zei hij onverstoord, er is een 
feest in mijn dorp. En een man kan tenslotte toch niet altijd werken, nietwaar? Ik kende het 
volgende afrikaanse spreekwoord nog niet, anders had ik misschien wel tegen hem gezegd: Je 
behaalt met leugens 99 keer een voordeel, de 100ste keer kom je in moeilijkheden. Maar let u 
ondertussen wèl op de trieste symboliek in dit verhaal. De arme man betaalde 10 dollar voor 
zijn voorspelling, zette 100 dollar in en won niets, dat is dus het getal 0, en de voorspeller 
won 1000. Zit hier misschien iets achter?” 

Ook in deze aflevering gaat Frank Martinus Arion in op een verschijnsel dat zowel op 
de Antillen als in Afrika voorkomt: het nummertjes kopen. De overeenkomst is dat men er 
heilig in gelooft dat de uitkomst van de loterij geen louter toeval is, maar in zekere zin te 
voorspellen is. Op de Antillen door dromen uit te leggen en op andere manieren waar Frank 
Martinus Arion niet over rept, zoals via de data van verjaardagen. In Afrika via de 
hogepriesters van de nummertjes die officieel geregistreerd zijn en van wie de vergunning, 
zoals blijkt, ook kan worden ingetrokken. Uit alles wat Frank Martinus Arion erover zegt, 
blijkt dat hij er geen snars van gelooft, zodat er geen twijfel mogelijk is dat het slot van de 
bijdrage ironisch is bedoeld. In de bijdrage klinkt ook irritatie door over het bedrog dat in feite 
wordt gepleegd door de hogepriesters. Op de Antillen is winst of verlies een kwestie van de 
loterijorganisator en de deelnemer en verder niemand. In Afrika is er een derde partij die altijd 
verdient: de hogepriesters van de nummertjes. De manier waarop zij geld uit de zakken van de 
mensen kloppen, spreekt Frank Martinus Arion duidelijk niet aan.  

Een pluspunt komt ook voor: Afrika als bakermat van religies. Frank Martinus Arion 
stelt dat het joden- en christendom “eigenlijk in Afrika hun oorsprong hebben gehad.” Hij 
blijkt hiermee een aanhanger te zijn van het idee dat het jodendom eigenlijk ontstond toen de 
joden slaven waren in Egypte. Ze werden door Mozes uit de slavernij gevoerd, waarna Jaweh 
op de berg Sinaï aan Mozes de Thora openbaarde, de vijf boeken van Mozes. Aangezien het 
chistendom uit het jodendom ontstond, is deze religie eigenlijk ook in Egypte ontstaan, zo is 
de redenatie. De joden zelf noemen Abraham de eerste jood is.  
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In de bijdrage ‘Ghanese Symboliek’ stelt Frank Martinus Arion dat in Ghana aan 
“allerlei zaken en voorstellingen een wijdere betekenis wordt gegeven. Een heel stuk 
traditionele wijsheid en filosofie is vervat in de verschillende symbolen die in Ghana gebruikt 
worden.” Hij noemt onder andere patronen van stoffen, de motieven op stoelen en de staf van 
de linguïst. De symbolen “zijn zo talrijk, bestrijken zo veel facetten van het leven, dat men 
kan zeggen, dat zij overeenkomen met het geschreven geheugen, d.w.z. boeken en 
bibliotheken, waarin de westerse volken de kennis omtrent hun verleden en leefwijze 
bewaren.” 

Uitvoeriger gaat Frank Martinus Arion in op de staf van de linguïst. Een linguïst is de 
adviseur van het hoofd en hij geeft de woorden van het hoofd door, waardoor wordt vermeden 
dat een hoofd te vlug spreekt als hij anderen te woord staat of dat hij boos wordt. Bovenop 
zijn staf is een figuurtje in bladgoud. “Dit figuurtje kan een spreekwoord voorstellen; het kan 
de capaciteiten van een bepaald hoofd uitbeelden of een historisch moment in het leven van 
het land.” Hij geeft enkele voorbeelden, waaronder die van een figuur met drie hoofden, wat 
betekent: “De god van de wijsheid zegt: Een hoofd alleen kan niet beraadslagen. De betekenis 
is duidelijk. Zoiets van: bezint eer gij begint, of nog moderner: Er moet inspraak zijn.” Hij 
eindigt zijn reeks voorbeelden met de voorstelling van een kraaiende haan met een kip naast 
zich. “De Afrikaan zegt hierbij: De kip weet ook dat de dag aanbreekt, maar laat het 
aankondigen ervan rustig aan de haan over. Misschien betreft het hier het inzicht, dat hoewel 
het er vaak naar uitziet dat de man de leiding heeft, de vrouw achter de schermen in 
werkelijkheid de baas is.” 

Na een uitweiding over symboliek op zitbanken rondt Frank Martinus Arion af. “ 
Zoals ik al zei: Het hele afrikaanse leven is vol gecondenseerde wijsheid. […] Voor 
Westindiërs, in oorsprong voor een groot deel Afrikanen, is dit alles misschien best voor te 
stellen. Denk maar aan de Calypso’s van de engelse Caribische eilanden, die vaak erg 
symbolisch zijn, de tumba’s en bandera’s van Curaçao. Het beste voorbeeld levert natuurlijk 
Suriname, met ook symboliek van zitbanken, pagaaien, hoofddoeken en met zijn rijke schat 
aan gezegdes: Odo’s.” 

Ook in deze bijdrage behandelt Frank Martinus Arion een overeenkomst tussen Afrika 
en het Caribisch gebied. Hij wijst op het belang van de symboliek die vol gecondenseerde 
wijsheid zit. Vooral in Suriname is dat ook het geval. Hij plaatst de symboliek ook in het 
kader van de herwaardering van Afrika door te stellen dat de symboliek te vergelijken is met 
het “geschreven geheugen, d.w.z. boeken en bibliotheken, waarin de westerse volken de 
kennis omtrent hun verleden en leefwijze bewaren.”  

In ‘Customary rites’ begint Frank Martinus Arion met de stelling dat elke handeling in 
Afrika wel omkleed is met een of andere vorm, een ceremonie. Sommige ceremonies wekken 
de indruk dat ze alleen maar dienen om de bezoeker voor de gek te houden, “of om hem op 
een slimme manier geld af te troggelen.” Dat is het geval als de Afrikaan geld vraagt als men 
een foto van hem wil maken. Frank Martinus Arion had er in het Surinaamse binnenland al 
mee te maken gehad en had zich voorgenomen zoveel mogelijk voor niks te fotograferen. 
“Niet omdat ik niet geneigd ben voor genoten goederen en diensten te betalen, maar omdat 
betalen tegelijk ook betekent dat je een vreemdeling bent. Wat later juist is gebleken. Als je 
namelijk bevriend bent geraakt met Afrikanen, zijn ze zo gul met het zich laten fotograferen, 
dat je soms geen rollen genoeg hebt.” 

In Accra zaten twee man voor een winkel van wie de ene een linguïst was, wat Frank 
Martinus Arion aan zijn staf met olifant zag. Hij begon een praatje met hen en zei onder meer 
dat hijzelf ook een linguïst was omdat hij zich ook bezig hield met het bestuderen van talen. 
Het bleek dat ze uit het plaatsje Osu kwamen, vier kilometer van Accra. Het gesprek liep vlot, 
maar als hij voorstelt een foto te maken, vragen ze hem wat hij ervoor wil betalen voor 
customary rites. Zij vragen een bedrag ter waarde van ongeveer twee Amerikaanse dollars.  
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Frank Martinus Arion had het gevoel dat hij flink in de maling werd genomen. “Maar wat mij 
vooral hinderde was het feit, dat hij na ons aangenaam gesprek niet onmiddellijk had gezegd: 
maar natuurlijk. Je bent gekleurd als wij. Eigenlijk een Afrikaan die weer thuiskomt, een 
verloren zoon. Ja, ga je gang, maak maar foto’s. Maak maar zoveel foto’s als je zelf wilt. Niks 
daarvan: customary rites. Ik had op dat moment de indruk, dat ik op dezelfde manier als een 
willekeurige blanke of chinees werd behandeld, al heb ik achteraf reden te vermoeden, dat het 
juist andersom is. Juist het feit, dat ik voor hem als Afrikaan kon doorgaan, maakte dat hij zo 
stijf aan z’n ceremonie kon vasthouden.” 

Afdingen lukt niet. Dan volgt een gesprek waarin Frank Martinus Arion zegt dat hij 
een verloren zoon is die ze eigenlijk van alles zouden moeten geven. “Volgens mij […] heb ik 
zelfs recht op een stukje grond hier als ik dat wil, want ik ben tenslotte oorspronkelijk van dit 
land afkomstig.” Hij krijgt als antwoord dat hij misschien wel gelijk heeft, maar dat het ook 
de plicht van de zoon is om voor z’n vader te zorgen, zeker als hij oud is. “Ik voelde nu de 
hele traditie van Afrikaanse ouderverering op me afkomen en dacht, straks wordt het vier 
dollar in plaats van twee, als ik niet oppas.”  

Na het nemen van de foto zegt de linguïst dat hij met het hoofd over het stukje grond 
zou spreken, omdat dat wel zinvol was. Ze wisselen adressen uit en hij belooft een foto op te 
sturen. “Moeilijker lijkt het mij het door mij zelf uitgelokte aanbod om in Osu te gaan wonen 
te accepteren. Zeker niet als ik onder de jurisdictie van allerlei tradities zou moeten komen. 
Immers, ik heb de indruk dat die tradities, hoewel ze soms mooi, soms aangenaam, vaak 
hinderlijk zijn, alles bij elkaar toch alleen maar deel uitmaken van een diepgefundeerd 
feodalistisch systeem, dat Afrika voor een deel nog tegenwerkt in haar vooruitgang.” 

Het gebruik geld te vragen voor het nemen van een foto komt voor in Afrika en 
Suriname. Dat gebeurt alleen tegenover vreemdelingen. Maar Frank Martinus Arion wil in 
Afrika niet worden behandeld als vreemdeling, hij voelt zich een kind uit de Afrikaanse 
diaspora, een verloren zoon, die feestelijk moet worden begroet. Als dit niet gebeurt, is hij 
teleurgesteld en probeert hij zijn teleurstelling wel weg te werken met de overweging dat de 
linguïst juist op zijn strepen bleef staan, omdat hij hem wel als Afrikaan ziet, maar erg 
overtuigend is dit niet. Hij wist niet dat een zoon voor zijn vader moest zorgen, dus dat hij 
ook zonder foto te nemen, geld zou moeten geven. En passant geeft hij er ook blijk van dat hij 
het vragen om geld voor een foto, geldklopperij vindt. 

Fundamenteler is de kritiek die aan het eind klinkt. Hij schrikt van het idee in Afrika te 
gaan wonen omdat hij dan te maken krijgt met zaken die hem niet bevallen, omdat ze het 
continent niet verder brengen door de feodale tradities die niet uit te roeien zijn. Na alle goeds 
dat hij in de afleveringen over Afrika naar voren heeft gebracht, en de milde kritiek die hij 
uitte, is dit een hard negatief oordeel. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit 
dat een droom van hem wordt afgepakt: namelijk dat hij een zoon zou zijn van Afrika. 

‘Afrikaanse talen’ begint met de constatering dat gestudeerde, progressieve en 
nationalistische Afrikanen het “een teken van vooruitgang voor hun land [achten] dat men er 
een Europese taal spreekt”. Nationalisten zien ook de grote hoeveelheid talen in hun land als 
een van de belemmeringen voor de ontplooiing. De gedachte dat taaleenheid een teken van 
vooruitgang is, blijkt ook uit de poging van “een zekere meneer K.A. Kumi Attobrah […] uit 
alle Afrikaanse talen één nieuwe taal te scheppen, die hij Afrihili heeft genoemd.” 

Frank Martinus Arion stelt dat het niet waar is dat je overal met Frans of Engels 
terecht kunt, zoals gestudeerde Afrikanen beweren. Gewone mensen spreken de officiële taal 
niet, “of zo gebrekkig dat ze zich er voor schamen er lang een gebrekkige conversatie in te 
houden. Het is dus zoiets als wat met Suriname en de Nederlandse Antillen het geval is: 
Nederlands is er de officiële taal, maar als een gewone man terecht staat, moet er toch meestal 
een tolk aan te pas komen, omdat anders een goede communicatie niet verzekerd is.” 
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Tijdens de kolonisatie is het Engels niet werkelijk de taal van iedereen geworden. 
Volgens Frank Martinus Arion is het een kwestie van identiteit. “De Afrikaan voelt zich meer 
thuis in een van de Afrikaanse talen die hij spreekt dan in een van de Europese talen, die voor 
hem totnogtoe in ieder geval, vreemde elementen blijven.” Hij voelt zich in die vreemde taal 
onwennig en gefrustreerd, ook omdat hij dan binnen de sfeer van de Europese cultuur belandt. 
Zo ontstaan remmingen die op het onderwijs een nadelige invloed hebben. Antillianen weten 
daarvan mee te praten. 

Wie met zo’n achtergrond toch de Europese taal moet spreken, ontwikkelt een 
spontaan verweer: hij gaat die taal naar zijn eigen aard spreken: klanken adapteren, evenals de 
grammatica en het idioom. Frank Martinus Arion geeft hiervan Antilliaanse voorbeelden, 
zoals dat het Papiaments in de derde persoon enkelvoud geen onderscheid maakt naar 
geslacht, zodat het verschil tussen hij en zij wegvalt. Hij verwijst ook naar het proefschrift van 
Jules de Palm dat veel voorbeelden bevat hoe dat gebeurt met het Nederlands op Curaçao. Op 
net zo’n manier ontstaat er nu een Ivoorkust Frans en een Ghanees Engels en zo is al het 
Surinaams Nederlands ontstaan. De overeenkomsten die er zijn tussen taalverschijnselen in 
het Caribisch gebeid en de veranderingen die in Afrika plaats vinden bij het Engels en Frans 
vindt Frank Martinus Arion niet vreemd “als we bedenken, dat de Westindische creoolse 
talen, op basis van Westafrikaanse talen ontstaan zijn. […] Het ongewone Frans of Engels dat 
ik dus aan het Afrikaans weet, kwam me eigenlijk bekend voor.” Dat brengt hem op de 
gedachte dat de Afrikaanse talen niet zo vreselijk moeilijk zouden zijn voor hem en inmiddels 
krijgt hij les van zijn vrienden. 

Interessant is de constatering van Frank Martinus Arion dat de gestudeerde Afrikanen 
hun eigen talen doodzwijgen en doen alsof iedereen op Engels en Frans is overgeschakeld. 
Ook dit is een overeenkomst met sommige landen en eilanden in het Caribisch gebied, al zegt 
hij dit niet, waarschijnlijk omdat de situatie op de Nederlandse Antillen toch anders was. 
Belangrijker is dat hij hier ontdekt dat er overeenkomsten zijn in taalverschijnselen tussen 
West-Afrika en het Caribisch gebied en dat hij begonnen is zich hierin te verdiepen. 
 
MOTIEVEN UIT DE EERSTE SERIE WERELDOMROEPBIJDRAGEN IN HET 

VERDERE OEUVRE  

 
Inburgering 

Het hoofdmotief in vier van de zes vroege bijdragen van Frank Martinus bleek de 
inburgering in Nederland te zijn. Daarin was een verschuiving van standpunt te zien. Eerst 
stelde hij een complete inburgering voor als iets begerenswaardigs. De Antilliaanse student 
moest zich vooral onderdompelen in de West-Europese cultuur en zich de geestelijke 
rijkdommen daarvan eigen maken. Vervolgens is het standpunt dat de inburgering nooit 
helemaal lukt, maar dat men die toch moet nastreven. Dit wordt later genuanceerd tot: men 
moet zelf keuzes maken in wat men wel en wat men niet overneemt. En tenslotte is het 
standpunt dat men moet beseffen dat het leven bestaat uit de wisseling van zijn en anders zijn. 
Wie dat beseft is misschien nergens helemaal thuis, maar is ook nergens helemaal 
vreemdeling. 

De inburgering in Nederland komt in het verdere oeuvre van Frank Martinus Arion 
niet als zodanig voor. Het verhaal ‘Sambal en haring’ uit De eeuwige hond lijkt even een 
element van inburgering te hebben als de Antilliaanse ik-figuur begint te vertellen dat hij van 
haring houdt.192 Verderop in het verhaal vertelt hij dat hij door een groep Indische jongens, is 

                                                 
192 Frank Martinus Arion vertelt in Intimiteiten van het schrijven dat het verhaal een bewerking is van twee 
verhalen die stammen uit dezelfde tijd als de Wereldomroepverhalen: “Ik ga uit van een paar met de hand 
geschreven velletjes uit een schrift, uit september 1956, toen ik pas in Nederland was, die ik had willen 
uitwerken tot een zeer kort verhaal over mijn eerste kennismaking met het eten van haring.” [Martinus Arion 
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uitgedaagd zijn eerste haring te eten, want zij deden “hun best ons West-Indiërs ons te doen 
aanpassen aan Hollandse gewoontes. Hollandse tafelmanieren, Hollandse kleedmanieren, 
trouwmanieren.” (64) Hij doet een poging maar hij kan hem niet door zijn keel krijgen en 
gooit hem in het water. Jaren later, als de Indische meisjes uit Nederland weg zijn, is hij toch 
haring gaan eten, uit heimwee naar hen. Het eten van haring wordt dus niet voorgesteld als 
een teken van inburgering, maar als gevolg van een weddenschap met een andere tropische 
groep in het koude Nederland. 

Een onderdeel van de inburgering bleek de hartelijke bejegening door de Nederlanders 
te zijn. In Stemmen uit Afrika duidt Frank Martinus Arion op de ontvangst van zwarten in 
Europese en Amerikaanse steden. Voor een interpretatie van lied XI waarin dit gebeurt, is het 
nodig de context van het geheel te schetsen. De cyclus is een lyrische verbeelding van een 
tocht met toeristen naar het hart van Afrika en terug onder leiding van een zwarte gids, de 
dichter zelf. Herhaaldelijk verwijst de gids naar de geïdealiseerde oorspronkelijke toestand 
van het Afrika van vóór de komst van de blanken. Enkele kenmerken hiervan zijn: de neger 
beminde de eenzaamheid (vers XI), hij begeerde niets anders dan wat hij al had (vers VIII), 
hij mint belangeloos (vers XIX), hij is een oermens: naïef, kinderlijk, argeloos en 
schaamteloos (vers XX), hij zaait geen twist (vers XXIII).  

Aan deze ideale toestand komt in vers IX een eind door de komst van de blanken en de 
slavenhandel: 
 
toen kwamen met lawaai  
en ogen wilder dan 
gorilla’s ogen, anderen. 
 
en graaiden en handen  
ontvoerden mensen en planten 
naar veel witter wouden. 
naar hel-verlichte steden. 
 
maar de witte steden zijn 
voor de negerman te hél.  
 

Nu zijn de negers mak geslagen en ze moeten het werk doen waar anderen van 
profiteren (vers III), de jagers van vroeger worden nu zelf gejaagd (vers VI) ze zijn nederlaag-
gedoemd (vers X) en ze hebben de uitnodiging voor het feestmaal in de hemel verloren (vers 
XV).  

In het begin van de tocht is de gids nog meegaand met de blanke toeristen. Zo zegt hij 
in vers IV dat Cham is vervloekt omdat hij Noachs naaktheid bespotte. In vers XLII zegt de 
gids dat dit van hem een leugen was, “maar ’n leugen enkel/ voor uw zielerust.” Tegen deze 
achtergrond moet lied XI worden gelezen. Hierin stellen de toeristen dat de neger geen vijand 
heeft, waarop de gids reageert: 
 
gij vangt mijn hart in groot gelijk: 
waarom dit immer strijden, als geen 
hem ooit wat heeft misdaan? 
 
is niet iedereen zijn vriend, 
streelt niet iedereen de kralen 
                                                                                                                                                         
2009: 130]. Ik acht het niet uitgesloten dat deze twee verhalen ook door de Wereldomroep zijn uitgezonden. Het 
archief is immers niet compleet. Frank Martinus kon mij hierover geen uitsluitsel geven. Hij wist het niet meer. 
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van zijn stil-eenvoudig hart? 
 
vindt hij niet in elke straat 
een open deur in het witte woud; 
en verwenning soms – zoals men 
eenzaam dwalende dieren verwent, 
en wollige katten in medelijden 
op de schoot van oude vrouwen?- 
 
heeft hij niet alles in het 
witte woud, een bed, en brood 
en doffe medelijden …. zolang 
hij negerman zijn anders-zijn, 
zijn neger-zijn gedenkt? 
 

Uit de context van de gedichtencyclus blijkt dat het ironisch is bedoeld, dat de neger in 
het westen een open deur vindt, wordt verwend en de eerste levensbehoeften heeft. Het vers 
geeft dit ook zelf aan door te stellen dat het hetzelfde is als het medelijden voor een dwalend 
dier. Het is een neerbuigende gastvrijheid waaraan iets ontbreekt, zo maakt het volgende vers 
duidelijk dat begint met het redengevende want: “Want Pilatus is nog net op tijd/ gestorven, 
en sinds zijn dood/ heeft hier op aarde niemand schuld”. Het vers drukt uit dat de blanke zich 
aan het slavernijverleden niet meer schuldig voelt.  

Van de hartelijkheid waarmee de Nederlanders Frank Martinus in de 
Wereldomroepverhalen bejegende, is niets meer over. Het slavernijverleden overschaduwt 
alles en als er sprake is van gastvrijheid is dat een neerbuigende gastvrijheid. Dit nieuwe 
standpunt is des te opmerkelijker, omdat de verzen geschreven zijn in dezelfde tijd dat hij de 
Wereldomroepverhalen schreef. Nu was daarin wel een verschuiving te zien, maar het was 
een verschuiving binnen het motief van inburgering. Hier is de feitelijke inburgering en het 
gevoel geheel of gedeeltelijk je draai te hebben gevonden, helemaal verdwenen om plaats te 
maken voor een indirecte aanklacht dat de blanke zich niet schuldig voelt en de gastvrijheid 
niet oprecht is. 

In Intimiteiten van het schrijven komt een ander aspect van het inburgeringsproces 
voor: de beheersing van het Nederlands. Frank Martinus Arion schrijft er: “Ik had vier jaar, 
vier grote, lange jaren besteed aan de regels voor het gebruik van de sterke en zwakke vormen 
van de persoonlijke voornaamwoorden in het Nederlands: ‘k en ík; jij en je; hij en ie; zij en ze 
en, vooral, wij en we. Zogenaamd voor mijn doctoraalscriptie. In werkelijkheid omdat ik 
zonder die regel, die ik in geen enkel boekje, van Kiliaan tot heden, kon tegenkomen, niet met 
gezag in het Nederlands zou kunnen schrijven. Dit is namelijk een regel die de 
moedertaalsprekers van het Nederlands, de autochtonen dus, wel kennen, maar de 
buitenlanders als ik niet. Zij kunnen deze alleen langs de weg van bittere studie en veldwerk 
verwerven.” (45) Eigenlijk is zijn doel niet goed in te burgeren, maar een schrijver te worden 
die met gezag in het Nederlands kan schrijven. Zowel bij de haring als bij de taalinburgering 
gaat het om elementen die normaal gesproken onderdeel uitmaken van het 
inburgeringsproces. Frank Martinus Arion doet dit hier nadrukkelijk niet en plaatst de zaken 
in een heel ander perspectief. Dit standpunt uit 2001 (‘Sambal en haring’) en 2003 (de 
beheersing van het Nederlands) staat mijlenver weg van het standpunt dat hij oorspronkelijk 
innam in zijn eerste Wereldomroepbijdragen, alsof de lezer vooral niet moet denken dat hij 
ooit moeite deed om zich aan Nederland aan te passen. 
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De Nederlanders en Nederland 

In de Wereldomroepverhalen van Frank Martinus Arion was sprake van een 
verschuiving in het oordeel over de Nederlanders en Nederland. Eerst is er alleen maar lof. De 
Nederlanders ontvangen je met open armen, zijn hartelijk en gastvrij. Dit wordt genuanceerd 
tot: ze zijn uiteindelijk gastvrij, maar kijken eerst de kat uit de boom. Ook stelt Frank 
Martinus dat Nederlanders opkijken naar wat van buiten Nederland komt.  

Afscheid van de koningin is de roman waarin Nederland en Afrika het nadrukkelijkste 
voorkomen. De houding tegenover Nederland is er radicaal anders dan in de eerste 
Wereldomroepbijdragen. De hoofdfiguur Sesa Lopes zegt: “Ik spreek tegenwoordig op een 
heel opzettelijke manier weinig goeds van Nederland”. (67) In het hele hoofdstuk ‘The Batlle 
of Holland” doet de hoofdfiguur alle mogelijke moeite om het positieve beeld te ondergraven 
dat professor Dadson, een zwarte Amerikaan, van Nederland heeft. Er wordt gediscrimineerd: 
“Blanken hebben nu eenmaal de ziekte van de kleur.” (105) Nederland is niet rustig, want er 
zijn veel kabinetscrisissen (110), het is politiek hopeloos verdeeld (111). Van tolerantie is 
geen sprake, want Sesa Lopes vergelijkt Nederlanders met dieren: “Dieren bij een drinkplaats, 
bedoel ik. Ze zouden elkaar het liefst zo snel mogelijk willen opeten. Dat is die intolerantie.” 
(112) 

In het begin van het volgende hoofdstuk is er een hele uitweiding over 
ontwikkelingshulp. Nederlanders denken dat ze voortdurend geld in kreperende landen 
pompen: “Zoveel van onze dure belastingcentjes, zeggen ze in het hollelandje. O, als het om 
belastingcentjes gaat, daalt hun tolerantie, hun kritische grens, sneller dan de hoogtemeter van 
een landend vliegtuig. Dan zijn ze er, ondanks hun domineetjes, meteen bij. En toch. Daar heb 
ik nou weer zoiets waardoor die Nederlanders hun image zo hoog houden. Ze geven namelijk 
de meeste ontwikkelingshulp van alle europese landen, van de hele wereld zelfs. Zoiets van 
1% van hun nationaal inkomen, en daar is zelfs sprake van dat dat meer wordt. Nou, is dat 
niet mooi?! Neen, het is helemaal niet mooi!” (129) Hij noemt een aantal redenen waarom dit 
helemaal niet mooi is: het is per persoon per jaar tweehonderd gulden, meer dan het 
jaarinkomen van vele Afrikanen, het zijn vaak leningen die met rente terugbetaald moeten 
worden en men koopt er het recht mee grondstoffen te halen die niet meer in de landen zelf 
worden verwerkt, terwijl deze het eindproduct weer duur moeten inkopen uit Europa. 

Hier blijkt wel heel duidelijk dat Sesa Lopes met opzet weinig goeds over Nederland 
zegt. Hoewel Nederland van alle landen ter wereld het hoogste percentage aan 
ontwikkelingshulp geeft, veegt hij alleen dit land de mantel uit.  

Het beeld over de Nederlander wordt wel genuanceerd door wat Sesa Lopes zegt over 
de lagere klassen, “het onderliggende Nederland: van daklozen, slechtbehuisden, werklozen, 
normale mensen, ploeteraars als overal op de aarde; en vooral, het Nederland van de 
domgehoudenen, die zo onder godsdienstige en andere mythes bedolven zijn dat ze denken 
dat ze democratie hebben omdat ze naar alle kranten ingezonden stukken kunnen sturen, die 
hoogst zelden gepubliceerd worden”. (115/116) Grote uitzondering op het negatieve beeld 
van Nederlanders is mevrouw Prior, die als betrekkelijk eenvoudige vrouw in Afrika 
projecten opzette en er zelfs toe kwam activiste te worden en president Wawili met een 
bomaanslag te doden. Ook haar familie is eenvoudig, en die steunt haar: “We staan volledig 
achter tante Nel. Al begrijpen we het nog niet zo goed allemaal.” (338) 

De gastvrijheid van Nederlanders die in de Wereldomroepverhalen ter sprake kwam, 
komt helemaal niet voor. Ook ontbreekt de notie dat Nederlanders opkijken tegen alles wat 
van buiten komt. Integendeel: mevrouw Prior constateert dat Nederlanders door hun koloniale 
mentaliteit een superieure houding vertonen. (234) Dit koloniale superioriteitsgevoel wordt 
vooral aangevallen in het hoofdstuk ‘The Battle of Holland’. Het is een poging om het 
positieve beeld dat Nederlanders over hun land verspreiden te ondergraven. In de ogen van de  
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Frank Martinus Arion zijn ze ten onrechte zelfgenoegzaam. Dat is men niet als men opkijkt 
tegen wat van buiten komt. 
 

Maatschappijkritiek 

Een motief uit de Wereldomroepbijdragen is de maatschappijkritiek. Frank Martinus 
stelde dat de drift naar het nieuwe en naar vrijheid die studenten hebben, daartoe leidt. Hij zou 
het een goede zaak vinden als die maatschappijkritiek blijft, als men is afgestudeerd. In zijn 
bijdragen uitte hij die zelf niet. Dat doet hij wel in zijn romans. De titel Afscheid van de 
koningin is symbolisch voor de afwijzing van Nederland, tenminste dat deel ervan dat aan de 
economische en politieke touwtjes trekt. Het heil moet komen van de bewustwording van de 
lagere klassen, die dom gehouden zijn. Frank Martinus Arion voldoet hiermee helemaal aan 
zijn wens dat na het afstuderen van een student iets van de maatschappijkritiek blijvend zou 
zijn; sterker nog: naar buiten toe uit hij die maatschappijkritiek pas ten volle in zijn romans, 
waarbij hem een soort van socialisme voor ogen staat, dat hij in Dubbelspel omschrijft als het 
coöperatieve socialisme. Ook in Afscheid van de koningin is een vorm van socialisme het 
ideaal, maar welke vorm dat zou moeten zijn, blijft duister.  
 

Buitensporige verering van het Europese 

Nog een motief uit de Wereldomroepverhalen is het (neo)koloniale schoolsysteem dat 
leidt tot een buitensporige verering voor alles wat uit Europa komt. In Afscheid van de 
koningin zijn de fraters het symbool van dit systeem. Het leidt tot wat Sesa Lopes noemt: “de 
meest verschrikkelijke ziekte van het kolonialisme: het geloof dat je niets bent, totdat je de 
blanke hebt mogen omhelzen of hij jou toestaat hem te tutoyeren. Of, om dichter bij huis te 
blijven: die antilliaanse gevolmachtigde minister in Den Haag. En deze was niet eens zwart – 
alleen hij was wel op dezelfde soort scholen geweest als ik – die een verschrikkelijke hekel 
had aan het Nederlandse klimaat, omdat hij een veel drinkende, vrolijke Arubaan was, die 
alleen maar in de tropen kon gedijen. Maar die zielepoot vond het ook zo’n eer iedereen, alle 
ministers bij hun voornamen te kunnen noemen […] dat hij maar niet kon besluiten weg te 
gaan.” (23) In dit voorbeeld heeft het schoolsysteem het zelfbeeld van de gekoloniseerde 
aangetast en hem ingeprent dat hij, blank of zwart, per definitie minder is dan de Europeaan. 

In het verlengde hiervan leert het koloniale schoolsysteem selectief om te gaan met 
historische gegevens, opdat Europeanen als superieure wezens worden gezien. Dat maakt het 
voorbeeld van de scheepsjongens van Bontekoe duidelijk. Sesa Lopes denkt aan de fraters: 
“Als die simpele zielen […] mij geleerd hadden dat die toffe jongens van Bontekoe het 
voortdurend in hun broek deden van angst als ze vreemde volken tegenkwamen – het staat er 
allemaal in van die angst maar de fraters leren je er prachtig overheen lezen omdat ze jou 
supermensen willen verkopen – dan had ik geweten dat een gewone barportier, die plotseling 
een lange […] Neger voor zich vindt […] op een moment dat Mohamed Ali zijn 
verschrikkelijke comeback aan het maken is, het zo’n beetje in zijn broek doet van angst.” 
(114)  
 

MOTIEVEN UIT AFRIKAANSE NOTITIES 

 
Overeenkomsten met Afrika 

In de serie Afrikaanse notities ging Frank Martinus Arion op zoek naar 
overeenkomsten tussen West-Afrika en het Caribisch gebied. Hij vond die in de Nanzi-
verhalen, taalkundige verschijnselen, het magisch denken, de symboliek en in ceremonies. In 
Afscheid van de koningin krijgen de Nanzi-verhalen geen aandacht. Wel is dit het geval met 
ceremonies en symboliek. Zij komen ter sprake als Sesa Lopes een artikel leest, getiteld 
‘Mother Africa should be proud!’, waarin staat dat Afrika niet is overwonnen door wapens, 
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maar door verlies aan eenheid. (89) Sesa Lopes gelooft deze stelling meteen en veronderstelt 
in het verlengde hiervan dat er ook een eenheid moet zijn geweest tussen de diverse 
ceremonies. Het artikel hielp hem iets te verliezen “van het gevoel van vervreemding 
tegenover die talrijke ceremonies in de afrikaanse cultuur. Het is misschien geen ijdelheid 
alleen, zoals ik zo vaak heb gedacht: Die ceremoniën, die plechtigheden, vormen wellicht een 
groots samenhangend en daarom zinvol geheel, terwijl ze nu, omdat het weids verband 
verloren is geraakt, zo onbegrijpelijk en soms zelfs koddig aandoen. Zoals bijen, die hun 
koningin verloren hebben en daarom volkomen hulpeloos en richtingloos rondtollen, totdat ze 
weer een nieuwe koningin hebben gemaakt. Wacht Afrika dan op een nieuwe koningin […] 
die dit hele, op allerlei kunstmatige wijzen verbrokkelde continent inderdaad tot een sterk 
geheel kan samensmeden, dat het hoofd kan bieden aan andere blokken in de wereld, die het 
alleen maar trachten uit te buiten?” (90)   

Sesa Lopes springt hier van de ene naar de andere veronderstelling. De eerste is dat er 
een eenheid was in Afrika. Hij heeft het krantenartikel niet goed gelezen, want vlak voordat 
hij zijn conclusie trekt staat er: “Maar op den duur werden de kustbewoners toch 
onvoorzichtig. Zij gingen te veel steunen op de bescherming die de europese handelspartners 
met hun stevige forten en goede bewapening op de hele kust (van Senegal tot Angola) hun 
boden tegen hun vijanden dieper het land in.” (89) Die vijanden zijn Afrikanen in het 
binnenland. Van eenheid onder Afrikanen was dus geen sprake. Net zo min als dat die er in 
het heden van Sesa Lopes is. Maar de romantische behoefte van Sesa Lopes dat het ooit eens 
beter is geweest, is zo groot dat hij de eenheidsdroom zonder meer postuleert, ook al spreken 
de gelezen feiten hem tegen. De huidige politieke en economische werkelijkheid bevalt hem 
niet, zo blijkt uit het slot van het citaat: Afrika is verbrokkeld, niet sterk, verdeeld, is geen 
partij tegenover andere blokken en wordt hierdoor uitgebuit.  

Eenzelfde onvrede heeft Sesa Lopes over de ceremonies in het heden: ze zijn 
onbegrijpelijk en doen soms koddig aan. Eenzelfde mechanisme werkt dan aan het postuleren 
van een verleden waarin er wel zin en samenhang was. Welke ceremonies hij op het oog heeft 
en wat daarin zinloos en koddig is, blijft in deze passage in het ongewisse.  

Op andere plaatsen in Afscheid van de koningin zijn wel voorbeelden van ceremonies. 
In Afrikaanse notities noemde Frank Martinus Arion het betalen voor het nemen van een foto 
een “customary rite”. Geld werd overigens alleen gevraagd van vreemdelingen. In de roman 
komt het even ter sprake zonder toelichting. Op de vraag of Sesa Lopes niet bang is, dat hem 
iets overkomt in het onrustige Tamina, antwoordt hij: “Alleen om onbekende mensen te 
fotograferen. […] Omdat ik bang ben dat ze boos worden, terwijl ik ze bij voorbaat gelijk 
geef als ze dat doen. Je steelt iets van hen. Maar het móet natuurljk.” (176) Opvallend is dat 
Sesa Lopes het wel met de achterliggende gedachte eens is, dat je met het nemen van een foto 
wel iets steelt van iemand, maar kennelijk niet betaalt, anders zouden de mensen niet boos 
worden. Terwijl hij het op zijn onkostenrekening kan zetten, zoals hij dat ook doet met de 25 
dollar die hij het hoertje Gadisha geeft om zijn koffer in te pakken.  

Een andere ceremonie die voorkomt, is het plengen van drank op de grond ter wille 
van de voorouders. Het gebeurt op een zondagmiddag als Sesa Lopes op bezoek is bij een 
Afrikaanse priester. “We dronken een soort goede, sterke, inheems gestookte jenever waarvan 
helaas voortdurend grote hoeveelheden op de grond werden geplengd terwille van de 
voorouders.” (18) Hij krijgt de vraag wat hij vindt van het geloofsartikel van de katholieken 
dat Maria moeder en maagd is. Op zijn antwoord dat dit natuurlijk niet kan, wordt 
instemmend gereageerd en: “De eerste vrouw van de priester plengde uit twee flessen tegelijk 
jenever op de vloer, terwijl ze luidop de voorouders toesprak.” (19) Iedereen plengt “steeds, 
zij het ook maar het kleinste beetje, soms niet meer dan een gebaar, uit zijn glas voor de 
voorouders”. (20) 
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De priester beklaagt zich erover dat men op zijn godsdienst neerkijkt. “Zij denken dat 
de werken van de godheid zich in droefheid moeten voltrekken, Wíj weten beter. De godheid 
werkt in vreugde en plezier. Daarom spelen wij op onze trommen en dansen wij bij onze 
ceremonies.” (21) Hij vraagt Sesa Lopes zijn inzichten in Europa bekend te maken, zodat hij 
net als de christelijke geestelijken geholpen wordt. Hij wijst erop dat de katholieke president 
Wawili Europeanen laat komen om te prediken, die hij ook steunt, “terwijl wij alles alleen 
moeten doen. Wij hebben toch ook onze onkosten?!” (21) De priester neemt twee nieuwe 
flessen en plengt overal in het huis, waarop Sesa Lopes denkt dat hij Wawili toch niet kan 
adviseren “subsidie te geven voor zulke overvloedige morspartijen? Dat is toch allemaal 
onzin?!” (22) 

Sesa Lopes heeft een tweeslachtige houding tegenover de Afrikaanse ceremonies en 
godsdienst. Enerzijds vindt hij een geruststelling in het idee dat de ceremonies eens een 
samenhangend geheel moeten zijn geweest, weet hij dat de plengoffers voor de voorouders 
zijn en heeft hij begrip voor het idee dat er met het nemen van een foto iets van je wordt 
afgenomen. Anderzijds vindt hij de gebruiken in het heden zinloos en koddig, vooral omdat 
hij het zonde van de drank en het geld vindt. Met deze tweeslachtigheid laadt hij de 
verdenking op zich dat hij een ideaal verleden verbeeldt als excuus voor het 
onsamenhangende heden om zo Europese kritiek hierop bij voorbaat af te zwakken. Zo gezien 
is het een onderdeel van de poging Afrika op te waarderen, waarover later meer. 

In Afrikaanse notities vond Frank Martinus Arion voor het eerst taalkundige 
overeenkomsten tussen het Papiaments en Afrikaanse talen. In Afscheid van de koningin 
noemt Sesa Lopes in een tussenzinnetje nog zo’n gebied: de Comoren, “de franse kolonie van 
vier eilanden tussen Madagaskar en de kust van Afrika, die veel op de Antillen lijken: een 
eigen creoolse taal op basis van het Portugees, en weinig grondstoffen” (62) In zijn 
taalkundige studies gingen deze overeenkomsten een prominente rol spelen. Ze werden het 
onderwerp van zijn proefschrift The Kiss of a Slave; Papiamentu’s West-African Connections.  

In Afscheid van de koningin komen geen expliciete voorbeelden van magisch denken 
voor. Wel komt het betalen voor een foto voor en ook nummertjes kopen, maar deze worden 
niet in verband gebracht met het verschijnsel dat mensen invloed kunnen uitoefenen op het 
toeval of op het aanwenden van een afbeelding voor magische praktijken. 
 
Uitbreiding menselijke contacten 

In Afrikaanse notities stelde Frank Martinus Arion dat de contacten tussen Afrika en 
Europa vooral contacten zijn tussen officiële instanties, waardoor er geen echte wederzijdse 
kennis ontstaat. Hij pleitte voor uitbreiding van de contacten op menselijk vlak, wat ook de 
groei van het toerisme naar Afrika inhoudt. In Afscheid van de koningin zegt Sesa Lopes wel 
dat Afrika het toerisme hard nodig heeft, maar hij bedoelt dit in economische zin, want de 
stelling dat meer toerisme ook meer kennis over Afrika bij Europenen tot gevolg zal hebben, 
komt niet meer voor. In de betreffende passage stelt hij eerst dat Afrika, hoe norse 
luchtvaartautoriteiten het ook wenden of keren, ook een beetje zijn land is en laat daarop 
volgen: “En met mijn komst naar en reizen door Afrika bevorder ik ook het toerisme; of die 
landen of hun domme luchtvaartautoriteiten het goed vinden of niet, dat hebben ze hard 
nodig!” (82) 

De weerzin van Frank Martinus Arion tegen abstracties over Afrika die klonk in 
Afrikaanse notities komt terug in Afscheid van de koningin. De journalist Sesa Lopes houdt 
zichzelf dan voor: “Merkwaardig hoe je er in de loop der jaren aan went; hoezeer Afrika’s 
ellende op den duur ‘politiek’ en abstracte statistieken wordt [sic]. Niet kloppende 
betalingsbalansen; slechte inkomens per hoofd van de bevolking; slechte percentages van 
economische groei; slechte verdeling van inkomens; coups, aanslagen, moordpartijen. Zelden 
meer oog voor de individuele ellende”. (253) Hier klinkt eenzelfde bezorgdheid dat de 
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menselijkheid in de contacten verdwijnt. Eerder was de bureaucratie de oorzaak, nu de 
economische cijfers en politieke omstandigheden. 
 

Kritiek op Afrika 

Kritische kanttekeningen plaatste Frank Martinus Arion in Afrikaanse notities bij het 
feit dat hij als vreemdeling werd gezien en niet als een verloren zoon werd binnengehaald. 
Kritiek had hij ook op de aanwezige geldklopperij, de achtergestelde positie van de vrouw, 
het diep gewortelde feodale systeem en de voorouderverering. 

In Stemmen uit Afrika, zijn eerste werk dat zich in Afrika afspeelt, komt geen woord 
van kritiek op Afrika voor. Hierboven bleek al dat daar de Afrikaan als een onschuldig mens 
is afgebeeld, die niets begeert wat niet van hem is. Voorouderverering komt er niet in voor. 
Een verklaring voor het ontbreken van kritiek op Afrika zoek ik in de omstandigheden 
waaronder Frank Martinus Arion de gids, de hoofdfiguur, heeft geconstrueerd. Frank 
Martinus was op het ogenblik van het schrijven van de gedichtencyclus nog nooit in Afrika 
geweest en kende dit continent alleen uit literatuur. Hij schiep wel een zwarte gids, maar laat 
in het midden of deze Afrikaan is, of wellicht een alter ego van de schrijver zelf. Op het eerste 
oog lijkt de gids in lied II wel een Afrikaan te zijn: 
 
Uit de bijenkorf 
van mijn geboorte 
ben ik uitgegleden 
in het eenzaam woud. 
 
als toeristen-gids. 
 

Maar het staat er niet. Het is ook mogelijk dat “de bijenkorf” van zijn geboorte heel 
ergens anders stond. Dat wordt in het vervolg steeds aannemelijker. De gids spreekt nergens 
over “wij” als hij het over Afrikanen heeft. Hij is goed op de hoogte van het leven in Europese 
en Amerikaanse steden. Hij is ook goed op de hoogte van wat blanken over Afrika vinden. 
Daar komt bij dat Frank Martinus Arion in zijn vroege werk graag de rol van eenzame gids 
speelt [Zie: Rutgers 1991: 429-441]. Evident is dat Frank Martinus Arion niet gelijkgesteld 
mag worden met de gids; hij is immers nooit toeristengids in Afrika geweest. Maar evenzeer 
is door het voorgaande duidelijk dat Frank Martinus Arion een gids heeft verzonnen die zijn 
opvattingen weergeeft. In Antilliaans literair logboek [De Roo 1980: 71-74] heb ik betoogd 
dat Frank Martinus Arion in Stemmen uit Afrika een aanhanger van het Caribische Pan-
Afrikanisme is. Ramchand [1974: 133] somt de kenmerken hiervan op: “a celebration of 
Africa as a cultural matrix; a favourable interpretation of the African past; a pride in 
Blackness; a contrast between a harmonious way of life and a decadent White civilization lost 
in materialism; and a joyful proclamation of the sensuous and integrated African or Negro 
personality.” Bij de idealisering van Afrika hoort geen kritiek op dit continent. De verbeelding 
is aan de macht en ze kan dat zijn omdat de auteur nog niet geconfronteerd is geweest met de 
werkelijkheid. Vanuit de optiek van het Pan-Afrikanisme maakt het ook geen verschil of de 
gids wel of niet in Afrika geboren is. Zwarten uit de diaspora horen er in Afrika bij, zo is de 
gedachte. De confrontatie met de werkelijkheid, waar Frank Martinus Arion in Afrikaanse 
notities verslag van doet, betekent het verstoren van deze droom. Het wordt duidelijk dat 
Afrikanen niet vinden dat zwarten uit de diaspora bij hen horen en dat Afrikanen niet de 
ideale mensen zijn, die ze in hun verbeelding schiepen. Afrikaanse notities markeert dus een 
breuk in de opvattingen van Frank Martinus Arion.  

Ook in Afscheid van de koningin behandelen de Afrikanen de zwarte Sesa Lopes als 
een vreemdeling. Als hij met een Afrikaanse priester zit te praten, krijgt hij de vraag: “Denkt 
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u dat het mogelijk is wat die katholieken beweren van Maria?” (18) Sesa Lopes denkt dan: 
“Het scheen de testvraag voor veemdelingen; voor Europeanen, waartoe ze mij ondanks mijn 
zwarte kleur toch rekenden.” (18) Op veel plaatsen in Afscheid van de koningin wordt Sesa 
Lopes ondanks zijn kleur gezien als Europeaan. Het stelt hem teleur, zo blijkt als hij er zijn 
hekel over uitspreekt dat ook de Afrikanen denken dat ze slimmer zijn dan de vreemdeling: 
“Ik heb er vooral zo’n hekel aan, omdat ik nooit helemaal over de teleurstelling heenraak dat 
hierbij mijn kleur er niets toe doet. Een hopeloze situatie, omdat ik vroeger dacht, ‘als ik ooit 
Afrika bereik ben ik eindelijk thuis. Daar is iedereen zwart als ik; val ik dus ook nooit meer 
op.” (77) 

Op één plaats vraagt hij zich af hoe het komt dat Afrikanen onmiddellijk zien dat hij 
geen Afrikaan is en waarom hij dan anders wordt behandeld: “Soms denk ik, dat het komt 
omdat ik eenvoudig door in Afrika te zijn, terwijl ik er niet geboren ben, een pretentieuze 
Neger moet zijn in hun ogen, om die dure overtocht te willen betalen. Het heeft allemaal 
waarschijnlijk ook te maken met het overtreden van de talrijke fundamentele regels, die zoal 
voor iemand met een zwarte huid gelden.”(81/82) Welke regels hij dan overtreedt, meldt hij 
niet, waarschijnlijk omdat hij dit niet weet. In Afrikaanse notities kwam iets soortgelijks voor. 
Daar schrok Frank Martinus Arion van het idee in Afrika te gaan wonen, omdat hij dan te 
maken zou krijgen met de vele tradities, de voorouderverering en het in wezen feodale stelsel. 
Hij weidde er daar niet verder over uit.  

De kritiek die Frank Martinus Arion in Afrikaanse notities uitte op de veel 
voorkomende geldklopperij in Afrika heeft Sesa Lopes in Afscheid van de koningin ook. In 
Afscheid van de koningin is de taxichauffeur Ali het voorbeeld van opdringerige 
geldklopperij. Hij pakt bij de luchthaven brutaal de koffer van Sesa Lopes, zodat deze hem 
wel moet volgen naar zijn taxi. “Toen ik daarna zei dat hij me dan maar naar de halte van een 
wilde bus moest rijden, als er geen officiële bus was, maakte hij eerst groot misbaar en daarna 
loog hij dat er helemaal geen bussen naar Lagos gingen; officiële noch wilde.”(67/68) Ali 
blijft die nacht in zijn taxi voor het hotel zitten om er zeker van te zijn dat Sesa Lopes niet met 
een bus weer naar het vliegveld zou gaan. Om vier uur maakt hij Lopes wakker. “Veel te 
vroeg eigenlijk. ‘Ik ben extra vroeg gekomen omdat ik uw vriend ben,’ zei hij. […] Hij vroeg 
mij of hij bij mij zijn mond mocht spoelen, want dat had hij nog niet gedaan.” (69) Ali wil 
Sesa’s koffer inpakken, maar deze zegt dat hij in de hal op hem moet wachten. “Daar had hij 
geen zin in. Ik werd als het ware door hem gegijzeld.” (69) 

Sesa Lopes overdenkt in de taxi dat het vervelend is dat Ali hem steeds zijn vriend 
noemt en hem er steeds van wil overtuigen dat hij het beste met hem voor heeft. “Het is een 
even begrijpelijke als vernederende activiteit, die natuurlijk voortvloeit uit zijn benarde 
levensomstandigheden, maar het geeft mij weer dat vervelende gevoel van medeplichtige. Ik 
wil gewoon het idee hebben dat ik op een zeer onpersoonlijke manier in een willekeurige taxi 
zit, die me naar het vliegveld rijdt.”(69/70) Ali dwingt hem met een leugen eerst een taxi te 
nemen en zorgt er vervolgens op een brutale manier voor dat Sesa Lopes niet meer van hem 
afkomt. Dat is het element van de geldklopperij. Er is in dit fragment, zo blijkt aan het eind, 
ook een tweede element verscholen: het gevoel dat Sesa Lopes door dit over zich heen te laten 
komen, deel is gaan uitmaken van een systeem dat hij verfoeit. Hier blijkt tweeslachtigheid 
van Sesa Lopes: hij wil erbij horen en hij wil er niet bij horen. Hij wil menselijke contacten en 
hij wil een onpersoonlijke dienstverlening. 

Aan het eind van de taxirit blijkt nog een bron van ergernis bij Sesa Lopes. Hij wil niet 
dat Ali zijn koffer naar binnen draagt. Ali vraagt dan waarom hij ineens zo boos is. Hij 
ontkent dat hij boos is, maar denkt: “Ik kan hem moeilijk vertellen dat ik denk aan mijn 
voorouders die door slimmeriken als hij aan europese slavenhalers moeten zijn verkocht, 
nadat ze zich hadden laten vangen door veel vriendelijke ‘we are friends, we are friends’. ‘We 
are friends’, mijn teen dus. Mijn grote teen.” (80) Het is de combinatie van leugenachtigheid, 
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gemaakte vriendelijkheid en geldzucht die Sesa Lopes doet denken aan de tijd van de 
slavenhalers. Net zulke Afrikanen als Ali gingen met dezelfde trucs Afrikanen vangen om hen 
aan de Europeanen als slaaf te verkopen, denkt Sesa Lopes.193 

Een ander punt van kritiek op Afrika in Afrikaanse notities is de positie van de vrouw 
in Afrika. In Afscheid van de koningin discussiëren Sesa Lopes, de Zuid-Afrikaanse Naomi en 
de Nederlandse mevrouw Prior erover. Ze zijn het erover eens dat de vrouw in het Jodendom 
en het Mohammedanisme een ondergeschikte positie heeft: in beide godsdiensten danken de 
mannen hun verschillende Jahwehs dagelijks dat hij ze niet als vrouw heeft gemaakt. (250) Er 
is dus kritiek op de achterstelling van Mohammedaanse vrouwen in Afrika. Maar als het over 
Afrika in het algemeen gaat, klinkt er een genuanceerder geluid. Mevrouw Prior zegt wel: 
“Als ik dat allemaal zo zie, dan denk ik, wij vrouwen in Europa hebben het toch wel 
makkelijker hè, over emancipatie gesproken” (251), maar ze doelt dan op het feit dat 
Afrikaanse vrouwen harder moeten werken, wat volgens haar ook een voordeel heeft, want ze 
vervolgt: “Songolese vrouwen zijn ook minder afhankelijk. Ze werken even hard mee met de 
mannen. Lichamelijk zijn ze in ieder geval geëmancipeerd. Al hebben de mannen soms méér 
vrouwen, vooral de moslims. Als een vrouw geëmancipeerd wil zijn, dan moet ze ook mee de 
handen uit de mouwen steken, vind ik. Ik geloof dat daarom bij ons op het platteland eigenlijk 
zo weinig verschil is tussen man en vrouw. Daar moet de vrouw altijd naast de man 
meeploeteren.” (251/252) Er is dus wel kritiek op de positie van de vrouw, maar de 
meewerkende Afrikaanse vrouw is “bijna” geëmancipeerd. Dat is wat mevrouw Prior met 
haar verhaal wil aantonen. 

Het is een ander geluid over de positie van de Afrikaanse vrouw dan in Afrikaanse 
notities. Dit komt door een van de doeleinden van de roman: het scheve beeld dat Europeanen 
over Afrika hebben bijstellen. Het veronderstelde Europese beeld is kennelijk dat de 
Afrikaanse vrouw niets in te brengen heeft. De vergelijking met de meewerkende Nederlandse 
plattelandsvrouw moet duidelijk maken dat dit niet zo is. Sterker nog: dat ze minder 
afhankelijk zijn dan de Europese vrouwen. Deze voorstelling van zaken wordt nog 
ondersteund door wat er wordt gezegd over de onbevlekte ontvangenis van Maria, als daar in 
het begin van de roman over gediscussieerd wordt: “ ‘Ze [de Europeanen] onderdrukken de 
vrouw,’ zei zijn eerste vrouw. ‘Ze onderdrukken haar vreugde!’ ” (21) Hier wordt niet de 
Afrikaanse man als onderdrukker voorgesteld, maar de Europese. Een omkering van de 
stereotype beelden dus.  
 

Bijstellen beeld over Afrika 

In Afrikaanse notities probeerde Frank Martinus Arion het Europese beeld over Afrika bij te 
stellen. Dit deed hij al eerder in Stemmen uit Afrika. Vaak hanteert de gids de methode van de 
omkering van vooroordelen [Zie: De Roo 1980: 69/70]. De notie uit Afrikaanse notities dat 
het joden- en christendom vooral in Afrika gestalte kregen, heeft zijn voorafspiegeling in de 
gedichtencyclus, als de gids in lied XVII Christus ter sprake brengt: 
 
“hier rusten resten van een mens 
een zwarte man die woorden sprak 
die geen mensenhart verstaat, 
een man die Christus heet. 
 
ons mens-zijn werd 
door hem ontdekt, 

                                                 
193 Dat taxichauffeurs in bijvoorbeeld Zuid- en Midden-Amerika op dezelfde manier klanten werven en 
verzorgen, ontgaat Sesa Lopes. Hij weet niet hoe je met deze opdringerigheid moet omgaan, gewend als hij is 
aan de Nederlandse onpersoonlijke manier van zaken doen met een taxichauffeur.   
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hij stierf in vergetelheid.” 
 

Ook klinkt in lied XIII en in lied XIV bijna letterlijk herhaald de suggestie dat de 
eerste mensen Afrikanen waren. Ik citeer uit lied XIV: 
 
Vraag hem niet de zwarte man 
van welke streek hij kwam. 
noch vraag hem wie zijn vader was; 
noch uit welke moeras zijn moeder rees. 
of kan zijn moeder toch de eva 
zijn vader toch de adam zijn? 
 

Ook komt de gids met voorbeelden uit de historie dat Afrikanen belangrijker waren 
dan Europeanen. Voor het eerst gebeurt dit in lied V: “als een moeder zoog/ het [dit volk] 
eens Europa ….” In lied XXIX heet het: “Hun verwantschap aan de Nubiërs,/ van wie Egypte 
de kunst van/ tempelbouw en pyramiden erfde, /zal Amerika doen blozen.” In lied XXVII 
gaat de gids door op de Afrikaanse kunstschatten uit het verleden, want ook de negers hadden 
gevoel en beschaving. Hij vervolgt dan: 
 
zelfs in de zin waarin de blanken 
altijd praatten van gevoel 
en van beschaving …. 
 
waarom zou de witte wereld anders 
zich hebben ingescheept naar 
de dichte wouden, zoekende, 
alsof zij iets verloren hebben?   
 

De suggestie dat Afrika een voorbeeld was en weer een voorbeeld wordt, komt terug 
in het volgende lied: “verhalen doen de ronde/ dat de blanke man zijn/ draai verloor en nu/ de 
draai van negervolk wil zoeken.”  

Ook in Afscheid van de koningin wil Frank Martinus Arion het Europese beeld over 
Afrika bijstellen. Het uitvoerigst gebeurt dit in een krantenartikel dat Sesa Lopes instemmend 
leest. Het is van de hand van Dr. Awo Kubé en heeft de veelbetekende titel ‘Mother Africa 
should be proud’. Het gaat over de geschiedenis van Afrika en heeft tot doel dat Afrikanen 
zich “ontworstelen aan allerlei valse voorstellingen over onszelf, die ons de Europeanen in de 
loop der tijden hebben opgedrongen!” (83) De grootste onzin die lange tijd op Europese 
universiteiten en hogescholen werd verkondigd was dat Afrika geen cultuur en geen 
geschiedenis had. “Men presteert het zelfs de overheersing door Afrika van een groot deel van 
Europa, namelijk Portugal en Spanje […] óf geheel te vergeten, óf te bagatelliseren! Of men 
probeert een kunstmatige scheiding aan te brengen tussen Arabieren en de rest van ‘zwart 
Afrika’ volgens de bekende europese politiek van ‘verdeel en heers’, die ook op cultureel 
gebied behendig door Europeanen wordt toegepast.” (83/84) 

Kubé somt vervolgens een aantal voorbeelden van geschiedvervalsing door 
Europeanen op, waarbij de prestaties van “buiteneuropese volken” worden gebagatelliseerd. 
Hij noemt de uitvinding van de boekdrukkunst door de Chinezen, die ook het kompas 
gebruikten ver voordat Europeanen dit deden en de herontdekking van de acupunctuur, “die 
overal met steeds meer succes wordt toegepast.” (84) De geschiedvervalsing gebeurt ook op 
andere terreinen. “De Europeanen vergeten ook dat de rijke vruchten van de griekse cultuur, 
vooral de filosofie en rijke wetenschappelijke inzichten van de Grieken op het gebied van 
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astronomie, wiskunde and so on, door de Arabieren, die deze zaken zelf ook hadden 
ontwikkeld of geperfectioneerd, zijn doorgegeven. Maar van de Arabische geschriften hebben 
de Europeanen nog nauwelijks meer dan een fractie bestudeerd!” (85/86) In deze Arabische 
geschriften leert men de Afrikaanse geschiedenis kennen uit een tijd “lang voor de 
Europeanen zelfs een idee hadden van de juiste vorm van dit continent, laat staan dat zij 
reizen hierheen durfden te ondernemen”. (86/87) Op deze Arabische geschriften storten de 
jonge Afrikaanse geleerden zich, want: “te lang reeds hongert moeder Afrika naar haar 
eigenwaarde”. (87) 

Het artikel eindigt met te stellen dat Afrika niet verslagen is door de Europese wapens, 
maar door het verlies aan eenheid. Tegelijkertijd stelt het artikel dat de Afrikanen aan de kust 
teveel rekenden op de bescherming van de Europenen tegen hun (Afrikaanse) vijanden in het 
binnenland. Van een eenheid was dus vanouds al geen sprake 

De honger naar eigenwaarde die leidt tot historisch onderzoek en bijstelling van het 
beeld over Afrika, verleidt Dr. Kubé soms tot uitvergroting van zaken die op zichzelf 
genomen juist zijn, net zoals Frank Martinus Arion dit deed in Afrikaanse notities. Zo wordt 
de Moorse bezetting van Portugal en Spanje uitvergroot tot “een groot deel van Europa.” Ook 
is de behoefte aan een geïdealiseerd verleden voor de komst van de Europeanen zo groot dat 
er een Afrikaanse eenheid wordt gepostuleerd, die door gestook van de Europeanen verloren 
zou zijn gegaan. Dit alles neemt niet weg dat de Europese beelden over Afrika het Afrikaanse 
gevoel van eigenwaarde krenken. Hierdoor ontstaat een tegenbeweging die in zijn verzet 
tegen de superioriteitswaan van de Europeanen zaken uitvergroot.194  

Al in het begin van de roman vestigt Sesa Lopes de aandacht erop dat deze beweging 
zijn volle sympathie heeft, als hij in Tamina op bezoek gaat bij een Afrikaanse priester. Nadat 
hij het woord priester heeft laten vallen voegt hij hier tussen haakjes aan toe: “Zou niet weten 
waarom ik die van Tamina geen priester zou noemen en die van Rome wel, als ze toch 
allemaal aan dezelfde soort tovenarijen hun brood verdienen!” (17) Zonder deze toevoeging 
zou het niet eens zijn opgevallen dat hij de man een priester noemt. Hij omschrijft de 
discussie als “een oudgrieks symposium: Heerlijke uren van nietsdoen, waarbij het 
avontuurlijke woord met allerlei slingerbewegingen telkens achter de waarheid aan wordt 
gezonden, cirkelend als een gier, zoekend; op hoop van zegen.” (18) Het discussieonderwerp 
is of Maria moeder is geworden en toch maagd is gebleven. Er wordt bij gelachen, gedronken, 
een vrouw stelt dat ze god wel helemaal wil voelen als ze met hem slaapt, waarbij ze met 
drankflessen op haar kruis wijst en iedereen weer een slok neemt: “Zoals ik zei: Net een 
beschaafd grieks symposium. Iets aan de luidruchtige kant misschien.” (20) De vergelijking 
met een beschaafd Grieks symposium is natuurlijk een provocatie van de westerling. Hij pest 
ze door dit te doen, want even verder noemt hij dezelfde gelegenheden “overvloedige 
morspartijen”. (22) 

In Afrikaanse notities wees Frank Martinus Arion erop dat het joden- en christendom 
grotendeels in Afrika waren ontstaan. Ook Sesa Lopes wijst Afrika aan als de oorsprong van 
iets, namelijk de Zuid-Amerikaanse muziek. Het gebeurt als een prostituee met hem wil 
dansen omdat hij Zuid-Amerikaan is. Sesa Lopes zegt dan: “En dat maakt je natuurlijk toch 
trots omdat de zuidamerikaanse muziek oorspronkelijk uit Afrika komt!” (51) Ook hier is 
sprake van uitvergroting van een gedeelte van de oorsprong, want Zuid-Amerikaanse muziek 
                                                 
194 De taalkundige Frank Martinus Arion stipt dit verschijnsel aan in zijn essay ‘De moedertaal als voorwaarde’. 
Hij wil er duidelijk maken dat een spreker van een creoolse taal die vecht voor de erkenning van die taal als 
moedertaal, wel eens een chauvinistisch gedrag ontwikkelt “als compensatie voor de ondervonden minachting 
jegens hun moedertaal” [Martinus Arion 2009: 28]. Hij doet dit door een voorbeeld uit de tijd van de 
Renaissance te geven, toen het Nederlands streed om erkenning. Hij wijst er op Simon Stevin: “Bij deze […] 
vinden we ook het overdreven chauvinisme als reactie, waarover ik net sprak. Zo stelt de brave Stevin ergens dat 
het Nederlands de taal moet zijn die in het paradijs gesproken werd, vanwege de grote rijkdom aan 
eenlettergrepige woorden.” [Martinus Arion 2009: 29].  
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is juist ontstaan uit een lokale menging van Europese en Afrikaanse elementen, waarbij soms 
sprake is van andere invloeden zoals Arabische en Amerindiaanse. 

Sesa Lopes wil ook op het gebied van geslachtziektes het Europese beeld over Afrika 
bijstellen. Hij zegt dat hij voorzichtig is “met mijn afrikaanse zusters als ze in het publieke 
leven zijn, vanwege de talrijke waarschuwingen die je in zoveel europese brochures vindt 
over de geslachtsziekten die zo hevig in Afrika heten te woeden (weliswaar vooral onder 
blanke mannen, maar toch).” (50/51) Wat Sesa Lopes eerst suggereert is dat het met de 
geslachtsziektes in Afrika wel meevalt: “heten te woeden”. Tussen haakjes stelt hij vervolgens 
als een vaststaand feit dat het vooral blanke mannen zijn die in Afrika geslachtsziektes 
hebben. Het is kennelijk bedoeld als provocatie van de blanken, wat past in zijn doel 
opzettelijk weinig goeds over Nederlanders te zeggen, en zo blijkt in het verlengde van hen: 
over Europeanen en blanken in het algemeen. 

De uitvergrotingen van een deel van de waarheid over de geschiedenis hebben tot 
gevolg dat er voor de lezer in feite een nieuwe onwaarheid ontstaat. Dit samen met de al of 
niet ironische provocaties van de Europese lezer maakt dat Sesa Lopes niet betrouwbaar 
overkomt. Dit wordt versterkt door het feit dat hij ook wel eens tegenstrijdigheden verkondigt. 
Frank Martinus Arion heeft op deze manier een onbetrouwbare verteller geschapen, die wel 
praat over grote zaken, maar niet tot daden komt. Dit in tegenstelling tot mevrouw Prior die 
over alledaagse zaken praat en wel tot een daad komt. Het blijft door dit alles de vraag in 
hoeverre Sesa Lopes de vertolker is van Frank Martinus Arions opvattingen. 

Sesa Lopes heeft er in ieder geval plezier in de Nederlander om zo te zeggen te pesten. 
Er is een passage in het essay ‘Vrijen met slavenmeisjes’ waarin het lijkt alsof Frank Martinus 
Arion dat ook doet, en dan met name neerlandici. In dit essay analyseert hij de oorsprong van 
een aantal Nederlandse kinderliedjes door de herkomst van de woorden na te gaan. Heel vaak 
zijn het verbasterde woorden uit andere talen. De gekozen liedjes blijken niet zo onschuldig te 
zijn. Ze hebben een seksuele lading of gaan over slavernij. Hij besluit het essay als volgt: 
“Met dit alles is, neem ik aan, in ieder geval aangetoond dat de toekomstige neerlandicus, die 
niet meer (Amsterdams) dorps wil zijn en dus verder wil kijken dan de Germaanse stamboom 
rijk is, het Portugees en het Spaans, de creoolse talen van West-Afrika en Indonesië alsook het 
Papiamentu van de Nederlandse Antillen in de studie van het Nederlandse volkseigene (of 
volksvreemde) zal moeten betrekken.” [Martinus Arion 2009: 25]. 

Eigenlijk is de conclusie dat het Nederlandse volkseigene niet zo eigen is, als men 
denkt. In de etymologie is dat geen hemelbestormende conclusie. Frank Martinus Arion 
lardeert deze conclusie met een uitvergrotingssausje: een neerlandicus moet Germaanse talen 
kennen, Portugees, Spaans, de creoolse talen van West-Afrika en Indonesië en het 
Papiaments. Hij voegt er ook het pesterijtje aan toe dat Amsterdam dorps is. Het gevolg van 
dit alles is dat ik geneigd ben de passage als een uiting van ironie op te vatten, wat afbreuk 
doet aan het voorafgaande betoog. De vraag is dus: hoe serieus kun je iemand nog nemen die 
zaken zo buiten proporties uitvergroot in combinatie met een hatelijkheidje? Het is dezelfde 
vraag waar ik bij Sesa Lopes mee bleef zitten.  
 

CONCLUSIES 

 
Vier van de vroege bijdragen van Frank Martinus hebben de inburgering in Nederland 

als motief. Hiermee staan ze apart in het oeuvre van de schrijver. Vooral ‘De Antilliaanse 
student in Leiden en Den Haag’, het eerste verhaal uit 1956, is opmerkelijk omdat het 
propageert dat de Antilliaanse student in Nederland de Europese cultuur in zich moet 
opzuigen en eruit blijkt dat de auteur mede-oprichter is van een Antilliaanse vereniging die de 
integratie in Nederland moet bevorderen. Hoe langer de auteur in Nederland is, hoe minder de 
nadruk ligt op de aanpassing aan Nederland en hoe meer de keuzes van wat men overneemt, 
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bij de Antilliaan zelf worden gelegd. In 1958 verwoordt het verhaal ‘Najaarsmijmeringen’ het 
definitieve standpunt: wie inziet dat het leven overal de wisseling is tussen zijn en anders zijn, 
zal zich zo niet overal thuis, dan toch nergens geheel vreemdeling voelen. 

De bijdrage ‘Studenten’ is een pleidooi dat afgestudeerden maatschappijkritisch 
moeten blijven. In het hele verdere oeuvre van Frank Martinus Arion speelt 
maatschappijkritiek een grote rol. Het is een blijvend motief in zijn werk. Dat blijkt ook in 
zijn laatste bijdrage van zijn eerste periode bij de Wereldomroep: ‘Oudejaarsavondmijmering 
van een Antilliaan.’ Het heeft een heel andere toon dan de andere bijdragen. Het is dan ook 
ruim vier jaar na de vijf voorgaande. Het stelt de (neo)koloniale buitensporige verering voor 
het Europese aan de kaak. Dit is een belangrijk motief in de roman Afscheid van de koningin.  

Het positieve beeld dat Frank Martinus in zijn eerste Wereldomroepbijdragen geeft 
over Nederland en de Nederlanders, slaat in zijn latere werk om in het tegendeel. De 
hoofdfiguur van Afscheid van de koningin zegt zelfs dat hij opzettelijk moeite doet het 
positieve beeld af te breken, dat buitenlanders van Nederland hebben. In verschillende werken 
bleek Frank Martinus Arion ook met plezier op de tenen van Nederlanders te gaan staan, 
louter met de bedoeling ze te pesten. Het werd daardoor een vraag in hoeverre de inhoud van 
wat hij beweerde in zulke passages nog serieus moet worden genomen. 

In de jaren van zijn eerste Wereldomroepbijdragen, 1956 en 1957, schreef hij ook zijn 
gedichtencyclus Stemmen uit Afrika. Er zijn overeenkomsten in literaire aanpak tussen deze 
bundel en twee van zijn bijdragen. De eerste is het taalgebruik in het verhaal ‘Die kachel 
toch’. Het is een parlando-achtige stijl; heel anders dan in zijn andere bijdragen. De tweede is 
dat hij zich iets verbeeldt, zonder dat hij er ervaring mee heeft. Dit gebeurt in ‘Studenten’, 
waar hij spreekt alsof hij ervaring heeft als student, terwijl hij dat nog niet is. In Stemmen uit 
Afrika verbeeldt Frank Martinus Arion een imaginaire reis met een toeristengids door Afrika. 
Opvallender is echter dat er twee verschillende geluiden uit klinken. In de 
Wereldomroepbijdragen is dat waardering voor Nederland en de Europese cultuur. In 
Stemmen uit Afrika is dat een aanklacht tegen het superioriteitsgevoel van Europa en de 
behandeling van zwarte mensen in Europa en Amerika. Frank Martinus richt zich in die tijd 
op twee van de constituenten van de Caribische cultuur: de Europese en de Afrikaanse. 
Aanvankelijk idealiseert hij beide, maar gaandeweg neemt de waardering voor het Europese 
element af, maar de idealisering voor het Afrikaanse element blijft een constante ook al komt 
in zijn latere werk wel kritiek op Afrika voor. 

Ook de roman Afscheid van de koningin is een aanklacht tegen het superioriteitsgevoel 
van de Europeaan. Frank Martinus Arion stipt in zijn voorwoord bij de tweede druk van 
Stemmen uit Afrika aan dat het in de roman gebeurt op een provocerende manier. Hij 
vergelijkt daar de ontvangst van deze gedichtencyclus met die van de roman Afscheid van de 
koningin. De eerste werd “verschrikkelijk bejubeld”, bij de tweede toonden de critici zich “bar 
en boos”. De gids uit de eerste is voor blanken een soort Christus die je gemakkelijk aardig 
kunt vinden. Frank Martinus Arion noemt hem ongevaarlijk. Hij vervolgt:”Maar Sesa Lopes 
heeft een grotere smoel dan Mohammed Ali; geeft je schoppen rechtstreeks onder het zitvlak. 
Dat pik je wel van een witte […], maar van een zwarte. Ho, ho! Anders verlies je terrein. En 
wie heeft ooit van een blanke gehoord die terrein wenst te verliezen?! Integendeel.” [Martinus 
Arion 1978: 5]. Het provocerende karakter van wat Sesa Lopes zegt, onderstreept Frank 
Martinus Arion nog eens. De passage verklaart waarom volgens Frank Martinus Arion de 
ontvangst van beide werken zo verschillend was: de ene zwarte verteller is ongevaarlijk voor 
blanken, de andere is dat niet. Het is een verklaring die uitgaat van een raciaal gezichtspunt. 
Nog afgezien van het oordeel over de literaire waarde van beide werken, kan het verschil in 
oordeel van lezers ook ontstaan door het verschil in genre. De gedichtencyclus is een lyrische 
verbeelding die als zodanig ook wordt gepresenteerd, terwijl de roman een episch werk is, vol 
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verwijzingen naar de realiteit, waardoor de lezer argumenten op hun realiteitswaarde weegt. 
En die bleken zoals ik aantoonde niet altijd even valide.  

De reisverhalen Afrikaanse notities (1973) nemen een aparte plaats in binnen het 
oeuvre van Frank Martinus Arion. Ze gaan alle over overeenkomsten tussen het Caribisch 
gebied en Afrika. Ze zijn speciaal geschreven voor de Wereldomroep en zijn Caribische 
publiek. In twee verhalen heeft hij het over de spinverhalen. Die van Afrika vindt hij 
natuurlijker omdat ze vaak een verklaring bevatten voor iets en omdat de spin even vaak 
verliezer is als winnaar. Kritiek heeft hij op het egoïsme van de Antilliaanse Kompa Nanzi. 
Maar in het verdere oeuvre van Frank Martinus Arion spelen spinverhalen geen rol meer. 

Elementen uit zijn latere werk kwamen al in Afrikaanse notities voor. Met name krijgt 
de teleurstelling dat Afrikanen een zwarte uit Europa niet verwelkomen als een van de hunnen 
aandacht. Ook de kritiek op Afrika in Afscheid van de koningin: veel geldklopperij, 
bureaucratie en ondoorzichtige en koddig aandoende tradities. In Afrikaanse notities probeert 
Frank Martinus Arion het Europese beeld dat men van Afrika heeft, bij te stellen. Zo beweert 
hij dat het christen- en jodendom grotendeels in Afrika zijn ontstaan en dat de Afrikaanse 
symboliek te vergelijken is met boeken en bibliotheken waarin de westerse volken de kennis 
omtrent hun verleden en leefwijze bewaren. Deze herwaardering van het Afrikaanse verleden 
kwam al voor in Stemmen uit Afrika en krijgt veel aandacht in Afscheid van de koningin. 
Soms gebeurt dit door uitvergroting van iets wat voor een deel waar is. Zo is het waar dat de 
Afrikaanse muziek invloed heeft gehad op de Zuid-Amerikaanse muziek. Maar het is niet 
waar dat Afrika de oorsprong is van de Zuid-Amerikaanse muziek: er zijn ook andere 
bronnen. Deze uitvergrotingen leiden tot nieuwe onwaarheden, wat de verteller in deze roman 
tot een onbetrouwbare verteller stempelt, ook omdat hij zichzelf af en toe tegenspreekt.  

Uit het voorgaande vallen de volgende antwoorden op mijn onderzoeksvragen te 
formuleren. Het motief inburgering komt in zijn verdere werk niet terug. Het motief 
maatschappijkritiek speelt een hoofdrol in zijn verder werk, evenals de aanval op de 
overmatige waardering van het Europese. De kritiek op Afrika kwam ook terug evenals de 
poging Afrika op te waarderen.  

Zijn eerste bijdragen vormden een onderdeel van zijn schrijfoefeningen. Volgens 
Frank Martinus Arion schreef hij in de jaren 1956 en 1957 om zich te bekwamen als schrijver. 
De Wereldomroep bood hem een podium, toen hij nog onbekend was. Toen hij door Stemmen 
uit Afrika en vooral door Dubbelspel wel bekend was geworden, kreeg hij opnieuw een 
podium voor de interessante serie Afrikaanse notities, een serie speciaal voor de Antillen en 
Suriname. Dat is wellicht de reden dat ze nooit in druk zijn verschenen.  

Door de thematiek van de inburgering, die verder niet meer voorkomt in zijn werk, 
nemen de verhalen die daarover gaan een unieke plaats in binnen zijn oeuvre. Elementen uit 
de serie Afrikaanse notities spelen in zijn verdere werk een belangrijke rol, maar de serie als 
geheel vormt een eenheid die binnen de Antilliaanse literatuur een unieke plaats inneemt als 
de eerste Afrikaanse reisverhalen. 

De hoofdvraag van dit onderzoek kan, wat betreft Frank Martinus Arion, nu worden 
beantwoord. De Wereldomroep heeft Frank Martinus een podium gegeven, maar hij had ook 
andere podia in de studentenwereld. Uit de bibliografie van Maritza Coomans-Eustatia blijkt 
dat hij zich ook zonder de Wereldomroep wel tot een vooraanstaand schrijver zou hebben 
ontwikkeld. Doordat hij al snel na zijn komst in Nederland Wereldomroepbijdragen ging 
schrijven is wel het motief van de inburgering en hoe positief hij daar aanvankelijk tegenover 
stond, blijvend vastgelegd. Ook zijn reisverhalen over Afrika zijn uniek. Zonder de 
Wereldomroep zouden deze er niet zijn gekomen.  
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11. JOHN LEEFMANS 
 
Inleiding 

De levensloop van John Leefmans heeft een internationaal karakter. Hij werd op 28 
juli 1933 in Nieuw Nickerie geboren. In 1948 kwam hij naar Nederland waar hij het hbs-b-
diploma behaalde (1951) en het staatsexamen gymnasium-b (1953). Vervolgens studeerde hij 
rechten in Leiden, waarna hij de attachéopleiding van buitenlandse zaken volgde en in 
Nederlandse diplomatieke dienst ging. Hij was onder meer in Madrid, Brussel, Abidjan, 
Santiago de Chili, Oslo, Quito, Port of Spain en Harare gestationeerd. Na zijn pensionering 
vestigde hij zich in Nederland waar hij actief werd voor het Surinaams Forum, de Haagse 
sociëteit De Waterkant en het Surinaams Muziekcollectief in Nederland [Van Kempen 2002, 
IV: 507,508]. Hij overleed in 2012. 

Leefmans debuteerde als dichter in 1952. Zijn vroege gedichten uit 
studentenalmanakken en het blad Minerva nam hij op in zijn bundel Intro. Met prozawerk 
debuteerde hij bij de Wereldomroep. Zijn eerste traceerbare literaire bijdrage aan de 
Wereldomroep stamt van 15 mei 1957.  

Op 11 mei 1956 duikt de naam van John Leefmans voor het eerst op in het 
draaiboekenarchief. Er staat dat de student J. Leefmans dan spreekt over ‘Politiek en 
studenten’. De volgende keer dat zijn naam wordt genoemd is op 4 januari 1957. Hij vertelt 
dan over een internationale studentenbijeenkomst. Deze bijdragen zijn niet bewaard gebleven, 
maar het is aannemelijk dat ze aansluiten bij de vele keren dat een student uit de West kwam 
spreken over studeren in Nederland en het studentenleven. Leefmans speelde namelijk een 
actieve rol in de Surinaamse studentenvereniging, waar hij een tijdje voorzitter van was.  

Vanaf 15 mei 1957, dus een jaar later, is hij een vaste spreker in een nieuwe rubriek, 
getiteld ‘In eigen taal’. Deze werd elke week uitgezonden. De ene week in het Sranan en de 
andere in het Papiaments. Leefmans verzorgde de Srananuitzendingen en Yvette Ecury die in 
het Papiaments. Uit de bewaard gebleven bijdragen blijkt de opzet van de rubriek: informatie 
verschaffen over Nederland. Ecury en Leefmans pakten dit verschillend aan. De eerste gaf 
feitjes zonder dat er sprake was van enige handeling of opinie, zodat ze buiten het kader van 
dit onderzoek vallen. Leefmans daarentegen maakte er wel een verhaal van. Zijn ik-figuur 
was deelnemer aan een handeling, waardoor de informatie over Nederland onderdeel werd 
van een persoonlijke belevenis. Ook door het feit dat Leefmans literair actief bleef, vallen zijn 
bijdragen binnen het kader van dit onderzoek. 

Uit de draaiboeken blijkt dat de rubriek ‘In eigen taal’ vanaf november 1957 niet meer 
als aparte entiteit werd uitgezonden, maar onderdeel werd van het populaire 
groetenprogramma. De naam werd ook niet meer gebruikt, zoals blijkt uit de aankondiging 
van de omroeper op woensdag 13 november 1957: “Groeten voor Suriname. Hierin een 
lezinkje van John Leefmans.” Dat hiermee ‘In eigen taal’ werd bedoeld, zonder de titel te 
gebruiken, blijkt uit de twee bijgevoegde bijdragen in het handschrift van Leefmans. Hij zette 
er wel ‘In eigen taal’ boven en nummerde ze gewoon door: no. 15 en no. 17. Beide vermelden 
als opnamedatum 13 november 1957. Het is aannemelijk dat op deze dag ook nummer 16 is 
opgenomen, maar deze ontbrak in het archief. Het feit dat beide bijdragen in tegenstelling tot 
de gewoonte op opname- en niet op uitzenddatum werden gearchiveerd wijst op een slordige 
administratie. Een exacte bepaling van de uitzenddata van Leefmans’ bijdragen is niet goed 
vast te stellen, ook al niet doordat zijn naam lang niet altijd door de omroeper werd genoemd.  

Uit het draaiboekenarchief blijkt wel dat Leefmans in november 1957 meer voor de 
Wereldomroep is gaan doen dan alleen de rubriek ‘In eigen taal’ verzorgen. Op 6 november 
1957 werden hij en Ton Pape genoemd als de presentatoren van het groetenprogramma. Voor 
het Antilliaanse groetenprogramma werd Yvette Ecury al een paar dagen eerder, op 4 
november, genoemd als medepresentator van Ton Pape. Tot die tijd was Henk van Stipriaan 
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bij de Wereldomroep belast geweest met de groetenprogramma’s, maar hij was overgestapt 
naar de VARA. Het lijkt erop dat de overgang van het groetenprogramma van Van Stipriaan 
naar Pape werd aangegrepen om ook een verandering in dit programma aan te brengen door 
copresentatie in te voeren en de copresentator een verhaaltje te laten vertellen dat los stond 
van de mensen die de groeten aan familie en bekenden in Suriname deden. Leefmans was een 
jaar lang medepresentator, want in november 1958 vermeldt het draaiboek dat zijn rol 
inmiddels is overgenomen door Siegfried Lochem. De bijdragen ‘In eigen taal’ waren al veel 
eerder gestopt, waarschijnlijk in december 1957. 

Bovenstaande reconstructie van de activiteiten van John Leefmans voor de 
Wereldomroep wordt bevestigd door wat hij zich ervan herinnert.195 Zijn verhaal is tevens 
illustratief voor de wijze waarop de Wereldomroep probeerde mensen uit de West, vaak 
studenten, bij de uitzendingen te betrekken. Ook in het geval van Leefmans ging het initiatief 
van de Wereldomroep uit. Hij kreeg een briefje van Henk van Stipriaan die Surinaamse 
assistentie zocht voor de productie van het wekelijkse groetenprogramma voor Surinamers. 
Hij kwam bij Leefmans terecht omdat deze in Leiden voorzitter van de Surinaamse 
studentenvereniging was, waardoor hij vele Surinamers kende. Leefmans’ taak werd onder 
meer het organiseren van zaaltjes, bijvoorbeeld in Delft waar de studenten voor de microfoon 
de groeten konden doen aan het thuisfront. Leefmans: “Zij kletsten veel zoals: ‘Ach mama, 
het is hier zo koud, het slaat op mijn hoofd. Daarom kan ik niet goed leren.’”  

Toen Van Stipriaan wegging bij de Wereldomroep om bij de VARA te gaan werken, 
werd het programma inderdaad overgenomen door Ton Pape. Leefmans weet nog dat hij toen 
door Van de Walle gevraagd werd “het programma aan elkaar te praten, omdat Pape weinig 
van Suriname wist.” Er kwamen ook reacties uit Suriname, zo’n drie à vier brieven per week. 
Daar moest van Van de Walle op gereageerd worden. Zo was er een brief van een ouder die 
lange tijd niets van een kind had gehoord. Dat kind werd dan voor de microfoon gehaald. Er 
kwam een einde aan de samenwerking toen Leefmans een rijksstudiebeurs kreeg. Hij mocht 
toen niet meer bijverdienen. Leefmans zegt er zoveel plezier in te hebben gehad dat hij het 
wel voor niets wilde doen, maar dat mocht weer niet van de Wereldomroep. Na de komst van 
Pape vertelde hij nog maar drie verhalen (“lezinkjes”), waarna hij een jaar lang uitsluitend als 
presentator fungeerde. 

Leefmans nummerde zijn bijdragen keurig, waardoor is vast te stellen dat hij in totaal 
17 bijdragen had. In het draaiboekenarchief ontbraken de nummers 1, 2, 9, 10, 11 en 16, zodat 
er elf bewaard zijn gebleven. Hier moet een kanttekening bij worden geplaatst. Leefmans 
richtte zich in het Sranan tot de luisteraars in Suriname, maar in het archief trof ik de 
Nederlandse vertalingen die Leefmans met de hand had geschreven. Alleen van nummer 3, 
‘Kleding’, was de oorspronkelijke Srananversie aanwezig. 

In het onderstaande overzicht van Leefmans’ bijdragen zijn de uitzenddata een 
benadering van de werkelijkheid, want een kloppende reconstructie viel niet te maken. Ik heb 
15 mei 1957 als aflevering 1 genomen omdat de rubriek ‘In eigen taal’ dan voor het eerst in 
de draaiboeken voorkomt. Vast staat ook dat aflevering 15 op 13 november is uitgezonden. 
Verder bleek uit de draaiboeken dat Leefmans zowel op 1 als op 2 oktober in de uitzending 
zat. Bij 2 oktober staat erbij dat het om de rubriek ‘In eigen taal’ ging. Bij 1 oktober dat hij 
het over vakantie heeft, maar er lag geen manuscript bij. Ik heb maar aangenomen dat het ook 
om ‘In eigen taal’ ging, al is het onwaarschijnlijk dat de rubriek twee dagen achter elkaar is 
uitgezonden. Helemaal onmogelijk is het niet, want er werd wel eens geschoven met opnamen 
die er al lagen, bijvoorbeeld als er een gat in de programmering ontstond. Waar het 
manuscript geen titel had heb ik de bijdrage een titel gegeven die tussen teksthaken staat. Een 
ontbrekende bijdrage is aangegeven met een *. 

                                                 
195 Telefonisch interview op 30 juni 2009 
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15-5-57: In eigen taal 1 * 
29-5-57: In eigen taal 2 * 
12-6-57: In eigen taal 3: Kleding in Nederland. 
26-6-57: In eigen taal 4: [Verlof in Nederland]. 
10-7-57: In eigen taal 5: ’n Zondag in de zomer. 
24-7-57: In eigen taal 6: Hosz pitá. 
7-8-57: In eigen taal 7: [Holland Waterland]. 
21-8-57: In eigen taal 8: [Nederlands Verjaarsfeest]. 
18-9-57: In eigen taal 9 * 
1-10-57: In eigen taal 10 * 
2-10-57: In eigen taal 11 * 
16-10-57: In eigen taal 12: [Eindhoven]. 
30-10-57: In eigen taal 13: [Leiden]. 
6-11-57: In eigen taal 14: De Internationale Studenten Conferentie 
13-11-57: In eigen taal 15: [Surinaamse meisjes in Nederland]. 
20-11-57: In eigen taal 16 * 
27-11-57: In eigen taal 17: Meubelbeurs.  
 
DE WERELDOMROEPVERHALEN 

 
Een kleinburgerlijke verjaardag 

De elf bewaard gebleven bijdragen zijn wisselend van literaire kwaliteit. Bij de 
analyse van de verhalen zal ik uitgaan van eentje dat zonder twijfel kwaliteiten heeft. Bij de 
hierop volgende bespreking van de andere verhalen rangschik ik ze naar de mate van literaire 
kwaliteit. Ik onderscheid een bijdrage zonder verhaalkarakter, bijdragen waarin de verteller 
niet deelneemt aan een verhaalgebeuren maar wel vertelt uit eigen ervaring, vertellingen 
waarbij hij wel deelneemt aan het gebeuren en vertellingen over bepaalde gebeurtenissen 
waarbij de handeling centraal staat en waarin de verteller ook een rol speelt. Steeds zal ik 
hierbij nagaan of de kenmerken uit het eerste verhaal terugkomen of dat een verhaal zich door 
andere kenmerken onderscheidt. Het verhaal waar ik vanuit ga, heeft John Leefmans geen titel 
meegegeven. Ik geef het in zijn geheel weer. 
 
“In eigen taal” no. 8. Nederlandse vertaling. 
 
[Nederlands Verjaarsfeest] 
 
Toen een getrouwde en met kroost gezegende vriend jarig was, ging ik naar zijn feestje om 
hem te feliciteren. 
Ongeveer om acht uur kwam ik er aan, toen de hele familie reeds om de grote tafel in de 
voorkamer zat, mannen aan een en vrouwen aan de andere kant, genietend van koffie en 
sigaretten. 
Toen ik een ieder handje-geschud had, kreeg ik een goed plaatsje, vanwaaruit ik de 
gesprekken kon volgen. De vrouw van mijn vriend vroeg of ik koffie óf thee wilde en daar ik 
gek ben op thee, maar dan ‘s morgens vroeg of in de middag, nam ik koffie. 
En daar zaten wij en aten cake. En de vrouwen hadden het druk met verschillende cake-
recepten. En de vrouw van mijn vriend vertelde hoe zij háár cake gemaakt had. 
 
De mannen keken elkaar nogal verveeld aan, zij wisten gewoon niet waarover te spreken: de 
een hield van postduiven, de ander van vissen, weer een ander van dammen. 
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Toen ik binnenkwam bespraken zij datgene waarover allen konden meespreken: Het 
voetballen. 
Toen ik ging zitten waren zij zeer blij met het nieuwe onderwerp van gesprek: Suriname. 
Een oud heertje vertelde mij dat zijn zoon er ook zat. Toen ik vroeg wáár, kwam ’t antwoord: 
op Sumatra. Intussen klepten de vrouwen erop los:“Maandag was het zo’n prachtig weer 
geweest,” vertelde de ene, “om twee uur was de was droog en om 5 uur lag alles opgeborgen 
in de kast.” Een ander verklaarde dat haar was toen om half vijf al opgeborgen was. 
En dan volgde ’t verhaal over het vrees’lijk goedkope stofje dat daar en daar gekocht was. 
Plotseling kwamen alle kindertjes binnen. 
Papa zei:“Wat! Slapen jullie nog niet, wat is dat nou?” En mama zei:“Och ze kunnen 
natuurlijk niet slapen, laten zij toch even gedag zeggen.” 
En de kinderen zeiden gedag en gingen naar bed terug. Mama had niet verteld dat ze hen 
speciaal de mooiste pyama’s aangetrokken had, en hen goed gewassen, zodat zij tante Sofie 
onder ogen konden komen. 
‘t Werd tien uur en de kopjes verdwenen van tafel, en de vrouw des huizes vroeg iedereen of 
ze wel trek hadden in alcohol, alsof zij niet daarvoor gekomen waren. Toen kwam de fles 
jenever voor het manvolk, en de fles advocaat voor de vrouwen op tafel. 
 
En nu begonnen de mannen zich te roeren. Er werden moppen getapt, waarover de vrouwen, 
vanwege de aanwezigheid van andere vrouwen, niet durfden lachen. 
De tijd was aangebroken om kinderspelletjes – in een grote-mensen-versie - te doen. 
Het werd twaalf, en de mannen wilden blijven, maar de vrouwen hielden de klok in ’t oog. 
Een half uur naderhand was ’t weer stil en vertrokken de mensen een voor een. 
Ik hoorde een dame bedanken voor ’t heerlijke feest. En toen ik wegging deed ik ’t zelfde, 
maar ik dacht aan de grote waarheid van Just Havelaars gezegde dat een verjaring de 
vervelendste manier is om je te vervelen, en ik begreep waarom de verjaardag-kalender hier 
altijd op de WC hangt. 
 

Deze schets is een ironische beschrijving van een typisch Nederlands verjaarsfeestje, 
die een Surinaams publiek duidelijk maakt hoe saai het eigenlijk is. Hij formuleert dit 
expliciet aan het slot, maar daarvoor heeft hij dit al op verschillende manieren impliciet 
verteld, waarover zijn Surinaamse publiek zich ongetwijfeld verbaasd zal hebben. Daar is 
allereerst de soberheid, op het gierige af. Waar een Surinaams feest geen feest is zonder een 
maaltijd, moeten de gasten het hier tussen acht en tien uur met een plak cake doen. Tussen 
tien en twaalf uur is er voor de mannen een borreltje en voor de vrouwen een advocaatje. Ook 
dit strikte tijdschema zal de Surinaamse luisteraar hebben verbaasd. In ieder geval is duidelijk 
dat Leefmans zelf hier zijn impliciete verbazing laat voelen. 

Een tweede aspect dat Leefmans meteen onder de aandacht brengt, is de strikte 
scheiding tussen mannen en vrouwen. Dat laat hij de hele schets door terugkomen. Ze zitten 
gescheiden, ze praten over andere zaken, ze krijgen iets anders te drinken, de vrouwen houden 
de tijd in de gaten en de mannen willen niet weg. De gespreksonderwerpen zijn van een 
kleinburgerlijke onbenulligheid: hoe snel men de was kan doen, wat voor weer het was, het 
voetballen, waar men goedkope stofjes op de kop kan tikken en schuine moppen. De 
onbenulligheid culmineert aan het slot in het doen van kinderspelletjes in grote mensenvorm. 
Leefmans vertelt niet wat voor spelletjes dat zijn; elke luisteraar kan er zelf een invulling aan 
geven. Wellicht is het een variant van: ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is….. Het enige 
gespreksonderwerp dat in principe niet onbenullig hoeft te zijn is Suriname. Maar de 
opmerking van het oude heertje die denkt dat Oost en West hetzelfde zijn, maakt van de 
aanwezigen in Surinaamse oren allemaal onbenullen. Kenmerkend voor het vertellen van 
Leefmans tot dan toe is dat hij geen commentaar geeft, maar slechts weergeeft. 
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Het weinig spontane karakter van een Nederlands verjaarsfeest is ook een rode draad 
die door de schets heenloopt. Ik heb al gewezen op de strikte tijdsindeling van de avond. Maar 
al eerder bleek het gebrek aan spontaniteit uit het feit dat men in een grote kring om de tafel 
zit en de ik-figuur een plaats krijgt aangewezen. Leefmans wijst overigens op dit punt van het 
verhaal er even expliciet op dat hij de rol van observator inneemt als hij zegt dat hij een goed 
plaatsje had, vanwaaruit hij de gesprekken kon volgen. Vooral het woord ‘vanwaaruit’ maakt 
de afstand tussen hem en de rest van het gezelschap even subtiel als helder duidelijk. Hoe 
weinig spontaan alles verloopt, blijkt ook als de kinderen zogenaamd spontaan de kamer 
binnenkomen. Het is van tevoren geregisseerd, zo maakt Leefmans op een komische manier 
duidelijk. 

De goed gewassen kinderen en het aantrekken van hun mooiste pyjama’s past in een 
ander aspect van het verhaal: men be- en veroordeelt elkaar in een sfeer van rivaliteit. Als de 
kinderen niet fraai opgepoetst waren, zou men dalen in de achting van tante Sofie. Het 
concreet noemen van de naam van de tante, roept het beeld op van een zurige dame die erop 
uit is alles afkeurend te bekijken. De onderlinge rivaliteit is eerder in het verhaal al 
voorgekomen als de gastvrouw het over haar cake heeft. De accentuering in “hoe zij háár cake 
gemaakt had” nadat anderen hun recept hadden verteld, wijst erop dat de gastvrouw het hare 
iets heel bijzonders vindt, waarmee ze haar gasten de loef afsteekt. Ook uit het geklep van de 
vrouwen over de snelheid waarmee men de was keurig in de kast had wijst op rivaliteit 
(evenals op de onbenulligheid van de gespreksonderwerpen). Een variant van de rivaliteit 
blijkt ook uit het feit dat de vrouwen niet om schuine moppen durven te lachen, uit angst voor 
de afkeuring hierover van de andere vrouwen. Leefmans maakt met dit alles duidelijk dat men 
in dit kleinburgerlijke milieu elkaar voortdurend de maat neemt. 

Leefmans vertelt op een ironische manier, wat al begint in de eerste zin met het cliché 
“met kroost gezegende vriend”. Eenzelfde ironisering hanteert hij bij het overmatige en dus 
clichématige gebruik van “en” en “toen”. Niet minder dan zeven zinnen beginnen met “En” 
en ook binnen een zin komt het nevenschikkende voegwoord vaak voor. Het geeft de 
vertelling een staccato-achtig karakter, waardoor het verjaarsfeest een opeenstapeling van 
onsamenhangende gebeurtenissen blijkt te zijn. De ik-figuur drukt er ook een zekere distantie 
tot de gebeurtenissen mee uit, omdat er verveling bij hem is opgetreden. 

Er zijn meer opmerkelijkheden in het taalgebruik van Leefmans. Hij gaat creatief met 
de taal om, zoals blijkt uit het woord “handje-geschud”. Een verborgen kwaliteit van 
Leefmans’ taalgebruik schuilt in het zinnetje: “En daar zaten wij en aten cake.” Het lijkt op 
een onjuiste samentrekking, want grammaticaal staat er als we de samentrekking opheffen: 
“En daar zaten wij en daar aten wij cake.” Maar zo functioneert de zin niet. De wel door 
Leefmans gebruikte zin maakt van het cake-eten een zelfstandige zaak, een rituele handeling 
die zou moeten verwijzen naar een diepere betekenis. Maar niemand is zich die meer bewust, 
omdat het nu eenmaal zo hoort. In deze betekenis is het zinnetje symbool voor de lading van 
het hele verhaal: men voert de rituelen van een verjaarsfeest stipt op tijd uit, men kletst over 
onbenullige dingen, men probeert elkaar de loef af te steken, maar door alle loze rituelen 
wordt zo’n feest de vervelendste manier om je te vervelen. De verteller neemt ook met dit 
zinnetje deel aan de handeling en hij neemt er tegelijkertijd afstand van. 
 

Verhalen zonder handeling 

Bij het in kaart brengen van de andere verhalen viel allereerst op dat de literaire 
kwaliteit heel verschillend is. Eentje, no. 14, ‘De Internationale Studenten Conferentie’, is 
zelfs niet als verhaal bedoeld. Het valt wel op dat het onderwerp hetzelfde is als in de bijdrage 
van Leefmans op 4 januari 1957 toen de serie “In eigen taal” nog helemaal niet bestond. Het 
is niet meer te achterhalen of hij dit oude betoog in een nieuw jasje goot, omdat het eerste niet 
is bewaard. Er zijn wel punten die erop wijzen dat hij dit gedaan kan hebben, want er zijn 
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opvallende verschillen met de andere bijdragen. Waar hij de vertaling anders helemaal 
uitschreef, doet hij dat nu niet. Soms vermeldt hij alleen een punt, zoals: “Wat wil I.S.C.? ISC 
wil zijn: (zie bases)” Zijn taalgebruik is ook zakelijk, zonder verrassende zinswendingen of 
woordkeus. Hij somt zelfs puntsgewijs de zaken op waarvoor een internationale 
studentenorganisatie zich zou moeten inzetten. De verteller is geen deelnemer aan de 
handeling, omdat er helemaal geen handeling of beschrijving is. Leefmans zet in deze 
bijdrage twee internationale studentenorganisaties tegenover elkaar: de communistische I.U.S. 
en de democratische I.S.C. Hij haakt hiermee in op een discussie die in Surinaamse 
studentenkringen woedde bij welke organisatie men zich zou aansluiten.196 De voorkeur van 
Leefmans is duidelijk. Hij kiest voor de democratische organisatie waarvan hij uitvoerig de 
doelstellingen en de werkwijze beschrijft. Aan het slot stipt hij indirect de discussie aan als hij 
terugkomt op de I.U.S. : “Nog iets: De IUS bestaat nog in Praag. Jaarlijks schrijft ook deze 
conferenties uit. En er zijn Surinamers die naar deze conferenties toegaan. ’t Vorig jaar 
bijvoorbeeld was er een Surinamer op de conferentie in Praag. ’t Volk van Suriname moet 
beslissen wat de studenten zullen doen: Zich bij de IUS aansluiten of naar de Internationale 
Studenten Conferentie gaan. De keus lijkt mij niet moeilijk.”  

In drie bijdragen is er in feite geen sprake van een handeling, zodat de verteller er ook 
niet aan kan deelnemen, maar hij put wel uit eigen ervaring. In no. 13 ‘Leiden’ vertelt hij over 
het 3 oktoberfeest. De opbouw is chronologisch: eerst geeft hij de historie en daarna vertelt hij 
over de verschillende activiteiten die er plaats vinden. Hij voegt ook commentaar toe. Zo 
vertelt hij dat Willem van Oranje de bevolking wilde belonen als dank voor de heldhaftige 
houding van de burgerij. Hij gaf ze de keus tussen tien jaar belastingvrijdom of een 
universiteit. Men koos voor het laatste, waarop Leefmans vervolgt: “Tegenwoordig zou de 
keus misschien anders gevallen zijn, maar toen kozen de burgers een Universiteit en zo zag 
die in 1575 het licht.” Hij beveelt de kermis op het Schuttersveld ook aan: “Niet om er zijn 
fortuin te beproeven of te springen op de hosvlonder, niet om er iets te winnen, of in de 
draaimolen te tollen, maar om er rond te lopen en te kijken en te voelen dat men in Leiden is, 
en dat het 3 oktober is.” Het is een mooi gebouwde zin die leidt naar de climax: “en dat het 3 
oktober is”, waarmee de datum de statuur van iets heel bijzonders krijgt. Het is hetzelfde 
procedé als in het zinnetje “en aten cake”: de datum krijgt de statuur van een ritueel, maar dit 
keer een zinvol ritueel.  

In plaats van ironisering klinkt in ‘Leiden’ bewondering voor de historie van de stad 
en het historisch besef van de Leidenaren. Ook hier beschrijft Leefmans een typisch fenomeen 
in Nederland in een taalgebruik dat hier en daar bijzondere kenmerken heeft. 

Ook no. 12 ‘Eindhoven’ heeft een sterk informatief karakter. Leefmans vertelt wat je 
ziet als je door Eindhoven loopt en hoe de stad groeit en modern wordt. Hij vergelijkt 
Eindhoven met Rotterdam: beide steden zijn druk bezig met de wederopbouw na een 
bombardement en beide steden hebben een hardwerkende bevolking. Rotterdam heeft de 
haven en Eindhoven moet het van fabrieken hebben. Het verschil maakt hij vervolgens 
duidelijk met een beeld: “Rotterdam is een struise vrouw die een operatie onderging en nooit 
oud wordt. Eindhoven is een jongeman die niet erg hard groeide, een ongeluk kreeg en 
sedertdien bewonderenswaardig snel groeit.”  

In ‘Eindhoven’ drukt Leefmans zijn bewondering uit voor de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog. Hij roemt de arbeidslust van Rotterdammers en Eindhovenaren. Het 

                                                 
196 Eddy Bruma had met enkele anderen in 1953 deelgenomen aan het communistisch georiënteerde Vierde 
Wereldjeugdfestival in Boekarest en aan het Derde Wereld studentencongres in Warschau. In 1957, het jaar van 
de bijdrage van Leefmans, zou Frits Moll naar het Wereld Jeugdfestival in Moskou gaan [Zie: Marchand 2003: 
68]. De discussie die gaande was, ging in feite erover of men moest deelnemen aan communistisch georiënteerde 
manifestaties en organisaties. 
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verhaal is meer dan een opsomming van de gebouwde fabrieken en andere gebouwen in 
Eindhoven door de vergelijking met Rotterdam en het beeld dat hij hiervoor gebruikt. 

Grappig is bijdrage no. 3 ‘Kleding in Nederland’ omdat het verschil tussen wat in 
Nederland en Suriname gebruikelijke kleding is, zo helder uitkomt. Leefmans geeft antwoord 
op brievenschrijvers die hebben gevraagd wat ze aan moeten trekken als ze in Nederland 
komen. Mannen dragen hier geen wit, zegt hij, de kleuren die men hier draagt zijn bruin en 
grijs. En duidend op het weer: “Wat men in Nederland ’t eerst en ‘t meest nodig heeft is een 
regenjas, een gevoerde, van Egyptisch linnen of garbardine, in beige, grijs of grijsgroen.” 
Impliciet maakt hij een aantal keren duidelijk dat het kleurenpalet in Nederland saai is 
vergeleken met het uitbundige van Suriname. “Grof-bedrukte bloesen, brede dassen met 
naakte meisjes erop zijn een dracht voor Zeedijk-mensen en de ‘nozems’.” 

Het klimaatverschil komt ook om de hoek kijken als hij zegt dat men geen smoking 
hoeft te kopen. “Heeft iemand hier een smoking nodig of een jacquet of een rok, dan huurt hij 
er een. Dit is geen vieze gewoonte, maar een slimme, want de kleding wordt hier niet zo gauw 
vuil en telkens als de kostuums teruggebracht worden, worden zij gereinigd.” In een voetnoot 
zegt Leefmans dat het in Suriname de algemene mening is dat kleding huren een vieze 
gewoonte is. Hij zet nog een aantal andere Surinaamse misverstanden recht: “De lange 
onderkleren zijn voor oude heren”, “Gebreide shawls en gebreide kousen zijn spullen uit de 
tijd van opoe” en jonge meisjes dragen wel eens nylon blouses, maar mannen nooit. 

Hij eindigt met de raad weinig kleren mee te nemen en ze in Nederland aan te 
schaffen, want het is beter “dat men het aan boord betreurt niet genoeg kleding te hebben, dan 
dat men later op de wal wroeging krijgt over de kleding die men wel heeft, maar niet 
gebruiken kan.” Men moet dus geld meenemen en dat formuleert Leefmans geestig: “wanneer 
men hierheen komt is de beste kleding die men mee kan nemen ’t soort dat je in de 
portefeuille steekt om hier kleding te kopen.” 

Ook in dit verhaal staat iets typisch Nederlands centraal. Meer dan in de andere 
verhalen wordt ook expliciet verteld wat de Surinaamse gewoontes zijn. Hierdoor voorkomt 
Leefmans dat zijn verhaal een saaie kledingetiquette wordt. Dat doet hij ook door zijn 
smeuïge taalgebruik, zoals: “de tijd van opoe” en: “brede dassen met naakte meisjes”. Door 
geld te omschrijven als kleding van het soort dat je in je portemonnee steekt, laat hij zien dat 
hij bewust werkt aan een origineel taalgebruik dat past bij zijn onderwerp. ‘Kleding in 
Nederland’ heeft daarenboven een aspect dat in de eerder besproken verhalen nog niet 
voorkwam. Leefmans spoort Surinamers impliciet aan zich in Nederland aan te passen aan de 
gewoontes.  
 

Verhalen met een handeling 

In no. 17 ‘Meubelbeurs’ is er sprake van een handeling van de verteller, namelijk zijn 
bezoek aan de Jaarbeurs. Er is niet een bepaalde gebeurtenis die centraal staat. Eerst legt de 
verteller uit wat voor complex de Jaarbeurs is, waarna hij vertelt over zijn indrukken en 
belevenissen op de meubelbeurs: “Zelf was ik teleurgesteld, want hoewel er enkele mooie 
dingen zag [sic], was er veel lelijks en veel ouderwets spul.” Hij raakt in gesprek met een 
standhouder die hem vraagt of hij geen meubelimporteur in Suriname weet, die zijn meubels 
wil importeren. Omdat hij trek heeft in een sherry, belooft hij ernaar uit te kijken en prompt 
krijgt hij zijn sherry. Aan de standhouder vraagt hij hoe het komt dat het meeste op de beurs 
foeilelijk en ouderwets is. Deze zegt hem dat de meeste mensen veelal het overbekende, 
ouderwetse en vaak foeilelijke willen hebben. De grote aandacht van de Nederlander voor zijn 
interieur verklaart Leefmans aan het slot: “De Nederlander leeft onder een immer betrokken 
hemel, en daarom is hij zo gesteld op zijn interieur, ’s Avonds trekt hij de gordijnen dicht en 
sluit de boze wereld buiten. Op de Meubelbeurs bleek hoe zeer de Nederlander aan zijn 
interieur gehecht is.”  
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In dit verhaal staat weer een ander Nederlands fenomeen centraal: de aandacht voor 
het interieur. Leefmans verklaart dit aan zijn Surinaamse publiek door de andere 
klimatologische omstandigheden. Tegelijkertijd laat hij merken niets op te hebben met de 
kleinburgerlijke traditionele smaak van de gemiddelde Nederlander, wat hij ook al deed in het 
verhaal ‘Nederlands verjaarsfeest’.  

Ook in no. 15 ‘Surinaamse meisjes in Nederland’ zijn er handelingen van de verteller 
zonder dat een bepaalde gebeurtenis centraal staat. De verteller gaat met verschillende mensen 
praten over Surinaamse meisjes in Nederland, die in steeds groter aantal komen om er te 
werken, vooral in de verpleging. Ze klagen dat het niet bevalt. Leefmans vervolgt: 
“Aangezien ons ons kent, ben ik met de directrice van zo’n inrichting waar veel Surinaamse 
meisjes werken gaan praten, en gevraagd hoe deze meisjes bevallen.” Hij krijgt van haar te 
horen dat ze weliswaar goed werken, maar dat ze de saamhorigheid verstoren door een eigen 
club te vormen, dat ze teveel op afbetaling kopen, stiekem op hun kamer koken en vet 
achterlaten als ze verhuizen. Ze dirken zich op met gouden horloges en sieraden en gebruiken 
massa’s rouge en lippenstift. Als Leefmans hen daarop wijst als een oudere broer, willen ze 
niets van hem aannemen. Ook willen ze de taal niet goed leren. Ze zeggen dat ze niet willen 
verhollandsen. Leefmans gelooft daarentegen dat men moet leven met de mensen van het 
land. “En als je een echte Surinamer bent, dan hoef je dat niet te tonen als een zere duim, want 
je zult dan je hele leven een Surinamer blijven.” Hij ironiseert het gedrag van de Surinaamse 
meisjes met het beeld van een zere duim. Deze ironie klinkt door in het slot: “Ach, de 
Surinaamse vrouwen, ‘zij geven mij schande!’ ”  

Leefmans stelt zich ook in deze bijdrage op als de kritische observator die deelneemt. 
Nu ligt het accent niet op een Nederlandse gewoonte, maar op die van Surinamers in 
Nederland. De boodschap dat men zich moet aanpassen klinkt explicieter dan in ‘Kleding in 
Nederland’. Inhoudelijk is de stellingname van Leefmans opmerkelijk. Kritische klanken op 
het gedrag van onaangepaste Surinamers in Nederland klonken in die tijd nog helemaal niet in 
het openbaar. Hij moest dan ook bij de directrice aandringen om het echte verhaal te vertellen, 
nadat deze had gezegd dat ze hun werk goed deden. De kritiek op de houding van Surinamers 
die zich niet aanpassen begon dus ironiserend in eigen kring. Het taalgebruik is beeldend. In 
enkele zinnen weet Leefmans het hele gedrag van de meisjes op te roepen, net zoals hij dat 
deed in ‘Nederlands verjaarsfeest’. Ook hier vat hij alles samen in een beeld: de zere duim. In 
‘Surinaamse meisjes in Nederland’ staat de informatieverschaffing evenals in ‘Kleding in 
Nederland’ ten dienste van het opiniërende karakter. 

In andere bijdragen van Leefmans staat de handeling centraal. Hij vertelt er over 
dingen die hij heeft meegemaakt. In no. 7 ‘Holland Waterland’ huurt hij samen met een 
vriend een boot om een Amerikaans stel in Nederland rond te varen, want als je Nederland 
niet vanaf het water gezien hebt, ken je het land niet. De eerste dag zijn er veel zeilbootjes op 
het water. Ze gaan met hun grote witte zeilen “scherend over ’t water als een sabakoe in 
vlucht”. Leefmans gebruikt hier voor zijn Surinaamse publiek een Surinaamse vergelijking. 
Ook literaire pretentie klinkt uit de beschrijving van het land achter de dijk: “Achter de dijk 
lagen kleine huisjes die de grond schenen te omhelzen en stonden molens, hun armen naar de 
hemel geheven. Aan de einder als kaarsen naast elkaar de populieren.” Als op de eerste avond 
een hevig onweer losbarst, willen de Amerikanen de volgende dag niet verder varen. 
Leefmans eindigt het verhaal met een lofzang op de schoonheid van Nederland: “Wat ik U wil 
vertellen: Als u ’t ware gezicht van Holland wilt kennen, ga dan in de zomer ’t water op. 
Want Nederland is erg mooi, maar vanaf het water is ’t een tot schreiens toe schoon land, en 
dan leert men de wijsheid van ’t Engels gezegde beseffen: God schiep hemel, en Hij schiep de 
aarde, maar er waren Nederlanders nodig om Nederland te maken.” 

De ironie door overdrijving die in het slot klinkt, wil niets afdoen aan de boodschap 
dat Nederland vanaf het water een mooi land is, die hij in het slot met nadruk aan zijn 
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Surinaamse luisteraars meegeeft. Het wijst erop dat hij zich ergerde aan het Surinaamse 
clichébeeld dat Nederland een koud kikkerlandje is en dat hij daar tegenwicht aan wilde 
bieden. 

In no. 5 ‘’n Zondag in de zomer’ gaat Leefmans naar het strand op een warme, mooie 
zomerse dag. Hij laat allereerst het contrast zien met het normale weertype door de retorische 
vraag te stellen: “Is het nu niet zo dat wij, denkend aan Nederland een land zien waar negen 
maanden lang regen valt en de andere 3 maanden een en al vriezen, hagelen, sneeuwen zijn? 
Als wij er zo over denken, dan denken wij goed, want zelfs in de zomer hebben de mensen 
hier meestal een regenjas aan, niet alleen omdat het misschien zal regenen, maar ook omdat 
het wel ‘ns fris is.” Leefmans stelt eerst een overdreven retorische vraag met daarin het 
stilistische hoogstandje dat “de andere 3 maanden een en al vriezen, hagelen, sneeuwen zijn”. 
De luisteraar zal ongetwijfeld denken dat het niet waar kan zijn dat het altijd slecht weer is en 
hij is dus geneigd tegen te sputteren: dat kan niet waar zijn. Des te verrassender is de 
bevestiging die Leefmans geeft van dit idee. Door eerst het tegendeel gesuggereerd te hebben, 
komt de bevestiging des te duidelijker over. Leefmans speelt een beetje de tricky-figuur, de 
figuur vol streken, net als in het verhaal over het verjaarsfeestje als hij suggereert dat hij thee 
zal nemen, maar om koffie vraagt.  

De beschrijving van de zomerse zondag zelf begint hij met te vertellen dat hij vroeg 
wakker werd door de stilte in de stad. Later blijkt dat dit kwam doordat iedereen naar buiten 
was getrokken. De mensen trekken de stad uit omdat ze geen erf hebben en geen eigen 
badgelegenheid. Op dit laatste laat hij volgen: “en wanneer het zo warm is, is de lucht in een 
bioscoop, in iedere gesloten ruimte trouwens, zelfs op de trams niet te houden.” Hij vermeldt 
hiermee iets wat elk tropenmens in Nederland opvalt. Hij maakt ook duidelijk dat de dagen in 
juni lang zijn. Om vijf uur gaan de hanen “de dag in-kraaien” en de zon begint pas om acht 
uur onder te gaan. 

Vervolgens wil hij naar een stil stukje strand, maar daar liggen zoveel mensen dat hij 
niet aan zee kon komen: “Kinderen gilden om ijs en ijslollies, massale vrouwen kleedden zich 
uit, jonge meisjes trachtten de Sophia Loren uit te hangen, en jongemannen balden, goed 
tonend dat zij vooral goede maatjes waren met Charles Atlas. Helaas niemand keek naar de 
jonge Atlassen, niemand keek meer dan eens naar die fraaie Sophia’s, niemand vertelde aan 
de Duitse dameskolossen dat zij zich niet zomaar konden omkleden in Nederland. Want één 
bezetenheid had zich van allen meester gemaakt: de zon.” Hij eindigt met het vermoeden dat 
weinigen die nacht hebben kunnen slapen omdat ze verbrand waren en dat hij de volgende 
dag hoort dat er op de plassen geen plaats was om te zeilen “en dat men in de bossen vanwege 
de mensen de bomen niet kon zien.” 

De speelsheid van de beschrijvingen en van het taalgebruik maken het verhaal tot een 
opmerkelijk staaltje half-ironische beschrijvingskunst van de gekte die zich van de 
Nederlander meester maakt als de zon eens uitbundig schijnt, of zoals Leefmans het uitdrukt: 
“Want als er iets is, dat de Nederlanders op hol doet slaan dan is dat een beetje zon.”  

Het verhaal bevat een aantal aardige taalvondsten zoals “de dag in-kraaien”, “Duitse 
dameskolossen” en “dat men in de bossen vanwege de mensen de bomen niet kon zien”. 
Verder valt op dat Leefmans tegelijk deelneemt aan de gekte en er afstand van neemt, wat 
zorgt voor een licht ironiserend karakter. Hij speelt de verbaasde observator. 

Een grotere rol voor de ironie is weggelegd in no. 4 ‘Verlof in Nederland’. 
Hoofdfiguur is de heer Sondernaam, die op verlof in Nederland is en niet weet wat hij er 
eigenlijk moet doen. Leefmans stelt meteen zijn uiterlijk voor en met zijn 
kledingvoorschriften in gedachten maakt Sondernaam een totaal onaangepaste indruk: “Toen 
ik kennismaakte met hem – hij zag er abominabel uit met zijn witte pak en gebloemde bloes - 
vertelde hij dat hij mij “kende”, dat zijn vrouw een goede kennis was van mijn 
broerszustersoomnichtsneefstantes-kind, dat hij al 2 weken in Nederland was, maar er niets 
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aan vond, dat het geld harder liep dan water, dat hij naar Parijs toe wilde om daar ’ns te gaan 
kijken.” Leefmans ironiseert met zijn neologisme de Surinaamse gewoonte contact met 
iemand te zoeken door te zeggen een goede kennis van een familielid te zijn terwijl dat in 
werkelijkheid gaat om een kennis van een heel ver familielid. Hij onderstreept deze ironie nog 
eens door in deze gedachtegang mee te gaan en het neologisme te herhalen: “Daar ik 
medelijden had met meneer Sondernaam en daar zijn vrouw zo’n goede kennis was van mijn 
broerszustersoomsnichtsneefstantes-kind, heb ik een gemeubileerde kamer voor hen gezocht”. 

Hij rijdt de Sondernaams op een zondag door Nederland. Het is een copieuze tocht: 
eerst wordt er ontbeten, om twaalf uur wordt er een flinke lunch gebruikt (nieuwe haring, 
aspergesoep, koude kip, vruchten, bier en koffie met slagroom), en aan het eind een 
avondmaal. Grappig is dat Leefmans telkens vermeldt dat op de verschillende locaties 
carillons spelen, zodat de Nederlandse folklore heel subtiel op de hak wordt genomen. 

Tussen de maaltijden door wandelen ze door het centrum van Leiden. Hij toont hen 
onder meer negen [sic!] musea, het stadhuis, de Burcht, het Rapenburg en de Hortus 
Botanicus en hij besluit deze tocht met de opmerking dat ze nauwelijks iets van de stad gezien 
hadden. ’s Middags neemt hij hen mee naar de Keukenhof, waar ze een en al bloem worden: 
“De hele middag liepen wij tussen bloemen roken bloemen betastten bloemen, kochten 
bloemen in alle geuren en kleuren.” Meneer Sondernaam zegt aan het eind van de dag dat hij 
nooit geweten had dat Nederland zo mooi was. Leefmans besluit: “Daar [=thuis] aangekomen 
scheen ’t alsof de heer Sondernaam mij een zoen wilde geven.” Het is een knap verhaaltje 
door de wonderlijke combinatie van de ironische beschrijving en het enthousiasme voor de 
schoonheid van het land die er ook uit spreekt.  

In no. 6 ‘Hosz pitá’ vertelt Leefmans over zijn ervaringen met hospita’s. Hij begint 
met te zeggen dat hospita’s door de woningnood in Nederland erg belangrijk zijn, waar hij 
meteen aan toevoegt: “Zij zullen dat trouwens het eerst beamen.” De ironiserende toon is met 
deze toevoeging meteen gezet. Hoe hij werkelijk denkt over hospita’s in het algemeen 
schemert al door als hij vermeldt dat de hospes en hospita vroeger ploert en ploertin werden 
genoemd. Studenten hadden zelfs een liedje over hen gemaakt: 
 
Hosz pitá/ Aggou jehosz pitá/ Dikkesgom melmettum toet/ 
Hosz pitá/ Tibez tehosz pitá/ Di de bedde vóron sdoet//197 
 

Tegenwoordig, zo vervolgt Leefmans, waagt niemand het meer de hospita ploertin te 
noemen “en niet omdat ze nu werkelijk ploerten zouden zijn, o nee, ’t zijn heel goede 
mensen.” Hierna komen zijn eigen ervaringen aan bod waarin de goedheid van de hospita’s 
een echt Leidmotief wordt. Dit is sterk ironiserend, want de voorbeelden maken juist duidelijk 
dat het zuinige, inhalige, krenterige, vervelende en onaangename mensen zijn. Bij de eerste 
vermeldt hij bijvoorbeeld dat hij elke zondag vlees kreeg, wat impliceert dat ze dat de rest van 
de week niet kregen. Hij concludeert ironisch: “U merkt wel dat ik het erg goed geschoten 
had.” Hij vertrekt er als de hospita op zoek gaat naar een meisje voor hem: “Deze goedheid 
was mij iets te veel.” Een andere hospita kwam ’s nachts om twaalf uur zijn kamer binnen en 
eiste dat de visite dan wegging: “Dit is waarschijnlijk uit goedheid geweest, maar ik verhuisde 
toch.”  

Een volgende wekte elke ochtend om zes uur haar zoon met een “geluidsorgie”. Hij 
vertrekt er, maar krijgt zijn lakens niet mee, omdat hij teveel gas gebruikt zou hebben. “Maar 
och waarom ruziën om zulke kleinigheden, met zulke goede mensen?” Bij een volgende krijgt 
hij elke week hetzelfde menu, “maar de mensen waren goed.” Weer een ander verhoogde om 

                                                 
197 In gewone taal zingen ze: Hospita/ ach goede hospita/ Dikke schommel met een toet/ Hospita/ |Die beste 
hospita/ die de bedden voor ons doet.// Leefmans citeert hier een liedje van C.S. Adama van Scheltema. 
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de twee maanden de huur: “Niet uit kwaadwilligheid, maar gewoon uit goedheid.” Hij eindigt 
met de conclusie dat hij waarschijnlijk het record kamertje-wisselen heeft gebroken. 

De ironie uit het begin gaat door de steeds herhaalde tegenstelling tussen wat de 
hospita’s van zichzelf denken en hoe ze in feite handelen over in sarcasme. De bijdrage 
getuigt van de speelsheid van Leefmans die niet met zwaar geschut op de hospita’s schiet 
door ze te verwensen, maar zijn ervaringen verheft tot een soort kat-en-muis-spel dat hij 
samen met de luisteraars speelt met de hospita’s. Wie zoiets doet, geeft er blijk aan dat hij, 
hoewel hij slachtoffer is van de slechtheid van de omstandigheden, zich toch meester van de 
situatie voelt door de afstand die hij kan nemen door te ironiseren. 

Grote overeenkomst in alle bijdragen is dat ze informatie geven over Nederland, 
meestal op een luchtige manier. In drie gaat het vooral over Surinamers in Nederland. Ze zijn 
opiniërend. Surinaamse studenten moeten zich bij democratische internationale organisaties 
aansluiten en Surinamers moeten zich in Nederland aanpassen aan de heersende 
kledinggewoontes en niet opsluiten in eigen kring. Leefmans laat zowel positieve als 
negatieve kanten van Nederland zien. Positief in ‘Eindhoven’ is het arbeidsethos van de 
inwoners en de schoonheid van de moderne architectuur. In ‘Leiden’ is het de sfeer van het 3 
oktoberfeest en het historische besef dat hieruit spreekt. ‘Holland Waterland’ en ‘Verlof in 
Nederland’ tonen het Nederlandse landschaps- en stedenschoon. Negatief is Leefmans over de 
bekrompen kleinburgerlijkheid van velen. ‘Nederlands Verjaarsfeest’, ‘Hosz Pitá’ en 
‘Meubelbeurs’ hekelen elk een ander aspect hiervan. De eerste de sleur, de tweede de 
inhaligheid en de derde de wansmaak. Verbaasd constaterend is ‘’n Zondag in de zomer’. De 
overeenkomst tussen de kritiek op de Nederlandse kleinburgerlijkheid en het 
samenhokkingsgedrag van Surinamers in Nederland is dat Leefmans zich verzet tegen 
kuddegedrag. 

Er is steeds een ik-figuur als verteller. Zijn positie is meestal die van de observator. In 
de bijdragen die opiniërend zijn, houdt hij een kritische distantie vast, dikwijls door het 
gebruik van ironie. Deze komt bijna niet voor in de bijdragen waarin hij positief is. Het meest 
opvallend aan de bijdragen is de kwaliteit van Leefmans’ stijl. Hij is een meester in het 
impliciet oproepen van beelden, in het vinden van nieuwe beelden en in het toepassen van 
noviteiten zoals in zinsconstructies en het vormen van neologismen.  
 

DE WERELDOMROEPVERHALEN EN HET LATERE WERK  

 
Na zijn tijd bij de Wereldomroep publiceerde Leefmans gedichten, verhalen en 

polemische stukken in het tijdschrift Kaf t. Hierna ging hij naar het orgaan van de Surinaamse 
studentenvereniging Mamjo (Lappendeken) dat vanaf 1 juli 1961 verscheen. Het eerste jaar 
was hij hoofdredacteur. In de redactie zat ook R.R. Venetiaan. Leefmans: “Ik wilde hem ook 
laten bijdragen, maar hij vond het te veel tijd kosten. Dan leverde Venetiaan een kladje in, 
waar ik aan ging zitten schaven.” In Mamjo schreef hij gedichten en in 1962 een serie 
artikelen onder de titel ‘Naar een Surinaamse literatuur?’ [Zie: Van Kempen 2002, deel V, 
133]. Zijn eerste bundel poëzie, Intro, gedichten 1952-1967 verscheen in 1981 in Suriname 
onder het pseudoniem Jo Löffel. De gedichten van zijn tweede bundel Terugblikken zonder 
blozen (1984) werden herdrukt in de bundel Retro (2001), omdat hij zijn werk in de 
oorspronkelijke Surinaamse uitgave onder andere door de vele drukfouten onherkenbaar 
vond. In 2009 verscheen zijn laatste bundel poëzie, Op’ a batra / Open die fles, die afwijkt 
van de vorige, omdat de gedichten eerst in het Sranan zijn geschreven en vervolgens in het 
Nederlands zijn vertaald. Tien jaar eerder, in 1999, verscheen nog het verhaal ‘Etsen’ in de 
verzamelbundel Mama Sranan. Verder publiceerde Leefmans incidentele bijdragen aan 
tijdschriften en een opstel over Clark Accord.  
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Van Kempen [2002, deel IV, 508-512; en: Van Kempen 2001, 95-100] beschrijft 
vooral de poëzie van Leefmans. Volgens hem bevatten de poëziebundels “evenveel 
referentiële elementen die buiten de Surinaamse context moeilijk te interpreteren zijn, als 
elementen die verwijzen naar een werkelijkheid van elders. Het is zonder meer poëzie van 
iemand die een migratie achter de rug heeft.” (509) Toch is de poëzie meer dan 
migrantenpoëzie, want “veel gedichten zingen zich los van welke specifieke groep dan ook, 
en tonen iemand die nieuwsgierig het dagelijks wroeten om zich heen ziet en zich afvraagt: 
waartoe dient al dit idealisme, dit fysiek verval, deze druktemakerij? Zoals bij veel dichters is 
deze condition humaine niet enkel object van ontologische beschouwing, ze slingert ook het 
metabetoog aan: ze roept de terugkerende vraag naar de status van woord en beschrijving op.” 
(510)  

Van Kempen wijst ook op de ironie in een gedicht over een remigrerende student. 
Herhaaldelijk wijst hij op de geslepenheid van Leefmans’ taalgebruik. Op zijn beste 
ogenblikken is het helder, maar soms rijgen de woorden zich al te gemakkelijk op basis van 
hun klankverwantschap of betekenisassociatie aan elkaar.  

Bij de beantwoording van de vraag of elementen uit de Wereldomroepverhalen 
voorkomen in de rest van Leefmans’ oeuvre ga ik uit van de verschillende genres die hij 
beoefende. Ik betrek hier ook summier zijn niet-literaire stukken bij, omdat ook daar een 
stilistisch kenmerk in voorkomt dat mede kenmerkend is voor zijn proza en poëzie. 
 

Enumeraties 

  ‘De Internationale Studentenconferentie’ bleek een zakelijk stuk te zijn, zonder 
stilistische bijzonderheden, dat voor een deel bestond uit een opsomming. De neiging tot 
opsommen komt later regelmatig voor in het werk van Leefmans. In Kaf t [Leefmans 1960: 2-
5] trekt hij van leer tegen A.P. van Hoek in een discussie met een voorgeschiedenis. Leefmans 
had in de vorige Kaf t beweerd dat de waardering voor Frank Martinus Arion niet berustte op 
waardering voor zijn literaire kwaliteiten, maar te maken had met zijn huidskleur. Hierop 
reageerde A.P. van Hoek in Forum Academiale. In ‘Frontaal II (en zonder boetekleed)’ 
verweert Leefmans zich. Hij doet dit puntsgewijs. Als punt 1 gaat hij in op de bewering van 
Van Hoek dat Frank Martinus Arion zich slechts kan verdedigen door te roepen dat de 
blanken hem waarderen omdat hij een voortreffelijk literator is. Leefmans zegt dat hij niet 
inziet waarom hij dat niet zou kunnen zeggen: “Hij heeft ons wel eens meer laten lachen. 
Serieus bezien, zal hij iets dergelijks […] toch niet kunnen beweren: Hij zou zijn 
bewonderaars (sters) van holle vaten tot imbecielen degraderen.” 

Als punt 2 voert Leefmans op dat hij nooit geschreven heeft dat slechts een raciale 
motivering het kan verklaren, als “een neger evenveel gewaardeerd [wordt.]” Als punt 3 voert 
hij op dat hijzelf kleurenblind is en daarom kans op onweer van Corly Verlooghen kans op 
bedrog [noemt], ondanks Ed. Hoorniks prijzende woordjes. Rotzooi is nu eenmaal rotzooi, 
ongeacht wie het produceert. Die kleurenblindheid verhindert hem niet, om naar raciale 
motieven te zoeken wanneer er duidelijk een overwaardering bij anderen blijkt. 

Als punt 4 tenslotte wrijft Leefmans Van Hoek racistische motieven aan. Als hij had 
gedacht dat Leefmans blank was, dan had hij aangenomen dat hij iets tegen zwarte mensen 
had. En nu hij weet dat Leefmans niet blank is, beweert hij dat Leefmans schrijft vanuit een 
tragische persoonlijke problematiek. Dat is volgens Leefmans zoeken naar raciale motieven.  

De puntsgewijze indeling van Leefmans’ artikel moet de lezer suggereren dat hij een 
keur van argumenten heeft om duidelijk te maken dat Van Hoek geen gelijk heeft. Hij waaiert 
soms bij een punt breeduit, waardoor de draad dreigt zoek te raken, maar de indeling houdt de 
lezer op het juiste spoor. In zijn Wereldomroepbijdrage over de internationale 
studentenconferentie somde hij problemen van studenten op waar een studentenorganisatie 
oplossingen voor kan zoeken. Hij weidt nergens uit; elk probleem geeft hij in een kort 
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zinnetje weer, waardoor een staccato-effect ontstaat, waarmee hij zijn luisteraars wil 
overtuigen.  
 

Poëzie  

De Wereldomroepverhalen een plaats geven naast de poëzie van John Leefmans is een 
hachelijke zaak. Bovendien zijn ze gericht op een ander publiek. De radio is een 
massacommunicatiemiddel. Het is merkbaar in de verhalen die Leefmans vertelde. Ze zijn 
vergeleken met zijn gedichten simpel. Dat zijn de gedichten niet, mede door de taal- en 
klankexperimenten. Vanaf de eerste gedichten van Leefmans staat de taal centraal. Illustratief 
is ‘ik moet met mijn sprieten’.198  
 
ik moet met mijn sprieten 
een eigen draad mij spinnen 
waarvan een wit web ik weven mag 
waarin ik alle taal en goden vang 
daarin de vleesgeworden woorden strikken 
 
de winden en de geesten 
gezonden en doorzeefden 
putride en puredit 
stoperik lekker dik 
knoperik viezerik 
oude kousen loperik 
wie komt er in mijn hébje? 
  strikke 
wie moet je bevrijden? wrikken 
met mijn houtenklompenbeen 
hier ga mee naar sachmoeder leggen 
napoleon napoleon je england is gebroken 
niemand zeggen 
zon. of. maan. Hoelang zullen ze kleven? 
Lachaan! Lachaan! Lachaan! 
 

Het is een van de vele metagedichten van Leefmans die de aandacht vraagt voor 
woorden, klanken en de functie van een gedicht. In ‘ik moet met mijn sprieten’ bestaat de 
eigen draad die hij spint uit klank- en woordassociaties, die steeds meer geschraagd worden 
door herkenbare verwijzingen naar kinderliedjes, ofwel de eerste poëzie waarmee mensen te 
maken krijgen, die ieder bijblijft, juist door de voor kinderen en wellicht ook ouderen 
mysterieuze elementen die ze bevat. Programmamakers die voor een massaal publiek werken 
gaan er meestal van uit dat dit niet zal openstaan voor zeer experimentele, dus onbegrijpelijke 
gedichten.199 Op het eerste gezicht valt het dus niet te verwachten dat er lijnen kunnen worden 
getrokken van de Wereldomroepverhalen naar de latere poëzie. Daar komt bij dat de rubriek 
‘In eigen taal’ zich niet lijkt te lenen voor vergaande taalexperimenten. De opzet was immers 
met verhaaltjes informatie over Nederland en de Surinamer in Nederland te verschaffen. Het 
bleek al dat de speelse en taalgevoelige aard van Leefmans er toch voor zorgde dat hij zelf 

                                                 
198 Leefmans 1959: 12; herdrukt in: Jo Löffel 1981: 20 en in: Van Kempen 1995: 316. 
199 Het is maar de vraag of deze aanname juist is. Uit het gedicht spreekt zo’n lol uit het spelen met woorden en 
klanken en de verwijzingen naar kinderliedjes zijn zo herkenbaar dat iets van het mysterieuze van taal, klanken 
en liedjes ook op vele volwassenen zal overkomen. Tenzij men verstard is en de eigen kindertijd is vergeten.  
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woorden schiep en heel aparte zinswendingen gebruikte. In zijn poëzie is dit een van de 
centrale thema’s geworden.  

Dat ik juist het gedicht ‘ik moet mijn sprieten’ heb geciteerd komt door de laatste 
versregel. Leefmans gebruikt hier de methode van Adama van Scheltema uit het liedje ‘Hosz 
pitá’. Evenals deze verlegt hij woordgrenzen en neemt een beetje platte uitspraak van het 
Nederlands als grondslag voor een eigen fonetische weergave, waardoor zinnen ontstonden 
als: 
 
Hosa pitá/ Aggou jehosz pitá/ Dikkesgom melmettum toet/ 
 
Leefmans doet dit met: “Lachaan! Lachaan! Lachaan!” Het is het antwoord op de vraag: 
“Hoelang zullen ze kleven?” En de dichter geeft de dringende raad: “Laat gaan! Laat gaan! 
Laat gaan!” 

Viel in wat minder geslaagde Wereldomroepverhalen al op dat ze vaak toch waarde 
hadden doordat de gebruikte beeldspraak het betoog opfleurde, de gedichten zijn soms de ver 
doorgevoerde uitwerking van een beeld, zoals blijkt in ‘ik moet met mijn sprieten’. Het beeld 
is de spin die een web weeft om prooi te vangen. Het staat voor wat Leefmans als dichter wil 
doen: woorden, klanken, zinsfragmenten tot zich nemen. Het lag overigens in de lijn der 
verwachting dat beeldspraak in Leefmans’ poëzie een grotere rol speelt dan in zijn proza, 
want het is een kenmerkend verschil tussen beide genres. 

In de Wereldomroepverhalen viel soms een bijzondere zinsconstructie op. Dat komt 
regelmatig ook voor in zijn gedichten. Een voorbeeld hiervan is het fragment uit het gedicht 
‘Tjontjon’ (Retro, p. 31): 
 
De vogel weet niet de elementen 
waaruit de schakels zijn ontstaan 
van de ketting die hem boeit, 
hij weet alleen hoe kort de keten. 
 

Door de zinsconstructie worden in de laatst geciteerde versregel twee betekenissen 
actueel: de vogel weet alleen hoe kort de keten is en hij weet alleen hoe de keten hem bekort in 
zijn bewegingsvrijheid. 

Bleek uit de Wereldomroepverhalen en uit de zakelijke artikelen van Leefmans al een 
voorliefde voor de enumeratie, hetzelfde is een opvallende eigenschap in veel gedichten, die 
een staccato-effect bewerkstelligen en de indruk van compleetheid moeten geven. Zo beschrijft 
hij in het gedicht ‘Nieuw Amsterdam’ eucalyptussen (Retro, p. 5): 
 
Zij konden triest hoofdschuddend ruisen 
als wisten zij ’t begin nog 
maar niet het vervolg van het verhaal, 
(zo anders dan het bamboebos besloten, 
vol ongeboren hengels, pijlen, bogen, goten,- 
of de meid met oorringen goud en groot, 
de hoofddoek op zijn frans en rood 
en zwarte weerbare handen). 
 

De opsomming van wat in de toekomst van het bamboebos besloten ligt is er eentje 
zonder voegwoorden. Veel vaker gebruikt Leefmans “en” om de enumeratie aan te geven. Een 
voorbeeld uit zijn laatste bundel Op’a batra / Open die fles is het gedicht ‘boeket voor jou’ (p. 
20): 
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Voortaan zal ik dagelijks knippen en bukken en buigen 
en heerlijke bloemen plukken, - die jij zelfs nooit zult ruiken. 
 

Opmerkelijk is wel dat er in de oorspronkelijke Sranan-versie van dit gedicht geen 
voegwoorden staan: 
 
Ala mi dei m’sa boigi, beni, bukunu, 
broko swit’bromki, - di noit’ yu no sa smeri. 
 

Een reden hiervoor weet ik niet, evenmin als voor het feit dat in de Sranan-versie 
‘smeri’ is gecursiveerd en in de Nederlandse vertaling dat niet is gedaan met ‘ruiken’.200  

Thematisch gezien wijken de meeste gedichten af van de Wereldomroepverhalen. Ze 
zijn in hoofdzaak gericht op de binnenwereld van Leefmans, die heel vaak herinneringen aan 
Suriname koppelt aan een nooit beantwoorde liefde, of een verloren gegane geliefde.  

Bij de Wereldomroepverhalen constateerde ik al dat Leefmans zich een democraat 
betoont. In zijn laatste bundel doet hij dit ook in gedichten over de militaire staatsgreep. Een 
voorbeeld is ‘zoeken is vinden; vinden is dragen’ (p. 12), een episch gedicht dat begint met te 
herinneren aan de tijd voor de staatsgreep. Het was de tijd van zuurstokken en peredrups, de 
tijd dat men zijn eigen bananen plantte en stampte tot tomtom. Het was ook de tijd dat “grote 
mannen zeiden dat zou komen de goede tijd/ wanneer zij het land zouden hebben bevrijd”.  
 
Maar toen de tijd gekomen was, aten wij tot vervelens 
bittere komkommer; er was alleen rauwe bittere tomaat, 
bittere cassave, en rauw, rauw bitterkruid. 
 
En sedert Heer Zoeken die rode uil nodigde, om te komen zingen 
als een Franse vluchteling: “Oppoo kondreeman, oen oppoo” 
ervoer Heer Vinden hoe eigen volk eigen volk vermoordt, 
leerde Heer Vinden bedelen bij verwanten in Nederland en vrinden 
om een grote tros bananen – om tomtom te kunnen slaan. 
 

Het gedicht eindigt ermee dat “jij en ik” de tijd van de peredrups en zuurstokken niet 
vergeten kunnen. In een voetnoot bij het gezongen lied schrijft Leefmans: “Eerste regel van het 
volkslied, zoals uitgesproken door een Europese nieuwkomer.” Duidelijk bedoelt hij de 
toenmalige premier Den Uyl. Net zoals duidelijk is dat de grote mannen die de goede tijd 
voorspelden, onder meer Bruma en Arron zijn. Leefmans maakt duidelijk dat de 
onafhankelijkheid de staatsgreep bracht die leidde tot een moordpartij (hij neemt het 
eufemisme “de decembergebeurtenissen” niet in zijn mond) en tot armoede voor de bevolking.  

Er is nog een gedicht dat hetzelfde onderwerp heeft: ‘zou jij je beledigd voelen?’ (p. 94) 
Het is een volop ironisch gedicht waarin Leefmans zijn landgenoten de vraag stelt of ze zich 
beledigd zouden voelen als hij zegt dat we dommeriken zijn. Jarenlang hebben onze leiders 
verkondigd “dat de aap zou springen, zou rennen, zou vliegen,/ als hij eerst maar vrij zou zijn.” 
Maar toen de vrijheid kwam, bleek de aap een luiaard, die van andermans geld leefde. “Toen 
het geld op was, zocht hij ruzie met oude vrienden,/ met de familie zelfs; mensen die uit 
goedheid wilden helpen”. Interessant is de strofe: 
 

                                                 
200 Leefmans deelde mij mee dat hij een idiomatisch verschil voelde. “Yu no sa smeri” is voor zijn gevoel meer 
dan ruiken. Als het benadrukt wordt, geeft het aan dat je het niet zult zien, zelfs niet zult ruiken. Daarom smeri 
cursief en in het Nederlands “zelfs” erbij. 
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De aap vervloekt elk van zijn aapjes dat een andere boom beklom 
om te leren hoe de dingen ergens anders zijn gedaan, 
“want,”zegt de aap, “dat is niet ons eigen ding.” 
Maar nóg laat hij de eigen zaken niet naar ónze wensen gaan. 
Als ik zeg dat we dom zijn, vind je het een belediging? 
 

Leefmans gaat hier, net als in de Wereldomroepverhalen in tegen wat hij ziet als de 
neiging van Surinamers zich op te sluiten in de eigen benauwde kring. Het is ook een aanval op 
de stroming Wie Eegie Sanie, want dat is Sranan Tongo voor ons eigen ding. 

Er is ook een passage waar het verzet van Leefmans tegen de kuddegeest in doorklinkt: 
 
Ben je beledigd als ik ons dom zou noemen? 
Maar hoe moeten de mensen dan heten 
die aan lompe ezels horens geven en geweren? 
Vind je het erg als ik dat wij dom zijn zou beweren? 
Hoe noem je keurige grote mensen, 
die op de knieën gaan en halleluja roepen 
voor iedere aap met een pistool?   
 

Dit verzet tegen dom groepsgedrag kwam al in de Wereldomroepverhalen voor. Het 
gedicht ‘mijn vergif’ (p.90) heeft dit ook als thema: 
 
Met geen enkele vlag zal ik zwaaien; 
ik hoef niet op mijn krullend haar te wijzen, 
noch op het zwart van mijn navelstreng; 
ik hoef in geen enkele spiegel te kijken 
om te zien wat ’n gevlekte tijger ik ben. 
[…] 
In stilte schrijf ik, zonder lawaai; 
ik zal niet zwaaien met een geweer, 
zal je niet animeren om andermans kind 
te gaan beschieten, neen. 
Ik zal niemand opruien 
om zijn woede te betuigen, 
door een ander af te tuigen. 
 

Veel gedichten hebben als thema dat de ik-figuur terugdenkt aan een geliefde in 
Suriname, die tijdens zijn afwezigheid niet op hem heeft gewacht, en die hij niet terug kan 
vinden. Dat lijkt aanvankelijk ook zo te zijn in ‘mijn madama butterfly’ (p. 56). Tot een 
buurvrouw hem vertelt dat zijn “Vrouwe Vlinder” door een paar jongens is verkracht: 
 
zonder mededogen deden zij hun daad, 
en lieten het arme mens voor dood, naakt en 
blootsvoets liggen naast het gemak 
op het achtererf, tot de dag aanbrak. 
  

Aan het slot blijkt het verhaal symbolisch te staan voor wat er met Suriname is gebeurd: 
het is verkracht door de ondemocratische machthebbers: 
 
O, alle kankantries, kom, buigt het hoofd en krijt 
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om al die berichten uit Sranan die het hart doorboren. 
Buig het grote hoofd en krijt, grote tamarinde, 
om ieder verhaal uit Sranan dat de ziel verwondt. 
Er valt genoeg te treuren; wij zijn bang, hoge cocosboom,- 
door al het nieuws van ’t land dat ons afbreekt tot de grond. 
 

De oproep tot een democratische studentenorganisatie die Leefmans voor de 
Wereldomroep deed, krijgt zijn ideologische vervolg in Leefmans’ laatste dichtbundel als hij 
herhaaldelijk in niet mis te verstane bewoordingen de gang van zaken in Suriname 
principieel afwijst. Hij doet dit op dichterlijke wijze, via beeldspraak en wijst twee oorzaken 
aan: het kuddegedrag en het opsluiten in eigen kring. Tegen beide neigingen verzette hij zich 
al in de Wereldomroepverhalen. Hij hoeft zijn Surinamerschap niet bevestigd te zien door het 
opsluiten in eigen kring. In het Wereldomroepverhaal over Surinaamse meisjes in Nederland 
zei hij al: “Als je een echte Surinamer bent, dan hoef je dat niet te tonen als een zere duim, 
want je zult je hele leven een Surinamer blijven.” Dat werd in het gedicht ‘mijn vergif’: “ik 
hoef in geen enkele spiegel te kijken/ om te zien wat ’n gevlekte tijger ik ben.” 

De vrolijkheid en humor die in de Wereldomroepverhalen voorkomt, klinkt niet alleen 
door in de taalexperimenten van zijn gedichten, maar soms ook in het onderwerp van een 
gedicht, zoals in ‘kakkerlaks’ (p.65): 
 
Een kakkerlakse in Sur’name 
Zei tot haar kakkerlak:“Wat schamen? 
‘k Heb een ander op mijn rug genomen, 
Waardoor er 3-400 bij zijn gekomen; 
Maar zo zijn kakkerlakken, amen.” 
 
Proza 

In Kaf t no 5 (januari-februari 1959) publiceerde hij het verhaal ‘EEN VOOR JOU’. Het 
eerste opvallend verschil met zijn Wereldomroepverhalen is dat er geen ik-figuur is. Het heeft 
een personale vertelsituatie met de Nederlandse pater Boele C. ss. R. als hoofdfiguur. Hij is 
nog niet zo lang in Suriname en verbaast zich erover dat er zoveel bijgeloof is. Hij merkt tot 
zijn ergernis dat zijn mede-paters serieus discussiëren over occulte verschijnselen en er zelfs 
over publiceren, omdat ze geloven dat er meer tussen hemel en aarde is dan in Boeles 
opvattingen. Op een avond met beestenweer belt doodgraver Alex aan. Hij was nog een graf 
aan het delven toen hij twee stemmen in het Sranan hoorde. Ze waren aan het tellen en aan het 
verdelen: één voor jou, één voor mij. Aan het eind missen ze er nog eentje en ze bedenken dat 
die nog op de begraafplaats moet zijn. Pater Boele biedt aan met Alex mee te gaan naar de 
begraafplaats, zodat hij zijn werk kan afmaken. Net als de doodgraver de kist in het graf wil 
laten zakken, horen ze weer twee stemmen, nu in het Nederlands: “Maar dan nog twee, waar 
zijn díe dan?” Het antwoord: “Wel, die moeten nog op de begraafplaats zijn”. Alex raakt in 
paniek, maar pater Boele weet hem te kalmeren door te zeggen dat hij het werk maar de 
volgende ochtend moet afmaken. 

Het voorgaande is de hoofdlijn van het verhaal. Er tussendoor denkt Pater Boele terug 
aan net zo’n regenachtige avond, toen een vrouw hem zogenaamd voor haar zieke moeder 
haalde, maar hem onderweg probeerde aan te randen omdat hij zo mooi was. Slechts met grote 
moeite wist hij zich van de vrouw te bevrijden. Ook het lijk dat Alex aan het begraven was, is 
een geschiedenis die met het occulte karakter van het hoofdverhaal verweven is. Een vrouw 
was op de rivier op onverklaarbare wijze met boot en al omgeslagen en het lijk was 
onvindbaar. Het was die middag aangespoeld en was naar de begraafplaats gebracht.  
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De verteller geeft zelf nergens commentaar. Net als in de Wereldomroepverhalen 
vertelt hij zeer veel impliciet. Zo zegt hij nergens dat de stemmen van buiten de begraafplaats 
komen, en dat ze daar de geesten aan het verdelen zijn die ze van het kerkhof hebben 
meegenomen, maar dat wordt wel duidelijk uit de context. Ook niet dat de zielen die ze missen 
eerst de ziel van Alex is en later de zielen van Alex en Boele. Het thema van het verhaal komt 
ook in de Wereldomroepverhalen voor. Het gaat om aanpassing. Pater Boele geloofde in 
tegenstelling tot zijn mede-paters in het begin niet aan occulte gebeurtenissen, maar gaat na de 
ervaring op de begraafplaats als een geslagen rat huiswaarts. Nu gaat het niet over de 
aanpassing van Surinamers aan Nederland, maar van Nederlanders aan Suriname. Ook dit 
element wordt in kleine details aangestipt. Zo wordt zijn toog in de regen “van onderen natter 
en zwaarder. Ook geen praktische dracht voor dit land, het zware pilo.” 

Het staccato-element dat in de Wereldomroepverhalen zat, heeft Leefmans sterk 
aangedikt in zijn taalgebruik. Zo denkt pater Boele als Alex opgewonden bij hem komt: “Tot 
rust brengen. Zelf zeer rustig doen. Boele nam langzaam ’n sigaar uit de droogfles op tafel. 
Man rookte niet. Sigaret brandde wel in zijn vingers. Nou ja … Achterover zitten. Rekte. 
Beet. Stak op. Die man bééft.” Dit taalexperiment onderstreept de innerlijke verwarring 
waaraan Boele ten prooi is, zodat hij niet meer tot het formuleren van volledige zinnen komt.  

In Kaf t no 8 (februari-maart 1960) publiceert Leefmans het verhaal ‘Zwartemis’. Het is 
een personale vertelling. Hoofdfiguur is universitair docent Cock. Hij is ongehuwd, komt 
aangeschoten thuis, neemt een ontnuchteringsdrankje en voert een aantal rituele handelingen 
uit (sigaar aansteken, sleutel pakken om een lade te openen waar een Zweeds naturistenblad in 
ligt, haren kammen, naakt uitkleden, pyjama op haakjes hangen, tegenover een spiegel gaan 
zitten en plaatjes kijken). Het verhaal eindigt zo: “Boek op de schoot, open, plaatje één. Stilte. 
Vrede. Rust. Twee, rotzooi, drie ook, vier ook. Vijf, ja dat was het wel. Kreunde, keek in de 
spiegel, trok zijn linkerwenkbrauw op toen ’t verlossend gloria inzette.” 

Het verhaal zit vol vooruitwijzingen naar de masturbatiescène aan het slot. In het 
grootste gedeelte van het verhaal denkt Cock eraan hoe hij vrouwen van zich afhoudt en hun 
nieuwsgierige vragen naar zijn vrijgezel zijn omzeild. Ook denkt hij aan zijn vader die hem per 
ongeluk met een heggenschaar een litteken bezorgde, en hem voorhield dat hij eerst moest 
studeren en dat dan de vrouwen vanzelf zouden komen. Hij vraagt zich nu af: “Waar is mijn 
zoon vader?” Nog een vooruitwijzing naar het slot is zijn herinnering aan de tijd dat hij in 
Engeland woonde, waar om zijn naam gegniffeld werd. Leefmans vestigt hier subtiel de 
aandacht erop dat hij geen Kok, maar Cock heet, wat weer een aanwijzing is voor de clou. Ook 
denkt hij herhaaldelijk dat het gisteravond had moeten gebeuren, maar dat hij toen gestoord 
was door een student die langskwam. 

De titel ‘Zwartemis’ bevat de sleutel tot de interpretatie van het verhaal. Een zwarte 
mis is een dodenmis. De handelingen die Cock verricht voordat hij gaat masturberen, doen 
denken aan de nauwkeurige handelingen die een priester verricht bij het opdragen van de 
mis. Cock geeft geen leven, Cock is levend begraven omdat hij in het keurslijf van zijn 
opvoeding bleef steken en zijn enige plezier haalt uit het doen van zinloze rituele 
handelingen die voor hem noodzakelijk zijn om tot masturbatie te komen.201 De boodschap, 

                                                 
201 Leefmans geeft het volgende commentaar op deze interpretatie: “Het verhaal rond Cock ging om iemand die 
een heel ritueel moest maken, telkens als hij (eindelijk!) een grote boodschap kon doen. Hij maakte er een 
‘zwartemis’ van, een heksen-ritueel, dat dus achterstevoren verliep: het gloria kwam op het eind. Een flauw 
grapje, waar m.i. weinig diepzinnigs aan te ontdekken valt.” Het lijkt vreemd met de auteur van het verhaal van 
mening te verschillen, maar toch handhaaf ik mijn interpretatie. De uitweidingen over vrouwen, zijn vader en de 
vraag aan zijn vader waar zijn zoon is, komen in Leefmans interpretatie in de lucht te hangen. Dit 
interpretatieverschil komt misschien door de vele jaren die zitten tussen het schrijven en het herlezen van het 
verhaal. Een aanwijzing hiervoor is zijn opmerking dat hij sommige Wereldomroepverhalen helemaal niet 
herkende en dat hij het vreselijk zou vinden als naderhand zou blijken dat een deel van die verhalen niet aan zijn 
brein is ontsproten. Ik ben er zeker van dat John Leefmans die verhalen heeft geschreven. Al de gebruikte 
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verpakt in een destijds shockerend verhaal, is een variant op wat ook in de 
Wereldomroepverhalen als thema voorkwam: het aan de kaak stellen van kuddegedrag dat 
zich uit in zinloze rituelen. 

Stilistisch is het verhaal een voortzetting van het taalexperiment uit het verhaal ‘EEN 

VOOR JOU’. Het heeft dezelfde staccato-manier van vertellen, zonder dat er veel volzinnen zijn.  
Het laatst gepubliceerde verhaal van Leefmans verscheen in de bundel Mama Sranan. 

Het heet ‘Etsen’. Michiel van Kempen beschrijft het: “Leefmans gaf hiermee een levendig 
volkstafereel, had oog voor tal van folkloristische details en liet door een niet opdringerig 
toegevoegd vertellerscommentaar de alledaagse figuren tot uitzonderlijke karakters 
uitgroeien. Stilistisch was opmerkelijk dat hij veel impliciet liet, waar hetzelfde 
verhaalgebeuren zo gemakkelijk tot een plat realistische weergave had kunnen leiden.” (Van 
Kempen, 2002 IV, p. 512). Het is het enige verhaal van Leefmans dat op geen enkele manier 
refereert aan Nederland of Nederlanders. Het borduurt onder meer voort op de aandacht voor 
het occulte dat centraal stond in ‘EEN VOOR JOU’. Het taalgebruik is veel minder experimenteel 
dan in de Kaf t-verhalen. 
 
CONCLUSIES 

 
Kenmerkende elementen uit de Wereldomroepverhalen blijven in het werk van 

Leefmans voorkomen. Evenmin als in de Wereldomroepverhalen komen deze allemaal tegelijk 
in een gedicht of een verhaal voor. Deze elementen zijn: ironie; het sterk impliciet vertellen; 
een duidelijke aandacht voor zijn taalgebruik die bijzondere woorden en zinsconstructies 
oplevert; de voorkeur om iets in een beeld uit te drukken; vrolijkheid en humor die zijn werk 
vaak een speels karakter geven en een sterke voorkeur voor opsommingen om zo de indruk te 
wekken zo volledig mogelijk te zijn. Thematisch gezien komen ook elementen uit zijn 
Wereldomroepverhalen in zijn latere oeuvre voor. Dat zijn: een duidelijke voorliefde voor de 
democratie met daaraan verbonden een hekel aan een slaafse kuddegeest en de (vaak 
impliciete) boodschap dat mensen zich moeten aanpassen aan het land waar ze zijn. Zijn 
fascinatie voor een bijzonder taalgebruik groeit later uit tot echte experimenten. 

Er zijn ook verschillen. In zijn prozawerk gebruikte Leefmans alleen in de 
Wereldomroepverhalen een ik-figuur als verteller. Het kan zijn dat hij hier evenals vele andere 
beginnende auteurs automatisch koos, maar het kan ook te maken hebben met het feit dat hij 
zelf zijn verhalen presenteerde en zich dus direct tot de luisteraars richtte. In de poëzie komt 
wel een ik-figuur voor, maar deze is gericht op zijn binnenwereld, terwijl de ik-figuur van de 
Wereldomroepverhalen vertelt over de buitenwereld. Zijn poëzie gaat daarom vaak over een 
geliefde, terwijl dit element in de Wereldomroepverhalen helemaal ontbreekt. 

Het is verder opmerkelijk dat Leefmans zijn eerste prozawerk, de 
Wereldomroepverhalen, eerst in het Sranan schreef en daarna vertaalde in het Nederlands en 
dat hij dit weer doet in zijn laatste dichtbundel Op’a batra / Open die fles. 

De vraag welke invloed de Wereldomroepverhalen hebben gehad op de ontwikkeling 
van Leefmans als schrijver vindt in de voorafgaande alinea’s al gedeeltelijk een antwoord. In 
de verhalen heeft hij ervaring opgedaan in het impliciet vertellen, met het gebruik van ironie en 
een aanzet tot taalvernieuwing gedaan. Dit laatste trekt hij in de daarop volgende gedichten en 
verhalen soms tot in het extreme door, waardoor de taal zelf vaak onderwerp van een gedicht 
wordt en hij een van de dichters is die meta-poëzie schrijft. Het vertellen voor de 
Wereldomroep functioneerde bij Leefmans als een oefening en sterkte hem ook in het gevoel 
dat hij lol beleefde aan het schrijven. Daar kwam bij dat hij zich niet verplicht voelde elke keer 

                                                                                                                                                         
verhalen zaten in handschrift in het draaiboekenarchief en het handschrift is het kenmerkende handschrift van 
Leefmans. 
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een literair hoogstandje te leveren. Achteraf zegt hij dat hij “gewoon iets interessants wilde 
vertellen en niet perse iets literairs.”  

Alleen al door het feit dat de Wereldomroepverhalen zijn eerste gepubliceerde verhalen 
zijn, nemen ze een bijzondere plaats in binnen het oeuvre van Leefmans. Daar komt bij dat een 
aantal ( ‘Nederlands Verjaarsfeest’, ‘Surinaamse meisjes in Nederland’, ‘Holland Waterland’, 
‘’n Zondag in de zomer’, ‘Verlof in Nederland’ en ‘Hosz pitá’) geslaagde miniatuurtjes zijn, 
die de vraag oproepen waarom Leefmans niet meer van dit soort werk heeft geschreven. Het 
antwoord lijkt te liggen in zijn zucht tot experimenteren met taal, die hij in deze verhalen voor 
een groot publiek niet kon botvieren en in het feit dat hij zich meer wilde richten op zijn 
binnenwereld. Dat leverde ook interessant werk op, maar vermindert het gevoel niet dat het 
jammer is dat Leefmans niet meer werk in dit genre heeft geschreven. Door de onderwerpen 
die hij aansnijdt en het gebruik van volzinnen, staan ze binnen zijn oeuvre apart.  

De slotconclusie is dat de Wereldomroep Leefmans aan het schrijven van verhalen 
heeft gezet, waardoor hij ervaring opdeed met elementen die hij in zijn latere werk zou 
uitbouwen, terwijl dit minstens zes aardige verhalen opleverde, die helaas zijn vergeten. Maar 
voor de ontwikkeling van Leefmans als schrijver waren ze belangrijk. Een student aan het 
schrijven van verhalen zetten, dat was de bijdrage van de Wereldomroep aan de ontwikkeling 
van Leefmans en dus aan de ontwikkeling van de Surinaamse literatuur. 
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12. INCIDENTELE MEDEWERKERS 

 
Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreek ik de literaire bijdragen van mensen die slechts een of een 
enkele keer met eigen oorspronkelijk werk voor de microfoon kwamen. Hiertoe behoren ook 
Johan Ferrier en Raúl Römer, hoewel zij veel spinverhalen hebben verteld, maar hierbij putten 
zij uit de orale traditie, waaraan ik een apart hoofdstuk heb gewijd. Van W. Halfhide en Carlo 
Elassaiss is slechts één verhaal bewaard gebleven. Bij Ferrier, Halfhide en Elassaiss geldt dat 
zij verder geen literair werk hebben gepubliceerd, zodat bij hen niet de subvraag gesteld kan 
worden welke rol hun Wereldomroepverhalen speelden in hun verdere oeuvre. Römer heeft 
wel een literair werk op zijn naam staan: Mari di Malpais, een adaptatie van het 
middeleeuwse Mariken van Nieumeghen, maar er is geen enkel verband tussen zijn 
Wereldomroepverhalen en dit toneelwerk, zodat ook bij hem voornoemde subvraag niet wordt 
gesteld. In dit hoofdstuk bespreek ik ook de zeven geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven 
bijdragen van Henk Dennert. Hij heeft wel enige gedichten gepubliceerd, maar staat vooral 
bekend als stimulator van de Antilliaanse literatuur. Bij hem komt wel de subvraag aan de 
orde.  

Biografische gegevens over Ferrier en Römer heb ik al in het hoofdstuk over orale 
literatuur gegeven. De paragrafen over de andere schrijvers beginnen kort met biografische 
gegevens, voorzover deze te achterhalen waren. Hierna geef ik een overzicht van de bijdragen 
die ze geleverd hebben, met een analyse ervan. Elke paragraaf eindigt met conclusies over het 
belang van de bijdragen. Aan het eind van het hoofdstuk komt de hoofdonderzoeksvraag aan 
de orde. Ik behandel de schrijvers in chronologische volgorde, waarbij de datum van hun 
eerste bijdrage het indelingscriterium is.  
  
Johan Ferrier 

Johan Ferrier is in Suriname en Nederland literair gezien bekend als verteller van 
spinverhalen, dus als doorgever van de orale traditie. Maar uit het draaiboekenarchief blijkt 
dat hij ook twee reisverhalen heeft geschreven over bezoeken aan het buitenland.202 Het eerste 
is uitgezonden op 19 december 1949 en is getiteld ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’. Het 
is verhoudingsgewijs een lange bijdrage. Het typoscript bestaat uit zeven volgetikte blaadjes 
A-4 formaat. Het tweede heet ‘Reis naar Italië’ en vermeldt als uitzenddatum 23 juni 1950. 
Deze bijdrage is even lang als de eerste. Er stond oorspronkelijk als spreker vermeld: “de 
Heer Joh. H. Ferrier”, maar dit is met de hand veranderd in: “Drs. Joh. H. Ferrier.” Op dit 
typoscript staat ook de aankondiging van de omroeper: “Wie verre reizen doet kan veel 
verhalen. Onze vriend en medewerker Drs. Johan Ferrier, een Surinaams onderwijzer, die op 
het ogenblik in Nederland zijn studies voortzet, heeft kortgeleden een bezoek gebracht aan 
Italië.203 Hij was er zo enthousiast over, dat hij ons vroeg of hij zijn landgenoten in Suriname 

                                                 
202 In zijn memoires [Jansen van Galen 2005: 57] vertelt hij dat hij vaak in de studio van de Wereldomroep zat 
“om zijn landgenoten op de hoogte te stellen van wat er in Nederland omgaat of Anansitories te vertellen.” Ik 
heb buiten de spinverhalen slechts deze twee bijdragen van Ferrier aangetroffen, maar de periode van 31 
augustus 1947 tot 18 februari 1949 ontbreekt geheel in het draaiboekenarchief. Het is dus mogelijk dat Ferrier in 
deze ontbrekende periode regelmatig voor de Wereldomroep sprak. 
203 Drs. is ook hier in de tekst met de hand bijgeschreven. De vermelding dat hij een onderwijzer is, is op dat 
ogenblik niet meer juist. Hij was toen al bezig te promoveren. Het is waarschijnlijk dat Van de Walle de intro 
heeft geschreven. De schrijver ervan kende Ferrier duidelijk al wat langer (“onze vriend”) want het is zeker dat 
hij en Ferrier elkaar kenden uit de tijd dat Van de Walle in Suriname was. Ferrier refereert daar zelf aan in: 
Jansen van Galen 2005: 41. Of de relatie tussen hen altijd vriendschappelijk was, valt niet meer te zeggen. Wel 
moeten ze een duidelijk verschil van mening hebben gehad, want Ferrier had toen een leidende rol in de Unie 
Suriname, waarin volgens Gobardhan-Rambocus [2001: 320] de toon werd aangegeven door lichtgekleurde 
Creolen, die zich verzetten tegen invoering van algemeen kiesrecht. Van de Walle gaf in zijn rapport Suriname 
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en op de Antillen daarover iets mocht vertellen. Ga je gang, zeiden we hier en zo komt het, 
dat Johan Ferrier uit Suriname iets zal vertellen over zijn reis naar Italië.”204 

Beide vertellingen worden nadrukkelijk aangekondigd als reisverhalen van een 
Surinamer. In het eerste gebeurt dit in de titel, ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’, in de 
tweede in de intro waar staat dat hij zijn landgenoten in Suriname en op de Antillen graag iets 
wil vertellen. Het schept de verwachting dat hij een Surinaams referentiekader gebruikt, dus 
vergelijkingen treft met Suriname. 

‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ begint met het noemen van een aantal plekken 
die Ferrier in Brussel heeft bezocht: de Grote Markt, het Paleis van Justitie, de Kerk van Onze 
Lieve Vrouwe der Overwinning, het Monument van de Onbekende Soldaat, de 
Cinquantenaire, pleinen en terrasjes. Slechts over de Grote Markt en het Paleis van Justitie 
weidt hij met een paar zinnen uit. Op de Grote Markt voelt hij zich op historische bodem, 
“want men wijst je de plek aan, waar Egmond en Hoorne werden onthoofd, vertelt je 
bijzonderheden van de verschillende geveltjes, die natuurlijk reeds je aandacht trokken, omdat 
door de Amsterdamse geveltjes je belangstelling voor dergelijke gevelversieringen reeds 
wakker is gemaakt.” Het Paleis van Justitie is vooral interessant om het prachtige uitzicht dat 
je daar hebt, “want als je […] over de borstwering naar beneden kijkt, dan zie je de stad onder 
je liggen en zie je de rook van de fabrieken de meestal rode daken tekenen in tinten van licht – 
tot donkerrood, waar de eigenlijke lichtere kleur van de gebouwen dan sterk afsteekt.” Uit 
deze zin blijkt de intentie van Ferrier om een fraaie beschrijving van het uitzicht te geven. 
Over andere plekken in Brussel weidt hij niet uit. Zo beveelt hij wel “de Musea” aan en hij 
voegt eraan toe dat hij het Museum Wiertz “het merkwaardigste vond”, maar waarom hij dat 
vond, vermeldt hij niet, zodat het lijkt alsof hij zich richt tot mensen die de Brusselse musea 
kennen en dus ook weten wat het merkwaardige aan dit museum is, net zoals hij er eerder van 
uitging dat zijn Surinaamse publiek weet wie Egmond en Hoorne waren. Nu is dat laatste 
misschien niet ten onrechte, omdat de Nederlandse geschiedenis in die tijd nog volop op de 
Surinaamse scholen werd onderwezen, maar het is uiterst dubieus dat zijn Surinaamse publiek 
wist dat Wiertz een Belgische schilder is, laat staan wat het bijzondere is van het museum dat 
aan hem is gewijd. 

Ferrier heeft het niet alleen over gebouwen, hij vertelt ook over mensen in Brussel. Hij 
zag een oude vrouw kantklossen: “Wat die toveren kan met speldjes en draadjes.” Ze klaagt 
over een vermoeide rug van het lange zitten. Door wat hij ziet en hoort is hij de prijs van “de 
verschillende kantjes, zakdoekjes en kraagjes” met andere ogen gaan bekijken. Uit Nederland 
komend verbaast hij zich dat in de etalages van alles te koop ligt: “Niets op de bon! Vlees, 
textiel en zo kon je zo maar kopen. Dat was prachtig.” Maar zijn waardering verandert als hij 
hierover “met gewone werklieden” spreekt en hoort “dat de goederen niet te betalen zijn voor 
de doorsnee werkman”. Ferrier laat de luisteraar zelf de conclusie trekken dat de Belgen dus 
ook met de naweeën van de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, zij het op een andere 
manier dan de Nederlanders. Op de terrasjes krijgt hij een indruk van de aard van de Belg: 
“Een vrijer en vrolijker type dan de doorsnee-Nederlander […]. Maar naar het schijnt allen 
boordevol problemen […] als de Koningskwestie, de Benelux, de hoge prijzen en wat al niet 
meer.” 

                                                                                                                                                         
een vernietigend oordeel over deze elite en hun ingenomen standpunt. Ik betwijfel of er dus inderdaad sprake 
was van vriendschap, temeer omdat Ferrier me vertelde dat hij bij de Wereldomroep niet met Van de Walle te 
maken had gehad, omdat deze pas later kwam. Dat is feitelijk niet juist, maar het wijst op verdringing bij Ferrier. 
 
204 Het is de enige keer dat ik in de draaiboeken aantrof dat een schrijver zichzelf aanbood. Uit het bewaard 
gebleven verhaal van Halfhide blijkt dat hij dit ook heeft gedaan. (Zie verderop in dit hoofdstuk). Van Van de 
Walle weet ik dat Boeli van Leeuwen dit ook deed, als hij geld nodig had. Maar het zijn hoge uitzonderingen; in 
verreweg de meeste gevallen lag het initiatief bij de Wereldomroep. 
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Het gedeelte over Parijs begint bijna lyrisch: “Als je Parijs bezocht hebt, dan kan je 
begrijpen, waarom de Fransman over deze stad spreekt als over zijn bruidje, waarom de 
vreemdeling die er eens geweest is, steeds weer een soort heimwee voelt naar deze stad. Want 
ofschoon ik door de beperkingen op het gebruik van electrisch licht Parijs niet gezien heb als 
de Ville Lumière (de lichtstad) en ik door de vergaderingen slechts nu en dan een stukje van 
Parijs kon zien, moet ik wel zeggen, dat er van het geheel een haast onbeschrijflijke charme 
uitgaat.” Als een Fremdkörper staat in deze passage de mededeling dat hij door de 
vergaderingen slechts nu en dan een stukje Parijs kon zien. Er blijkt uit dat Ferrier in Parijs is 
om te vergaderen en hij gaat er kennelijk vanuit dat zijn luisteraars weten om wat voor 
vergaderingen het gaat. Hij laat in deze passage overigens niet na zijn luisteraars erop te 
wijzen dat ook Parijs met de naweeën van de oorlog te maken heeft. 

Met smaak beschrijft hij vervolgens de Étoile, waar hij kennis maakt “met het 
onbegrijpelijke Franse verkeer. Een gewirwar van door en langs elkaar snellende auto’s, 
karren en fietsen, de met een fluitje en een witte staf gewapende verkeersagent, die naar het 
schijnt zich slechts bezig houdt met het zwaaien van zijn staf. Maar dan hoor je plotseling het 
schrille fluitje, gevolgd door het knarsen van remmen en het verkeer is in een andere baan 
gelegd. Vermakelijk ook de chauffeurs tegen elkaar te horen schelden. Ik heb nog nooit 
chauffeurs bij het minste of geringste elkaar zo heerlijk ervan langs horen geven als hier.” 
Hierna beschrijft hij het uitzicht vanaf de Eiffeltoren, waarbij hij inzoomt op de Sacré Coeur 
wat eindigt met een geslaagde beeldspraak: “De Sacré Coeur, die op zichzelf prachtig is en 
die vanuit de lagere delen van de stad zo prachtig getekend is in het laatste zonnelicht, als de 
zon na deze lagere delen verlaten te hebben afscheid van Parijs neemt met een laatste kus aan 
de koepel van de Sacré Coeur.”  

De kus van de zon aan de koepel brengt hem op de liefde: “Een kusje. Ach, wat wordt 
er niet gekust en geliefd in Parijs […]. Overal kan je ze zien, de verliefde en minnende 
paartjes, in de parken, in de metro, in de bus. En als je er een opmerking over maakt, dan 
antwoordt er een uit je gezelschap: Ach mijnheer, ici on fait l’amour comme passé-temps 
[sic]. Als tijdverdrijf de liefde. Het heeft er werkelijk heel veel van.” Door de toegevoegde 
vertaling laat Ferrier zien dat hij er niet vanuit gaat dat zijn Surinaamse publiek de Franse taal 
beheerst. 

Na deze levendige beschrijvingen volgt een minder geïnspireerd stuk waarin de Notre 
Dame, de vlooienmarkt, de Vogelmarkt, het Palais des Invalides, het Pantheon, het Louvre, de 
Hallen, de Seine, Montmartre en het Quartier Latin worden genoemd zonder dat Ferrier er 
veel over vertelt. In dit stuk zijn twee opmerkingen interessant omdat ze direct of indirect met 
Suriname te maken hebben. Over het Pantheon zegt hij dat daar Frankrijks groten begraven 
liggen, “waaronder ook de negergouverneur Eboué, ons welbekend uit de laatste 
wereldoorlog.” Ferrier heeft het over Félix Éboué, die leefde van 1885 tot 1944. Hij was 
geboren in Cayenne, Frans Guyana, het buurland van Suriname. Hij ging in Franse koloniale 
dienst en werd in 1936 gouverneur van Guadeloupe als eerste zwarte die ooit gouverneur 
werd. In 1939 werd hij gouverneur van Tsjaad. In 1940 was hij de eerste gouverneur die de 
regering in ballingschap van Charles de Gaulle steunde, waarna hij werd benoemd tot 
gouverneur-generaal van heel Frans Equatoriaal Afrika.205 Met het noemen van Éboué als een 
van Frankrijks groten die in het Pantheon begraven liggen toont Ferrier dat hij er trots op is 
dat een kleurling uit het naburige Frans Guyana tot het allerhoogste ambt kon opklimmen 
binnen het Franse koloniale systeem, iets wat in Nederland nog niet mogelijk was. 

Een directe verwijzing naar Suriname maakt Ferrier als hij op een terras in 
Montparnasse zit en kijkt naar het flanerende publiek: “Wat een verschillende typen zijn er in 
Parijs. Je hebt er mensen van allerlei ras en van allerlei nationaliteit en kleur. En je kan het 

                                                 
205 Gegevens ontleend aan de.wikipedia.org/wiki/Félix Éboué 
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niet laten vergelijkingen te treffen met de grote verscheidenheid, die je ook in ons land hebt.” 
Ferrier geeft hiermee aan dat hij zich in zekere zin thuis voelt door de aanblik van allerlei 
rassen. Het is een gevoel dat meer Surinamers hadden als ze in die tijd in Parijs kwamen, 
onder andere ook Hugo Pos [Zie: De Roo 1986: 28/29]. Ferriers opmerking laat zien dat 
Frankrijk dan al een multi-culturele samenleving is. Uit het feit dat hij de aanblik van allerlei 
rassen opmerkt in Parijs en dus iets opmerkelijks vindt, blijkt dat hij dit in Nederland niet 
gewend was. 

Hierna volgt een passage over het Parijse openbaar vervoer waarbij hij benadrukt dat 
het goedkoop is. Tenslotte beschrijft Ferrier nog twee aspecten van het Parijse leven: uit eten 
gaan en het nachtleven. Hij noemt Parijs “de stad van de lekkerbekken”. De chefs komen 
vragen of het lekker is, of komen zeggen dat je iets langer moet wachten omdat het gerecht 
een van zijn spécialités is. Ze zijn teleurgesteld als je te vlug moet eten. Dan zeggen ze: “Maar 
mijnheer, dan kunt U niet van Uw eten genieten”. Ferrier voegt eraan toe: “Inderdaad, waar 
het bij het eten om gaat, is het genieten.” In het deel over het nachtleven noemt hij 
verschillende mogelijkheden: muziekoptredens, de Comédie francaise, studentencabaretjes en 
shows. Van de laatste noemt hij het Casino de Paris en de Follies Bergères eufemistisch 
“groots-opgezette shows met uitstalling van veel vrouwelijk schoon.” Of hij deze shows ook 
met eigen ogen heeft gezien, wordt niet duidelijk. 

In ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ ligt de nadruk op wat Ferrier als reiziger 
meemaakt. In het gedeelte over Brussel beslaat dit 34 regels, terwijl er 16 over de historie 
gaan. In het deel over Parijs is dat respectievelijk 131 regels tegenover 30. Over Brussel is het 
deel over het kantklossen, dat hem anders tegen de prijzen deed aankijken, het uitvoerigste: 
24 regels. Over Parijs is dat het deel over uit eten gaan met 23 regels, met daarop volgend de 
uitweiding over het goedkope openbaar vervoer met 16 regels. Het tellen van de regels mag 
misschien ridicuul lijken, maar het is wel een indicatie voor wat Ferrier het meest opvalt: 
genieten van eten en de prijzen. Het verhaal geeft mede hierdoor vooral een tijdsbeeld. 

Op sommige plaatsen is te zien dat Ferrier probeert mooie omschrijvingen te geven. 
Ook de opbouw geeft hij aandacht, want hij zorgt voor vloeiende overgangen. Het verhaal 
blinkt niet uit in literaire waarde, met name doordat Ferrier te weinig details vertelt. Het is wel 
een enthousiast verteld verhaal, waarbij de kwalificatie “prachtig” het meest valt, zes maal in 
totaal. Verder komen termen voor als “onbeschrijfelijke charme”, “onvergetelijke aanblik”, 
“mooi aangelegd”, “genieten van sprankelende lichtjes” en “vol bewondering”.  

In opzet vertoont ‘Reis naar Italië’ veel overeenkomsten met ‘Een Surinamer ziet 
Brussel en Parijs’. Ferrier gaat van stad naar stad: Milaan, Florence, Rome, Vaticaanstad, 
Pompeii en Napels. Van elke stad roemt hij een aantal bezienswaardigheden, daarbij noemt 
hij ze vaker dan dat hij echt een beschrijving ervan geeft. Het zijn vooral historische 
gebouwen die hij noemt, waarbij hij telkens zegt uit welke perdiode ze stammen. Ook de 
namen van kunstenaars komen rijkelijk voor zonder dat hij echt op hen ingaat. Een voorbeeld 
hiervan is wat hij over Florentijnse kunstenaars zegt: “Giotto door zijn schilderstukken, 
Andrea Pisano, Orcagna en andere grote meesters door hun architectuur en beeldhouwwerken, 
hebben ieder op eigen typische wijze bijgedragen tot de schoonheid van de door de natuur 
reeds zo rijk begenadigde stad.” Het is name dropping zonder informatieve waarde voor een 
publiek zonder klassieke opleiding.  

Net als in “Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ komt het voor dat je verwacht dat 
Ferrier meer over iets gaat vertellen, terwijl hij dat niet doet. Zo bezoekt hij in Rome de 
catacomben met als gids een priester die hem met een flambouw bijlicht. Ferrier zegt dan: 
“Ondertussen vertelt hij je op gezellige toon alle bijzonderheden.” Je verwacht dan op z’n 
minst een enkele bijzonderheid te horen, maar de volgende zin luidt: “Natuurlijk zult U ook 
wat willen horen van het moderne Rome.” 
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Ook in ‘Reis naar Italië’ staan zinnen waar een zekere literaire pretentie niet aan 
ontzegd kan worden. Zo zegt hij over het Colosseum: “Wat zouden deze stenen, als ze 
spreken konden, al niet vertellen van gruwelen, wreedheden, heldenmoed en 
geloofsvertrouwen, van gladiatoren, leeuwen, martelaren, van juichend en zich aan de 
bloedlucht dronkenademend publiek, van in zwijm vallende jonkvrouwen, en van machtige 
caesars.” Nog een overeenkomst met zijn eerdere reisverhaal is dat hij weinig ontmoetingen 
met mensen heeft. In Florence raakt hij in gesprek met een inwoner die bemerkt hoe Ferrier al 
het moois van Florence waardeert. In Rome trekt een vriendelijke Italiaan hem aan zijn jas om 
hem te wijzen op het Palazza Venezia, waar Mussolini woonde. Over zijn ontmoetingen met 
Italianen in het algemeen zegt hij: “Wat je […] dadelijk opvalt is het opgewekte humeur van 
de Italianen, hun hulpvaardigheid en hun belangstelling voor alles wat je van je land en van 
jezelf vertellen kunt.” Veel meer dan dit vertelt hij niet over zijn ontmoetingen met Italianen, 
hoewel hij er, zo blijkt uit een tussenzinnetje, niet op vakantie is. Hij zegt namelijk dat je in je 
vrije tijd praktisch niets anders doet dan naar musea en basilieken gaan. Wat hij dan in zijn 
werktijd in Italië doet, vermeldt hij niet, alweer een overeenkomst met het eerdere verhaal. 

Het grootste gedeelte van ‘Reis naar Italië’ gaat over historische gebouwen, 
kunstwerken en figuren. Niet minder dan 142 regels gaan over het verleden, terwijl dat er 
maar 50 over het heden zijn. Wat Ferrier zegt als hij overgaat van Florence naar Rome, is in 
feite een abstracte samenvatting van het hele stuk: “Na Firenze Roma! Voelde je je in het 
rustige Florence bij tijd en wijle in de historie teruggeplaatst, in Rome tuimel je als het ware 
van de ene eeuw in de andere. […] Je loopt er de eerste dagen als in een droom rond. Een 
droom van onwerkelijkheid, want je geschiedenisboeken zijn nu levend van inhoud geworden. 
Alles opnoemen zou te ver voeren”. Ferrier is opgewonden omdat hij de schoonheid van wat 
hij in zijn opleiding aan historische en culturele bagage over het klassieke Europa meekreeg, 
nu met eigen ogen ziet. Het is zoveel dat hij niet alles kan opnoemen, zegt hij. Toch noemt hij 
veel zonder daarbij verdere bijzonderheden over de genoemde gebouwen, kunstwerken en 
kunstenaars te geven. Veel sterker dan in ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ positioneert 
Ferrier zich als een bezoeker die al kennis heeft van wat hij ziet en die kennis ook bij zijn 
luisteraars aanwezig acht, omdat hij ervan uitgaat dat ook zij dezelfde Eurocentrische 
opleiding hebben gehad.  

Geheel in deze lijn is dat hij wel meldt als iets anders is dan wat hij erover heeft 
geleerd. Dit gebeurt in Rome: “Je bezoekt er het Pantheon, […] kijkt op het Kapitool 
verbaasd, omdat je de ganzen niet hoort.” De ganzen, zegt Ferrier, en een verdere toelichting 
ontbreekt, waaruit blijkt dat hij ervan uitgaat dat ook de luisteraar gakkende ganzen bij het 
Capitool verwacht. Eenzelfde veronderstelde gemeenschappelijke kennis van spreker en 
luisteraar blijkt uit het gebruik van het lidwoord de als hij het museum in Pompeii bezoekt en 
vertelt wat daar achter glas wordt bewaard: “Munten, beeldjes, vaatwerk, druivenpers, enz. de 
versteende trouwe schildwacht, die tot het uiterste op zijn post bleef en zijn neus beschermend 
met zijn hand de dood vond, de versteende hond in de straat gestikt, enz. enz.”  

De enige keer dat hij in ‘Een reis naar Italië’ iets aan zijn Surinaamse publiek uitlegt, 
waarvan hij vermoedt dat het niet weet waar hij het over heeft, gebeurt als hij het heeft over 
het moderne Italië. Hij legt dan uit wat scooters zijn: “een soort motorfietsen, die erg veel op 
kinderstepjes lijken”. Als men in de Romeinse oudheid scooters had gehad, zouden we deze 
originele verduidelijking van Ferrier hebben moeten missen.  

Was ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ al een enthousiast verhaal, in ‘Reis naar 
Italië’ kent zijn bewondering werkelijk geen grenzen. Weer is prachtig de meest gebruikte 
kwalificatie (zeven keer), gevolgd door schoonheid (vijfmaal) en mooi (drie keer). Daarnaast 
komt een keur van andere lovende kwalificaties voor: “aan kunstschatten zo rijk”, 
“basiliekenpraal”, “flonkerend Rome”, “rijkdom aan bloemen”, “wonderschoon”, “je moet 
wel poëtisch worden”, “indrukwekkend”, “rijke verleden”, “grote meesters”, “renaissance in 
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hoogste bloei”, “onvergetelijk werk”, “machtig bouwwerk”, “heel indrukwekkend”, 
“overweldigend”, “harmonisch ontworpen”, “eerbiedige stilte”, “juweeltje” en “een schilderij 
waar je niet op uitgekeken raakt”. De meeste aandacht geeft Ferrier aan Vaticaanstad (55 
regels). 

Ferrier heeft het niet alleen over de schatten uit het verleden. Het uitvoerigst over het 
heden is hij over een bezoek aan een werkplaats waar cameeën worden gemaakt. Dit zijn 
voorstellingen in reliëf doordat de achtergrond is weggeslepen. Ze worden gebruikt bij 
sieraden en ringen. Onderweg naar Pompeii bezoekt hij deze werkplaats. Ferrier hierover: 
“Uit zeeschelpen worden de Cameeën en steentjes voor ringen vervaardigd, terwijl deze 
zeeschelpen ook verwerkt worden tot artistieke lampjes. Daarnaast ook inleg- en uitsnijwerk 
van schildpad. Je vraagt jezelf dan af, of dat ook niet bij ons zou kunnen. We hebben ook van 
die grote schelpen, en schildpad vind je als het ware zonder moeite aan ons strand. De 
vaardigheid, die de werkers hier bezitten, en die hun in staat stelt alles na te maken? Die 
krijgen onze jongens en meisjes bij oefening ook wel. Een geduldwerkje is het zeker. Maar als 
je het resultaat ziet en bemerkt, welke prijzen ervoor worden betaald, dan bemerk je ook, dat 
de moeite wel beloond wordt.” De passage eindigt dus met een verwijzing naar wat in 
Suriname ook zou kunnen.206 

Soms spiegelt hij heden en verleden. Naar aanleiding van het Colosseum verzucht hij:             
“ ‘Panem et circenses’ – brood en spelen, om het Volk in bedwang te houden. Toen! En nu!” 
Concrete voorbeelden uit het heden geeft hij echter niet. Hij vergelijkt het heden en verleden 
ook als hij het heeft over Mussolini, die vanaf een klein balkonnetje van het Palazza Venezia 
het Italiaans volk toesprak. Ferrier laat hierop volgen: “Men spreekt nu nagenoeg niet meer 
over hem en schijnt hem zo gauw mogelijk te hebben willen vergeten.” 

In Rome valt het Ferrier op dat er geen middenstand schijnt te zijn: “Het is óf grote 
rijkdom en welstand, óf armoede.” Er zijn moderne woonwijken met ruime parken en pleinen, 
“maar je kan er ook de krotten en dichtbevolkte achterbuurten zien.” In Napels geniet hij van 
het mooie uitzicht op de baai, maar “rondom dit mooie, zie je armoede. Armoede, die spreekt 
uit de sloppen en stegen van het havenkwartier, uit de kleding van de mensen. Armoede, die 
mede het gevolg is van de werkeloosheid, die je overal tegengrijnst, die spreekt uit de veertig 
of meer man, [die] staan te kijken naar die ene, die werkt. Italië is ook hierin het land der 
bittere tegenstellingen.” Merkwaardig is dat Ferrier zegt dat Italië ook hierin het land der 
bittere tegenstellingen is, terwijl er in zijn hele verhaal geen enkele andere bittere 
tegenstelling voorkomt.  

De aannames van Ferrier over zijn luisteraars en zijn positionering zijn historisch 
gezien niet zo verwonderlijk. Zoals al gezegd maakte hij deel uit van de Creoolse elite. Deze 
had de Europese cultuur als ideaalbeeld. In zijn geautoriseerde biografie zegt hij dan ook: 
“Wij streefden naar de vorming van goed opgeleide mensen die later hun plaats zouden 

                                                 
206 Dat Ferrier hier voorstelt de zeeschildpadden te gebruiken als materiaal voor cameeën en ze hier dus voor te 
gaan vangen, zal misschien verwondering wekken, omdat deze dieren beschermd zijn. Dat waren ze toen 
helemaal niet. Integendeel. Ik vond bijvoorbeeld een door de West-Indische afdeling op 18 april 1947 
uitgezonden kookrubriek door mevrouw R. Seppen-de Wekker. Zij geeft een recept voor biefstuk van schildpad 
en vertelt ondertussen dat er ruime aanvoer is als de schilpadden eieren gaan leggen, omdat ze dan het 
makkelijkst te vangen zijn. Ze vertelt ook dat men schildpadsoep “op Curaçao en ook in Suriname heus niet 
uitsluitend uit een conservenblikje hoeft te tappen. Omdat het echte schildpadvlees goedkoper is dan 
bijvoorbeeld rund- of varkensvlees, kunt U een heerlijke schildpadsoep maken”. Edith van der Wal van 
Tortugaruba, de Arubaanse stichting die zich beijvert voor de bescherming van de zeeschildpadden, deelde mijn 
verontwaardiging over deze kookrubriek niet. Het was volgens haar toen geen probleem, omdat er alleen 
gevangen werd voor lokale consumptie. Het probleem ontstond toen er op industriële basis op schildpadjacht 
werd gegaan.  
Het verbaast me overigens dat Ferrier geen vergelijking trekt tussen een camee en het houtsnijwerk en de 
kalebasversieringen van de marrons in Suriname. Van de Walle [1945: 10] spreekt dan ook lovend over hun 
houtsnijwerk. 
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kunnen innemen in een moderne Surinaamse samenleving. Ons ideaal was hen tot de 
Westerse cultuur te brengen, met het Nederlandse onderwijs als voorbeeld.” [Jansen van 
Galen 2005: 38]. Italië is een van de belangrijkste bakermatten van deze cultuur en hij laat in 
deze bijdrage zien dat hij op de hoogte is van wat er te zien is, ook al voordat hij het heeft 
gezien. Hij neemt deel aan deze Europese cultuur, evenals dat hij veronderstelt dat zijn 
luisteraars dat ook doen. Wat dit betreft is ‘Reis naar Italië’ een interessant cultureel 
document omdat het over de kwestie van culturele oriëntatie niet theoretiseert, maar de 
schrijver de zijne in een op het oog gewoon reisverhaal blootgeeft.  

Het is helemaal niet onmogelijk dat Ferrier ‘Reis naar Italië’ bedoeld heeft als een 
versluierde vorm van propaganda voor culturele oriëntatie op Europa in een tijd dat die 
oriëntatie in Suriname ter discussie stond [Zie: Jansen van Galen 2005: 37/38]. Aanwijzingen 
hiervoor zijn in dit geval het feit dat Ferrier zelf vroeg of hij dit verhaal mocht vertellen en het 
feit dat hij zo verschrikkelijk enthousiast is dat hij met eigen ogen heeft gezien hoe mooi, 
schoon, prachtig, harmonisch, indrukwekkend en wat niet al in werkelijkheid is wat hij 
voordien slechts uit zijn geschiedenisboekjes kende. Een droom kwam uit voor hem. De 
boodschap aan de luisteraars is dan ook: kijk hoe mooi die Europese cultuur is, gooi al die 
schoonheid niet weg. Het is een actuele boodschap in die tijd, want er werd stevig 
gediscussieerd over de richting die het cultuurbeleid op moest gaan. Die discussie woedde al 
een tijdje in de Surinaamse studentenkringen in Nederland en Ferrier zal van deze discussie 
ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest.207 

Wie in de stellingname van Ferrier in de kwestie van culturele oriëntatie op Europa 
een tegenstelling ziet met de Ferrier die vaak spinverhalen vertelde en zo de eigen orale 
traditie mede vastlegde, heeft geen oog voor het hybride karakter van de Caribische cultuur. 
Voor Ferrier was het geen kwestie van of – of, maar van en – en. Hij wilde de mooie verhalen 
uit het verleden bewaren (en als oud-schoolmeester hield hij ook van vertellen) en hij wilde 
tegelijk dat zijn landgenoten zich de mooie cultuur van Europa eigen maakten. De hybride 
mens kenmerkt zich nu eenmaal doordat hij in zijn handelen vooral situationele keuzes maakt, 
waarmee ik bedoel dat hij vanuit de verschillende componenten die hem hebben gemaakt tot 
wat hij is, die component aanspreekt die in een bepaalde situatie het meest effectief is, of het 
meest aan zijn behoefte voldoet. 

‘Een reis naar Italië’ is dus vooral belangrijk doordat het een document is in de 
discussie over de vraag op welke cultuur men zich in Suriname moet richten. De boodschap 
wordt op een originele manier gegeven: in de vorm van een reisverhaal. Het is geen literair 
hoogstandje om dezelfde reden als ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ dat niet is. Toch 
hebben ze hun literair-historisch belang. Het eerste verhaal geeft een tijdsbeeld en het tweede 
is een document in de vorm van een verhaal in een destijds actuele discussie. Bovendien zijn 
ze de enige oorspronkelijke verhalen van Ferrier, die bekend zijn. Daarnaast behoren ze met 
verhalen van Albert Helman tot de eerste reisverhalen van een Surinaamse auteur. Het is de 
Wereldomroep die dit mogelijk heeft gemaakt. 
 

Henk Dennert 
Biografische bijzonderheden over Henk Dennert zijn schaars. Hij is geboren op 29 

september 1930 in Willemstad, Curaçao, en trouwde op 6 juni 2003 met Mitsuko in Japan.208 
Hij kwam na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland om te studeren. Daar werd hij actief in 
het studentenleven. Hij was redacteur van het studentenblad Noticiero. Ook in het literaire 
vlak was hij actief. Hij publiceerde enkele essays over de Antilliaanse literatuur en enkele 
gedichten in het tijdschrift Christoffel [Zie: Rutgers 1994: 23, 210, 215]. Het bekendst werd 

                                                 
207 Getuige de oprichting eind 1950 van Wie Eegie Sanie. Zie hiervoor het hoofdstuk over deze culturele 
vereniging. Ferriers bijdrage stamt uit hetzelfde jaar: 23 juni 1950. 
208 Zie de website http://www.dennert.info.  
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hij als mede-redacteur van Cola Debrot bij het tijdschrift Antilliaanse Cahiers (1955-1967). 
Rutgers [1994:215] over het literaire belang van Henk Dennert: “Zijn incidentele poëtische 
bijdragen vielen niet erg op. Zijn grootste belang lag in zijn medewerking aan het C.C.C. en 
andere culturele organisaties.” Henk Dennert vertrok naar Japan, waar hij op 24 december 
2006 overleed.209  

Uit het draaiboekenarchief blijkt dat Henk Dennert tussen 9 februari 1952 en 13 
februari 1953 elf keer een bijdrage aan de West-Indische uitzending heeft geleverd. In 
chronologische volgorde waren dit: 
 
9-2-1952: De Antilliaanse studenten en zijn “kast” [sic]. 
1-3-1952: De vacantie van een Antilliaanse student. 
7-4-1952: De Antilliaanse student en zijn verenigingsleven. 
2-5-1952: Mr. Cola Debrot – 50 jaar. 
28-7-1952: Amsterdam – Curaçao. 
11-10-1952: Het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 
24-1-1953: Een bijdrage in het Papiaments over Círculo Patriótico. 
13-2-1953: De Watersnood. 
20-4-1953: De bekendheid van de Antillen in Nederland. 
13-3-1954: Ligt de fout niet bij ons? 
 

De Papiamentse versie van het verhaal over Círculo Patriótico ontbreekt, maar het 
grootste deel van de samenvatting in het Nederlands is wel bewaard gebleven. Van het 
verhaal over het Koninklijk Instituut voor de Tropen ontbreekt de tweede pagina. Verder had 
Henk Dennert op 18 november 1952 nog een bijdrage over de activiteiten van de Antilliaanse 
studentenvereniging, maar deze gaat alleen over feitelijkheden, zodat ze buiten het kader van 
dit onderzoek valt. 

Debrot en Dennert vormden van 1955 tot 1967 samen de redactie van het tijdschrift 
Antilliaanse Cahiers.210 Zo lang samen een redactie vormen kan alleen als men samen door 
één deur kan. Maar Rutgers wijst erop dat Dennert in 1952 kritiek had op Debrots dichtbundel 
Bekentenissen in Toledo uit 1945. Hij verweet Debrot on-Antilliaans te zijn, omdat het 
tropische element zelden bij hem voorkomt. “Volgens Dennert is Debrot Europees waardoor 
het persoonlijke element verloren is gegaan.” [Rutgers 1994: 234].  

Ook uit 1952 stamt Dennerts Wereldomroepbijdrage over de vijftigste verjaardag van 
Cola Debrot. Van de kritiek die hij had op Bekentenissen in Toledo is daarin niets meer te 
horen. Hij vertelt er over het leven van Cola Debrot waarbij hij stelt dat deze zijn 
vermaardheid mede door zijn trekkersgeest verwierf, die hij in verband brengt met zijn 
Antilliaanse afkomst: “Het viel hem niet makkelijk in één land te blijven en het 
cosmopolitische Antilliaanse bloed sterkte zijn verlangen grote reizen te maken, om andere 
landen en mensen te leren kennen. De ervaringen, tijdens die reizen geput, zouden geheel ten 
nutte van zijn toekomstig werk komen.” Hij noemt hierbij de roman Bewolkt bestaan. Hij 
besluit met het gedicht ‘Het Eiland’ dat het volgende duidelijk moet maken: “Ondanks al zijn 
reizen en zijn talrijke vrienden in het buitenland is er een plek op de aarde, die hij nooit 
vergeet, en dat is het gebied van de Nederlandse Antillen.” 

Hoe is het te verklaren dat Dennert in 1952 in de ene bijdrage Debrot verwijt on-
Antilliaans te zijn en in de andere hem roemt om zijn cosmopolitische Antilliaanse bloed? Dit 
komt doordat Dennert situationeel gebonden schrijft. De bijdrage ter gelegenheid van de 
vijftigste verjaardag van Debrot moet vooral een eerbetoon zijn aan “een literator van grote 

                                                 
209 De datum van overlijden heb ik gekregen van Tycho de Back van de consulaire afdeling van de Nederlandse 
ambassade in Tokio. 
210 Het eerste jaar maakte ook Jules de Palm deel uit van de redactie. 
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vermaardheid”. Zijn kritiek op Bekentenissen in Toledo stamt uit een heel andere context, die 
valt op te maken uit zijn bijdrage over Círculo Patriótico op 24 januari 1953. Hij vertelt hierin 
dat hij met een groep studenten de culturele kring Círculo Patriótico heeft opgericht. Over het 
doel van de kring zegt hij: “Een van de voornaamste punten op het programma is, de 
Antilliaanse cultuur meer bekendheid te geven, en dat niet alleen onder de Antilliaanse 
studenten zelf, maar ook onder het Nederlandse volk. Een tweede punt is, te komen tot een 
bevordering van deze cultuur.” De bevordering van de landstaal is ook een doelstelling, zo 
blijkt als hij het heeft over al gehouden bijeenkomsten in Amsterdam: “Op deze 
bijeenkomsten wordt er over het Papiamentoe in het Papiamentoe gesproken. Immers een van 
de doelstellingen van de Círculo Patriótico is ook de landstaal te bevorderen.” Op de 
samenkomsten van de kring werden ook gedichten van Antilliaanse dichters voorgedragen. 
Daarnaast kreeg de muziek aandacht: “Vaak worden er platen gedraaid, met het doel de 
aanwezigen te wijzen op de oorspronkelijke muziek, die nog geenszins verloren is gegaan, 
maar wel dreigt op te houden te bestaan, indien wij voortgaan deze te verwaarlozen.” Hieruit 
blijkt dat conservering van het bestaande cultuurgoed ook een doelstelling is. Dennert vat het 
doel van de Círculo Patriótico als volgt samen: “De oprichting van de Círculo Patriótico 
bedoelt dus in feite een stimulans te zijn.” 

Dennert is optimistisch over de resultaten tot dan toe: “De Círculo Patriótico heeft in 
Nederland niet alleen bij de studenten veel sympathie gevonden, maar men is ook tot de 
ontdekking gekomen, dat van Nederlandse zijde grote belangstelling bestaat voor het werk, 
dat tot doel heeft de Antilliaanse cultuur in zekere zin te verheffen.”  

Dennert vertelt dit allemaal op 24 januari 1953. Dat betekent dat hij zich in 1952 al 
sterk maakte voor de herwaardering van de Antilliaanse cultuur en het Antilliaan-zijn, wat 
verklaart dat hij teleurgesteld is in de Debrot die naar voren komt in de bundel Bekentenis in 
Toledo.211 

Aanleiding voor de oprichting was de ervaring van enkele studenten in verschillende 
bibliotheken. Ze voelden dat ze weinig wisten van de eigen cultuur. Daarom wilden ze iets 
naslaan over de Curaçaose literatuur maar ze kwamen tot “hun ontsteltenis […] tot de 
ontdekking […] dat er vrijwel niets was op het gebied van de [sic] Antilliaanse poëzie en 
proza.” Dat kon zo niet blijven, vonden zij. We zien hier een verschijnsel dat vaker een rol 
speelde bij het ontstaan van een positievere waardering van de Caribische culturen. In 
confrontatie met Nederland ontstaat belangstelling en waardering voor de eigen culturele 
achtergrond, waarin men zich dan gaat verdiepen.  

Het ontbreken van gegevens over de Antilliaanse literatuur mag dan de aanleiding zijn 
Círculo Patriótico op te richten, hierboven bleek al dat het doel veel breder werd: bekendheid 
geven aan Antilliaanse cultuur, bevordering van deze cultuur, bevordering van het 
Papiaments, conservering van het bestaande Antilliaanse cultuurgoed en verheffing van de 
Antilliaanse cultuur. De plannen waren groots: niet alleen waren er al activiteiten in 
Amsterdam geweest, Círculo Patriótico was ook van plan op de Antillen zelf actief te worden. 
Dennert noemde dit “op de Antillen zelf belangstelling wekken”. Hij stelde zich voor op de 
Antillen “een kern” te vormen “van waaruit gewerkt kan worden”.  

Van Círculo Patriótico is verder nauwelijks meer gehoord. Emy Maduro noemde de 
beweging [Oostindie/Maduro 1986: 215] en in haar voetspoor noemt Oostindie Círculo 

                                                 
211 Ik denk dat ook onbekendheid van Dennert met de ideeën van Debrot over de Antilliaanse cultuur een rol 
speelde. Debrot was op Curaçao intens betrokken bij de oprichting van het Cultureel Centrum Curaçao. Hij 
maakte zich daar sterk voor min of meer dezelfde zaken als  Círculo Patriótico deed [Zie: Helman/De Roo 1988: 
68-73]. Dennert was toen als student in Nederland en wist kennelijk niet waar Debrot zich voor inspande. Dat 
Debrot en Dennert zolang samen de redactie van Antilliaanse Cahiers vormden was dus mogelijk doordat zij 
dezelfde idealen hadden: conservering van de bestaande cultuur, interesse wekken voor deze cultuur bij 
Antillianen en Nederlanders en de cultuur uitbouwen. 
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Patriótico ook. Hij constateert dat de beweging vergelijkbare doeleinden nastreefde als Wie 
Egie Sanie, maar slechts een kort leven beschoren was [Oostindie 1997: 229]. Het is ermee 
vergaan als met tijdschriftjes die kortstondig verschenen en vlak na het verschijnen ophielden 
te bestaan en nu soms onvindbaar zijn [Zie: Rutgers 1994: 209-210 en 407-408]. Maar 
daarom is de poging van Círculo Patriótico voor de herwaardering van de Antilliaanse cultuur 
niet minder interessant. Dennert verstond de tijdgeest. Het expliciet opkomen voor de eigen 
cultuur was nog jong. Van januari 1949 tot februari 1950 verscheen het tijdschrift Eldorado. 
De redactie liet ook mensen aan het woord die voor culturele autonomie waren [Rutgers 1994: 
209]. Pas in 1950 werd op Curaçao het tijdschrift Simadán, revista literario-cultural 
opgericht, dat overigens na drie nummers stopte. Het tijdschrift betekende een vernieuwing in 
de richting van een totale aanvaarding van de eigen taal, cultuur en omgeving als zinvol, 
verrijkend en waardevol. Rutgers [1994: 213] formuleert deze vernieuwing als volgt: 
“Simadán werd door redactie, medewerkers en kritiek ervaren als een geheel eigen produkt, 
gemaakt door en voor de Curaçaoënaars. Het was ‘eigen’ qua inhoud en taal, als poging het 
Papiamento een plaats in de voorste rijen te verschaffen en door gewoon aan de eigen 
omgeving de inspiratie te ontlenen.” De bloei van de tijdschriften die de eigen cultuur 
propageerden, kwam pas enkele jaren na Círculo Patriótico: Christoffel in 1955 en 
Antilliaanse Cahiers ook in 1955.  

Deed Dennert zich in zijn bijdrage over Círculo Patriótico al kennen als een vroege 
ambassadeur voor de Antilliaanse cultuur en een organisator, dezelfde kenmerken kwamen 
ietwat versluierd al op 7 april 1952 voor in een Wereldomroepbijdrage getiteld: ‘De 
Antilliaanse student en zijn verenigingsleven’. Hij begint met het leven in het corps te 
beschrijven, dat hij iedereen aanraadt, niet in het minst om de baat die men ervan kan hebben: 
“Nog houden de afgestudeerden reünie’s en velen hebben hun huidige positie te danken aan 
de onderlinge band, die het verenigingsleven schept.” Maar in de weekeinden zocht men 
landgenoten op, wat leidde tot de oprichting van de vereniging van Antilliaanse Studerenden 
in Nederland. Hij benadrukt dat het doel niet was er een gezelligheidsvereniging van te 
maken. Ze had een inwendig en een uitwendig doel. Het eerste was elkaar beter te leren 
kennen en elkaars belangen te behartigen. Bij zijn uitleg hiervan blijkt dat dit moet leiden tot 
een eenheid tussen de verschillende eilanden: “Men voelde wel, dat nu wij hier in Nederland 
zijn, wij de band moeten vormen, die voor onze toekomst en voor die van de Antillen zo 
noodzakelijk is; die zowel de Curaçaose -, als de Arubaanse -, de Bonariaanse en 
Bovenwindse Antillianen bij elkaar brengt.” Het uitwendige doel formuleert hij als volgt: 
“Daarnaast moest getracht worden de naam van de Antillen meer bekendheid te geven, door 
lezingen en door het werk van de Vereniging zelve.” Hier is Dennert de ambassadeur weer 
aan het woord. Helemaal geslaagd is hij niet, zo blijkt uit zijn vervolg: “De studenten waren 
echter teveel onderverdeeld in Amsterdam, Leiden, Wageningen, Utrecht en Tilburg. De 
afstanden waren te groot.”  

Om toch onderling contact te houden “werd het tweewekelijkse blad Noticiero 
opgericht, dat tot taak had, de studenten van de stand van zaken in de Antillen op de hoogte te 
houden,” zo zegt Dennert. Wat hij er niet bij vertelt is dat hijzelf redacteur is van dit blad 
[Zie: Oostindie/Maduro 1986: 211].212 Evenmin als Dennert expliciet vermeldde dat hij een 
rol speelt in Círculo Patriótico.  

Dennert meldt resultaten van de vereniging om te bewijzen dat het geen 
gezelligheidsvereniging is: tijdens de eerste Ronde Tafel Conferentie is een West-Indisch 
congres georganiseerd en men leidde Antillianen die Nederland niet kenden rond; tijdens 

                                                 
212 Maduro vat op dezelfde plek ook kort samen waar Noticiero in de praktijk over ging: “Het blad publiceerde 
over uiteenlopende Antilliaanse zaken, maar de meeste aandacht werd besteed aan de onderhandelingen over het 
Koninkrijk-nieuwe-stijl.’Noticiero’ (23-1-1952) wilde […] de Antilliaanse studenten als een eenheid zien, met 
het gemeenschappelijke doel samen te werken aan de opbouw van het land.”  
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vakanties op Curaçao legde men contacten met de departementen en er is een goede 
samenwerking met de Antilliaanse vertegenwoordiger in Den Haag. En last but not least: 
“Door de medewerking van de Wereldomroep kunnen radio-lezingen worden gehouden.” 
Hier horen we Dennert, de organisator en netwerker. 

Uit ‘Het Koninklijk Instituut voor de Tropen’ (19 september 1952) blijkt dat Dennerts 
cultureel nationalisme een internationale dimensie niet uitsloot. Dennert vertelt in deze 
bijdrage over een bezoek dat hij samen met een Spaanse dokter aan het K.I.T. bracht. Hij is er 
enthousiast over: “Het is de inrichters van dit instituut gelukt een aantal dingen bijeen te 
brengen waar iedereen belang in kan stellen.” De tentoonstelling hecht wel meer belang aan 
Indonesië, maar Dennert zit daar niet mee: “Vanzelfsprekend is het grootste gedeelte gewijd 
aan Indonesië, maar daarnaast is er plaats ingeruimd voor zowel Suriname en de Antillen als 
voor Afrika.” Uit de vanzelfsprekendheid waarmee hij aanvaardt dat de Antillen minder 
aandacht krijgen dan Indonesië, blijkt dat Dennert realiteitszin heeft en ondanks het belang 
dat hij hecht aan de Antilliaanse cultuur de importantie ervan kan relativeren als hij vergelijkt 
met andere culturen. Hij is dan ook onder de indruk van de namaak-Boroboedoertempel. 
“Vanuit hun nissen keken de Boeddhas mij met gevouwen handen aan. De daarbij 
ingegraveerde drakenkoppen leken zo levend, dat ik meende dat zij de draak met ons staken.”  

Helaas ontbreekt een pagina. Uit het slot maak ik op dat hij daar juist vertelde wat hij 
en de Spaanse dokter er over de Antillen zagen, want pagina drie begint met: “Aan de 
houding van mijn dokter merkte ik, dat hij even lang zou hebben staan kijken naar het 
Sabaanse kantwerk als naar het versierde kleed van een Toearadja, was het niet dat ik langer 
bij het West-Indische gedeelte was blijven dralen.” Twee dingen blijken uit deze zin. In de 
eerste plaats dat in de ogen van de buitenstaander (de Spaanse dokter) de Antiliaanse zaken 
even interessant zijn als de Indonesische. In de tweede plaats dat Dennert ondanks zijn gevoel 
voor relativiteit toch meer aandacht heeft voor het eigen Antilliaanse, wat heel menselijk is 
voor iemand die in het buitenland iets van zijn eigen cultuur ziet. 

De conclusie die Dennert trekt uit het gezamenlijk bezoek aan het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen is om verschillende redenen erg interessant, reden waarom ik dit deel in zijn 
geheel citeer. 
 
Zo’n bezoek is niet alleen belangrijk omdat wij dan kunnen zien hoe een búitenlander ons 
bekijkt, maar ook omdat wij er de verwantschap met andere tropische gebieden duidelijker 
onder ogen krijgen. Iedereen weet dat de papaya zowel een Curaçaose als een Indonesische 
vrucht is, maar wanneer U hem in het Tropisch Instituut ziet liggen op de nagemaakte pasar 
van Djakarta, dan speelt er onwillekeurig een glimlach van blijde herkenning om Uw lippen.  
 

Eigenlijk heeft Dennert het over twee buitenlanders: zijn Spaanse dokter en de 
Nederlandse conservator die het Antilliaanse gedeelte inrichtte. Beiden kennen de 
Antilliaanse cultuur waarde toe. De eerste deed dit door een even grote belangstelling te tonen 
voor het Antilliaanse als voor het Indonesische deel van de tentoonstelling. De buitenstaander 
en buitenlander wordt aangehaald ter bevestiging van de waarde van de eigen cultuur. Het is 
een procedé dat ook Wie Eegie Sanie toepaste bij de herwaardering van de eigen cultuur. De 
tweede, de conservator, door de Antilliaanse cultuur in de tentoonstelling een plaats te geven. 
Dennert vindt het belangrijk te weten hoe een buitenlander Antillianen bekijkt. Hieruit blijkt 
dat hij zich niet wil opsluiten in de eigen cultuur en open staat voor meningen van buiten. 
Cultureel nationalisme hoefde in zijn ogen dus niet te leiden tot isolationisme.  

Deze instelling van Dennert ligt ook ten grondslag aan zijn tweede conclusie: het is 
belangrijk de verwantschap met andere tropische gebieden duidelijker onder ogen te krijgen. 
Hiervoor moet over de grenzen worden heengekeken. Ongetwijfeld dacht Dennert dat het 
vaststellen van verwantschap met andere tropische gebieden leidt tot een betere definiëring 
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van de eigen cultuur en ook tot het definiëren van de culturele verschillen met Europa. Het 
voorbeeld dat hij geeft is een heel alledaags voorbeeld en daarom veelzeggend. Vertaal ik zijn 
voorbeeld naar de cultuur, dan drukt hij hiermee uit dat de herkenning van eigen culturele 
elementen in andere tropische culturen een glimlach van blijde herkenning oproept.  

Meer verhalend van karakter zijn de resterende vier bewaard gebleven bijdragen van 
Henk Dennert. ‘De Antilliaanse studenten en zijn “kast” ’[sic] (9 februari 1952) gaat over het 
kamerprobleem waarmee Antilliaanse studenten te maken krijgen. Ze noemen hun kamer 
“kast” of ook wel “ploerterij”. Het vinden van een geschikte kamer is moeilijk. Een kamer 
moet aan vele voorwaarden voldoen:  
 
Als eerste voorwaarde geldt natuurlijk de regel: een zo laag mogelijke prijs voor een zo groot 
mogelijke ruimte en dan volgt er een hele rij, die beslist noodzakelijk zijn. De student moet bij 
tijd en wijlen, vooral na een examen of tentamen, drinkgelagen kunnen houden, zonder dat 
zijn hospita er aanmerkingen op maakt; hij moet rustig op zijn “kast” kunnen zitten studeren; 
hij moet zo laat thuis kunnen komen als hij wil; bij sommigen mag de hospita niet teveel op de 
slordigheid op de “ploerterij”letten. 
 

Het is door het woord “beslist”een licht ironische passage. Is het voor een Nederlandse 
student al moeilijk een kamer te vinden die aan al deze eisen voldoet, een Antilliaanse student 
heeft een extra probleem. Hij heeft de relaties niet die een Nederlandse student wel heeft, 
zodat hij lang moet zoeken naar een geschikte kamer en dus vaak verhuist: ”Eerst komt hij bij 
een hospita, die niet wil, dat er kruimels op de vloer liggen; dan weer bij een andere, die eist, 
dat hij om 11 uur binnen is. Zo kende ik een student, die verhuizen moest, omdat zijn hospita 
van de blauwe knoop was en er bezwaar tegen maakte, dat hij miniatuurtjes van drankflessen 
verzamelde.” Ook al is iemand tevreden met zijn kamer, als hij hoort dat hij vijf gulden teveel 
betaalt, dan verkast hij. “Voor dit bedrag kan hij minstens viermaal eten bij de Chinees of hij 
kan het sparen voor een tocht naar Parijs.”213 

Enkele studenten losten het probleem op door samen een woonschuit te huren, “dus 
geen trappen meer; geen glurende buren meer, maar een loopplank naar een kamer, die op het 
water drijft. […] Een groot voordeel van de boot is […] dat men in de zomer de stad kan 
verlaten en bijvoorbeeld naar de Loosdrechtse plassen kan gaan, of, indien de motor 
betrouwbaar genoeg is, naar België en zelfs naar Duitsland kan trekken.” 

Het verhaal is een humoristische beschrijving van een aspect van het studentenleven. 
Een zekere ironie klinkt hier en daar door, zoals de hele rij voorwaarden “die beslist 
noodzakelijk zijn”. Dennert geeft er ook blijk van dat hij oog heeft voor absurde situaties, 
zoals bij de hospita die van de blauwe knoop is en daarom niet wil dat een student 
miniatuurflessen verzamelt. Hij heeft vooral oog voor de feestelijke kanten van het 
studentenleven. Opvallend is dat Dennert zich opstelt als observator; nergens is hij deelnemer. 
Het verhaal zit vol concrete details die het levendig houden. Het plezier van het vertellen 
straalt ervan af. Ondanks de originele omschrijving van de woonschuit (“een kamer, die op 
het water drijft”) heeft het verhaal geen grote literaire waarde, daarvoor blijven de personages 
te abstract. Bovendien mis ik de eigen ervaringen, of waren dit grotendeels eigen ervaringen?  

Het verhaal ‘De vacantie van een Antilliaanse student’ (1 maart 1952) begint met de 
vermelding dat Antilliaanse studenten in de winter allemaal “ernstig hebben getracht om te 
sparen voor de komende zomer, maar meestal is het gespaarde tegen die tijd weer opgemaakt 
door de vele feestjes, zoals Sint Nicolaas, carnaval, enz. Gelukkig hebben enige hints in de 
wekelijkse brieven naar huis de ouders ertoe bewogen wat harde Curaçaose guldens over te 

                                                 
213 Schrijvers kregen van de Wereldomroep een honorarium van ongeveer 35 gulden. Dennert meldt hier dat je 
van vijf gulden vier keer kon eten bij de Chinees. Ook al zou dit wat overdreven zijn, het laat toch zien dat het 
honorarium een flink bedrag was voor een student.  
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maken.” Dennert spreekt weer in het algemeen, maar hij zal het ongetwijfeld ook over 
zichzelf hebben gehad. Er blijkt in ieder geval uit dat de meeste Antilliaanse studenten in die 
tijd uit sociale milieus kwamen die zich iets konden veroorloven.  

Dat blijkt ook uit het vervolg als hij het heeft over de verschillende manieren van 
reizen. De goedkoopste manier is liften, “een manier, die een overblijfsel is van de direct-na-
oorlogse periode.” Hij geeft er enkele tips voor, zoals dat je buiten de stad moet gaan staan, 
omdat daar minder concurrentie is, en chauffeurs bij voorkeur in een café moet aanschieten 
als ze een kop koffie drinken, omdat ze dan het best geluimd zijn. Maar, zo vervolgt hij, een 
Antilliaanse student “kan niet vergeten, dat hij een Antilliaan is” en daarom zelf een auto 
moet hebben. Dat doen ze door met een clubje voor “hoogstens f 500,—” een auto te huren. 
Hij weidt uit over de slechte staat van de auto: bij het dichtslaan van een portier viel een 
koplamp eraf. Met moeite vinden ze een andere die niet helemaal past “daar de fabrieken geen 
modellen meer maken voor de Ford 1922.” 

Andere mogelijkheden die hij noemt zijn per trein of in Nederland blijven en naar een 
jeugdherberg gaan. Als men naar het buitenland gaat, is het moeilijkste “te bepalen naar welk 
land men zal gaan.” [cursivering van mij] “Vooral Spanje trekt zeer. Dit komt waarschijnlijk 
omdat dit land in vele opzichten aan Curaçao doet denken.” Het heimwee speelt dus een rol in 
de keuze van het land, maar het is niet duidelijk of dit bij Dennert zo is en welke keus Dennert 
maakt. Hij spreekt immers over men. Hierdoor mist het stuk een persoonlijke pittigheid. 

Dennert voert tegen het slot een leraar uit Curaçao op die met verlof in Nederland was:  
“ ‘Vroeger’ zei hij, ‘bonden we een tent achter op onze fiets en gingen in de een of andere 
provincie kamperen. Wij kookten dan zelf ons potje. Maar nu nemen jullie een trein naar 
Oostenrijk, bestellen twee maanden van tevoren een kamer in een hotel en laten je bedienen.’” 
De ingebouwde vergelijking tussen de tijd voor de oorlog en de tijd erna geeft diepte aan het 
voorafgaande. Het humoristisch beschreven geklungel met de gehuurde auto en het gedoe met 
liften blijken achteraf allemaal luxeproblemen te zijn, want de Antilliaanse student had het na 
de oorlog in Nederland nog zo slecht niet. Er was welvaart op Curaçao die voor een harde 
Antilliaanse gulden zorgde, waarmee hij veel kon doen in een Europa dat nog met de naweeën 
van de Tweede Wereldoorlog te maken had. Het is een boodschap voor het thuisfront.  

Dennert eindigt ook met dit thuisfront. Hij vertelt dan dat onder studenten het meest 
benijd wordt, hij “die in staat gesteld wordt zijn vacantie in Curaçao door te brengen”. In staat 
gesteld wordt, zegt hij, en hij wil ongetwijfeld het thuisfront bewegen, zoals hij eerder 
meldde, “wat harde Curaçaose guldens over te maken.” Het heimwee knaagt. Hij vertelt ook 
wat hij zich voorstelt van zo’n vakantie: overdag op Piscadera zijn, ’s avonds op Chobolobo 
gaan dansen en overdag funchi ku jambo eten; dus: zwemmen, dansen en typisch Curacaos 
voedsel eten. 

Het verhaal is levendig en vlot verteld. De kleine details maken het aardig, maar een 
literaire uitschieter is het niet, omdat het te vlak is, doordat het een persoonlijke noot mist; ik 
zou bijna zeggen: een eigen literaire persoonlijkheid.  

Dennerts verkapte verzoek om in staat gesteld te worden naar Curaçao op vakantie te 
gaan, is in ieder geval één keer positief gehonoreerd, zo blijkt uit zijn bijdrage ‘Amsterdam-
Curaçao’ (28 juli 1952). De reis ging via Prestwick, Gander, Montreal en Havana. Hij vindt 
het interessant bij de tussenstops “de verschillende bevolkingssoorten na te gaan, want zelfs 
op het vliegveld is het [sic] goed te merken.” Met bevolkingssoort zal Dennert de 
verschillende eigenaardigheden van een volk hebben bedoeld, die zij in hun gedrag en kleding 
tonen. In Engeland is dat de hoffelijkheid die een kelner ten toon spreidt. Gander is een 
grenspost tussen Europa en Amerika, maar Dennert noemt geen kenmerk van een volksaard. 
In Montreal wordt hij bediend door een glimlachend meisje dat geen woord zegt en zich haast 
haar eigen gesprek met een man aan de bar te kunnen voortzetten. Het parool is er: “Keep 
Smiling!” Ook over Cuba wordt niets over de volksaard opgemerkt. Wel merkt hij op: “Het 
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doet je goed, weer [cursivering van mij] al die frisgeklede mensen te zien”. Het is duidelijk 
dat het hem goed doet dat hij op Cuba iets ziet, wat hij ook van thuis, van Curaçao kent.  

Onderweg heeft hij zich zitten afvragen wie hem op Hato zal afhalen. “Natuurlijk 
komen de ooms en tantes, die met mijn vader meerijden. Waarschijnlijk komt tante Julie ook; 
die huilt altijd, zelfs bij zulke gelegenheden.” Bij aankomst op Curaçao overvalt hem de frisse 
Noordoostpassaat. “En in het stationsgebouw wuiven de familieleden.”  

Het is een obligaat stuk, zonder saillante details en zonder opmerkelijke observaties. 
Dennert verliest bovendien zijn lijn uit het oog. Hij zou de aard van de verschillende 
bevolkingen vergelijken, maar bij de Cubanen gebeurt dat helemaal niet. Het enige dat opvalt 
is dat hij niet overdenkt wat hij allemaal gaat doen, maar zich concentreert op zijn familie. 
Het echte heimwee dus. 

De bijdrage van 13 februari 1953 gaat over de watersnood van 1 februari 1953. De 
eerste zin is taalkundig rampzalig: “Zoals U veel over de ramp in Nederland heeft gelezen, 
hebben ook wij hier veel gehoord en gezien over de film.”214 De volgende zin is: “Tot wij met 
de werkelijkheid werden geconfronteerd tijdens de rit naar Walcheren om mee te gaan 
helpen.” Dennerts bedoeling wordt hierdoor duidelijk. Hij wil zeggen: U heeft over de ramp 
gelezen en ik had erover gehoord en er filmbeelden van gezien. Maar ik heb het nu met eigen 
ogen gezien. Hij vertelt dat hij met een groep van zo’n veertig studenten een bus op de kop 
had getikt om naar het zuiden te gaan en te helpen. Omdat zijn verslag heel bijzonder is, zal ik 
het grootste deel ervan citeren. 
 
Wij hadden veel foto’s gezien in de kranten, maar de werkelijkheid van de onderwaterstaande 
huizen was aangrijpend, in zijn starheid niet eens verschrikkelijk, maar ongelofelijk en 
ondenkbaar. Men kon zien dat de deuren en ramen stevig gegrendeld waren voor de 
overhaaste vlucht, maar door de ruiten van de bovenverdieping zag men de stoelen en de 
losse voorwerpen drijven. 
 
Op de dijk waar wij zakken moesten vullen met klei en wegdragen was het zicht troostelozer. 
Hoe wreed het ook moge klinken, zelfs aan het beeld van het ondergelopen land raakt men 
gewend. De hele dag hadden wij jute-zakken met klei moeten vullen om een gat van 50 meter 
in de dijk te dichten. Vliegtuigen van de K.L.M. vlogen laag over ons heen en dropten lege 
jute-zakken. Door de koortsachtigheid waarmee gewerkt werd, vergaten wij de ramp 
enigszins. Tot wij tegen zes uur ‘s avonds terugkeerden naar de bus. Terwijl wij over de 
binnendijkjes naar het dorp liepen, bleven wij even staan kijken naar een schapenkooi, die 
nog even boven het water uitstak. Een voorman vertelde, dat in de kooi 200 schapen, 20 
koeien en 7 paarden waren, die men niet had kunnen redden. Wind en regen waren weer 
komen opzetten en wij rilden. Sommigen van ons hadden jutezakken over het hoofd gedaan en 
om de borst tegen het water en de kou. Om ons was alleen de wind hoorbaar die honend floot 
en de regen kletsend tegen de klei joeg. 
 
Overigens was het stil over de polder. Terwijl ik om me heen keek, merkte ik, dat het gehele 
landschap overheerst werd door de kleur grijs. De grijze avond die van de zee uit 
landinwaarts kroop, mengde zich met het grijze water, dat nu vredig tegen de dijkhelling 
kabbelde. Men kon zich wanen op het rustige strand van een binnenmeer, ware het niet, dat 
men wist dat onder deze golfjes de aarde nog onlangs omgeploegd was. Langs ons dreef het 
cadaver van een dood kalf als een stille getuige van het geweld in één nacht. En tergend was 
de stilte. Geen geluid was hoorbaar. De vliegtuigen waren teruggestuurd naar hun bases. In 
de verte zag men nog de nietige figuurtjes van enige dijkwerkers zich bewegen tegen de hoge, 
                                                 
214 Het exemplaar dat bewaard is gebleven in het archief bevat geen verbeteringen of aanwijzingen van een 
coach.  



 301

kromme rug van de dijk. Op het dijkje tegenover ons stond een boer met de rug naar ons 
gekeerd en staarde voor zich, in de richting van een zolderraam en een dak. Binnen acht 
jaren was dit water tweemaal opgekomen. Voor de tweede maal moest hij het zout uit de 
aarde halen. 
 
Toen wij in het dorp teruggekeerd waren stonden wij verbaasd over de wijze waarop de 
bevolking zich er overheen gezet had dat zij tot geïnundeerd gebied behoorden. Glimlachend 
bood een boer ons een ketel koffie aan en vroeg of de heren-studenten het werk niet zwaar 
hadden gevonden. 
 

Dennert vervolgt dan met de warrige zin: “Maar overal was de hulp aangeboden, 
zowel aan de slachtoffers direct als indirect aan hen die gingen helpen.” Het voegwoord 
“maar” is onjuist gebruikt, want er is geen sprake van een tegenstelling. Ook de helpers 
krijgen geen indirecte hulp: ze krijgen koffie en later eten. Zo blijf je zitten met de vraag wat 
Dennert bedoelde met het onderscheid tussen directe en indirecte hulp. 

Ondanks het rammelende begin en slot vertelt Dennert een aangrijpend verhaal dat 
door de spontaneïteit en de persoonlijke invalshoek indruk maakt, mede omdat het mooi in 
elkaar zit. Hij begint met een algemene indruk die verrast: het is niet verschrikkelijk, maar 
ondenkbaar. Daarna focust hij op het werk dat ze moeten doen, waardoor de ramp vergeten 
wordt. Vervolgens komt de ramp in alle wreedheid aan de orde met de verdronken dieren. Het 
laat de helpers niet onberoerd, maar Dennert beschrijft dit niet door de emoties van de groep 
te vertellen, maar gebruikt hiervoor de natuurelementen die hun uitwerking op de studenten 
hebben. Wind, regen, water en kou doen hen rillen. De emotie werpt hem op hemzelf terug: 
voor het eerst spreekt hij in de ik-vorm als hij de grijsheid van het landschap beschrijft. De 
onmacht van de mens tegenover de natuurkrachten onderstreept hij nog eens met het dode 
kalf dat langsdrijft, de nietige figuurtjes op de dijk en de boer die alleen maar voor zich uit 
kan staren. Aan het slot hervat het gewone leven zich weer, zo goed en zo kwaad als dat kan. 

De kracht van het verhaal is dat Dennert niet met zijn emoties te koop loopt, maar 
door de opbouw en de details die hij geeft de emoties bij de luisteraar oproept. De kern van 
het verhaal heeft niet alleen literaire kwaliteiten, het is ook een historisch document dat 
beschrijft hoe een Antilliaanse student geraakt is door de ramp die Nederland is overkomen en 
hoe hij helpt. 

Op 20 april 1953 is de laatste bijdrage van Henk Dennert uitgezonden. De omroeper 
kondigde aan dat Henk Dennert zal spreken “over de bekendheid van de Antillen in 
Nederland, over zijn ervaringen op literair terrein.” Dennert begint met te stellen dat de 
literatuur uit de Nederlandse Antillen buiten het werk van Cola Debrot “volslagen onbekend 
is”. Bij lezingen die hij hield, viel het hem op “dat men onbekend is met het meest essentiële, 
en wel de Nederlandse Antillen zelf.” Twee dingen waren daarom nodig: uitleg geven over de 
andere denksfeer op de Antillen en de toehoorder ervan overtuigen dat we op de Nederlandse 
Antillen niet te maken hebben met een brok Nederlandse cultuur. Het eerste doet hij omdat de 
denksfeer mede de vorm van de kunstuiting bepaalt, zoals te zien is bij de poëzie, waar een 
landstaal concurreert met het Nederlands. Het tweede is er de oorzaak van dat men in 
Nederland geen interesse heeft voor de kunstuitingen op de Antillen. 

Volgens Dennert vraagt men zich in Nederland heel zelden af of er geen kunstuitingen 
zijn die met de Nederlandse verschillen. Het initiatief voor een lezing hierover gaat meestal 
uit van Indonesiërs, Chinezen en Surinamers: “Waarschijnlijk omdat deze groepen in de 
Antillen een parallelle lijn zien lopen, en wel het streven om te komen tot een eigen cultuur.” 

Om verbetering in deze Nederlandse houding te krijgen moet men “de Nederlandse 
jeugd op school een ander lesje […] laten dreunen dan dat van rots-met-geit-en-olie.” Dennert 
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zegt dat men aandacht zou moeten besteden aan het feit “dat uit 52 nationaliteiten en 
verschillende rassen zich een Antilliaans volk heeft ontwikkeld”.  

Dennert vraagt zich af of het wel nut heeft Antilliaanse literatuur in Nederland te 
publiceren “indien de Nederlandse Antillen zelf onbekend zijn.” De belangstelling moet op 
een juiste wijze worden gewekt, zoals gebeurde met een lezing over het Papiaments in de 
radiorubriek “Rijksdelen Overzee”, die talloze brieven opleverde. Een ander goed initiatief is 
de komst van de Curaçaose dichter Charles Corsen. Hij zal in Nederland worden beïnvloed 
door de Nederlandse kunst en op zijn beurt zal hij de Nederlandse kunstenaars beïnvloeden 
die hij er ontmoet. 

In de bijdrage is Dennert, de ambassadeur van de Antilliaanse cultuur en literatuur, 
weer aan het woord. Hij blijkt lezingen te geven over de omstandigheden op de Antillen en de 
literatuur van de eilanden, dus hij doet wat hij propageerde met Círculo Patriótico: 
bekendheid geven aan de Antilliaanse cultuur aan het Nederlandse volk. Opvallend is zijn 
standpunt dat het eigenlijk geen nut heeft de literatuur te propageren aan mensen die niets van 
de Antillen weten. Hij bedt de literatuur helemaal in in de Antilliaanse cultuur en 
maatschappij. Dat is voor die tijd een uiterst modern standpunt. Of de kennis van die cultuur 
en maatschappij inderdaad nodig is om de literaire werken te kunnen waarderen is een heel 
andere vraag. Het is opvallend dat juist de bekendste werken (ik noem er enkele: Mijn zuster 
de negerin, Zuid-Zuid-West, De rots der struikeling, Sarnami, hai, Dubbelspel, De morgen 
loeit weer aan) juist die cultuur en maatschappij impliciet beschrijven en uitleggen ook aan 
buitenstaanders. 

Henk Dennert is historisch van belang omdat hij als een van de eersten een programma 
formuleerde dat een cultureel nationalisme propageerde. Hij deed dit voor de Wereldomroep 
in een bijdrage over Círculo Patriótico. Dit culturele nationalisme hield in: het bevorderen van 
de eigen cultuur en de landstaal, de conservering van het bestaande cultuurgoed, de verheffing 
en uitbouw van de Antilliaanse cultuur. In zijn optiek maakte evenzeer van dit cultureel 
nationalisme uit dat men de eigen cultuur ging herwaarderen, niet alleen door er meer 
bekendheid aan te geven en ze meer te gaan waarderen, maar ook door ze te vergelijken met 
andere tropische culturen. Ook vond hij het belangrijk dat men zich op de hoogte stelde van 
wat de buitenstaander vond van de Antilliaanse cultuur. Voorts was hij er een voorstander van 
om te komen tot één Antilliaanse cultuur van alle eilanden. Zijn culturele nationalisme 
oversteeg dus op twee punten het heersende insularisme: hij wilde verder dan de zes eilanden 
kijken en hij wilde de zes eilanden tot een eenheid brengen. 

De visie van Dennert paste helemaal in de vernieuwende tijdgeest in het Caribisch 
gebied. Dat Dennert dit pleidooi kon houden voor de Wereldomroep is van belang. Evenzeer 
is het van belang dat zijn pleidooi in de archieven van de Wereldomroep bewaard is gebleven 
en nu naar buiten komt. De Wereldomroep faciliteerde dus een vernieuwer van de culturele 
visie. 

Vanuit deze visie schreef Dennert zijn essayistische werk en nam hij deel aan de 
redactie van Antilliaanse Cahiers. In 1952 schreef Dennert elders essayistisch werk, waarin 
sporen van dit cultureel nationalisme terug te vinden zijn, maar voor de Wereldomroep 
formuleerde hij zijn optiek completer en in samenhang. 

Als schrijver van verhalen is zijn belang minder. Ze hebben literaire kwaliteiten en die 
liggen vooral in zijn gevoel voor kenmerkende details en de licht ironiserende toon waarmee 
hij scènes uit het studentenleven beschrijft. De kwaliteit ervan wordt getemperd door de 
afstandelijke manier van schrijven: nergens is er een persoonlijkheid aan het woord. Hij 
verbergt zich achter “men” en “enkele studenten”. Zijn personen, zo ze er al zijn, komen 
nauwelijks tot leven. Zijn beste verhaal gaat over de hulp na de watersnood, maar de kwaliteit 
ervan wordt getemperd door een mislukt begin en een warrig slot. Het belang van de 
Wereldomroep voor Dennert is geweest dat hij de kans kreeg zijn impressies te schrijven en 
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zijn opvattingen te verkondigen. Zoals ook bij literaire tijdschriften het geval is: niet alle 
verhalen hebben eeuwigheidswaarde. 

Het literaire belang van de Wereldomroepbijdragen van Dennert bestaat dus uit zijn 
activiteiten als ambassadeur voor de literatuur, als richtinggever en als stimulator en veel 
minder als schrijver van literair werk. Deze conclusie is precies dezelfde als die van Rutgers 
over de totale, hoofdzakelijk latere literaire werkzaamheden van Dennert, waarmee ik deze 
paragraaf begon.  
 

Frits Moll 
Jansen van Galen beschrijft Frits Moll als een in de jaren vijftig “eeuwige en uiterst-

linkse student politieke wetenschap” [Jansen van Galen 2000: 352]. Meel meldt dat hij van de 
beginjaren vijftig tot de beginjaren zestig actief was in de Amsterdamse afdeling van de 
Surinaamse Studenten Vereniging, in Wie Eegie Sanie, maar vooral in Ons Suriname. 
Vanwege zijn radicale politieke opvattingen weigerde de Surinaamse regering hem een 
overheidsbetrekking nadat hij zijn studie politicologie had voltooid [Meel 1997: 219]. Hij 
bezocht in 1957 het (communistische) Wereld Jeugdfestival in Moskou en in 1959 de 
International Union of Students Conference in Peking [Marshall 2003: 68]. Zijn gangen 
werden mede hierom nagegaan door de BVD [Ibid. 81].  

Voorhoeve oordeelde over Moll: “Zodra hij [Bruma] vertrok, werd door studenten als 
Frits Moll geaasd op zijn invloed. Moll is een revolutionair politiek warhoofd met dictatoriale 
neigingen, die hij met een zekere speelsheid (volgens mij) beoefent. Ik heb altijd het 
vermoeden gehad dat hij in WES een aardige revolutionaire spelmogelijkheid zag, zodra door 
het vertrek van Eddy de kans voor hem schoon was.” [Meel 1997: 218/219]. 

Moll trad geregeld naar buiten. Hij sprak in de rubriek van Wie Eegie Sanie voor de 
Wereldomroep. Verder zat hij in de redactie van De Koerier, het verenigingsorgaan van Ons 
Suriname, dat verscheen van 1954 tot oktober 1956 [Marshall 2003: 75]. Hij behandelde 
vooral cultureel-politieke onderwerpen. Uit het archief van de Wereldomroep blijkt dat hij 
buiten zijn verenigingsactiviteiten om ook drie bijdragen met een persoonlijk karakter heeft 
geschreven. Het zijn: 
 
3-9-1957: Met wie zal ik trouwen? 
11-1-1958: Met een kruik naar bed. 
25-1-1958: Huisfuifjes. 
 

Moll stelt aan het begin van zijn eerste bijdrage de vraag: “Met wie zal ik trouwen?” 
Hij zegt dat het antwoord nogal evident is: je trouwt met degene van wie je houdt. Volgens 
hem is het voor de Surinaamse student in Nederland toch niet zó eenvoudig. Het probleem is 
dat er relatief weinig Surinaamse meisjes zijn, zodat de meerderheid trouwt met een 
Hollandse. De meningen over zo’n gemengd huwelijk zijn verdeeld. Tegenstanders voeren 
verschillende argumenten aan: de Hollandse zal niet aarden in de Surinaamse samenleving, 
een dergelijk huwelijk is in strijd met het nationalisme en trouwen met een Hollandse is een 
soort verraad. Ook zijn er mensen die er op raciale gronden tegen zijn. Nog een argument 
tegen een gemengd huwelijk is dat “het Surinaamse meisje [in Suriname] blijft zitten”. Moll 
noemt dit meteen het belangrijkste argument, maar gaat eerst in op de andere 
tegenargumenten. 

Nationalisme dat een dergelijk huwelijk verbiedt, vindt Moll “een ongezond en steriel 
nationalisme”. Nationalisme dient zich tegen een systeem te keren, niet tegen een volk. Ook 
argumenten gebaseerd op racisme vindt hij “verwerpelijk”. 

Wel van belang vindt hij het argument over Surinaamse meisjes: “Er is reeds een 
vrouwenoverschot en de huwelijken van de Surinaamse jongens in het buitenland zijn 
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natuurlijk van invloed hierop.” Ook het argument dat Hollandse meisjes in Suriname niet 
aarden vindt Moll juist: “Het Hollandse meisje zal soms ontdekken dat wonen in Suriname 
niet alleen maar berust op zon en sinaasappelen.” 

Moll lijkt zijn stelling consequent door te trekken door de vraag te stellen: “Kan men 
of mag men van de Surinaamse student verwachten dat hij ongetrouwd terugkeert naar 
Suriname?” Maar bij het antwoord op deze vraag neemt hij aanzienlijk gas terug: “Ik geloof 
niet dat daar meteen met ja op te antwoorden is. Men kan de studenten moeilijk een trouw-
verbod opleggen. Is zo’n student met een Surinaamse verloofd, dan kan men dit natuurlijk van 
hem verlangen.” 

Maar ook een Surinaamse student die terugkeert naar Suriname en daar met een 
Surinaamse trouwt, krijgt problemen. Het verblijf in Europa heeft hem beïnvloed. “Is hij van 
de samenleving vervreemd dan lijkt het niet waarschijnlijk dat een huwelijk met een 
Surinaamse succesvol zal zijn […] Het ligt eerder voor de hand dat zo’n student niet meer 
terugkeert.”  

Maar ook als hij “zogezegd Surinamer is gebleven” rijzen er problemen, want “zijn 
denken [is] op een geheel andere wijze ontwikkeld dan die [sic] van het Surinaamse meisje. 
Hij zal anders zijn dan wanneer hij niet naar het buitenland was geweest. Maakt hij dan nog 
de enorme fout om het Surinaamse meisje Europese maatstaven aan te leggen en zij hem 
Surinaamse, dan zijn konflikten onvermijdelijk.” 

Zijn conclusie is dat het het beste is als de Surinaamse student in Nederland trouwt 
met een Surinaamse. Hij rondt af met: “U begrijpt wel luisteraars dat ik geen oplossing voor 
dit probleem kan geven. Het is iets dat [sic] ieder voor zichzelf moet uitmaken. Een grote 
toename van de Surinaamse meisjes hier zou een oplossing kunnen zijn.”  

Moll blijft in deze bijdrage abstract. Er wordt naar geen enkel praktijkgeval verwezen. 
In de tweede plaats theoretiseert hij voortdurend. Hierbij bedient hij zich van de list van het 
framen. Zijn onuitgesproken uitgangspunt is dat Surinaamse jongens met Surinaamse meisjes 
behoren te trouwen, omdat het anders fout loopt. Alleen de nadelen van een gemengd 
huwelijk kunnen dan nog aan de orde komen, niet de voordelen. Argumenten pro komen dan 
ook niet aan de orde. Vanaf het begin stelt hij de keuze van een partner als een probleem voor. 
Het is nog maar de vraag of de individuele student die aan het scharrelen is, dit ook zo ziet. 
De vraag: “Waar bemoeit men zich mee?” komt dan ook niet aan de orde. 

Waarom hij dit doet, blijkt uit zijn eigen overtuiging. Hierbij hanteert hij de truc 
verschillende argumenten tegen een gemengd huwelijk de revue te laten passeren. Door 
enkele niet valide te noemen, wekt hij de indruk objectief te zijn, waarna hij des te 
vertrouwenwekkender kan stellen dat hij ook tegen is, maar op basis van de juiste 
argumenten. Opmerkelijk is dat hij als vooraanstaand lid van de nationalistische culturele 
beweging Wie Eegie Sanie het nationalistische argument tegen een gemengd huwelijk afwijst. 
Maar even verder blijkt hij tegen een gemengd huwelijk, omdat de Surinaamse maatschappij 
geheel anders van karakter is dan de Nederlandse. Dat is typisch een argument van de 
nationalist die de cultuur als hart van een volk ziet en op die eigen aard wijst. 

Ook het gedeelte over de terugkeer van de Surinaamse student roept vragen op. Bij 
een student die van de Surinaamse samenleving is vervreemd, ligt het voor de hand dat hij 
niet meer terugkeert, zegt Moll, maar hoe bepaalt deze student dat en is het überhaupt wel 
mogelijk dat hij dit zelf inziet? Een inconsequentie begaat Moll als hij het heeft over de 
Surinamer die teruggaat terwijl hij “zogezegd Surinamer is gebleven”. Even verder legt deze 
student zijn Surinaamse meisje Europese maatstaven op, dus blijkt dat hij geen Surinamer is 
gebleven. 

Moll wil dat ieder voor zichzelf moet uitmaken wat goed is, maar ondertussen vertelt 
hij wel wat goed voor iemand is. Hij geeft zelfs een keer een dwingende richtlijn: is een 
student met een Surinaamse verloofd in Suriname, dan kan men van hem verlangen dat hij 
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ongetrouwd terugkeert naar Suriname en met haar trouwt. Door zijn framing komt zijn 
boodschap dat trouwen met een Nederlandse vragen om problemen is, heel wat duidelijker 
over dan de keuzevrijheid die hij zegt iemand te gunnen. 

Dit wil nog niet zeggen dat die boodschap ook overtuigender overkomt. Hiervoor 
rammelt zijn betoog teveel. Het is een slecht doordacht stuk, waarvan de enige waarde is dat 
het laat zien tot wat voor soort redenaties sommige nationalisten komen in de praktijk van het 
dagelijks leven. 
  In ‘Met een kruik naar bed’ (11 januari 1958) vertelt Frits Moll heel concreet hoe 
Surinamers in Nederland “de koude verwerken.” Ze beïnvloedt de prestaties: “De een wordt 
tot nietsdoen gedwongen en blijft onder de dekens en de ander denkt: dit nooit meer en pakt 
twee-maal zo hard aan.” Een gevolg van de kou is dat je een heleboel lagen kleren over elkaar 
aan hebt, waardoor je bewegingsvrijheid beperkt wordt: “Naar mijn mening is er zeker een 
bepaalde techniek voor vereist om op straat iets uit je zak te halen zonder dat je alle lagen 
lospelt.215 […] Het is geen eenvoudige zaak om op een volle tram geld voor de dag te halen 
om de conducteur te betalen. Dit betekent dat minstens een handschoen wordt uitgetrokken, 
overjas losgemaakt, shawl teruggeslagen, portmonnaie [sic] gepakt en eindelijk dan met 
koude vingers het kwartje tevoorschijn wordt gehaald.” 

Een ander hoogst onaangenaam gevolg zijn ijskoude voeten. De twee moeilijkste 
ogenblikken “waarop we hevig naar Suriname, naar de zon, zelfs naar de muskieten verlangen 
[zijn] het naar bed gaan en het opstaan.” Het bed waar je instapt is “precies een ijsbad”. “Ik 
overdrijf heus niet als ik zeg, dat het een kwelling is je te moeten uitkleden in een koude 
kamer met een temperatuur van vier graden boven nul. Maar, goed dan komt het. Dan wacht 
het ijsbad. Of er nu twee of zes dekens op het bed liggen. De lakens tussen de dekens zijn 
ijskoud en wekken het gevoel op dat je in het water stapt. Je begint meteen te rillen en te 
klappertanden. In Suriname kon ik niet klappertanden, nu ben ik er bepaald bedreven in. 
Gelukkig kunnen we het leed van het koude bed verzachten en wel met de warme kruik. […] 
Nu is het opvallend dat er niet veel Surinamers zullen zijn, die zonder meer toegeven dat ze 
met een kruik in bed slapen. Het staat niet alleen kouwelijk, maar ook ouwelijk.” 

Als het glad is, is het geen pretje om naar college te gaan. Het is gevaarlijk en als je in 
de verwarmde zaal komt, “gaan je handen tintelen en duurt het wel even voordat je je pen 
kunt hanteren.” 

Moll eindigt met de observatie dat Surinamers de eerste winter dat ze hier zijn, het 
minste last hebben van de kou. “Hoe langer men hier blijft, hoe meer vat de kou op je krijgt. 
En zodra dit gebeurt, ga je meer dan je je zelf wel zou willen bekennen Hollandse gewoonten 
aannemen. Men kan zo zeggen dat de koude de Surinamers omvormt.” 

Het verhaal valt op door goede observaties en gedetailleerde beschrijvingen. Het is een 
van de meest compacte en indringende beschrijvingen in de Surinaamse literatuur van de 
gevolgen van een Nederlandse winter op het gedrag van een Surinamer. De vergelijking van 
een koud bed met een ijsbad is treffend gevonden. Ook de uitspraak: “Het staat niet alleen 
kouwelijk, maar ook ouwelijk” springt eruit. Moll wil zijn verhaal aan het slot ook nog een 
boodschap meegeven, namelijk dat Surinamers in Nederland worden omgevormd door de 
kou. Uit de laatste zin blijkt dat hij eigenlijk helemaal geen Hollandse gewoonten wil 
aannemen. Dit ligt in lijn met de opvattingen van Wie Eegie Sanie en met de inhoud van de 
hierboven besproken bijdrage. Hier zien we deze opvattingen tot in het extreme 
doorgetrokken. Moll gebruikt het grote woord “omvormen” voor de gedragsaanpassing. Ik 
betwijfel of de Surinamers door de winter zijn omgevormd. Ik kan me niet voorstellen dat zij 

                                                 
215 Jammer dat Moll deze zin (en passage) begint met “Naar mijn mening”, een soort stoplap uit het 
discussiecircuit. Hoeveel sterker was het niet geweest als hij gewoon begon met: “Er is een bepaalde techniek 
voor vereist …” 
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terug in Suriname hetzelfde gedrag als in Nederland blijven vertonen.216 Het ideologisch 
getinte slot doet afbreuk aan een bijdrage die verder pakkend is. 

Moll zegt in het verhaal ‘Huisfuifjes’ (25 januari 1958) dat deze in Amsterdam niet zo 
gek veel gehouden worden omdat het moeilijk is een kamer te vinden die groot genoeg is voor 
een man of dertig en de hospita een probleem is. Toch is de behoefte eraan groot omdat er 
geen dansgelegenheid is waar uitsluitend latin music wordt gespeeld. 

Vervolgens beschrijft hij wie er komen (Surinaamse en Nederlandse meisjes), wat er 
wordt gedronken (betaalbare Franse of Luxemburgse wijn) en wat er om twaalf uur wordt 
gegeten (rijst met bruine bonen, nasi goreng of een enorme huzarensla). ’s Winters eet men 
ook schaafijs: “Ja, speciaal in de winter, want het schaaf-ijs is gewoon sneeuw met stroop, en 
het smaakt uitstekend.” Er wordt onafgebroken gedanst: “Op Nederlandse fuiven worden er 
altijd wel spelletjes gedaan of iemand draagt iets voor of zo. Bij de Surinaamse fuiven hier is 
men bij elkaar in de eerste plaats om te dansen en dat doet men dan ook; uitbundig, ingetogen, 
met driftige passen alsof men haast heeft, kortom als ik het zo mag zeggen: je leeft.” Er is 
binnen de latin music nog een voorkeur:”Vooral de muziek van Martinique en Guadeloupe 
brengt ieder in beweging. De voorkeur voor latin of caribean [sic] music van de Surinamer 
kan niet duidelijker geïllustreerd worden. Het is trouwens niet meer dan logisch; je komt nu 
eenmaal uit die streken vandaan en het ligt voor de hand dat die muziek dan ook het meest tot 
je spreekt.” 

Bij fuifjes probeert men wel de geluidsoverlast voor de buurt te beperken: “Je moet de 
boel wel afsluiten want in de zomer heb je zo een telefoontje van een van de buren ‘of het niet 
wat zachter kan’. Het kan natuurlijk wel altijd zachter, maar voor dansmuziek is nu eenmaal 
een bepaald volume vereist.” Als de buren erg vervelend zijn, bellen ze de politie. Dan komen 
er twee agenten: “ze kijken eens rond, krijgen een kop koffie aangeboden, geven op vaderlijke 
toon de raad het iets rustiger te doen en verdwijnen, misschien wel op weg naar de volgende 
huisfuif.” 

Het verhaal eindigt als volgt: “Op zo’n avond vormen wij op duizenden kilometers 
afstand van Suriname een klein stukje Suriname met zijn dansen en plezier. De volgende 
ochtend is het weer voorbij, dan kan je palabrawerk gaan doornemen met je hospita of 
bovenburen.” 

Het is een levendig verteld verhaal met een licht humoristische inslag. Het laat zien 
hoe Surinaamse studenten de beperkingen die er zijn (een hospita, klagende buren) weten te 
omzeilen. Het hoogtepunt in zijn beschrijving is het dansen zelf en dat valt samen met de 
boodschap dat je eigen Caribische muziek, dus je eigen cultuur je het meest jezelf doet zijn, je 
het gevoel geeft te leven. Het is een boodschap die met literaire middelen wordt gebracht en 
naadloos aansluit bij het verhaal. 

Alle drie de bijdragen van Frits Moll sluiten ideologisch aan bij de nationalistische 
culturele opvattingen die hij in Wie Eegie Sanie propageerde. In die over het gemengde 
huwelijk doet hij zich kennen als een essayist die weliswaar handig zijn onderwerp weet te 
framen, maar die in de uitwerking vastloopt in tegenstrijdigheden. Ook is in deze bijdrage 
sprake van een zekere dwingelandij. Het essay ligt in lijn met de typering die Voorhoeve van 
Moll gaf: “een […] politiek warhoofd met dictatoriale neigingen, die hij met een zekere 
speelsheid […] beoefent.” Het verhaal over de kou in Nederland zou een juweeltje geweest 
zijn, als Moll aan het slot niet perse zijn ideologische veren warhoofdig had opgezet. Het 
verhaal over de huisfuifjes is een treffende beschrijving van het beleven van je eigen cultuur 

                                                 
216 Misschien vatten anderen de laatste zin als een grapje op, als een hyperbool die duidelijk moet maken hoe erg 
die Hollandse winter is. Ik betwijfel dat. Moll stond niet bekend als een grappenmaker als het om aanpassen aan 
de Nederlandse cultuur ging. Ik acht het niet uitgesloten dat Moll zich laat leiden door de marxistische theorie 
dat de onderbouw de bovenbouw bepaalt. 
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in een vreemd land met een humoristische inslag door de beschrijving van de hindernissen die 
hiervoor moeten worden genomen. 
 

W. Halfhide 
Over W. Halfhide heb ik niets kunnen achterhalen. Uit de draaiboeken blijkt dat de 

Surinamer W. Halfhide in 1954 vijf weken achter elkaar een bijdrage heeft geleverd aan de 
West-Indische uitzending. Alleen de eerste, die van 7 september, is bewaard gebleven. Op het 
typoscript staat geen titel, maar uit het draaiboek van de uitzending blijkt dat de omroeper de 
bijdrage aankondigde als “Een Surinamer kijkt in Nederland rond”. Dezelfde formulering 
gebruikte hij ook de week daarop. De drie overige bijdragen kregen geen inhoudelijke 
omschrijving, alleen de naam van de spreker werd vermeld. Uit het begin van het bewaard 
gebleven typoscript blijkt dat het aannemelijk is dat de vijf bijdragen een miniserie vormen 
met eenzelfde bedoeling 

Op 7 september 1954 begon Halfhide met de opmerking dat hij begin van dat jaar een 
paar maanden in Suriname was geweest en merkte “dat men daar zo weinig weet van 
Nederland en het Nederlandse volk”. Hij denkt dat de drie landen van het Koninkrijk weinig 
begrip voor elkaar zullen opbrengen als niet wordt geprobeerd meer belangstelling voor 
elkaar op te wekken. Daarom is hij gaan praten met Radio Nederland Wereldomroep wat 
ertoe leidde dat hij “in enige praatjes het een en ander gaat vertellen over het leven in 
Nederland.” 

Allereerst doet hij dat over het gezinsleven dat hij in de vijf jaar die hij in Nederland is 
als “lid van een doorsnee Nederlands gezin” goed heeft leren kennen. Hij noemt het gezin de 
peiler van de gehele samenleving. De Nederlander is verknocht aan huis en haard. Deze haard 
speelt in het gezinsleven een bijzondere rol, vooral “wanneer hij op een winteravond gezellig 
snorrend een behaaglijke warmte verspreidt en de leden van het gezin daaromheen geschaard 
al pratend, lezend of met een of ander spel de avond doorbrengen. Dan zien we het 
Nederlandse gezinsleven op zijn best.” 

De maand december met zijn feesten is het hoogtepunt in het gezinsleven. De 
Sinterklaasavond is naast de avond van cadeautjes en snoeperij ook de avond “dat men elkaar 
met surprises en kreupele gedichten op een grappige manier op allerlei tekortkomingen en 
eigenaardigheden wijst, en er de gek mee steekt.” Kerstfeest is niet een feest van uitbundige 
vrolijkheid en ook niet van zuiver materialistische genoegens, zoals oudejaarsavond dat wel 
is: “De vele genuttigde olie-bollen en soortgelijke baksels en de grote ketel warme wijn 
mogen daarvan getuigen.” In vergelijking met de bijdragen van andere Surinamers is dit ook 
een opmerkelijk standpunt, want zij vinden lekker en veel eten juist bij elke bijeenkomst 
horen. 

Halfhide merkt op dat een Nederlander als gevolg van zijn huiselijkheid vrij veel geld 
uitgeeft voor de inrichting van zijn huis. Dit heeft weer tot gevolg dat men in vergelijking met 
andere West-Europese landen “slechts een betrekkelijk klein deel van zijn inkomen besteedt 
aan uitgaan. […] Ja, zelfs het eten in de stad wat in vele naburige landen bijna een gewoonte 
is, vindt hier slechts plaats wanneer er een of andere heugelijke gebeurtenis gevierd moet 
worden.” 

Halfhide wijst zijn luisteraars erop dat wat hij vertelt, geldt voor Nederland boven de 
grote rivieren. De leefwijze van het zuiden komt meer overeen met die van België. Het leven 
buitenshuis speelt daar een veel grotere rol. 

Omdat het huis zo’n belangrijke plaats inneemt in het gezin, is de Nederlandse 
huisvrouw erg netjes. “Behalve het normale dagelijkse werk wordt speciaal op Vrijdag het 
huis nog eens een extra beurt gegeven.” Maar dat is nog niet voldoende want in het voorjaar 
“breekt er een soort besmettelijke ziekte uit die ‘grote schoonmaak’ heet.” Halfhide besluit 
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met de opmerking dat het bijzonder prettig was te ervaren “hoeveel gezins- en daardoor 
levensgeluk er bestaat”.  

Het opmerkelijkste aan Halfhide’s verhaal is zijn beweegreden om contact te zoeken 
met de Wereldomroep: Surinamers weten zo weinig over Nederland en dat is niet bevorderlijk 
voor het goed functioneren van het Koninkrijk. Zijn constatering dat Surinamers zo onwetend 
zijn over Nederland is een zelden gehoord geluid van Surinaamse kant. Meestal is de klacht 
dat Surinamers alles over Nederland weten, maar Nederlanders niets over Suriname. Uit zijn 
bijdrage blijkt dat hij vooral doelt op het gewone dagelijkse leven, dat men nog niet kent als 
men feilloos jaartallen en spoorlijnen kan opsommen.  

Misschien gaat het te ver uit zijn opmerking dat het gezin de kern is van de 
Nederlandse samenleving, te concluderen dat dit in Suriname niet zo is, maar een feit is wel 
dat hij vindt dat het Nederlandse gezinsleven zich heel anders afspeelt dan in Suriname. Huis 
en haard staan letterlijk centraal, wat gevolgen heeft voor het contact tussen de gezinsleden, 
het bestedingspatroon en de poetswoede van de Nederlandse huisvrouw.  

Halfhide zegt dat hij vijf jaar “lid van een doorsnee Nederlands gezin” is geweest, 
zodat hij de Nederlander heeft leren kennen in zijn eigen omgeving. Hij was dus bij een gezin 
in de kost. Opmerkelijk is dat hij er geen kwaad woord over zegt, in tegenstelling tot anderen 
die kritiek hebben op de krenterigheid, de karigheid aan vlees en de bemoeizucht van de 
hospita’s. Ook op dit punt laat Halfhide een heel eigen geluid horen. 

Zijn taalgebruik is noch in negatieve, noch in positieve zin opmerkelijk. Zijn 
beschrijving van de Nederlandse huiselijkheid is adequaat. De waarde van zijn bijdrage ligt 
dus vooral in de twee afwijkende visies die hij heeft. 
 

Raúl Römer                                                                 

In het draaiboekenarchief van de Wereldomroep heb ik naast zijn Cuentanan di Nanzi 
twee andere bijdragen van Römer gevonden. De oudste (21 juni 1949) is een vertalende 
samenvatting van een Papiamentstalig betoog over het leesprobleem op Curaçao. Hij betoogt 
erin dat kinderen geen leeshonger krijgen omdat er alleen boeken zijn “die handelen over voor 
hen totaal onbekende mensen, landen en omstandigheden”. Het is een zakelijke tekst die 
buiten het kader van deze studie valt. 

De tweede bijdrage, die van 17 augustus 1956, doet dit wel. Raúl Römer vertelt dan 
het verhaal ‘Terug in Nederland’. Het begint zo: “Toen ik vier maanden geleden, na een 
afwezigheid van meer dan twee jaar, voor de tweede keer in Nederland aankwam, regende 
het. In de trein had ik mijn best gedaan om door de beslagen ruiten naarbuiten [sic] te kijken, 
maar het was donker en ik kon slechts zien dat het licht uit de treincoupé’s teruggekaatst werd 
door allerlei voorwerpen die één ding gemeen hadden: zij zagen er alle glibberig uit, zij waren 
nat. En ik concludeerde voorlopig dat Nederland niet veel veranderd was.”  

Het is een voorlopige conclusie want al snel merkt hij dat er wel iets is veranderd. Hij 
noemt het “een internationalisatie die op verscheidene gebieden het leven in Nederland heeft 
gewijzigd.” Op straat valt hem bij de damesmode op dat men zich nu niet alleen op Parijs 
richt, maar ook op Italië, Zwitserland en de Verenigde Staten. Ook heeft hij de indruk dat de 
Nederlandse vrouw meer “fashion-minded” is geworden. 

Bij de heren “is het Italië al wat de klok slaat.” Het land heeft Engeland van de eerste 
plaats verdrongen. Reeds een paar jaar terug waren Italiaanse overhemden in de mode. “Maar 
Italië heeft zijn klerenkolonie uitgebreid. Italiaanse schoenen met messcherpe punten bezetten 
in praktisch iedere zaak […] meer dan driekwart van de etalageruimte. Deze schoenen doen in 
Nederland duidelijk uitheems aan, en daarom verwondert het mij des te meer dat men soms 
zeer achtenswaardige heren van middelbare leeftijd in dit schoeisel ziet rondstappen alsof zij 
hun hele leven niets anders gedaan hadden.” De das en ook het colbertje zijn Italiaans van 
stijl. “Deze Italiaanse modellen doen voor ons die op de Antillen de Amerikaanse mode 
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gewend zijn meer Amerikaans aan dan de meeste Europese modellen. Ik ken dan ook 
Antillianen, die zich een costuum hebben laten aanmeten in Italiaanse stijl, juist omdat deze 
hun op Amerika ingestelde smaak meer bevredigde.” 

Als men al deze Italiaanse kleding heeft aangetrokken en eens naar buiten wil gaan, 
moet men natuurlijk eerst een Italiaanse regenjas aantrekken. “Aldus warm ingepakt tegen 
wind en regen richt men zijn schreden naar een niet al te duur Chinees restaurant.” Maar daar 
vangt men bot, omdat alle tafels bezet zijn. Vroeger kwamen er bijna alleen studenten. Maar 
nu komt iedereen er, waaruit hij concludeert “dat in heel veel gezinnen waar vroeger het 
woord ‘rijst’ in de eerste plaats aan ‘rijsterbrij’ [sic] deed denken, dit voedsel nu zelfs op een 
normale door-de-weekse dag wel eens de aardappel vervangt. […] Italië liet dit natuurlijk niet 
op zich zitten. En macaroni en spaghetti mochten dus niet achterblijven.” Na het eten gaat 
men naar een Italiaanse espressobar. 

Thuisgekomen vlijt men zich in Scandinavische meubels, drinkt uit Finse glazen, 
luistert naar muziek uit een Duitse radio of naar Amerikaanse platen gedraaid op een Engelse 
pick-up. 

Hierna gaat Römer verder met de Amerikaanse invloed: huishoudapparaten, 
wonderstoffen, barbecues, gastvrijheid en “ongedwongenheid bij feestjes, pardon ‘parties’ tot 
Amerikaanse citroensap in blik en Amerikaanse toeristen toe.” 

Römer constateert aan het slot dat de internationalisatie te verklaren valt uit de 
veranderingen op economisch gebied, maar hij constateert ook dat hier een geest mee gepaard 
gaat die “hoe langer hoe meer open staat voor allerlei uitheemse dingen”. En de vraag is of 
deze gerichtheid slechts als gevolg van […] economische factoren moet worden beschouwd. 
En of deze niet reeds als zelfstandig geworden factor deze internationalisatie mee bevordert.” 

Het verhaal heeft verschillende kwaliteiten. Het begint met een sfeervolle beschrijving 
van een verregende treinreis. Ook beeldend is de beschrijving van de achtenswaardige heren 
op middelbare leeftijd die in Italiaanse puntschoenen rondstappen. Römer besteedde zorg aan 
de opbouw die origineel is. Eerst kleedt de Nederlander zich aan, wat eindigt met de regenjas 
die nodig is om naar het restaurant te gaan. Vandaar naar een espressobar en vervolgens naar 
huis. Op deze voor het oog simpele manier maakt hij duidelijk dat de internationalisatie overal 
is doorgedrongen. Römer kijkt ook verder dan de gemiddelde beschouwer, zo blijkt aan het 
slot. Hij voelt dat de internationalisatie wellicht een kracht op zichzelf is en de geschiedenis 
heeft hem gelijk gegeven. Römers internationalisatie noemen we tegenwoordig globalisatie. 
Het is een verhaal met een origineel gegeven dat vakkundig is verteld.  
 

Carol Elassaiss  
Het verhaal ‘Voor het eerst in Nederland’ is het enige van Elassaiss dat bewaard is 

gebleven. Hij vertelde me dat hij ook enkele keren een bijdrage had aangeleverd aan de 
programma’s van Yvette Ecury, maar daar heb ik geen sporen van aangetroffen in de 
draaiboeken. Elassaiss heeft verder alleen ambtelijke stukken en zakelijke beschouwingen 
geschreven. Hij werd in 1939 geboren op St. Kitts, waar zijn moeder vanaf Curaçao heen was 
gegaan om in een Engelstalige omgeving te bevallen. Zijn vader was van Libanese afkomst. 
In 1957 ging hij in Nijmegen studeren. Hij deed er twee studies: eerst biologie en daarna 
medicijnen. Hij remigreerde in 1978 naar Curaçao, waar hij directeur werd van het 
Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de Nederlandse Antillen.217 

Op 29 oktober 1957 vertelde C. Elassaiss zijn verhaal ‘Voor het eerst in Nederland’. 
Bij zijn aankomst in de zomer vond hij het vreemd dat de zon nog ’s avonds om tien uur 
scheen, maar hij voegt eraan toe: “Van die zon moet je je overigens niet te veel voorstellen. 
Want ofschoon de zon schijnt kan het behoorlijk koud zijn. Althans voor iemand uit de 

                                                 
217 De gegevens zijn ontleend aan een interview dat ik op 27 november 2011 met Elassaiss had. 
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tropen.” Soms ook gebeurt het dat je het in de zon warmer hebt “dan thuis”. Dan zoek je de 
schaduw op en dan is het weer te koud, “althans te koud voor een tropenmens.” Hij zegt niet 
te kunnen wennen aan het klimaat: het is te koud of te drukkend warm. Ook de 
wisselvalligheid van het weer vindt hij vreemd. De dag begint bijvoorbeeld met zon, maar een 
paar uur later gaat het regenen of een hele dag motregenen. 

De komst van de herfst merk je doordat de dagen steeds korter worden. De 
zonsondergang duurt langer dan op Curaçao. Nog iets vreemds in Nederland: “Het gebeurt 
niet bij ons dat je je eigen adem ziet. Er komt dan uit mijn mond en neus een soort damp, die 
je duidelijk kon zien.”  

Er is naast het weer nog iets wat hem verbaast, “Wat mij zo trof, dat was, dat de 
huizen en de straten van precies dezelfde stenen zijn gebouwd. Het is soms net alsof straten en 
huizen, die in lange rijen aan elkaar vast zitten, een geheel vormen.” Op Curaçao zijn de 
straten altijd van asfalt en de huizen staan afzonderlijk naast elkaar. 

Ook de bomen spelen een aparte rol. “Niemand op de Antillen kan zich een straat 
voorstellen met aan beide kanten bomen. Maar hier is dat wel het geval. Het was voor mij het 
vreemdste gezicht dat ik me denken kon. Nu ben ik er aan gewend.” 

Buiten de stad vindt hij het wonderlijk. “Ons land is droog en heuvelachtig. Hier is 
alles nat en vlak. Je loopt of rijdt langs wegen en aan beide kanten zie je weilanden. Aan de 
horizon zie je een dorpje, een kerktoren of een boerderij. En in het weiland staan dikke 
koeien, in tegenstelling tot onze magere kabrieten.” 

Over de mensen in Nederland merkt hij op dat er meer verschillen tussen zijn dan op 
Curaçao: “Sommigen zijn heel blond. Anderen donker zwart.” De eersten komen meestal uit 
het noorden en zijn protestant, de donkeren komen uit het zuiden en zijn katholiek. De 
Curaçaoënaren voelen zich meer thuis bij de zuiderlingen, daarom gaan ze daar ook meestal 
studeren. 

Elassaiss heeft geen klagen over zijn ontvangst, wel meldt hij dat Nederlandse 
studenten soms klagen over de neiging van Curaçaoënaren om “een beetje samen te klitten. 
Maar misschien is het wel goed, dat de Curaçaoënaars nauwe banden met elkaar onderhouden 
want daardoor kunnen ze de nieuwelingen makkelijker opvangen en met het leven in 
Nederland bekend maken.” 

In al zijn eenvoud is het een gave impressie van iemand die echt goed rondkijkt en dat 
met verbaasde ogen doet. Het levert observaties op die apart zijn, zoals dat men de eigen 
adem kan zien en dat straten en huizen een geheel vormen. Apart is ook dat Elassaiss vindt 
dat er in Nederland meer verschillen tussen mensen zijn dan op Curaçao. Het is duidelijk dat 
hij dan op de haarkleur let en niet op de huidskleur. Wellicht speelde de laatste voor Elassaiss 
helemaal geen rol in de ontmoeting met andere mensen. 
 

Conclusies 
De Wereldomroep bood een platform aan mensen die verhalen wilden vertellen, ook al 

hadden zij dit niet eerder gedaan. Soms namen zij zelf contact op met de Wereldomroep, zoals 
blijkt uit het verhaal van Halfhide. Het toont ook aan dat het bekend was dat de 
Wereldomroep verhalen uitzond. In de meeste gevallen werden zij gevraagd, zoals Elassaiss 
en Henk Dennert. Het kan niet genoeg worden herhaald dat het voor de Surinamers en 
Antillianen die vertelleraspiraties hadden zeer belangrijk was dat er zo’n platform was, dat 
bovendien een veel groter bereik had dan een literair tijdschrift. 

Niet alle bijdragen bleken literair even waardevol. Mooie verhalen bleken dat van 
Römer, Halfhide en Elassaiss te zijn. Het is jammer dat zij niet doorgegaan zijn met schrijven. 
Ook het verhaal ‘Huisfuifjes’ van Moll is gaaf, evenals ‘Met een kruik naar bed’, maar daar is 
het slot minder door een vreemde ideologische gedachtesprong. De verhalen van Dennert 
lijden aan een gebrek aan een persoonlijk geluid, behalve dat over de watersnood, waar de 



 311

kern van het verhaal aangrijpend is verteld. De kwaliteit van de verhalen overziende zou dit 
voor een literair tijdschrift geen slechte oogst zijn. Voor een toch vluchtiger medium als radio 
is het dat natuurlijk evenmin. Dat is op zichzelf een bescheiden, maar toch belangrijke 
bijdrage aan de jonge Surinaamse en Antilliaanse literatuur. 

Twee bijdragen zijn cultuurhistorisch en dus ook literair-historisch van groot belang. 
Het ene is dat van Henk Dennert over Círculo Patriótico. Hij formuleert hierin als een van de 
eerste Antillianen een compleet cultureel nationalisme, dat tegelijkertijd de grenzen van het 
insularisme moet overstijgen. Het andere is ‘Reis naar Italië’ van Johan Ferrier. Het is een 
pleidooi voor culturele oriëntatie op Europa in de vorm van een reisverhaal. Het is een 
historisch document uit de tijd dat de discussie nog levendig werd gevoerd over de vraag 
welke kant het met de cultuur op moest gaan. Zowel het stuk van Dennert als dat van Ferrier 
laat zien dat deze discussie tezelfdertijd op de Antillen en in Suriname werd gevoerd. Dat 
beide stukken met een tegengestelde boodschap door de Wereldomroep werden uitgezonden, 
laat zien dat de Wereldomroep ook een platform voor verschillende richtingen wilde zijn. J. 
van de Walle, de chef van de West-Indische afdeling, liet ook mensen aan het woord die 
anders dachten dan hij. Zijn platform was er dus niet eentje uitsluitend voor gelijkgestemden. 
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13. VOORDRACHTEN EN SECUNDAIRE BIJDRAGEN 
 
Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreek ik eerst voordrachten van Antilliaans en Surinaams literair 
werk dat niet speciaal voor de Wereldomroep was geschreven. Daarna ga ik in op de 
uitgezonden besprekingen van werk, waarbij eerst die over Surinaamse en Antilliaanse 
uitgaven aan de orde komen en daarna die over andere publicaties. Het doel hiervan is een 
antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvragen: valt er een beleid te reconstrueren uit 
de keuze van de onderwerpen, welke relatie met Suriname en de Antillen hebben de bijdragen 
die niet over deze landen gaan en hoe zijn de bijdragen te plaatsen in het licht van de 
contemporaine literaire ontwikkelingen? Deze deelvragen dienen om te komen tot de 
beantwoording van de hoofdvraag bij dit onderzoek: wat is de betekenis van de 
Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur? 
 

VOORDRACHTEN VAN EERDER EN ELDERS VERSCHENEN WERK 

 
Voor een radiostation lijkt het voor de hand te liggen reeds gepubliceerd literair werk 

in programma’s te presenteren. Een vergelijking met de muziekwereld kan dit verduidelijken. 
Het is eenvoudiger en goedkoper reeds gecomponeerd werk uit te zenden dan voortdurend 
compositieopdrachten te geven aan componisten. Des te opmerkelijker is het dat de West-
Indische afdeling maar twintig keer eerder en elders verschenen werk liet voordragen en er 
wel 263 keer voor zorgde dat Surinaamse en Antilliaanse schrijvers nieuw werk schreven 
voor haar uitzendingen. Een oorzaak van dit slechts spaarzaam gebruik maken van vroeger 
werk kan zijn, dat er nog niet veel literair werk van de Nederlandse Cariben voorhanden was 
waarin de tijdgeest weerklonk. In ieder geval was er geen werk waarin Surinamers en 
Antillianen hun kijk gaven op het naoorlogse Nederland. Van de Walle vulde deze lacune op 
door zelf op zoek te gaan naar schrijvers.  

Het uitzenden van al eerder verschenen werk was niet zonder belang. Werk dat in 
literaire tijdschriften of in verhalenbundels was verschenen, kwam zo onder de aandacht van 
een veel groter publiek dat in meerderheid geen specifieke literaire oriëntatie had, dit in 
tegenstelling tot een abonnee van een literair tijdschrift. Daar komt nog eens bij dat de 
bronnen (boeken, tijdschriften) voor de luisteraars op de Antillen en in Suriname vaak 
moeilijk te verkrijgen waren, zodat heruitgave via de radio voor velen een welkome service is 
geweest. 
 
Cola Debrot 

Drie keer is er een programma uitgezonden waarin eerder gepubliceerde gedichten van 
Cola Debrot werden voorgedragen. De eerste keer gebeurde dit op 26 februari 1949. Het 
draaiboek voor de omroeper vermeldt dat er een voordracht volgt uit het werk van Cola 
Debrot door Guus van der Steen met muzikale omlijsting. De bijdrage zelf ontbreekt, zodat 
niet meer te achterhalen is wat werd uitgezonden.  

De typoscripten van de twee andere uitzendingen met gedichten van Debrot zijn wel 
bewaard. De tweede uitzending vond plaats op zaterdag 25 februari 1950. Het script begint 
met: “In het nu volgende programma brengen wij U een keuze van gedichten van de bekende 
Curaçaose schrijver en dichter Cola Debrot, waaronder enkele nieuwe gedichten uit het 
September-October nummer van ”Podium” van het vorige jaar.” Het script sluit af met: “Onze 
medewerker Guus van der Steen droeg gedichten voor van de Curaçaose schrijver en dichter 
Cola Debrot. Hij werd op de gitaar begeleid door Lex Vervuurt.” Alles in het script wijst erop 
dat het door Van de Walle is gemaakt, zodat hij de samensteller van het programma was. 
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Voorgedragen werden 10 gedichten: ‘Witte bloesems’, ‘Beauté Mortelle’, ‘Pijn’, ‘De 
Opiumschuiver’, ‘Lied’ en ‘Parijse kwatrijnen’, die in 1946 al verschenen waren in de bundel 
Navrante zomer, en verder de gedichten ‘De Dichter’, ‘Het zevende gebod’, ‘Nocturne’ en 
‘Bohème’, die Debrot opnam in de bundel De afwezigen (1952) waar ze een aparte afdeling 
vormen onder de titel ‘In mineur’. Welke muziek de gedichten omlijstte, wordt niet duidelijk 
uit het draaiboek. Wel blijkt uit het draaiboek dat de gitaarmuziek van Lex Vervuurt apart is 
opgenomen, maar of Vervuurt improviseerde of bestaande muziek gebruikte, blijft in het 
ongewisse. 

Op 31 maart 1952 vond de derde uitzending met gedichten van Cola Debrot plaats. Ze 
werden opnieuw voorgedragen door de omroeper Guus van der Steen, op de gitaar begeleid 
door Lex Vervuurt. Het script vermeldt dat het gaat om een “Voordracht uit nieuwste 
gedichtenbundel van Cola Debrot”. Het zijn gedichten uit de bundel De afwezigen (1952), 
achtereenvolgens ‘Adíos’, ‘De slaaf spreekt’. ‘De afwezigen’, ‘Schemer’, ‘Het eiland’, 
‘Sonnet’218, ‘Bestaat er iets heerlijkers?’, en ‘Kwatrijnen van de verloren zoon’.219 

De keuze die Van de Walle uit de bundel maakt, is niet willekeurig. Als ik 
‘Kwatrijnen van de verloren zoon’ als één gedicht reken, zijn van de acht uitgezonden 
gedichten er vier een vrije vertaling van Debrot van Curaçaose dichters. Debrot meldt dit ook. 
Onder ‘De slaaf spreekt’ staat: “naar het Papiaments van Pierre Lauffer’, onder ‘De 
afwezigen’: “naar het Spaans van J.S. Corsen”, onder ‘Schemer’: “naar het Papiaments van 
J.S. Corsen” en onder ‘Bestaat er iets heerlijkers?’: “naar een thema van Pierre Lauffer”. Ook 
andere gedichten zijn op de regio gericht. ‘Adíos’ is volgens het script geschreven “naar een 
thema van Paraquay [sic]”. ‘Het eiland’ en ‘Kwatrijnen van de verloren zoon’ zijn te lezen als 
verzen van iemand die weergekeerd is op zijn eiland, daar in hevige mate geconfronteerd 
wordt met de sterflijkheid van het bestaan en ook het besef heeft dat hij in feite een zwerver 
is. 

De uitzending van 25 februari 1950 is bedoeld om gedichten van de toen bekendste 
Curaçaose schrijver ook onder de aandacht van het publiek in de West te brengen. Die van 31 
maart 1952 heeft niet alleen dit tot doel, maar wil ook de vertalingen van Debrot van andere 
Curaçaose auteurs bij hun landgenoten bekend maken. Zoals Debrot zijn bewerkingen maakte 
om hun gedichten voor een Nederlands publiek toegankelijk te maken, zo kaatste Van de 
Walle dit weer terug naar Curaçao, waarschijnlijk omdat hij ervan uitging dat deze Curaçaose 
gedichten het interessantst waren voor een Curaçaos publiek.220 
 
De Stoep 

Naast het werk van Debrot zond de Wereldomroep ook drie keer werk uit dat eerder 
was verschenen in het Curaçaose literaire tijdschrift De Stoep. Het tijdschrift verscheen tussen 
1940 en 1951 op Curaçao onder leiding van de in Nederland geboren arts Chris Engels die 
Luc Tournier als pseudoniem gebruikte. Hij richtte het tijdschrift op als daad van protest tegen 

                                                 
218 Van de Walle heeft de titel ‘Sonnet’ zelf gegeven. In feite is het nummer 3 van de ‘Vijf sonnetten uit Hades’. 
219 In het script ontbreekt de eerste pagina van de ‘Kwatrijnen van de verloren zoon’. Van de Walle had de 
gewoonte bij een gedicht dat langer was dan een pagina de volgende bladzijde hetzelfde paginanummer te geven 
als de eerste, aangevuld met een a, b, of c. Het gedicht ‘Schemer’ begint bijvoorbeeld op pagina 4 en gaat door 
op pagina 4a. Bij ‘Kwatrijnen van de verloren zoon’ begint de nummering meteen met 8a en het kwatrijn “De 
schildpad was beangstigd door mijn kuch”, het achtste kwatrijn van de serie, waarna de rest in volgorde van de 
bundel volgt, zodat voor de hand ligt dat de eerste zeven kwatrijnen op bladzijde 8 hebben gestaan. 
220 In feite worden de gedichten heen en weer gekaatst tussen Curaçao en Nederland. Op 24 januari 1948 was 
Debrot vertrokken uit Nederland om zich weer op Curaçao te vestigen. Zijn biograaf Oversteegen meldt dat hij 
aan boord gedichten schreef die hij opstuurde naar Podium (Oversteegen 1994: 11-13). Van de Walle leest de 
gedichten in Nederland, en later die uit De afwezigen, en stuurt ze via de Wereldomroep terug naar Curaçao, 
waar ook Debrot ze kan beluisteren. 
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de Duitse inval in Nederland. Hij publiceerde werk van Nederlanders in de diaspora en 
passanten op Curaçao. Na de oorlog werd de inbreng van jonge Curaçaose dichters als Oda 
Blinder, Charles Corsen en Tip Marugg steeds belangrijker.221  

De eerste keer dat Van de Walle werk uit De Stoep voor de microfoon liet brengen, 
was op 19 november 1949. Het script van de bijdrage is niet bewaard, maar de aankondiging 
ervan door de omroeper wel: “Luisteraars in de West, Wij vervolgen onze uitzending met de 
voordracht van een gedicht dat wij vonden in het Juli-nummer van het Curaçaos literair 
periodiek “De Stoep”. Het betreft hier een gedicht van de Curaçaose dichter Charles Corsen: 
Dona en de Gouden Sandalen, waarvan gedeelten zullen worden voorgedragen door onze 
medewerker Jacques Idserda. Hij zal op de gitaar worden begeleid door Lex Vervuurt.” 

De tweede keer dat gedichten uit De Stoep werden voorgedragen, was op 4 augustus 
1951. Hiervan is het script wel bewaard. Het geeft aan dat het onderwerp is “Gedichten uit de 
Nieuwe Stoep”. De hoofdletter van “Nieuwe” zal een tikfout zijn geweest, want de naam van 
het tijdschrift was niet veranderd. Van de Walle bedoelde natuurlijk het laatst verschenen 
nummer van het tijdschrift bedoelde, dat van mei 1951. (Het was tevens het allerlaatste 
nummer van het tijdschrift.) Verder blijkt uit het script dat de gedichten werden voorgedragen 
door de omroeper Guus van der Steen en dat de gedichten werden omlijst met muziek, al 
blijkt niet welke muziek dat was en wie de muziek speelde. 

De uitgekozen gedichten waren van Tip Marugg (‘Het verbrande kind was een 
dromer’ en ‘Zij’), van Oda Blinder (‘Aan een dierbare’) en van Federico García Lorca (‘Het 
geween’, in vertaling van Lucila Engels). De keuze die Van de Walle maakte, zowel de eerste 
keer voor een gedicht van Corsen als nu voor Marugg, Blinder en Garcia Lorca is 
contemporain gezien een statement voor moderniteit. In de Curaçaose pers werd vaak de spot 
gedreven met de onbegrijpelijkheid en rare beelden van de gedichten van Corsen en Marugg 
[Rutgers 1994: 193-197]. Van de Walle benadrukte met deze keuze het belang van deze 
vernieuwende dichters.  

Op 31 mei 1952 werd voor het laatst een bijdrage uit De Stoep uitgezonden. Het is de 
novelle ‘Norma’ van Wim van Nuland, pseudoniem van de Nederlandse pater Möhlman, 
voorgedragen door P. te Nuyl Sr. Het verhaal was al in augustus 1942 in De Stoep 
verschenen.222 Wim van Nuland (pater Michael Möhlman 1911-1969) was van 1939 tot 1969 
op Curaçao werkzaam. Pogingen tot mooischrijverij en een steeds sterker wordend moralisme 
deden Engels verder werk van hem weigeren [Rutgers 1994: 200]. De contemporaine kritiek 
vond het werk van Wim van Nuland het beste dat De Stoep had voortgebracht [Rutgers 2007: 
351]. Het verhaal gaat over een meisje dat in ellendige omstandigheden opgroeit. Haar vader 
is een zware drinker, die haar moeder en het kind elke dag aftuigt, terwijl de schrijver ook 
suggereert dat de vader het meisje misbruikt. Het meisje houdt zich staande door via een 
zelfgemaakte pop weg te dromen naar een betere wereld, een wereld met “nonnen […] die 
daar wandelen en lachen en beter zijn.”  

De stijl van Wim van Nuland is ouderwets paterachtig, met zwaar aangezette emoties. 
Het moderne aspect van het verhaal is dat het de ellendige omstandigheden van de lagere 
sociale klasse van Curaçao uitbeeldt, inclusief een bedekte verwijzing naar incest die de vader 
zou plegen. Dit vernieuwende karakter en de populariteit van Van Nulands verhalen zullen de 
redenen zijn waarom Van de Walle dit verhaal heeft uitgekozen voor de uitzending. 
 
Jules de Palm en Pierre Lauffer 

Jules de Palm presenteerde vier keer werk dat al eerder elders verschenen was. Een 
bijzonder geval was de eerste keer dat hij dit deed. Het gebeurde op 7 januari 1950 in een 
programma van Lex Vervuurt en de Zapakara’s. Ik citeer het script van de omroeper: “Wij 
                                                 
221 De gegevens voor deze alinea zijn ontleend aan Rutgers 1994: 191-193. 
222 Het verhaal is ook opgenomen in: Debrot 1985: 138-144. 
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vervolgen thans met een programma uitgevoerd door Lex Vervuurt en zijn Zapakara’s. Voor 
het eerst hebben we ons kunnen verzekeren van de medewerking van een Curaçaose zanger, 
de Heer Julio Perrenal. Het programma wordt geopend met een Curaçaos liedje: 
MADELINE.” Na de afkondiging van dit liedje zegt de omroeper: “Dit orkest gaat verder met 
een Curaçaos lied, waarvan het refrein wordt gezongen door Julio Perrenal. Het heet: Sjon 
Felitsjie.” Hierna volgt nog een Surinaams nummer, waarna de omroeper aankondigt: “En tot 
slot brengt Lex Vervuurt met medewerking van Julio Perrenal een Merengue met Curaçaose 
tekst.” 

In het hoofdstuk over Jules de Palm kwam de Julio Perrenal-constructie al ter sprake 
met de mystificaties die daaromheen plaats vonden. Het zogenaamde optreden van Julio 
Perrenal met de Zapakara’s is ook zo’n mystificatie. Van het driemanschap Lauffer – De Palm 
– De Rooy kan Pierre Lauffer niet hebben meegezongen in Hilversum, want hij ging pas op 6 
mei 1965 voor het eerst naar Europa [Heiligers 2012: 154]. Ook is onaannemelijk dat René de 
Rooy er was, men ging toen niet voor een korte kerstvakantie naar Nederland. Daar was de 
vliegreis te duur voor. De conclusie is dat Jules de Palm in zijn eentje voor Julio Perrenal 
speelde en zo de mystificatie weer leven inblies. Toen ik hem hiermee confronteerde, gaf hij 
dit volmondig toe.  

Twee keer droeg Jules de Palm gedichten van de Curaçaose dichter Pierre Lauffer 
voor. De eerste keer gebeurde dit op 17 april 1954. In dit programma presenteerde hij voor het 
eerst ook twee eigen gedichten. Zie hiervoor het hoofdstuk over Jules de Palm. De gedichten 
die hij van Pierre Lauffer voordroeg waren ‘Plegaria’ en ‘Cancion Tristu’. Op 18 januari 1956 
droeg hij weer gedichten van Pierre Lauffer voor. Meer dan dit vermeldt het draaiboek niet. 

Op 21 december 1951 droeg De Palm zijn verhaal ‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ 
voor, dat eerder in het Sticusajournaal was verschenen.  

Voor de keuzes die Jules de Palm maakte, was Van de Walle waarschijnlijk maar ten 
dele verantwoordelijk. Toch zal hij ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest van de populariteit 
van de liedjes van Julio Perrenal, wat voor hem de aanleiding moet zijn geweest Jules de Palm 
te laten zingen met de Zapakara’s. Het feit dat hij in de aankondiging van dit programma niet 
Jules de Palm als zanger laat noemen, maar Julio Perrenal, laat zien dat hij op de hoogte was 
van de mystificatie. Het verhaal ‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ kende Van de Walle uit het 
Sticusajournaal en hij zal via zijn uitgebreide netwerk onder de studenten ook hebben 
gehoord hoe populair dit was. Door het uit te zenden werd het verhaal nu ook op de Antillen 
in bredere kring bekend, want De Palm had nog helemaal geen naam als schrijver van 
verhalen. 

Hoogstwaarschijnlijk was De Palm verantwoordelijk voor het uitzenden van gedichten 
van Lauffer. Lauffer had op Curaçao al naam, maar of hij werd gelezen? Van het eerste 
nummer van het veel geroemde tijdschrift Simadán werden meer exemplaren weggegeven dan 
verkocht, van het tweede werden honderd exemplaren verkocht [Heiligers 2012: 90/91]. Door 
de uitzendingen van de Wereldomroep bereikten de gedichten een veel groter publiek dan via 
de gedrukte bundels en tijdschriften. Dat Papiamentstalige gedichten van Lauffer door de 
Wereldomroep werden uitgezonden, toont ook aan dat Van de Walle sympathiek stond 
tegenover het streven de landstaal in de literatuur een plaats te geven.  
 

Albert Helman 

Twee keer is eerder verschenen werk van de Surinaamse schrijver Albert Helman 
uitgezonden. Op 30 april 1955 droeg Cecilia Lichtveld werk voor van haar vader. Verdere 
gegevens hierover ontbreken. Het ligt voor de hand dat de dochter verantwoordelijk was voor 
de keus die ze heeft gemaakt. Of zij zich hiervoor aangeboden had, of dat ze door Van de 
Walle is gevraagd, valt niet meer te achterhalen. Op 22 augustus 1956 droeg de 
voordrachtskunstenaar Otto Sterman het verhaal ‘Columbaan’ voor, dat verschenen was in de 
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bundel Hart zonder land (1929). Dit verhaal speelt zich af in een niet genoemd land, dat geen 
kenmerken van Suriname heeft. Het is in feite een variant op ‘De rattenvanger van Hamelen’.  
 
De hiervoor genoemde Otto Sterman was een in Nederland geboren self-made acteur met een 
Antilliaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij leefde van 1913-1997. Eerst speelde hij de 
stereotype rollen voor zwarte acteurs bij het Nederlandse toneel. Onder meer zijn deelname 
aan de eerste opvoering van De geboorte van Boni bracht hier verandering in. Hij ging zich op 
zijn afkomst en donkere huidskleur richten met soloprogramma’s waarmee hij het land 
doortrok en tamelijk succes oogstte. Ze hadden titels als Ik ben een neger, De neger spreekt 
en Alleen voor blanken [Groeneboer 2003: 223-242]. 223 

Toen Sterman het verhaal ‘Columbaan’ voordroeg, was dit de zevenendertigste keer 
dat hij voordroeg in de West-Indische uitzending. Hij kan met recht de huisacteur worden 
genoemd, want tussen 14 november 1949 en 7 juli 1958 verzorgde hij niet minder dan 44 
voordrachtprogramma’s. Het is opvallend dat alleen het eerste met ‘De Negerpreek’ in de lijn 
ligt van de motieven waarmee hij in Nederland de planken op ging en bekendheid verwierf. 
Al zijn andere programma’s liggen in de lijn van de westerse literaire traditie. Een kleine 
greep uit zijn voordrachten laat dit zien: ‘Waarom bewaart een hond zijn vlooien’ van Karel 
Jonckheere op 8 maart 1952, ‘Het wonder van de wintertuin’ van Bocaccio op 10 januari 
1953, ‘De duldzame man’ van Arthur van Schendel op 31 maart 1953, ‘Een grap’ van 
Tsjechov op 6 november 1954, ‘Hoe de duivel een korst brood verdiende’ van Tolstoi op 6 
april 1955, ‘De rijke braamplukker’ van Godfried Bomans op 7 januari 1957 en ‘De hovenier’ 
van Tsjechov op 16 juli 1957. Het valt niet meer te achterhalen waarom Otto Sterman deze 
keus maakte. Wellicht wilde hij eens iets anders dan het over huidskleur hebben. Voor mijn 
onderzoek is interessanter waarom Van de Walle akkoord ging met deze keuze, want dat het 
de keuze van Sterman was, lijkt me duidelijk. Ik kan me niet voorstellen dat Van de Walle de 
westerse literatuur doornam op zoek naar geschikte verhalen voor Sterman. Wellicht telde 
voor hem dat hij een zwarte acteur met een gedeeltelijk Antilliaanse achtergrond in huis 
haalde die in Nederland naam aan het maken was. Misschien wilde hij het West-Indische 
publiek laten zien dat gekleurde artiesten in Nederland ook succes hadden. In ieder geval 
verschafte hij deze acteur hiermee neveninkomsten die deze goed kon gebruiken.  

Met het uitzenden van de voordrachten van Otto Sterman mag de Wereldomroep een 
bijdrage hebben geleverd aan zijn portemonnee, een bijdrage aan de ontwikkeling van de 
Surinaamse en Antilliaanse literatuur waren ze niet. Er is mij tenminste geen Surinaamse of 
Antilliaanse schrijver bekend die zich heeft laten inspireren door de voorgedragen werken. 
Wel is het voorgaande een kleine bijkleuring van het beeld dat Groeneboer schetst van Otto 
Sterman. 

Op 15 december 1951 droeg Kitty den Haan voor uit Mythen en Sagen uit West-Indië 
van Dr. H. van Cappelle. Het werk stamt uit 1926. In het draaiboekenarchief ontbrak het 
typoscript van de voordracht, zodat onbekend is welke keuze is gemaakt uit het werk van Van 
Cappelle. Dat er zoveel jaar na het verschijnen van dit werk een voordrachtsprogramma uit 
werd samengesteld, past helemaal in de oplevende belangstelling voor de orale overlevering. 
Dat die belangstelling steeds groeide, blijkt uit het feit dat er in 1978 een herdruk kwam van 
dit werk, dat een van de vroegste en uitvoerigste verzamelingen orale literatuur was. 
 
 

 

                                                 
223 Dat Sterman zich al voor zijn optreden in Eddy Bruma’s De geboorte van Boni met zijn huidskleur bezig 
hield, blijkt uit de uitzending van 14 november 1949. De uitzending was getiteld “De Negerziel spreekt”. Het 
omroepkoor zong negrospirituals o.l.v. Fred Boshart en Otto Sterman droeg ‘De Negerpreek’ voor. De preek zat 
niet in het archief. Omdat er verschillende negerpreken bestaan, is niet duidelijk welke hij heeft voorgedragen. 
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BESPREKINGEN VAN SURINAAMSE EN ANTILLIAANSE UITGAVEN 

 
De eeuwige cirkel 

De West-Indische afdeling van de Wereldomroep heeft ook besprekingen van nieuw 
verschenen werken uitgezonden. Dat gebeurde al op 25 maart 1947. Toen besprak R.D. 
Simons het boek De eeuwige cirkel (1946) van de Surinamer Assid. Van Kempen [2003: 608-
610] ziet het werk in de traditie van Anton de Kom als een antikolonialistische herschrijving 
van de Surinaamse geschiedenis. Hij vindt dat het werk in de Surinaamse geschiedenis sterk is 
verwaarloosd en binnen de Surinaamse letteren zelfs geheel is genegeerd. Hij oppert dat dit 
mogelijk komt door onduidelijkheid over de identiteit van de auteur. Hij vraagt zich af of 
Assid een pseudoniem is van Gerard Hamer of dat het Assid van Hoek is, directeur van het 
eerste Surinaamse conservatorium. 

R.D. Simons die het boek besprak, was in 1885 geboren in Paramaribo. Na een 
carrière bij de rechterlijke macht werd hij onderwijsinspecteur. Hij publiceerde veel over 
cultuur, folklore en literatuur. In 1946 ging hij naar Nederland [Van Kempen 2003: 569-570]. 

Simons begint zijn bespreking met een lange inleiding over boekenproductie en 
boekenprijzen, waarna hij zegt dat er over de West twee nieuwe werken zijn verschenen, 
“waarvan ik U ditmaal en de navolgende keer iets zal vertellen.”224 Hij zegt dat hij het deze 
keer zal hebben over De eeuwige cirkel; leven en strijd van de Indianen en Marrons in 
Suriname.225 Simons begint zijn inhoudsweergave met het laatste deel dat de omzwervingen 
door vele landen beschrijft. Dit deel van de bespreking eindigt hij met de zin: “Assid die nu in 
Suriname vertoeft heet Assid van Hoek.” Hierna vat hij de inhoud samen van het eerste deel, 
het leven bij de Indianen, en het tweede, het leven bij de Marrons. Zijn oordeel luidt: “Het 
verhaal is wèl romantisch en wij zullen misschien goed doen het niet op zijn historische 
waarheid te onderzoeken, terwijl wij ook niet zullen nagaan of Assid zó dicht bij de Caraiben 
staat als hij zegt, maar een auteur mag in een werk als dit wat fantasie hebben.” 

Met zijn achtergrond heeft Simons waardering voor de culturele en folkloristische 
aspecten van het werk, want hij zegt: “de schrijver vertelt interessante dingen over de 
godsdienst en de zeden en gewoonten der Indianen: de scheppingsmythen, de proeven voor 
piaiman en opperhoofd, over huwelijk, geboorte en dood.” Wat zuiniger is hij over het deel 
over de marrons: “Het tweede deel is de geschiedenis van het zwarte ras in Suriname, het 
lijden der slaven, de opstanden van de Marrons, enz.” 226 

Simons geeft de conclusie van Assid zonder commentaar weer: “De schrijver 
vergelijkt de overrompeling der autochtone bevolking van Amerika door de blanken met de 
invasie der Duitsers in de wereldoorlog. De geschiedenis herhaalt zich, niet in het verre 
Guiana, maar in Europa. De eeuwige cirkel.” Simons meldt dat Assid in zijn nabeschouwing 
zegt vertrouwen te hebben in de toekomst van Suriname, “al zucht […] het land nog onder 
zijn ondragelijke last van verdeeldheid en verwaarlozing.” Hij vindt het werk vlot geschreven. 
Het bevat ook “vele mooie illustraties […] en typische tekeningen van Assids echtgenote”. 
Hij eindigt met: “Hier en daar valt er een vraagteken te plaatsen en is het werk wat romantisch 
getint, doch de eindconclusie is, dat er een aardig boek is geschreven, dat in goede 
ontspannings-lectuur ook heel wat kennis over Suriname bijbrengt.” 

                                                 
224 De volgende bespreking van Simons zat niet in het archief. Grote delen voor 1949 ontbreken. In feite is deze 
bijdrage van Simons de enige op literair gebied die uit de vroegste periode aanwezig was. Het is dus aannemelijk 
dat de werkelijke bijdrage van de Wereldomroep aan de ontwikkeling van de Surinaamse en Antilliaanse 
literatuur in de praktijk groter was dan ik door de beperktheid van het archief kan beschrijven.  
225 Van Kempen geeft in zijn bibliografie abusievelijk als titel: De eeuwige cirkel: leven en strijd van de marrons 
in Suriname [Van Kempen 2003: 1226]. 
226 Het gebruik van het woord Marrons in plaats van het in 1947 alom gebruikte Bosnegers is wel opmerkelijk. 
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De eeuwige cirkel mag dan binnen de Surinaamse letteren zijn genegeerd, kennelijk 
vond Van de Walle het werk zo belangrijk dat hij het besproken wilde hebben. Uit zijn 
rapport over Suriname blijkt dat hij een sterk voorstander was van het zelfbeschikkingsrecht 
van Surinamers, waarbij hij pleitte voor het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. 
Bovendien had hij grote belangstelling voor de Indianen en de Marrons. Evenals Assid was 
Van de Walle zijn tijd vooruit. Het ligt voor de hand dat hij Simons vroeg het werk te 
bespreken, gezien diens belangstelling voor cultuur en folklore. Hij kende Simons uit zijn 
Surinaamse jaren.  

Evenals Van Kempen betwijfelt Simons of alles wel zo gegaan is als Assid beschrijft, 
maar ook hij vindt dit geen bezwaar. In tegenstelling tot Van Kempen ziet Simons het vooral 
als een romantisch werk. Hij ziet wel de boodschap dat het geweld van de Europeanen een 
eeuwige cirkel is, maar zegt niet dat dit werk dus een anti-koloniale boodschap heeft. 
Integendeel: het is ontspanningslectuur waar je ook nog wat van opsteekt: nuttig vermaak dus. 
Het roept de vraag op of Simons de echte boodschap niet zag, of niet wilde zien. Of was hij 
door zijn specifieke belangstelling zo gefocust op de informatie over leven en gewoontes van 
Indianen en Marrons, dat hij dat het belangrijkste vond. Of, ik durf het bijna niet te opperen, 
was de geschiedenis van onderdrukking en uitroeiing zo gemeengoed dat men dat normaal 
vond?  
 

Eldorado
227 

Vier keer besteedde de Wereldomroep aandacht aan het tijdschrift Eldorado, dat 
verscheen tussen januari 1949 en februari 1950 [Rutgers 1994: 209]. Dat is gezien de korte 
duur van bestaan van dit blad verhoudingsgewijs vaak. Twee van de vier bijdragen werden 
verzorgd door redactieleden. Op 27 mei 1949 gebeurde dit door de redactiesecretaris H. de 
Ruiter en op 1 december 1949 door redactielid W.F.H. Laret. Zij deden dit op uitnodiging van 
de Wereldomroep, zoals zij zelf melden. De Ruiter zegt het zo: “Dank zij de vriendelijke 
uitnodiging van de Wereldomroep PCJ mag ik enkele ogenblikken tot U spreken over “El 
dorado”, het maandblad dat in het begin van dit jaar voor ’t eerst is verschenen en dat […] 
streeft naar de behartiging van de belangen van Suriname en de Nederlandse Antillen.” Laret 
spreekt over een “uitnodiging”. Verder verzorgde J. van de Walle zelf een bijdrage op 18 
augustus 1950. 

Het eerste nummer van Eldorado werd op 22 februari 1949 besproken door H. de Wit. 
Hij was een Nederlander die journalist was geweest bij de Beurs- en Nieuwsberichten op 
Curaçao, de krant die op verzoek van de Shell door Van de Walle was opgezet. Hendrik de 
Wit was als essayist ook actief in de groep rond het Curaçaose tijdschrift De Stoep [Rutgers 
1994: 191].  

De Wit bespreekt allereerst de redactie. In Nederland wordt ze gevormd door Albert 
Helman, Rudie van Lier, W.L. Salm (uitgever) en H. de Ruiter (econoom en medewerker van 
Salm). Op Curaçao door Cola Debrot en Dr. Lashley en sinds kort ook Luis Daal, en in 
Suriname door Mr. Ezechiëls en Wim van Kanten. De Wit concludeert: zes leden zijn geboren 
in Suriname, twee in de Antillen en eentje, De Ruiter, in Nederland. Over de laatste had hij 
eerder opgemerkt dat hij de enige Nederlander in de redactie is “en ook de enige, die nooit in 
de West is geweest.” De Wit heeft dan ook kritiek op de samenstelling van de redactie, 
“namelijk dat de redactie in een te specifiek Surinaamse kring is gevormd en dat het goed zou 
zijn, dat er in de redactie in Nederland – waar het blad tenslotte moet worden gemaakt – ook 
enkele kenners van de Antillen zouden worden betrokken. Kleine fouten zouden dan kunnen 
worden voorkomen.” Hij illustreert dit aan de hand van een artikel in het tweede nummer over 

                                                 
227 Over de schrijfwijze van Eldorado bestaat geen eenduidigheid, ook niet bij de redacteuren van het blad. Men 
schrijft El Dorado, El dorado, of Eldorado. Ik zal mij in mijn tekst houden aan de laatste spelwijze, die ook 
wordt gebruikt door Rutgers en Van Kempen. In citaten volg ik uiteraard de spelwijze van de geciteerde auteur. 
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de betekenis van de olie voor Curaçao, geschreven door De Ruiter. Dit overigens “uitstekend 
artikel” boet aan geloofwaardigheid in doordat de auteur foutjes als de volgende maakt: hij 
beschrijft “Brakkeput” en “Mei-mei” als twee afzonderlijke vakantieoorden, terwijl het er 
eentje is. 

Vervolgens stelt De Wit de vraag of het blad zichzelf kan bedruipen. Het wordt 
volgens hem financieel geholpen door de Sticusa en dat roept bij hem de vraag op of Sticusa 
“dan niet tevens de West-Indische Gids zou moeten steunen”. Twee bladen die zich aan de 
West wijden en in zekere zin op elkaars terrein liggen, vindt De Wit op versnippering lijken. 
Maar een fusie lijkt hem ook moeilijk doordat De West-Indische Gids meer wetenschappelijk 
is en “meer de nadruk [legt] op degelijkheid dan op actualiteit, terwijl “El Dorado” zonder 
twijfel “levendig” is.  

De Wit gaat uitvoerig in op het artikel ‘Cultureel wantrouwen in Curaçao’ van Cola 
Debrot. Het artikel verdient volgens hem belangstelling “ver buiten de kring van El Dorado”. 
Het wantrouwen wordt enerzijds veroorzaakt door de arrogantie van de Nederlanders en 
anderzijds door het ressentiment van de Curaçaoënaars. De Curaçaose gemeenschap is niet 
zeker van zichzelf, zo zegt Debrot, en schiet tekort in de beheersing van zijn omgeving. Dat 
levert een stille broeierige wrok op, wat komt door het ontbreken van een culturele 
voorlichting. De Wit: “De organen, die culturele voorlichting geven, hebben naar zijn 
[Debrots] mening een min of meer koloniaal karakter, waarbij hij onder “koloniaal” verstaat, 
dat men de Europese cultuur met een Nederlandse tint tracht over te planten op een 
Caraibische [sic] bevolking, die voor het merendeel van Afrikaanse herkomst is.” Volgens 
Debrot is culturele ontplooiing de taak van de Curaçaose intellectuelen zelf. Het uitzenden 
van kunstenaars zoals gebeurt door de Sticusa, ziet hij meer als een culturele samenwerking 
tussen Nederlanders in Nederland en Nederlanders op de Antillen. De Wit besluit het gedeelte 
over Debrot met de voorspelling dat de redenering van Debrot polemiek zal uitlokken, “in het 
bijzonder bijvoorbeeld, waar hij ook het Curaçaos Museum en De Stoep van een koloniaal 
karakter beticht.” 228 

Het artikel van Debrot vindt De Wit duidelijk erg belangrijk. Hij zegt het zelf als hij 
erover begint en andere artikelen stipt hij alleen maar aan zonder ze weer te geven of erop in 
te gaan. Opvallend is dat hij niet vertelt of hij het eens is met de visie van Debrot. Als 
medewerker van De Stoep en goede bekende van Chris Engels had het misschien voor de 
hand gelegen dat hijzelf de polemiek met Debrot in zijn bespreking was begonnen, maar hij 
zegt alleen dat het hem niet onwaarschijnlijk lijkt dat Dr. Engels op Curaçao zal gaan 
reageren. Het ontbreken van een weerwoord aan Debrot, de uitvoerigheid waarmee hij hem 
bespreekt en de vrijwel letterlijke weergave van de belangrijkste passages kunnen een 
indicatie zijn dat De Wit op zijn minst sympathie heeft voor het standpunt van Debrot. Een 
bijkomend argument voor dit vermoeden is het feit dat hij het helemaal niet heeft over een 
ander artikel waarin een tegengesteld standpunt wordt verwoord. Het is van de hand van Prof. 
J.H.A. Logeman, de voorzitter van Sticusa. Deze schrijft: “Het is nu eenmaal zo, dat de 
nederlandse taal, nederlandse geloofsvormen, nederlandse wetenschap […], nederlandse 
bewindsvormen, staatkundige opvattingen en maatschappelijke maatstaven een belangrijk 
deel van het cultuurgoed der volkeren van Suriname en de Nederlandse Antillen uitmaken 
[…]. Daarom is het een surinaams en antilliaans belang, om bij voortduring uit een zo sterke 
en levende cultuur als de Nederlandse te kunnen blijven putten.” [Rutgers 1994: 209]. Dat De 
Wit dit diametraal tegenovergestelde standpunt, dat in de praktijk ook Engels’ visie was, 
verzwijgt, wijst er m.i. op dat hij het meer eens was met Debrot dan met Logeman/Engels. 

Opmerkelijk is dat De Wit op twee punten kritiek heeft op de samenstelling van de 
redactie. Op de plek waar het blad uiteindelijk wordt gemaakt, zit niemand die de Antillen 

                                                 
228 Beide opgezet door de Nederlandse arts Chris Engels, die onder het pseudoniem Luc Tournier publiceerde. 
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kent en de Surinamers hebben de overhand. Het eerste punt van kritiek raakt de inhoudelijke 
kant: zo worden vergissingen niet gecorrigeerd. Het tweede kritiekpunt lijkt een uiting te zijn 
dat de Antillen zich achtergesteld voelen bij Suriname, zonder dat men zich de vraag stelt of 
Antillianen even snel bereid en in staat zijn redactiewerkzaamheden te verrichten. Dat het in 
de praktijk met de Surinaamse overheersing meeviel, geeft De Wit zelf ook toe, want na zijn 
kritiek zegt hij wel dat hij moet toegeven dat de meeste artikelen geschreven zijn door mensen 
die op Curaçao wonen.  

Op 27 mei 1949 vertelt de redactiesecretaris H. de Ruiter over de bedoeling van 
Eldorado. Het blad wil aanknopen bij de te verwachten nieuwe status van Suriname en de 
Antillen binnen het koninkrijk. De wens voor deze staatkundige verandering ontstond in de 
Tweede Wereldoorlog: “Wereldoorlog II begon met het onder de voet lopen van vrije volken, 
maar hij schiep daardoor een onbreidelbaar verlangen naar vrijheid.” De Ruiter moet 
vervolgens een spagaat uitvoeren om niet te hoeven zeggen dat Nederland in het verleden de 
Antillen en Suriname ook onder de voet liep. Hij vervolgt dan ook uiterst voorzichtig dat dat 
onbreidelbaar verlangen naar vrijheid niet alleen ontstond “bij de volken die de overheersing 
aan den lijve ondergingen, maar ook bij die volken, die sedert eeuwen leefden onder een min 
of meer drukkend voogdijschap van andere volken, met wie ze in deze oorlog tegen de 
overheersing streden. Vele wensen die bij deze “koloniale” volken sedert jaren leefden, 
schenen plotseling op [sic] verwerkelijking te krijgen, toen in het Atlantisch Handvest werd 
overeengekomen, dat elk volk het recht zou hebben zelf de bestuursvorm te bepalen die het 
verkiest. Het op die overeenkomst gebaseerde overleg tussen Nederland en zijn voormalige 
koloniën in de West, leidde tot het ontwerp van een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 
waarin Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname autonome en gelijkgerechtigde 
partners zullen zijn.” 

Bij deze status wil Eldorado aanknopen en de stem van de West laten horen bij het 
Nederlandse volk. Het blad behandelt uitvoerig de problemen die voor de West van belang 
zijn, zegt De Ruiter, die zich ietwat neerbuigend direct tot zijn publiek richt: “Het is eigenlijk 
zo, luisteraars, dat gij van de West uit, op een gemakkelijke en goedkope wijze, door middel 
van El dorado elke maand in Nederland komt, van Uw wensen en moeilijkheden vertelt, en 
van de mogelijkheden die ge ziet om ze te vervullen en op te lossen. Elke maand legt gij 
Nederland een brok van Uw gemeenschapsleven voor en zegt: leer ons kennen. El dorado is 
immers vóór alles Uw eigen stem, en El dorado’s redacteuren zijn alle zonder uitzondering 
Uw eigen, vertrouwde landgenoten – geboren en getogen West–Indiërs.” De Ruiter ziet 
Eldorado als “Uw vertegenwoordiger bij het Nederlandse volk. Want het is niet zo, dat er in 
Nederland een hoofd-redactie zetelt, die de touwtjes in handen heeft. Integendeel. In 
Suriname en in de Antillen zijn volkomen autonome redacties, en in Nederland is alleen om 
redenen van practische aard het centrale punt. En deze vertegenwoordiging, die Uw belangen 
behartigt, geniet de ware medewerking van goedwillende en deskundige Nederlandse 
publicisten op allerlei gebied: kunst en cultuur, wetenschap en economie, sociologie en 
politiek.” De Ruiter eindigt zijn betoog met een oproep zich te abonneren op het blad. 

De Ruiter werd in zijn bijdrage niet moe erop te wijzen dat Eldorado de 
vertegenwoordiger van Surinamers en Antillianen is, die het Nederlandse volk vertelt over 
hun leven. Daarbij heeft Nederland de touwtjes niet meer in handen: de redacties zijn volledig 
autonoom en bestaan volledig uit landskinderen. Door deze opmerking plaatst hij zichzelf 
buiten de redactie, want hij is geen landskind. Hij werd ook nadrukkelijk aangekondigd als 
redactiesecretaris. Verder is opmerkelijk dat hij het opneemt voor het feit dat Nederlanders 
hun medewerking verleenden. Hij roemt ze als “deskundige publicisten”. Het is duidelijk dat 
De Ruiter zich verdedigt tegen kritiek, die, zo valt uit zijn betoog af te leiden, eruit bestaat dat 
Nederland de redactionele touwtjes in handen heeft, dat er iemand in de redactie zit die nog 
nooit in de West is geweest, en dat er veel Nederlandse contribuanten aan Eldorado zijn. 
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Het zijn kritiekpunten die later in de geschiedenis in veel verschillende situaties 
worden herhaald: alleen zwarten zouden over de slavernij mogen schrijven, de geschiedenis 
van Suriname of de Antillen zou alleen goed “van binnenuit” – lees: door Surinamers of 
Antillianen - kunnen worden beschreven. Als een van de eerste stukken, die over deze kwestie 
gaan, is deze tekst van contemporain belang.229  

Op 1 december 1949 blikt W.F.H. Laret, redacteur van Eldorado, terug op bijna een 
jaar Eldorado. Nu de interimregeling voor een nieuw bestuur in de West is aangenomen stelt 
Laret zich de vraag of er in de toekomst nog wel plaats is voor het tijdschrift. Hij vindt van 
wel, want zo lang er een binding is tussen Nederland en de West is een stem van de West in 
Nederland een volstrekte noodzaak. Toch ziet hij “pijnlijk een duidelijk tekort in het 
tijdschrift: […] het grootste deel van de geplaatste bijdragen [is] geschreven […] door niet-
ingezetenen van Suriname of de Antillen.” Wil Eldorado een echte stem van de West zijn, 
dan is het lokale accent van onmisbare waarde, aldus Laret. Hij besluit met een aansporing 
aan de luisteraars: “Welaan dan, vrienden overzee, levert Uw bijdrage aan deze arbeid...]. 
Levert ons Uw bijdrage. En voelt U zich daartoe niet in staat, welnu dan, maak propaganda 
voor Eldorado, win abonné’s.” 

Laret deelt de kritiek dat er zoveel Nederlandse contribuanten zijn, maar hij laat ook 
voelen wat de oorzaak ervan is: landskinderen leveren te weinig bijdragen en dat wil hij met 
zijn oproep veranderen. Ook dit argument wordt later in de tijdschriftengeschiedenis 
regelmatig gehoord. 

De laatste bespreking van Eldorado is van de hand van J. van de Walle zelf. Ze werd 
uitgezonden op 18 augustus 1950. In het tijdschrift had B.W. Schaper Van Liers studie 
Samenleving in een grensgebied besproken en de inhoud hiervan geeft Van de Walle weer. 
Hij citeert Schapers conclusie “dat de tijd voor eens en altijd voorbij is voor iedere vorm, hoe 
verkapt ook, van superioriteitsbesef, al of niet van raciale aard.” Dit superioriteitsbesef kan in 
de plaats van de oude neiging tot bevoogding ook de vorm aannemen van een rancuneuze 
laatdunkendheid in de zin van: laat ze daar maar verder in hun eigen sop gaar koken. Daartoe 
heeft het Nederlandse volk, zo meent Schaper, allerminst het recht. 

Vervolgens geeft Van de Walle een samenvatting van een artikel van W.F.H. Laret, 
dat hij twee keer opmerkelijk noemt. Het gaat over het onderwijs in Suriname. Laret betoogt 
dat men keuzes moet maken: heeft men behoefte aan intellectueel gevormde mensen of aan 
technisch bekwame mensen? Staat bijbrengen van kennis op de voorgrond, of de 
opvoedkundige taak van de school? Ook gaat Van de Walle in op een bespreking van Jules de 
Palm van het Curaçaose tijdschrift Simadán. Volgens De Palm breekt het blad met alle 
tradities en conventies. Als voorbeeld noemt hij de fonetische spelling van het Papiaments die 
de redactie hanteert. Van de Walle: “Wij moeten eerlijksheidshalve toegeven, dat wij af en toe 
met de ogen moesten knipperen, omdat het woordbeeld ons hier en daar tegen de borst stuitte, 
maar wij waarderen deze poging van de redactie, ofschoon wij voorzien dat zij met moeite 
zich een weg moet hakken door het oerwoud van traditie en conservatisme.” In de context van 
Van de Walle’s bespreking wordt het niet duidelijk of dit citaat nu de mening van De Palm of 
van Van de Walle weergeeft. 

Van de Walle concentreert zich in zijn bespreking op artikelen die gedachten bevatten 
die hij interessant vindt. Die gedachten geeft hij weer: een aanval op het superioriteitsbesef 
van de Nederlander, het onderwijs inrichten naar de behoeften die een land heeft, een weg 
hakken door het oerwoud van traditie en conservatisme. Het zijn ideeën die hij zelf ook 
koesterde. 
 

                                                 
229 Ik heb ook de indruk dat De Ruiter mede reageert op de kritiek van De Wit. Het is mogelijk dat Van de Walle 
hem gevraagd heeft zijn reactie op diens bijdrage te geven. De Ruiter zegt aan het begin immers dat hij is 
uitgenodigd door de Wereldomroep. 
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De West-Indiër 
Een ander tijdschrift waar de Wereldomroep aandacht voor vroeg is De West-Indiër. 

Op 9 juni 1952 besprak J. van de Walle de eerste uitgave. Hij begint zo: “Op Vrijdag, 6 Juni 
is hier in Nederland een blad verschenen onder de titel “De Westindiër”, dat onder leiding 
staat van Surinaamse en Antilliaanse studenten.”230 Eerst geeft hij het Ten geleide van Van 
Lier weer. Hierbij valt op dat hij nog eens in eigen woorden herhaalt wat Van Lier heeft 
gezegd over het nationalisme dat het blad propageert: “Hij verwerpt een eenzijdig verdélend 
werkend nationalisme, maar juicht aan de andere kant een nationalisme toe, dat critisch en 
constructief een positieve bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van de mensheid in het 
algemeen.” 

Uit de redactionele verklaring plukt Van de Walle dat het blad nieuws en voorlichting 
wil geven over de West. Over de redactie zegt hij dat ze “berust bij een groep gezond-
vooruitstrevend denkende Surinamers en Antillianen”. Van de Walle over de beginselen die 
het blad nastreeft: “Men zou willen meewerken […] aan de geestelijke en materiële 
verheffing van de West-Indische landen en volkeren. En in de tweede plaats zou men de 
samenwerking tussen deze landen en volkeren met Nederland en alle daarvoor in aanmerking 
komende landen en volkeren op de grondslag van gelijkwaardigheid en gelijkberechtigdheid 
willen nastreven.” 

Als Van de Walle het heeft over de medewerkers aan het blad, klinkt een nauwelijks 
verholen trots: “Wie nu eens dit blad ter hand neemt luisteraars, zal ontdekken, dat het voor 
een groot deel wordt volgeschreven door jonge mensen, die in de loop van de tijd in onze 
regelmatige Surinaamse en Antilliaanse Studentenprogramma’s het woord hebben gevoerd. 
Zo kunt U een artikel lezen […] over de Nederlandse Antillen, geschreven door student 
Silvius Rozendaal. E.A. Gessel schreef een bijdrage over de Surinaamse 
volksvertegenwoordiging. Eddy Bruma, evenals Roozendaal een van onze medewerkers, 
schreef over de begrippen Recht en Vrijheid. Henk Dennert neemt uiteraard, het is nu 
eenmaal de richting van zijn belangstelling, het literaire leven in de Nederlandse Antillen 
onder de loupe en de Surinamer C.H. Eersel schreef een bijdrage over de Surinaamse jeugd.”  

Het enige artikel waar Van de Walle het uitvoerig over heeft, is dat van de onbekende 
Mej. Truus Dijkstra. Het onderwerp dat zij bespreekt vindt Van de Walle “belangrijk genoeg 
om het in de bespreking van dit nieuwe studentenblad […] niet aan U te onthouden.” Het gaat 
over de positie van de gekleurde man die zelfbewust wordt, wat onvermijdelijk tot botsingen 
met de blanke wereld zal leiden, “die haar superieure plaats niet voetstoots wenst af te staan 
aan de door hem nog steeds met verachting, met hoogmoedig medelijden dan wel met 
curiositeit beschouwde kleurling.” Dijkstra betoogt dat Suriname partij zal moeten kiezen en 
samen met de kleurlingen over de gehele wereld voor erkenning en waardering moet strijden. 
Als Suriname zich afzijdig houdt, zou de gekleurde wereld dit als desertie, als lafheid, of 
erger nog als collaboratie met waandenkbeelden zien. 

Van de Walle hoopt aan het slot dat het blad van de kant van de luisteraars de steun 
krijgt die de jongeren hopen te krijgen. 

In zijn bijdrage spreekt Van de Walle zijn duidelijke sympathie uit voor “gezond-
vooruitstrevende Surinamers en Antillianen”. Het artikel van Dijkstra gaat over het groeiend 
zelfbewustzijn van de zwarte mens en wat voor veranderingen dat zal teweeg brengen. Ze 
keert zich tegen het superioriteitsgevoel van blanken. Zijn sympathie voor dit betoog vertolkt 
hij met de opmerking dat het betoog belangrijk genoeg is om onder de aandacht van de 
luisteraars te brengen.  
 

 

                                                 
230 Rutgers (1994: 208) vermeldt abusievelijk dat het eerste nummer op 27 februari 1953 verscheen. Het blad zou 
het overigens een jaar volhouden. 
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Antilliaanse Cahiers 
Het tijdschrift Antilliaanse Cahiers verscheen van 1955 tot 1967. Drijvende kracht 

was Cola Debrot, die al die jaren samen met Henk Dennert de redactie vormde. Het eerste jaar 
maakte ook nog Jules de Palm deel uit van de redactie. Volgens Debrots biograaf Oversteegen 
had het blad een dubbele opzet: “een aantal toppunten uit de Antilliaanse literatuur van het 
verleden laten zien, en de literatuur die op dat moment zelf ontstaat een podium bieden.” 
[Oversteegen 1994: 153]. Voorbeelden van het eerste zijn een bloemlezing uit De Stoep en de 
heruitgave van John de Pools Zo was Curaçao. Voorbeelden van het tweede zijn 
Weekendpelgrimage van Tip Marugg en Stemmen uit Afrika van Frank Martinus. 

Al voordat het tijdschrift uitkwam, besteedde de Wereldomroep aandacht aan 
Antilliaanse Cahiers. Dit gebeurde op 13 juli 1953 door Jules de Palm in het Papiaments, 
gevolgd door een samenvatting in het Nederlands. De Papiamentse versie is niet bewaard 
gebleven, de samenvatting wel. De Palm vertelt dat het plan Antilliaanse Cahiers uit te gaan 
geven op het punt staat gerealiseerd te worden. Het plan kwam uit de koker van Cola Debrot. 
Het nieuwe blad wil jongeren op de hoogte brengen van wat vroeger door Antillianen en over 
de Antillen werd geschreven. Met zulke uitgaven hoopt men het schrijven te stimuleren. 

De Palm doet ook een beroep op luisteraars. In vele kasten liggen boeken verborgen 
die grote waarde kunnen hebben. Hij vraagt hun deze toe te sturen, opdat bekeken kan worden 
of ze geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitgegeven. Ook wil de redactie sommige 
geschriften die in de landstaal zijn geschreven, vertalen in het Nederlands zodat elke 
Nederlander er kennis van kan nemen. 

Het is uitzonderlijk dat er bijna twee jaar voor verschijnen al aandacht werd besteed 
aan een tijdschrift. Het doel van De Palm hiermee is duidelijk: hij wilde kopij toegestuurd 
krijgen, want hij vermoedde dat er veel verborgen literaire schatten waren. Maar wat was het 
doel dat Van de Walle nastreefde met het geven van deze mogelijkheid? Het kan niet anders 
dan dat hij sympathiek stond tegenover de doelstelling schatten uit het verleden te bewaren en 
opnieuw uit te geven. Daarbij kwam dat hij Debrot al kende uit zijn tijd op Curaçao, evenals 
De Palm. Persoonlijke sympathie zal ook een rol hebben gespeeld. 

Op 1 februari 1956 bespreekt J. van de Walle het tweede nummer van Antilliaanse 
Cahiers dat een bloemlezing uit De Stoep is. Zijn betoog is opgebouwd rond het verschil in 
Nederlandse dichters en Antilliaanse. De Nederlander F.J. van de Molen doet zich als zodanig 
kennen door zijn thema terugkeer naar Nederland en door zijn “Nederlands-kritisch” geluid. 
Van de Walle typeert Vroman als “Nederlands woordkunsterig”. Hij vervolgt: “De werkelijk 
Curaçaose medewerkers aan deze Antilliaanse Cahiers slaan een andere toon aan. Niet, dat 
men in hun verzen plaatselijke motieven ontdekt. Dat gebeurt maar zelden. De sfeer van vele 
verzen is echter op de een of andere onbestemde manier, wel van Curaçaose oorsprong. Een 
zeker [sic] mineur-stemming, dezelfde droevenis [sic], die men uit de Antilliaans-Creoolse 
muziek kent, bemerkt men, gemengd met veel romantiek en veel surrealisme, ook in deze 
verzen”. Als voorbeelden citeert hij gedichten van Oda Blinder, Tip Marugg en Charles 
Corsen. 

Van de Walle gaat vervolgens in op de afdeling “Dromen buitengaats” waarin 
gedichten van Luc Tournier, het pseudoniem van Chris Engels, zijn samengebracht. De titel 
wijst er volgens hem al op, “dat ook hij een Nederlandse dichter is, die overigens, om met 
Cola Debrot te spreken, een creoliseringsproces onderging. Dat hij toch, ondanks vele 
motieven, die hij ontleende aan de nieuwe omgeving, een Europees schrijver is, blijkt uit het 
treffende: paspoortportretje van September 1939.” 

Van de Walle eindigt met ‘Zeeman aan de Wal’, een gedicht van Pierre Lauffer. Hij 
zegt er alleen over dat het “een zeer eenvoudig en zeer eigen lied” is. 
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De invalshoek die Van de Walle koos, was in die tijd origineel. Dichters van 
Nederlandse afkomst gebruiken vaak veel couleur locale, maar ondanks dat doet hun werk 
niet Antilliaans aan. Dat herkent hij wel ogenblikkelijk bij de Curaçaose dichters, die de 
couleur locale vaak niet gebruiken. Hij probeert die Curaçaose sfeer te omschrijven met 
woorden als “mineur-stemming”, “droefenis”, “romantisch” en “surrealistisch”. Allemaal 
eigenschappen die hij ook ziet in de muziek. Hij ziet de typisch Curaçaose kenmerken in de 
literatuur en de muziek dus cultureel bepaald. Een gedicht hoeft niet over Curaçao te gaan om 
Curaçaos te zijn. En een gedicht dat over Curaçao gaat, is daarmee nog niet Curaçaos. Het is 
een mening die pas na Antilliaans Literair Logboek doorbreekt. Van de Walle was een vroege 
voorloper.  

Op 9 mei 1957 besprak Pierre H. Dubois het Cahier waarin Weekendpelgrimage van 
Tip Marugg voor het eerst werd gepubliceerd. Dubois (1917-1999) was dichter, 
prozaschrijver en criticus. In 1966 kreeg hij de prijs der literaire kritiek, in 1985 de 
Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre en in 1995 kreeg hij een eredoctoraat bij de 
Universiteit Utrecht.  

Dubois herinnert aan de eerste Antilliaanse Cahiers, waarin Cola Debrot een overzicht 
van de Antilliaanse literatuur gaf. Hij vond dat een goed idee, omdat deze literatuur bij veel 
mensen vreemd en exotisch overkomt, waardoor ze geneigd zijn ze als folklore te 
beschouwen. Dubois zegt dat dan vooral het gevaar bestaat, “dat men de algemeen menselijke 
betekenis van zulk een literatuur over het hoofd ziet.” De volgende nummers van Antilliaanse 
Cahiers hebben volgens Dubois in bloemlezingvorm geprobeerd die algemene waarde in het 
werk van hedendaagse en vroegere Antilliaanse schrijvers te doen beseffen.231 Nu, zo vervolgt 
Dubois, is er een romandebuut van Tip Marugg, dat “reeds de aandacht van de literaire kritiek 
heeft getrokken”. Hij noemt het “ook in het geheel van de Nederlandse literatuur […] een 
belangrijke verschijning.” 

Het werk ontleent zijn belang namelijk niet in de eerste plaats aan de banden die het 
heeft met de Antillen. Dubois: “Het belang van het boek in bredere zin ligt in een algemeen-
menselijke problematiek die hier in een oorspronkelijke, individuele vorm gestalte heeft 
gekregen. Dit probleem is de worsteling van de hoofdfiguur om de zin van het bestaan, een 
bestaan dat onophoudelijk zijn droom poogt te vernietigen, terwijl het desondanks juist die 
wanhopige droom is die het bestaan mogelijk maakt.” Dubois noemt de hunkering naar 
zelfmoord die de hoofdfiguur heeft, een verlangen naar bevrijding die zich elke 
zaterdagavond herhaalt. De lezer komt er dus achter dat deze zaterdagavond eigenlijk niets 
bijzonders is, “tenzij in de verbeelding van de hoofdfiguur. Maar zoals steeds, zal hij ook deze 
keer geen gevolg aan zijn voornemen geven.” De roman vertelt in fascinerende scènes met 
groot talent over vruchteloze obsessies. Voor lezers waar ter wereld ook groeit hij uit “tot een 
nieuwe en zeer persoonlijke verbeelding […] van het absurde.” Naar zijn vorm behoort de 
roman volgens Dubois tot de opmerkelijkste Nederlandse voortbrengselen van de laatste 
jaren.  

Dubois formuleert in zijn inleiding een vooroordeel dat kennelijk heerst over 
Antilliaanse literatuur: vreemd, exotisch en dus folkloristisch. In een voortreffelijke analyse 
laat hij zien dat dit in het geval van Weekendpelgrimage een onjuist oordeel is. Hij formuleert 
en passant de eis voor echte literatuur: ze behandelt een algemeen-menselijke problematiek in 
een oorspronkelijke individuele vorm. Merkwaardig is de termwisseling die plaats vindt. Hij 
begint met het overzicht van Debrot over de Antilliaanse literatuur, waaruit blijkt dat deze 
echte literatuur is en niet louter folklore. Hij eindigt er echter mee dat de roman een van de 

                                                 
231 Het tweede nummer was een bloemlezing uit De Stoep en het derde uit het werk van Wim van Nuland. 
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opmerkelijkste voortbrengselen is van de Nederlandse literatuur. Het ontgaat hem in de 
praktijk dat de roman behoort tot de Antilliaanse literatuur.232  

Opmerkelijk is dat Dubois als Nederlands recensent zonder specifieke kennis van de 
Antillen op zoek is naar de algemeen-menselijke aspecten. Van de Walle als Antillen-
deskundige constateerde in zijn bespreking van Antilliaanse Cahiers eerst dat die algemeen-
menselijke aspecten er waren, en dat het dus om echte literatuur ging, en vervolgens ging hij 
op zoek naar de specifieke kenmerken van de Antilliaanse literatuur.  

Het vijfde nummer van Antilliaanse Cahiers werd ook door Pierre H. Dubois 
besproken. Dat gebeurde op 19 september 1957. Het bevat gedichten van Alette Beaujon: 
Gedichten aan de Baai en elders.233 Dubois begint met de stelling dat poëzie niet op een 
verstandelijke manier te begrijpen is, omdat een wonder iets tot poëzie maakt. “En dat wonder 
herkent men aan de toon, aan een accent, aan tal van elementen die gezamenlijk de dichter 
vormen.” Bij Alette Beaujon fascineert hem de prille zuiverheid. Hij illustreert dit door het 
gedicht ‘Avond’ voor te dragen. Haar toon is magisch geladen, wat zij noteert is meestal 
simpel, “maar door een kleine optische verschuiving schept zij ineens verdroomde en verre 
perspectieven. Er ontstaan plotselinge verbanden met vreemde en verre werelden die liggen, 
men weet niet waar, achter de horizon misschien in het rijk, dat enkel dat der verbeelding is.” 

Een gevoel van vereenzaming vindt Dubois in de bundel bijna voortdurend aanwezig. 
Daardoor sluit ze aan bij de jongste poëzie. Dubois besluit met: “Het belangwekkende in haar 
verschijning is echter het volstrekt eigene in haar gevoelswereld en het eigen geluid dat 
daaraan beantwoordt. Het wekt de verwachting, dat wij in deze jonge Antilliaanse dichteres 
een aanwinst voor de Nederlandse poëzie mogen begroeten.”234 

Ook in deze bespreking zegt Dubois wat zijn normen voor echte poëzie zijn en 
vervolgens probeert hij duidelijk te maken dat de gedichten van Aletta Beaujon hieraan 
voldoen. Omdat volgens zijn normen poëzie niet op een verstandelijke manier te begrijpen is, 
beschrijft hij op een intuïtieve manier wat de kenmerken van haar poëzie zijn: een gevoel van 
vereenzaming, magisch geladen, optische verschuivingen, verdroomde perspectieven, 
plotselinge verbanden met verre werelden. Het zijn kenmerken die niet zo heel ver afstaan van 
de kenmerken die Van de Walle Antilliaans werk toedichtte. 

 
Vox Guyanae 

Het eerste nummer van Vox Guyanae verscheen in mei 1954 onder redactie van Lou 
Lichtveld, Hugo Pos, Lucien Rens en Wim Salm [Van Kempen 2003: 761]. Het blad ging in 
1960 met de West-Indische Gids en Christoffel op in de Nieuwe West-Indische Gids. Het 
wilde een uitingsmogelijkheid scheppen voor de wetenschappelijke en culturele 
zelfwerkzaamheid en deze zelfwerkzaamheid stimuleren. 

Op 26 juli 1954 sprak Frits Corsten over “Het verschijnen van een nieuwe periodiek 
Vox Guyana te Paramaribo”. Een titel die de lading dekt, want van een bespreking is geen 

                                                 
232 Het is mogelijk dat Dubois kritiek heeft gekregen op zijn laatste uitspraak, want in zijn bespreking van 
Gedichten aan de Baai en elders, die zo dadelijk aan de orde komt, zegt hij: “Het vorige nummer bevatte […] de 
verrassende roman “Weekend Pelgrimage” van Tip Marugg, die – helemaal afgezien van de specifiek 
Antilliaanse letteren – voor het geheel der Nederlands-talige literatuur een belangrijk en overtuigend 
schrijverschap openbaarde.” Hij classificeert de roman dan als Antilliaanse Nederlandstalige literatuur, wat een 
stuk correcter is. 
233 Het is de tweede keer dat luisteraars over de Wereldomroep de bundel horen bespreken. Ruim een maand 
eerder al deed Ed. Hoonik het al in “Sticusa-nieuws”, dat niet werd samengesteld door J. van de Walle en 
waarvoor hij ook geen verantwoordelijkheid droeg. Dit blijkt ook uit de dubbele bespreking van de bundel. Er 
was dus geen overleg tussen de Wereldomroep en Sticusa over de inhoud van het Sticusanieuws. 
234 Nadat hij eerder in deze bespreking Weekendpelgrimage had beschreven als een Antilliaanse 
Nederlandstalige roman, is duidelijk dat hij in deze zin met Nederlandse poëzie Nederlands-talige poëzie 
bedoelt. 
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sprake. Corsten constateert dat er een groot aantal medewerkers en begunstigers is, wat 
volgens hem een zeker optimisme rechtvaardigt over het voortbestaan van het blad. “Het lot 
van b.v. “Eldorado” toonde eens te meer aan hoe riskant het is een blad uit te geven dat een 
zeer beperkte oplaag heeft en dat ook in onderwerpen en deskundige medewerkers eerder een 
tekort dan een teveel heeft te verwachten.” 

Corsten uit kritiek op de omslag: “De Indiaan met pijl en boog op de vooromslag kan 
ik […] als figuur, noch als symbool waarderen.” Waarom hij dat niet doet, zegt hij niet.235 
Wel haalt hij instemmend een oud artikel van Lou Lichtveld aan, waarin deze erop wijst “dat 
de sterkste band die Suriname aan Nederland bindt, de band der cultuur is.” Corsten zegt dat 
“deze geestelijke band der cultuur zal verdorren en als iets kunstmatigs gevoeld worden als 
naast de onbetwistbaar waardevolle overname van bepaalde ideeën, waarden en gewoonten, 
Suriname slechts op het terrein van de zang en muziek iets eigens aan de grote stroom uit 
Europa en Noord-Amerika kan toevoegen.” Hij verwijst naar de grote landen van Latijns-
Amerika waar pas sedert 1920 over een eigen Amerikaans-Spaanse of Amerikaans-Portugese 
literatuur wordt gesproken en knoopt daar de conclusie aan vast dat er “in onze kleine 
Surinaamse gemeenschap nog lang geen sprake kan zijn van een eigen literatuur in het 
“Surinaams-Nederlands”.236 Maar de oprichting van dit blad is “ongetwijfeld een zeer 
belangrijke stap”. 

De bijdrage van Corsten is een beetje warrig. De culturele band met Nederland zal 
verdorren, als Suriname niet werkt aan de uitbouw van zijn eigen cultuur, probeert hij te 
zeggen. Maar deze uitbouw zal nog lang duren, zo laten de voorbeelden in Latijns-Amerika 
zien. Deze redenatie is niet helder. Is het de bedoeling de eigen cultuur uit te bouwen om de 
culturele band met Nederland te bewaren? Waarom zou dat dan nodig zijn? En waarom 
verdort de band met Nederland als men de eigen cultuur niet uitbouwt? Het tegendeel lijkt 
eerder te verwachten. Corsten lijkt hier een onmogelijke spagaat te maken in de toen actuele 
kwestie: moeten we allereerst de culturele banden met Nederland aanhalen, of moeten we 
alles zetten op de ontwikkeling van de eigen cultuur? 
 
Simadán 

Het draaiboek van 31 maart 1950 geeft aan dat Raúl Römer over het Curaçaose 
tijdschrift Simadán zal spreken. Het vermeldt dat het geheel in het Papiaments is en dat 
Römer ook gedichten uit het tijdschrift voordraagt. Maar de tekst van Römer ontbreekt, zodat 
we niets meer te weten komen, alleen dat er aandacht aan is besteed en dat dit in het 
Papiaments gebeurde over een tijdschrift in het Papiaments. 
 
Volkskunde van Curaçao 

Op 26 februari 1952 besprak de Nederlandse volkskundespecialist Dr. Tj.W.R. de 
Haan het boek Volkskunde van Curaçao, geschreven door de Curaçaoënaar N. van Meeteren, 
dat al in 1947 was verschenen. De Haan vond het de hoogste tijd dat de volkskunde van dit 
eiland werd vastgelegd, omdat de gewoontes door de industrialisatie dreigden te verdwijnen. 
De volkskunde van Curaçao vindt hij extra interessant, want hierin vloeien Afrikaanse, 
Spaanse en Nederlandse elementen tot een kleurig, beweeglijk geheel samen, wat volgens De 
Haan de aandacht van folkloristen en etnologen verdient. 

Als hij het werk gaat beoordelen, noemt hij eerst pluspunten: “Het is een rijke mijn 
van honderd en een bizonderheden, die altezamen een schilderachtig beeld oproepen van een 
Curaçao dat voor het grootste deel onherroepelijk verdwijnt. Woningbouw, huisraad, kleding, 
familieleven, muziekinstrumenten, dansen en liederen, volksvoeding, gebruiken tijdens de 

                                                 
235 Vermoedelijk had hij er bezwaar tegen dat een van de bevolkingsgroepen zo naar voren werd gehaald. 
236 Door de vergelijking met de grote Latijns-Amerikaanse landen is duidelijk dat Corsten met Surinaams-
Nederlands niet de taal bedoelt, maar een eigen Surinaamse literatuur. 
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hoogtepunten van het leven, bijgeloof, volksfeesten, volksverhalen, spreekwoorden en het 
Papiamentoe komen uitvoerig ter sprake, en een overvloed van rake voorbeelden maakt dit 
leerzame boek tevens een bron van genoegen.” 

De Haan heeft twee punten van kritiek: de stijl en spelling laten soms te wensen over 
en Van Meeteren veroordeelt soms te vlot het hedendaagse volksleven. Het laatste vindt De 
Haan een kwaal van veel folkloristen en “een erfenis van de romantiek, die vreemd stond in 
de eigen werkelijkheid. In Nederland bewonderen dergelijke folkore-minnaars het antieke 
Kwezelken en de Twee Koningskinderen, maar zij versmaden de hedendaagse Ouwe Taaie”.  

De bespreking eindigt enthousiast: “speciaal de liederen en verhalen hebben ons veel 
plezier gedaan, fris en verrassend als zij dikwijls zijn.” Hij hoopt dan ook “dat dit boek in vele 
handen zal komen. Zowel in de West als hier in Nederland is het helaas op het ogenblik niet 
meer verkrijgbaar, maar m.i. zou het voor een tweede en wellicht voor een derde druk in 
aanmerking komen.”  

Het slot roept de vraag op waarom Van de Walle een boek vijf jaar na dato nog liet 
bespreken, terwijl het niet meer te verkrijgen was. Het antwoord geeft De Haan: hij pleit voor 
een heruitgave omdat het werk belangrijk is. Van de Walle zal niet voor niets dé Nederlandse 
specialist hebben ingeschakeld. Het merkwaardige verschijnsel doet zich namelijk in een 
koloniale en post-koloniale maatschappij voor dat veel mensen in zo’n maatschappij iets pas 
echt waardevol vinden als het door een recensent van een Nederlands medium zo te zeggen 
“koninklijk goedgekeurd” wordt. Dit zal ongetwijfeld ook komen door de kleinschaligheid 
van maatschappijen als de Surinaamse en Antilliaanse en het feit dat bijna iedereen daar alles 
gepubliceerd krijgt, zodat er bij lezers en luisteraars twijfel is aan de waarde van wat hij 
lokaal leest en hoort.237 

Het onderstreept nog eens dat Van de Walle waarde hechtte aan het vastleggen van het 
verleden, zeker op literair gebied. Het pleidooi van De Haan had overigens geen effect. Pas in 
1977 kwam een fotografische herdruk van Volkskunde van Curaçao.  

Voor de volledigheid: het draaiboek van 28 maart 1952 vermeldt dat er een opname 
van een lezing van Cola Debrot is uitgezonden over ‘De literatuur van de Nederlandse 
Antillen.’ Er was geen tekst bijgevoegd en de opname is ook niet bewaard gebleven.  
  
BIJDRAGEN OVER ONTWIKKELINGEN BUITEN SURINAME EN DE ANTILLEN 

 
De zwarte kunst op het westelijk halfrond 

Op 7 mei 1949 hield Rosey Pool een voordracht over de poëzie van Amerikaanse en 
West-Indische gekleurde schrijvers. Bij haar aankondiging werd gezegd dat ze met dit soort 
voordrachten “hier te lande […] zeer veel belangstelling voor deze vorm van literatuur heeft 
weten op te wekken.” Zelf gaf ze aan deze voordracht de titel “Happy are they who laugh ….. 
Gelukkig hij die lacht.” 

Rosey Pool (Amsterdam 1905 – Londen 1971) wekte niet alleen in Nederland 
belangstelling voor de poëzie van zwarte dichters, ze deed dat later ook internationaal. Ze was 
een Nederlandse jodin die al heel jong getroffen was door de poëzie van de dichters van de 
Harlem Renaissance, met wie ze in de jaren twintig uitvoerig correspondeerde. Ze ging in 
Berlijn culturele antropologie studeren, een studie die ze afsloot met een scriptie over “The 
Poetic Art of the North American Negro”. In 1938 keerde ze terug naar Nederland. Ze 
overleefde de oorlog, ging lesgeven en kreeg bekendheid met haar voordrachten over zwarte 
poëzie. In 1953 verhuisde ze naar Londen, waar ze naam maakte met bloemlezingen. Ze gaf 

                                                 
237 Ik spreek uit eigen ervaring. Toen ik in de jaren 1973 tot 1979 op Curaçao woonde en in de Amigoe 
recenseerde, reageerden mensen met een in mijn ogen gezonde scepsis. Toen ik daarna in Nederland recenseerde 
voor Trouw en de Wereldomroep, citeerde men mij tot mijn stomme verbazing als een gezaghebbend 
Nederlandse recensent. 
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samen met Paul Bremer in 1958 een tweetalige bloemlezing in het Nederlands uit: Ik Zag Hoe 
Zwart Ik Was. Poëzie van Noordamerikaanse negers. Regelmatig ging ze ook naar de 
Verenigde Staten om colleges te geven.238   

In haar bijdrage voor de Wereldomroep schetste ze in grote lijnen de ontwikkeling van de 
zwarte dichtkunst op het westelijk halfrond. Elke stap in de ontwikkeling illustreerde ze met 
een gedicht. Hieronder geef ik haar grote lijn weer met tussen haakjes welke illustratie ze 
gebruikte. 

1. Toen de Amerikaanse neger begon te dichten zong hij zijn verlangen naar echte 
vrijheid en rechtvaardigheid uit. (E. Harper, Bury me in a free land) 

2. Met de vrijheid kwamen ook de conflicten met de buitenwereld. (James Corrothers: 
‘”Een neger zijn en dat in deze tijd …./ Mijn God, voor welke wandaad straft Gij 
mij!”) 

3. Al spoedig klinkt het geluid van de trotse neger die weet dat hij zijn lot in eigen 
handen houdt. (James Edward Mac. Call: “With soul awakened, wide awake he 
stands/ Holding his destiny within his hands.”) 

4. Voor een groep die pas sinds kort in vrijheid leeft, zijn er opmerkelijk veel dichters; 
zij zingen vaak een droef lied, maar er is ook diepe vreugde in het uit kunnen zingen 
van droefenis. (Langston Hughes, Laughers) 

5. Men loopt in de praktijk tegen ongeschreven wetten op in al hun onverbiddelijkheid, 
zoals de segregatie. (Langston Hughes, Jim Crow Laws) 

6. Men begint te beseffen dat men broeders heeft in zoveel delen van de wereld en dat 
men veel aan Afrika te danken heeft. (Mae Cowdery en de in Jamaica geboren Claude 
McKay) 

7. Waar we onze blik ook wenden in donker Afrika, overal wordt gezongen, overal waar 
negers zijn, klinkt het ritme van Afrikaanse trommels: in West-Indië, in Holland op 
een feestavond van Surinamers, in Harlem-New York. (Slaapliedje uit Somaliland) 

8. Overal klinkt de stem van negers: in Martinique Georges Desportes, in Guadeloupe 
Guy Tirolien, in Haïti Jacques Roumain. 

9. Overal klinkt de ondertoon van eenzelfde melodie: “een melodie waarin de lach 
doorklinkt, de lach in vreugde en in droefenis”. 

 
Met Rosey Pool had Van de Walle een echte deskundige in huis gehaald. Ze keek over de 

grenzen heen. Ze informeerde een Nederlands publiek over iets wat elders gaande was, via de 
Wereldomroep informeerde ze de luisteraars in Suriname en de Antillen over processen die 
ook bij hen gaande waren en hoe deze elders in de literatuur hun weerspiegeling hadden 
gekregen. Dit deed ze op een tijdstip dat deze geluiden in de Antilliaanse en Surinaamse 
literatuur nog niet zo geprononceerd klonken. 

 
Bim 

Op 15 december 1950 kondigde de omroeper een bespreking van het Brits West-
Indische literaire tijdschrift Bim door C.J. Kelk als volgt aan: “Luisteraars in de West, We 
geven vandaag het woord aan een van onze meest bekende Nederlandse boekrecensenten, een 
criticus dus, de Heer C.J. Kelk, Redacteur van het leidinggevende Nederlandse Tijdschrift 
“De Gids” en tevens redacteur van het litteraire bijvoegsel van de Groene Amsterdammer. De 
Heer Kelk kwam onlangs door ons toedoen in aanraking met het tijdschriftje BIM uit 
Barbados. Een west-Indisch letterkundig geschrift, dat zijn belangstelling opwekte. We 
vroegen hem toen om eens voor onze West-Indische luisteraars uiteen te zetten, wat hij 
daarvan dacht. Ik vraag Uw aandacht voor de Heer Kelk.” 

                                                 
238 Gegevens ontleend aan: www. archiveshub.ac.uk 
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Met de typering van Kelk als een van de meest bekende boekrecensenten in Nederland 
liet Van de Walle de omroeper niets te veel zeggen. Kelk publiceerde al ver vóór de Tweede 
Wereldoorlog in bladen als Het Getij en De Vrije Bladen. Hij was de auteur van een 
omvangrijk overzicht: De Nederlandse poëzie; Van haar oorsprong tot heden. (1938)  

Het tijdschrift Bim bestond al sinds december 1942. Het verscheen op Barbados.239 
Het ontwikkelde zich tot het bekendste en belangrijkste literaire tijdschrift uit de 
literatuurgeschiedenis van het Engelstalige Caribische gebied. “Almost every important West 
Indian writer contributed first poems and short stories to Bim.”240 Volgens Ramchand bracht 
het tijdschrift voor het eerst schrijvers van verschillende eilanden samen in eenzelfde kaft. Hij 
stelt ook dat het tijdschrift voor schrijvers de sprong naar Engeland kon betekenen: “In 1946, 
Henry Swanzy became editor of the B.B.C.’s weekly overseas broadcast, ‘Caribbean Voices’. 
The free trade between the two institutions was of a mutual advantage. Bim gave the 
permanence of print, ‘Caribbean Voices’ supplied cash and the promise of a literary future in 
England” [Ramchand 1974: 72]. 

Kelk begint zijn bespreking met een vergelijking tussen jonge auteurs in Europa en de 
jonge auteurs die hij in Bim leerde kennen. Hij zegt verontrust te zijn dat bij de jongeren in 
Europa een overmoedige strijdbaarheid ontbreekt. Anders is dat in Bim: “Ik heb in dat 
tijdschrift enige voortreffelijke korte verhalen gelezen en een aantal gedichten, die althans 
deze kwaliteit bezitten, dat zij minder om correcte vormen dan wel om hevige gedachten en 
gevoelens bekommerd zijn. Hier trof ik veel dat een zekere culturele onvolmaaktheid bezit, 
maar een afspiegeling schenkt van een natuur, heviger, een gesteldheid, onbeheerster en 
ongeruster, dan de voorbeeldige klassieke onverstoorbaarheid, waar toch nog steeds een deel 
van onze eigen westerse cultuur zich op grondt.”  

Kelk is vooral getroffen door de poëzie van de jonge Derek Walcott, maar voor hij zijn 
werk bespreekt, werkt hij eerst verder aan de vergelijking tussen de contemporaine Europese 
poëzie en die van Bim. De Europese is al duizend jaar aan het groeien op grondslagen die de 
Latijnse landen hebben gelegd, waardoor er een zekere eenheid is gebleven. Nu is die poëzie 
gegroeid tot “het vers der gevoelsassociatie, belichaamd in de beeldassociatie.” Anders is dit 
bij Walcott. Hij wil volgens Kelk niet stemmingen van het ogenblik weergeven, noch 
bereiken dat de lezer in dezelfde stemming zou geraken als hij. “Neen, hij beeldt rechtstreeks 
en voorkeurloos in alles wat zijn zinnen ervaren, een algemene gesteldheid uit, wel duidelijk 
aan de tijd en plaats van herkomst verbonden, maar die hij veronderstelt in alles wat zijn 
wereld bevat aanwezig te zijn. De tijd waarvan hij spreekt, is bewogener dan welke andere 
ook over heel het aardoppervlak, de plaats van waaruit hij spreekt, bevindt zich in een 
draaikolk van beschavingen en lotgevallen, van talen en godsdiensten, van verwachtingen en 
overtuigingen, waarbij echter één ding op het voorplan staat: er is een begin, er is een jeugd, 
er wordt minder een verleden overzien dan wel een toekomst ingeschouwd. Daarom 
misschien is het juist een der allerjongsten gelukt – Walcott is nauwelijks twintig – om ons te 
overtuigen van de levende kracht van deze poëzie.” 

Om dit te illustreren citeert Kelk het gedicht ‘Breakers and Builders’ met de regel 
“There are no worlds to conquer, but words to recreate”. Hierna gaat hij in op het gedicht ‘In 
a Year’, waarin hij het ongeduld van de jeugd ziet, waar hij aan toevoegt: “iedere dichter is er 
op uit tot zelfontdekking te geraken, maar weinigen zijn er, die zo jong reeds hiernaar 
trachten: dit is […] de winst van een volk, dat nu pas een stem verkrijgt, een aansluiting vond 
en, nu die eenmaal is gevonden, wil nagaan in hoeverre deze zegenrijk kan worden voor de 
wereld en voor de jeugd die haar beleeft. Het is dus zeer verklaarbaar waarom niet een oude 
wijze bard maar een bloedjong mens op zijn best deze poëzie van zelfontdekking 
vertegenwoordigt.” Kelk roemt verder de taal die rijk is aan originele beelden en die een eigen 
                                                 
239 BIM is de bijnaam van Barbados. 
240 Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/BIM_(magazine) 
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ritme zoekt. Zijn conclusie: “Zulk een begaafd dichter brengt zoveel door ons nog niet 
gekende traditie, […] zoveel locaals en speciaals ook, mee in zijn algemene verstaanbaarheid, 
dat hij inderdaad een nieuwe stem voor ons wordt. En zeer belangrijk is het voor onze oude 
wereld, dat nu die andere nieuwe stem tot ons spreken gaat uit streken, waarvan wij nooit eer 
een stem hebben vernomen.” 

Het is opvallend dat Kelk zoveel meer heil ziet in de toekomst van de Caribische 
schrijvers en dichters dan in die van de Europese. Ook de inhoudelijke vergelijking tussen de 
twee soorten literatuur is interessant. De Europese op het verleden gericht, voortbouwend aan 
een traditie en onverstoorbaar. De Caribische op de toekomst gericht, heviger, gebruikmakend 
van alles wat zich voordoet in de Cariben, die hij “de draaikolk van beschavingen en 
lotgevallen, van talen en godsdiensten noemt”. De vergelijking die Kelk maakt, komt erop 
neer dat de Europese literatuur als het ware volgroeid is, zodat niets spannends of 
onverwachts meer gebeurt, terwijl de Caribische literatuur aan het begin staat, omdat de 
cultuur nog onvolmaakt is in de letterlijke zin van het woord: hij is zich nog aan het vormen. 
En dat levert verrassende, spannende en energieke literatuur op. Kelk blijkt een feilloze neus 
te hebben gehad voor de kwaliteiten van Walcott, die immers in 1992 de Nobelprijs voor 
literatuur kreeg.  

Met Kelk haalde Van de Walle een poëziekenner voor de microfoon die een open oog 
had voor het eigen karakter van de Caribische literatuur en die de kwaliteit van de goede 
schrijvers meteen herkende. Kelk werd door Van de Walle attent gemaakt op dit werk. Diens 
bedoeling was duidelijk het Surinaamse en Antilliaanse publiek bekend te maken met het 
tijdschrift uit Barbados. Daarmee liet hij luisteraars meekijken in wat er elders in de regio 
gebeurde, waar de literaire ontwikkelingen al verder waren dan in Suriname of op de Antillen. 
Voorzover ik kon nagaan was dit de eerste keer dat er in Suriname en de Antillen aandacht 
werd besteed aan Bim en dat mensen daar de naam van Walcott en fragmenten uit zijn 
gedichten hoorden.  
 

Présence africaine  

In 1947 richtte Alioune Diop in Parijs het tijdschrift Présence africaine op. Het 
bewoog zich op cultureel, politiek en literair gebied. Het kwam voort uit de beweging van de 
négritude en beïnvloedde deze in hoge mate. De négritude-ideologie werd in de jaren dertig in 
Parijs geformuleerd door Léopold Senghor uit Senegal, Léon Gontran Damas uit Frans 
Guyana en Aimé Léopold Césaire uit Martinique. Négritude is geen scherp omlijnd begrip. 
Arnold [1994: 480] geeft een wel zeer ruime omschrijving: “negritude is the poetic expression 
of ethnicity by Africans or people of African descent.” Silenieks [1994: 509] noemt “the 
thrust to heighten black consciousness” het gemeenschappelijke in de verschillende 
verschijningsvormen van de négritude. Hij wijst erop dat Senghor en Césaire vanaf het begin 
andere aspecten benadrukten. Senghor legde de nadruk op black beauty en black soul, terwijl 
Césaire het gemeenschappelijke historische lot van het zwarte ras benadrukte: kolonialisme in 
Afrika en kolonialisme en slavernij in de Amerika’s.  

Het toneel dat de négritude voortbracht, toont een strijdbare geest die wil ingrijpen in 
de sociaal-politieke problemen van de tijd. Onderdrukking en onrecht stelt het aan de kaak. 
Het wil het publiek ideologisch opvoeden, verontwaardiging opwekken en aanzetten tot 
revolutionaire actie met name tegen voorbeelden van koloniale onderdrukking [Silenieks 
1994: 518]. De kenmerken die Silenieks in het toneelwerk aanwijst, komen ook bij de andere 
literaire genres voor die aanhangers van de négritude beoefenden.  

Op 18 juli 1950 besteedde de Wereldomroep aandacht aan Présence africaine. Rudie 
van Lier deed dit en de omroeper kondigde hem als volgt aan: “Wij geven nu het woord aan 
Professor Dr. R. van Lier, die zal spreken over een Frans tijdschrift dat zich bezig houdt met 
Afrikaanse kwesties, die zonder twijfel ook bij sommige luisteraars in de West belangstelling 
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zullen vinden.” Op het typoscript staat als onderwerp: “Afrika presenteert zich.” Van Lier had 
in 1949 naam gemaakt met zijn standaardwerk Samenleving in een grensgebied. 

Aan het begin van zijn bespreking zegt Van Lier dat het een tijdschrift is, “dat 
uitsluitend aan de neger is gewijd”. Hij ziet de oprichting ervan in 1947 als een gevolg van het 
feit dat tijdens de Tweede Wereldoorlog “in de afhankelijke gebieden over de gehele wereld 
de geest van zelfbewustheid en de drang in vrijheid een eigen leven te leiden [is] gegroeid.” 
Uit het eerste nummer gaat hij in op de inleiding van André Gide en op het artikel over het 
doel van het tijdschrift van de hand van de oprichter Alioune Diop. Gide ziet drie perioden in 
de Europese belangstelling voor Afrika. Eerst de exploitatie, toen het neerbuigende 
medelijden en tenslotte de fase dat de Europeaan zich ook door de Afrikaan wil laten beleren. 

Diop zegt dat het doel van het tijdschrift is “het eigen karakter van de Afrikaan te 
ontdekken en voor hem een plaats in de wereld te bepalen en te veroveren.” Hij vindt dit 
vooral noodzakelijk voor hen “die door hun aanraking met Europa niet geheel meer volgens 
de oude Afrikaanse traditie kunnen leven, maar zich ook niet geheel aan Europa kunnen 
assimileren.” Van Lier citeert Diop: “Wij hadden het gevoel, bij het oprichten van “Présence 
Africaine” […] een nieuw ras te vormen uit geestelijke vermenging ontstaan, maar dat zich in 
zijn eigenheid nog niet heeft doen kennen en dat zich zelf nog niet eens heeft leren kennen.” 

Inmiddels, zo zegt Van Lier, is er al een zevental nummers van het tijdschrift 
verschenen en nu is er een dubbelnummer, “Le monde Noir”, dat een overzicht wil geven van 
de stand van de cultuur van de neger in de gehele wereld. Ook bij de bespreking van dit 
nummer gaat hij op twee artikelen in. Het eerste is dat van A. Adandé over de grote betekenis 
van het spreekwoord voor de Afrikaan. Van Lier zegt dat dit artikel luisteraars in Suriname en 
op de Antillen speciaal zal interesseren. Hij vervolgt: “Wie weet welke grote plaats de odo in 
het leven van de Surinaamse bevolking en op de Antillen inneemt, zal grote overeenkomst 
met de Afrikaanse traditie ontdekken.” Hij geeft hier ook enkele voorbeelden van. 

Het tweede artikel waar hij op ingaat is ‘Ondergaan of kiezen’ van Léopold Sédor 
Senghor. Deze gaat de voor- en nadelen van Europa in Afrika afwegen. Europa bracht zijn 
machines en de techniek. Het continent bracht zijn kritisch methodisch denken, waarmee de 
Afrikaan zich nu ook tegen de schadelijke invloeden van Europa kan weren. Het bracht ook 
zijn christelijke moraal, die zich in helpend handelen uit. Van Lier: “De techniek aanvaardt 
Senghor onvoorwaardelijk. Hij wijst echter op het gevaar de critische geest over te nemen als 
die niet hand in hand gaat met artistieke zin en morele waarden. Niemand zal ontkennen, zegt 
hij, dat de Europeaan deze bezit, hij is hierin echter geen onfeilbaar meester.…] Het ideaal 
van een gemengde cultuur rijst voor zijn ogen. De grote beschavingen zijn gemengde 
beschouwingen geweest. Waarom zou de Europese loot niet op de Afrikaanse stam geënt 
kunnen worden?” 

Senghor is voor een nieuw humanisme. Zelf hoorde hij tot de Serere-stam, zijn moeder 
was Peul en hij werd christelijk gedoopt. Van Lier: “De verdeeldheid die hierop ontstond in 
hem is hij reeds te boven gekomen en daarom kan hij de toekomst met vertrouwen tegemoet 
zien.” Hij besluit ermee dat hij uit gesprekken met jonge mensen uit de West weet, dat zij ook 
voor gelijke problemen als Senghor staan, daarom zal iemand die zich voor deze problemen 
interesseert, zo zegt Van Lier, in Présence africaine veel stof tot nadenken aantreffen. 

Van Lier kiest als Surinamer voor zijn Surinaamse en Antilliaanse publiek die zaken 
waarvan hij vermoedt dat er interesse voor is. Dat zijn de overeenkomsten in spreekwoorden 
en de rol die deze spelen en de menging van de eigen cultuur met de Europese, waarbij de 
eigen cultuur als gelijkwaardig wordt beschouwd.  

Aan het begin vertelde hij dat het tijdschrift is opgericht naar aanleiding van het 
vrijheidsstreven dat in de Tweede Wereldoorlog opkwam. Hiermee sluit Van Lier ook aan bij 
de belevingswereld van zijn luisteraars, want het Surinaamse en Antilliaanse streven naar 
autonomie kreeg in en door de oorlog vleugels. Maar bij de oprichting van Présence africaine 
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speelde meer mee, zoals de grote invloed die uitging van de Harlem Renaissance in de jaren 
twintig en dertig. Dat Van Lier dit niet noemt, wijst er eens te meer op dat hij het onderwerp 
dicht naar de belevingswereld van de luisteraars wil brengen.  

Met het besteden van aandacht aan Présence africaine bracht de Wereldomroep een 
belangrijk tijdschrift en een nieuwe belangrijke internationale ontwikkeling onder de aandacht 
van het Surinaamse en Antilliaanse publiek, een ontwikkeling die hen ook aanging. 
Voorzover ik kon nagaan, was dit de eerste keer dat dit in Suriname en op de Antillen 
gebeurde. 
 

Senghors anthologie 

Vier maanden nadat aandacht was besteed aan Présence africaine besteedde de 
Wereldomroep aandacht aan Senghors Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. 
Dit gebeurde op 10 november 1950 door Halbo C. Kool. Kool (1907-1968) was dichter, 
journalist, criticus en vertaler. In de Tweede Wereldoorlog zat hij in het kunstenaarsverzet. 
Van 1949 tot 1963 werkte hij bij de Wereldomroep.241  

Kool stelt in zijn inleiding dat negerkunst (muziek, beeldende kunst) een belangrijke 
invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de moderne kunst. Ook in de poëzie zijn 
sporen aanwijsbaar. Dat er Amerikaanse romans van negers bestonden, was bekend. Maar dat 
er ook een Franse negerliteratuur bestond, is vrijwel onbekend. Hierdoor is de bloemlezing 
van Senghor voor Kool een ware verrassing. Senghor nam werk op van zestien jonge dichters, 
bijna allen geboren in de twintigste eeuw. Opvallend is dat er zoveel uit de West komen: tien 
van de zestien. 

Kool vindt dat de Franse negerpoëzie veel verder afstaat van de West-Europese 
tradities dan de Amerikaanse negerpoëzie. De Franse negers hebben “nog veel meer contact 
[…] met de sociale en magische functie van de poëzie”. Kool zegt dat de Europese poëzie 
geen lied meer is, maar leesstof. De Franse negerpoëzie heeft nog onmiddellijk voeling met 
de muziek, waarbij het ritme een belangrijke rol speelt.  

Kool constateert een verschil in de manier waarop wat oudere dichters de tegenstelling 
tussen zwart en blank aan de orde stellen en de wijze waarop jongeren dit doen. Kool: “Elke 
nieuwe groep van deze dichters stelt het ras bewuster, positiever, en agressiever. Elke nieuwe 
groep ook wijst het verstandelijke element verder terug, om zich langs surrealistische wegen 
te begeven op paden, die schijnen terug te voeren tot de Afrikaanse landen van herkomst.” 

Met deze laatste zin geeft Kool aan dat hij wel aanvoelt welke boodschap schuil gaat 
in de bloemlezing van Senghor, maar dat hij nog niet in de gaten had wat voor impact de 
bloemlezing had en wat het belang ervan was. Ondertussen had de Wereldomroep wel met 
Kools bespreking ervoor gezorgd dat Senghors bloemlezing onder de aandacht kwam van de 
mensen in de West.  

BIJDRAGEN OVER DE SPAANSTALIGE LITERATUUR UIT LATIJNS-AMERIKA 

D.W.A. van der Kamp 

Op 5 april 1947 sprak D.W.A. van der Kamp over twee Spaans-Amerikaanse dichters, 
Rubén Darío en Gabriela Mistral. Het typoscript vermeldt dat hij dit deed in de rubriek 
‘Latijns-Amerikaanse cultuur’ en ook uit de eerste zin blijkt dat dit niet de eerste keer was dat 
hij voor de microfoon kwam: “Bij vorige gelegenheden mocht ik reeds met U spreken over 
enkele Latijns-Amerikaanse staat- en volkenkundige figuren.” Hieruit blijkt dat de West-
Indische afdeling vanaf haar oprichting al aandacht besteedde aan de regio waarin Suriname 
en de Antillen liggen.  

                                                 
241 Gegevens ontleend aan: Van Bork 2007 en aan: Ter Laan 1942. 
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Van der Kamp gaat vooral in op de levenslopen van beide dichters, die voor mijn 
onderzoek niet interessant zijn. Verder geeft hij enkele kwalificaties van hun werk. Over 
Darío (1867-1916) zegt hij dat deze de eerste Spaans-Amerikaanse dichter van wereldfaam is 
en een omvormer en verrijker van de Spaanse taal. De Chileense Nobelprijswinnaar Gabriela 
Mistral, die geboren werd in 1889 en ten tijde van de uitzending nog leefde, schrijft volgens 
Van der Kamp “zachte, indroeve en daardoor diep aangrijpende poëzie”. Wat duidelijk 
uitkomt in zijn beschouwing is dat Spaans-Amerika in de twee besproken dichters figuren van 
wereldformaat heeft zodat de impliciete boodschap is, dat deze regio op literair gebied 
mondiaal van belang is. In zoverre is dit een correctie op het Euro-centrisme dat in de 
koloniën nog toonaangevend was. 

J.A. van Praag 

Tussen 31 oktober 1950 en 25 april 1956 werd er 26 keer gesproken over Spaanstalige 
Latijns-Amerikaanse werken en schrijvers. Op eentje na, die van Dolf Verspoor over Spaans 
Caribische poëzie op 28 april 1951, waren al deze bijdragen van Prof. Mr. Dr. J.A. van 
Praag.242 Van Praag (1895-1969) groeide op in een liberaal joods gezin in Amsterdam. In 
1921 slaagde hij voor het doctoraalexamen Spaans aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
promoveerde er als eerste Nederlander op een Spaans onderwerp. Het ging over Nederlandse 
vertalingen van enkele honderden Spaanse toneelstukken. Volgens Henrichs (2012) was zijn 
aandacht voor de rol van vertalers de eerste keer dat Van Praag zijn belangstelling liet blijken 
voor de uitwisseling tussen culturen. In 1927 slaagde hij ook nog eens voor het 
doctoraalexamen rechten. 

In hetzelfde jaar werd hij privaatdocent Spaanse taal- en letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam, waarna hij in 1930 werd benoemd tot lector. Henrichs zegt het 
volgende over de rede waarmee hij dit ambt aanvaardde: “Hij vestigde de blik op de 
‘convivencia’, het gedurende lange perioden van dit tijdvak [de middeleeuwen] vreedzaam 
naast elkaar bestaan van christenen, joden en moslims. Een pleidooi voor tolerantie en 
uitwisseling tussen culturen zou als een rode draad door Van Praags publicaties blijven 
lopen.” Tijdens de oorlog dook hij onder. In 1948 werd hij benoemd tot hoogleraar. Hij 
breidde zijn interessesfeer geleidelijk uit naar de Spaanstalige gebieden in Midden- en Zuid-
Amerika. Henrichs vindt dat Van Praag de hispanistiek groot aanzien heeft gegeven in 
Nederland en daarbuiten. Hij wilde zijn liefde voor de Spaanse taal en culturen met niet-
wetenschappers delen. Henrichs: “Zijn rustige, maar niet aflatende pleidooi voor tolerantie en 
uitwisseling tussen culturen maken [sic] hem tot een van de meest waardige beoefenaren van 
het hispanisme in Nederland en de wereld.” 

Het is niet onmogelijk dat Van Praag bij de Wereldomroep kwam via zijn student Raúl 
Römer die sinds 24 september 1949 regelmatig bijdragen leverde. Römer studeerde af in 1953 
en hij begon in 1955 samen met Van Praag en drs. H.A. Combé aan een systematisch 
onderzoek naar het Papiaments. In 1957 werd hij wetenschappelijk medewerker aan de 
universiteit van Amsterdam [Maduro 1986: 215/216]. 

In zijn eerste drie bijdragen sluit Van Praag aan bij de heersende belangstelling voor 
“Negerpoëzie”. Hij begint met twee bijdragen die hij de titel ‘De Spaanse Negerpoëzie I en II’ 
geeft. Op 31 oktober 1950 geeft hij eerst een overzicht van de rol die de zwarte man in de 
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw in de literatuur speelde. Pas aan het begin van de 
twintigste eeuw ging de zwarte man in Latijns-Amerika zich in het Spaans en Portugees uiten 
naar zijn eigen aard. 

De blanke reageert hierop op twee manieren. Er komt in de amusementskunst een 
oppervlakkige imitatie, maar waarachtige kunstenaars peilden dieper. Zij zagen een kunst die 

                                                 
242 De gegevens over Van Praag heb ik ontleend aan Henrichs 2012. 
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primitief en onbedorven was, omdat ze onbekend was “met de remmingen, godsdienst en 
moraal, die de kunst der blanken eeuwenlang geknot […] hadden.” Van Praag noemt dit “de 
felle ongebreidelde hartstocht van het oerwoud”. Volgens hem moet de zwarte man voor de 
afschaffing van de slavernij een schat aan overlevering gekend hebben, die helaas niet is 
vastgelegd en nu verloren is gegaan.  

Op taalkundig gebied merkt Van Praag op dat sommige oude, uit Afrika stammende 
woorden door de zwarte dichters worden gebruikt, “terwijl hij evenmin schroomt om de taal 
der westerlingen […] om te vormen, haar iets heel eigens te geven en haar te verrijken met 
zelfgevonden rhytmische woorden.” Hij stelt dat de negerpoëzie voor het grootste deel tekst 
voor zang is die de dans begeleidt. Als voorbeeld noemt hij de rumba die in het Caribisch 
gebied is ontstaan. De teksten die erbij worden geschreven (sones, of son) gaan over het hele 
scala van het leven: de hartstochten, de achteruitstelling, de wreedheid van de blanke wereld, 
de armoede en het heimwee naar Afrika. 

Als voorbeeld gaat hij in op de Cubaanse dichter Nicolás Guillén, die een halfbloed en 
een gestudeerd man is. Hij voelt “zo hecht de band met de ongeletterde neger, dat hij zijn 
gedachten en zijn gevoelens weet te vertolken, zo echt, zo levenswaar, dat hij erin slaagt zijn 
eigen westerse beschaving te vergeten.” Van Praag eindigt met de voordracht van het gedicht 
‘Secuestro de la mujer de Antonio’ in het Spaans, waarna hij een eigen vertaling laat volgen, 
zoals hij zegt, “voor de niet Spaans kennenden”. 

Op 7 november 1950 gaat Van Praag verder over de rumba. Hij noemt ‘La Rumba’ 
van de Cubaan José Zacarías Tallet. “Deze Rumba is geladen van een zodanig felle sexuele 
lust, dat zij voor kuise oren aanstotelijk wordt.” Van Praag zou het graag willen voordragen 
en niet de sterke sensualiteit weerhoudt hem ervan, maar de grote lengte. Zijn oordeel is 
lovend: “De talrijke afrikanismen en de in laaiend enthousiasme gevonden nieuwe woorden, 
het prachtig volgehouden rhythme en de dramatische geladenheid van het dichtstuk maken het 
m.i. tot een der meest belangrijke uitingen van de afro-cubaanse poëzie.” 

Hierna draagt Van Praag steeds na een korte toelichting drie gedichten voor van 
Nicolás Guillén, waaronder eentje over het magische denken in de negermythologie, en eentje 
van Emilio Ballagas. Over hem zegt hij: “Dit is ook een Cubaan, maar van zuiver blank ras. 
Met zulk een liefde is hij zijn zwarten broeder genaderd, dat hij hem tot in zijn diepste 
roerselen heeft leren begrijpen”.    

Op 20 maart 1951 vraagt Van Praag aandacht voor de bloemlezing Mapa de la poesía 
americana, samengesteld door Emilio Ballagas. Deze bracht er gedichten in samen “van 
blanken, beïnvloed door Afrikaanse sentimenten en gedichten van negers en kleurlingen”. Het 
grootste deel van zijn bijdrage bestaat uit het voordragen van gedichten van de Portoricaan 
Luis Palés Matos, de Cubaan Nicolás Guillén en de Peruaan Jorge Carrera Andrade. Van 
Rafael Alberti bespreekt hij wel een gedicht, maar hij draagt het niet voor. Hij zegt dat het een 
gedicht is “van sociale opstandigheid, waarin hij, zowel het blanke als het zwarte element van 
Cuba als slaven ziet van het Noord-Amerikaanse grootkapitaal en ze daartegen tot opstand wil 
aanzetten. Het vrij onbekende gedicht werkt met zijn constante herhalingen welhaast 
obsederend. Daar het in zijn haat tegen de Yankee alle proporties kwijt raakt, leent het zich, 
hoewel ik er een adequate Nederlandse vertaling van gemaakt heb niet goed tot voordracht in 
het openbaar.” 

Na deze drie bijdragen over negerpoëzie komt Van Praag pas weer op 4 december 
1951 voor de microfoon. Hij heeft het dan over José Martí, de vrijheidsheld van Cuba, die “in 
de laatste 25 jaar van de vorige eeuw enthousiasme wekte bij iedere Spaansch-Amerikaan 
[…]”. Vrij uitvoerig beschrijft hij diens leven en hij laat zien hoe zijn ervaringen doorklinken 
in zijn werken. Van belang voor dit onderzoek is wat Van Praag zegt over de invloeden die 
Martí heeft ondergaan. Het zijn veel Spaanse en de filosofie van Krause waar hij in Spanje 
mee in aanraking kwam. In de Verenigde Staten leerde hij het werk van Emerson kennen, 
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“wiens transcendentalisme en verwantschap met de Stoa hem lag. Uit zijn werk spreekt een 
pantheïstisch gevoel”. 

De hoofdmoot van Van Praags bijdrage over de Nicaraguaanse dichter Rubén Darío 
op 15 april 1952 is de voordracht van het gedicht ‘Salutación del optimisa’ in het Spaans en in 
zijn eigen vertaling die hij de titel ‘Begroeting van den optimist’ geeft. Voorafgaand aan deze 
voordracht vertelt hij over het belang van Darío. Hij noemt hem een van de grootste dichters 
die de Spaans sprekende wereld ooit bezeten heeft, omdat hij het harde stugge Spaans wist om 
te smeden tot een zoetvloeiende en melodieuze taal. Daarnaast was hij een vernieuwer van de 
poëzie en het proza rond de eeuwwisseling. “Tegenover het triviale realisme aan den eenen 
kant en het gezwollen academisme aan den anderen, stelde de als een meteoor uit Nicaragua 
het hart van Spanje binnengevallen kleurling een taal met nieuwe beelden, nieuwe klanken, 
nieuwe rhythmen, nieuwe zinsorden”. 

Vervolgens gaat Van Praag na welke perioden Darío heeft gekend. Eerst was hij 
begoocheld door de Franse dichterscholen, al spoedig bekeerde hij zich in Spanje tot “het 
Spaansche”, omdat hij er zag “met hoeveel vezels hij verbonden was met het oude land aan de 
Middellandsche zee. En later weer teruggekeerd in de Nieuwe wereld, rijpte in hem het besef, 
dat hij toch ook weer geen Spanjaard was, maar evenmin een Yankee; dat in hem leefde de 
Indoamerikaan, gebonden ten deele aan zijn grond, maar veel meer dan de Yankee door 
Katholicisme en aangeboren romantiek vastzittend aan de Oude wereld.” Van Praag merkt op 
dat hij zijn hispanoamericanismo in ‘Salutacíon del optimista’ hartstochtelijk beleed. 

Van Praag komt vervolgens met twee bijdragen die een louter historisch karakter 
hebben. Op 10 mei 1952 vertelt hij over het leven van Columbus, naar aanleiding van het feit 
dat op die dag 450 jaar geleden Columbus voor de vierde keer naar het westen vertrok om 
nieuwe landen te ontdekken. Op 17 mei 1952 is 50 jaar onafhankelijkheid van Cuba de 
aanleiding om over de geschiedenis van de Cubaanse vrijheidsstrijd te vertellen. 

Interessant is het begin van de bijdrage over Mexicaanse letterkunde in de koloniale 
tijd, die Van Praag op 9 september 1952 gaf. Hij stelt de vraag of de Mexicaanse letterkunde 
een onderdeel is van de Spaanse. Het antwoord is: “Ja, omdat ze in het zelfde Spaans 
geschreven is als die van Spanje; neen, omdat de Mexicaanse schrijvers ten dele van ander ras 
zijn, dus een andere mentaliteit, een ander gevoelsleven hebben, en tevens omdat, en met 
name na de vrij wording van Spanje, de twee volken: het Spaanse en het Mexicaanse, uiteen 
zijn gegaan. Hun staatkundige geschiedenis wordt een andere; deze leidt tot het ontstaan van 
letterkundige bewegingen, die het oude moederland niet kent, deze geeft de dichters en 
prozaschrijvers motieven en onderwerpen, die voor het moederland niet gelden. Na de 
bevrijdingsoorlog (1810-1821) mogen we dus van een Mexicaanse letterkunde spreken.” 

Dit antwoord leidt Van Praag naar volgende vragen: verschilt de letterkunde van vóór 
de vrijheidsoorlog dan van die van Spanje, met andere woorden: “Hebben Creolen (de in de 
kolonie geboren blanken), mestiezen (afstammelingen van blanken en Indianen) en Indianen 
geen aandeel in die letterkunde gehad?” Van Praag gaat dit na vanaf 1523 tot de 
onafhankelijkheidsoorlog. Hij komt tot de conclusie dat er voornamelijk werd geschreven 
door geestelijken en geschiedschrijvers. Hij eindigt met de belofte dat hij later meer zal 
vertellen over het ontstaan van een eigen nieuwe Mexicaanse kunst door de samenwerking 
tussen blanken, mestiezen en Indianen. 

De vraagstelling in het begin van zijn bijdrage was interessant, maar de uitwerking is 
dat niet. Ik denk dat dit komt doordat Van Praag een draai maakt in zijn vraagstelling. Eerst 
zegt hij dat het uiteen gaan van Spanje en Mexico leidt tot andere letterkundige bewegingen 
en andere motieven en onderwerpen. In plaats van zich hierop te concentreren in zijn reis door 
de koloniale letterkundegeschiedenis van Mexico, verlaat hij zijn standpunt en verandert hij 
impliciet zijn abstracte beschrijving van de kenmerken waarin de Mexicaanse zich van de 
Spaanse literatuur onderscheidt in het onderscheid dat Mexicaanse literatuur geschreven zou 
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moeten zijn door Creolen, mestiezen of Indianen. In plaats van te kijken of er inhoudelijk in 
het koloniale verleden al sporen te vinden zijn van de verandering, komt hij nu met een saai 
historisch overzicht van mensen en instituties die boeken voortbrachten, zonder dat er op de 
inhoud wordt ingegaan.   

Het beloofde vervolg op Van Praags betoog over de Mexicaanse letterkunde komt er 
niet. Op 30 september 1952 begint hij zo: “Eigenlijk had ik nu bedoeld zoals ik aan het einde 
van mijn vorige causerie beloofd had, een overzicht te geven over de Mexicaanse letterkunde 
na de vrijwording van het land in de beginjaren van de vorige eeuw. Maar men gaf er de 
voorkeur aan, dat ik deze keer tot U zou spreken over één van Mexico’s grote en populaire 
dichters, waardoor mij ook weer de gelegenheid geboden zou worden U wat Spaanse verzen 
voor te dragen, die ik, zoals ik dat gewend ben, zal laten vergezeld gaan van een eigen 
vertaling in het Nederlands.” 

Uit dit begin wordt duidelijk dat Van de Walle sturing gaf aan wat werd besproken. 
Hij zal de opsomming van namen uit de vorige bijdrage niet zo gewaardeerd hebben en 
inhoudelijk andere verwachtingen hebben gehad over de bijdrage. Hij zal gevreesd hebben dat 
een overzicht van de letterkunde na de onafhankelijkheid van Mexico weer een opsomming 
zal worden. Uit de woorden van Van Praag blijkt ook wat Van de Walle van hem verwacht: 
de levensgeschiedenis van een schrijver, geïllustreerd met een of meerdere fragmenten uit zijn 
werk. Dat was inderdaad de kracht van Van Praag. Hij vertelt met enthousiasme en geeft tal 
van bijzonderheden over het leven van schrijvers, die voor verreweg de meeste luisteraars, zo 
mag ik aannemen, onbekenden zijn. De levensgeschiedenis van een belangrijk mens wekt 
immers de interesse van luisteraars en zo wekt men interesse voor het literaire werk. Het 
wordt in bijna al zijn volgende bijdragen de vaste structuur: Van Praag begint met een meestal 
lange inleiding over biografische en dus ook historische achtergronden van een dichter en hij 
eindigt met de declamatie van een of meer gedichten in het Spaans waarna hij met een 
Nederlandse vertaling komt. 

De gekozen formule levert voor de luisteraar aangename stukken op, maar in veel 
gevallen leveren ze geen nieuwe gegevens op voor mijn onderzoek. Voor de bijdragen verwijs 
ik naar bijlage A. Hier beperk ik me verder tot die gedeeltes van de bijdragen die wel relevant 
zijn voor de beantwoording van mijn onderzoeksvragen. 

Op 13 oktober 1952 bespreekt Van Praag een verzameling Mexicaanse kinderliedjes: 
Lirica infantil de Méjico van Vicente T. Mendoza. Hij wijst op de verschillende herkomst van 
de liedjes en op de veranderingen die ze in Mexico ondergingen: “Uit alle streken van Spanje 
zijn ze afkomstig, want de metgezellen van Cortés en degenen, die hen volgden, kwamen 
zowel uit Extremadura als uit Ca[s]tilië, of uit Asturië of uit Galicië. Maar vaak zijn de 
wijsjes veranderd en vaak zijn er nieuwe woorden bijgekomen en andere eraf gegaan.” 

Het Quechúa-drama Ollántay van Ricardo Rojas bespreekt Van Praag op 2 december 
1952. Pastoor Valdés had het gegeven al eens in de achttiende eeuw gebruikt. Geheel volgens 
de Spaanse traditie liet deze het stuk eindigen met een happy ending. Rojas herschept het stuk 
in 1938 “overeenkomstig de Quechúatradities”. Hij laat koren componeren volgens de 
motieven van de oude inlandse liederen, waarvan er sommige in het Quechúa worden 
gezongen. Europese invloeden zijn er ook, want het stuk verloopt als een antieke tragedie, 
waarin het noodlot regeert. 

Ook in de bespreking op 3 juli 1953 van short-story-schrijvers van Midden-Amerika 
wijst Van Praag op de menging van invloeden: “Muziek, dichtkunst, architectuur is Spaans, 
zij het dan ook, dat, vooral in onze eeuw, de Indiaanse en daarnaast de neger-invloed 
belangrijk is geweest en steeds belangrijker wordt. Vooral de muziek heeft allerduidelijkst de 
autochtone invloeden ondergaan. Maar ook de letterkunde bezint zich op het eigene, op de 
folklore, op de oude Indiaanse legenden en inspireert zich op het inheemse landschap.”  
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Dolf Verspoor 

Op 28 april 1951 had de vertaler Dolf Verspoor een bijdrage over ‘Spaans Caraibische 
Poëzie in het Nederlands’. Hij begint als volgt: “De letterkunde van het Caraibische 
cultuurgebied treedt geleidelijk aan iets meer naar buiten. Doch niet voldoende voor de 
behoefte die de rest van de wereld meer en meer gevoelt aan authentieke uitingen van wat het 
gehele mensdom voelt en denkt.” Hoe langer hoe meer kunnen mensen tegenwoordig kennis 
nemen van wat er geschreven wordt in het Frans, Engels en Spaans. Verspoor noemt een 
aantal Spaanse anthologieën en vertelt vervolgens waar zijn belangstelling voor de Caribische 
wereld vandaan kwam. Deze ontstond “tijdens enkele jaren verblijf in Zuid-Oost-Azië”. Daar 
groeide bij hem het besef dat de invloed van Spanjaarden en Portugezen, die historisch 
afgelopen was, in het Zuid-Amerika en het Caribisch gebied voelbaarder en zichtbaarder was 
dan de invloed van de kolonisatoren in Azië. 

Bij de Caribische poëzie interesseert Verspoor zich het meest voor wat hij noemt het 
sociologische aspect. “Deze verzen geven in vrijwel alle gevallen tevens dié kant van de 
werkelijkheid weer die zich in het dagelijks leven uit als de ontmoeting der rassen, speciaal in 
de Caraibische gebieden. En aangezien dit, wat ik euphemistisch “ontmoeting” noem, veelal 
botsing is geweest, en in Azië nog vaak botsing is, valt er voor de gehele wereld vrij veel te 
leren uit deze Caraibische geluiden wat betreft de onderlinge reacties van verschillende rassen 
op elkaar.” Na vertalingen van Guillén en Emilio Ballagas voorgedragen te hebben, zegt 
Verspoor dat in de Caribische lyriek “steeds sterker en overtuigender de stem van het zwarte 
werelddeel tot uiting komt: Afrika. Niet alleen zijn de meeste vertegenwoordigers dezer lyriek 
afstammelingen van Afrikaans volkeren, ook Afrikaanse woorden komen herhaaldelijk voor”. 
Aan het slot draagt hij het gedicht ‘Nombres negros en el són’ van Guillén voor “als een 
hymne aan het felle intense leven dat voor zovele buitenlanders een openbaring is op de 
Antillen en dat nog zoveel kan voortbrengen om respect af te dwingen in een wereld die het 
“savoir-vivre” dreigt te verleren”. 

Wat Verspoor fascineert zijn twee zaken: in de eerste plaats de specifieke 
cultuurmenging die in het Caribisch gebied heeft plaats gevonden, waaruit de wereld lering 
kan trekken hoe dit verloopt in gebieden waar die menging pas later ging plaatsvinden. In de 
tweede plaats is het dat deze menging een literatuur heeft opgeleverd die Europeanen verrast 
wegens de intensiteit van de gevoelens en het leven dat erin wordt uitgedrukt. 

CONCLUSIES 

De Wereldomroep zond niet vaak Antilliaanse of Surinaamse literatuur uit die elders 
al was gepubliceerd. Van de Walle gaf er de voorkeur aan werk speciaal voor de uitzendingen 
te laten schrijven. De getallen spreken hier voor zich: 263 keer tegenover 20 “heruitgaven”. 
Bij de heruitzendingen van eerder werk ging de voorkeur uit naar werk dat oude kaders 
doorbrak, dus dat vernieuwend was. Er werd ook speciale zorg besteed aan de presentatie van 
het werk. Gedichten werden omlijst met muziek. Soms werd deze muziek speciaal 
opgenomen; dan werd ze gespeeld door Lex Vervuurt. Of hij hiervoor ook speciale muziek 
componeerde, viel niet op te maken uit de draaiboeken. 

Een geval apart bleken de voordrachten die Otto Sterman hield. Van de 44 keer dat hij 
voordroeg, was dit slechts één keer een Surinaams verhaal. Dit gegeven levert een correctie 
op van het beeld dat over hem heerst, namelijk dat hij zich na zijn rol in De geboorte van Boni 
verder toelegde op literatuur van zwarten. Het is aannemelijk te veronderstellen dat Van de 
Walle het belangrijker vond Otto Sterman in de uitzendingen te hebben, dan wat voor soort 
verhalen hij vertelde. Sterman was immers de enige gekleurde acteur die naam had gemaakt 
in Nederland, wiens naam dus ook bekend was in Suriname en de Antillen. 
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Bij de besprekingen van Antilliaanse en Surinaamse uitgaven valt op dat de nadruk 
ligt op het onder de aandacht brengen van tijdschriften. Niet alle besprekers gingen echt 
inhoudelijk in op de artikelen in de periodieken. Bij de besprekingen van Eldorado komt voor 
het eerst de verhouding tussen het aantal Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse 
medewerkers aan tijdschriften aan de orde. De Wit met zijn Antilliaanse achtergrond vindt dat 
er wel erg veel Surinamers in de redactie zitten, terwijl iemand met Antilliaanse kennis in de 
Nederlandse redactie ontbreekt. De redacteur Laret constateert tot zijn spijt dat er 
verhoudingsgewijs weinig landskinderen in Eldorado publiceren.  

Opvallend is de bespreking van Van de Walle, omdat daarin nogal direct blijkt wat 
voor standpunten hij heeft. Hij vindt dat het onderwijs in Suriname uit moet gaan van de 
behoeften van het land. Dit is een impliciete afwijzing van het kopiëren van het Nederlandse 
onderwijssysteem, wat gebeurde. Hij keert zich ook tegen het Europese superioriteitsgevoel 
en is een voorstander van vernieuwing. Met instemming citeert hij dat er een weg gehakt moet 
worden door het oerwoud van conservatisme. 

Eenzelfde non-conformisme blijkt uit zijn bespreking van De West-Indiër. Hij 
onderstreept er een artikel dat ingaat op de consequenties van de verandering in de positie van 
de zwarte mens. Met trots vermeldt hij ook dat veel auteurs in De West-Indiër medewerkers 
van de Wereldomroep waren en zijn. Het is het genoegen van een redacteur die ziet dat de 
talenten uit zijn kweekvijver ook elders mogen en kunnen zwemmen. 

Antilliaanse Cahiers hadden bij voorbaat al de sympathie van Van de Walle. 
Redacteur Jules de Palm mocht ver voor het eerste nummer verscheen, een oproep doen voor 
kopij die misschien bij mensen thuis in laden lag. Het tweevoudige doel van het tijdschrift 
sprak hem zonder twijfel aan: heruitgaven van eerder werk en publicatie van nieuw werk. 
Pierre H. Dubois geeft indringende analyses van het werk van Tip Marugg en Aletta Beaujon, 
waarin hij betoogt dat er uit de bijzondere omstandigheden van de locaties een algemeen-
menselijke visie oprijst, zodat beiden grote literatuur hebben geschreven. 

Van de Walle maakt in zijn bespreking van het nummer over De Stoep interessante 
opmerkingen over de vraag wat literatuur van Antillianen kenmerkt. Dit is niet de locatie waar 
het werk zich afspeelt, want ook Nederlanders gebruiken die locatie in hun werk, zonder dat 
het een Antilliaans karakter krijgt. Het is een andere gemoedstoestand, vindt hij, die hij ook 
poogt te beschrijven, waaruit blijkt dat het Antilliaanse karakter van het werk wordt bepaald 
door culturele aspecten. Hiermee is Van de Walle een van de eersten die dit opmerkt.  

De Wereldomroep besteedde aandacht aan de belangwekkende roman De eeuwige 
cirkel van Assid, die tot aan de dissertatie van Van Kempen in de literatuurgeschiedenissen 
niet voorkwam. De anti-koloniale strekking was duidelijk, maar men had kennelijk nog 
moeite met het gebruik van het woord kolonialisme, zoals bij De Ruiter bleek bij zijn 
bespreking van Eldorado. Dat Van de Walle deze roman toch liet bespreken, bewijst in ieder 
geval dat hij niet benepen was en openstond voor een andere kijk op de historie. 

Al in zijn rapport over Suriname liet Van de Walle zien dat hij over de grenzen van de 
Nederlandse West heenkeek. Hij vergeleek bijvoorbeeld de ontwikkeling van de loonkosten 
in Suriname niet alleen met die van de Antillen, maar ook met die in Engelse eilanden in het 
Caribisch gebied. Eenzelfde open blik naar buiten blijkt uit zijn recensiebeleid. Hij liet de 
aandacht vestigen op contemporaine ontwikkelingen in het Caribisch gebied, Europa en 
Afrika op een tijdstip dat dit nog niet gebeurde in Suriname en de Nederlandse Antillen. Zo 
vroeg hij aandacht voor de tijdschriften Bim en Présence africaine en voor de anthologie van 
Senghor. Alle drie waren van grote invloed op de ontwikkelingen in de Caribische literatuur, 
daar zijn de latere historici het over eens.  

Wat opvalt in de besprekingen van bekende, meestal Nederlandse recensenten is dat ze 
de Europese literatuur voorstellen als een literatuur die vermoeid is. De Caribische literatuur 
daarentegen heeft voor hen een ongekende vitaliteit die nieuwe, tot nog toe onbekende paden 



 339

inslaat en die tegelijkertijd een hoog literair gehalte heeft en toekomstgericht is. Kelk herkent 
meteen het grote talent van de toen nog zeer jonge Walcott. Kool vestigt de aandacht erop dat 
de poëzie in Senghors bloemlezing een heel andere functie vervult dan in Europa: ze heeft 
nog een sociale en magische functie. Van Lier legt de nadruk op de geestelijke vermenging 
die Présence africaine voorstaat tussen westerse en Afrikaanse elementen. 

De herwaardering van het Afrikaanse element is een steeds terugkerend onderwerp. 
De specialiste Rosey Pool laat zien hoe dit in de poëzie wordt weerspiegeld, Van Lier doet het 
in zijn bespreking van Présence africaine en bij Van Praag is dit het onderwerp in zijn eerste 
drie bijdragen. Verspreid over verschillende bijdragen gaat hij het meest concreet in op de 
nieuwe aspecten van de Spaanstalige Caribische en Latijns-Amerikaanse literatuur. Gedichten 
zijn eigenlijk liederen die bij dansen horen. Schrijvers zijn niet gehinderd door westerse 
remmingen van godsdienst en moraal, zodat ze soms zeer seksueel geladen werk maken. De 
werken kenmerken zich door een uitwisseling van culturen, rassen en sociale klassen. Men 
maakt gebruik van afrikanismen, neologismen en nieuwe zinsorden. Gedichten kenmerken 
zich door een sterke ritmiek en een dramatische geladenheid. Schrijvers grijpen terug op oude 
inlandse mythen en overleveringen en geloven. Ze koppelen deze aan structuren die ze van 
het westen kennen, bijvoorbeeld aan de wetten van de klassieke tragedie. Van Praag steekt 
zijn enthousiasme over deze ontwikkeling niet onder stoelen of banken. Ook waagt Van Praag 
zich aan de moeilijke vraag of de Spaanstalige Amerikaanse literatuur nog wel behoort tot de 
Spaanse.  

Uit het voorgaande is de vraag of er een beleid uit de keuzes van de onderwerpen valt 
af te leiden, positief te beantwoorden. Van de Walle werkte vanuit de optiek dat er grote 
veranderingen plaats vonden op het gebied van de rasrelaties, met name dat de zwarten een 
gerechtvaardigde plaats onder de zon opeisten. Deze ontwikkeling wilde hij onder de 
aandacht brengen en stimuleren. Hij was tegen het eurocentrisme en de koloniale 
verhoudingen, met name op cultureel gebied. Dat was een reden dat hij ook buiten de grenzen 
van Suriname en de Antillen keek en ontwikkelingen elders die in zijn ogen bepalend zouden 
zijn voor de toekomst onder de aandacht bracht. Hij dichtte zich hiermee een duidelijke 
gidsfunctie toe, zonder deze overigens als zodanig uit te spreken. 

Voorzover er Surinaamse en Antilliaanse uitgaven werden besproken, is de relatie met 
deze landen natuurlijk evident. Waar het andere uitgaven betreft, ligt de relatie indirect. De 
ontwikkelingen in de zwarte wereld die elders werden gesignaleerd, vonden ook in Suriname 
en de Antillen plaats, maar ze werden daar nog niet zo openlijk besproken. Alleen Wie Eegie 
Sanie deed dat. Voor de microfoon van de Wereldomroep. Het inventariseren van de 
bijzondere kenmerken van de eigen literatuur gebeurde nog niet: werk in het Nederlands werd 
algemeen beschouwd als Nederlandse literatuur. De Wereldomroep vertelde wat er elders in 
vergelijkbare gebieden gebeurde. Dat gebeurde door mensen van naam. Heeft dit luisteraars 
op ideeën gebracht? Het valt niet meer te zeggen. De geschiedenis heeft Van de Walle in ieder 
geval gelijk gegeven dat vergelijkbare ontwikkelingen in de literatuur in de West ook plaats 
vonden of zouden gaan plaats vinden. En de luisteraar was er al over geïnformeerd. Door de 
Wereldomroep. 

Op de contemporaine ontwikkelingen in Suriname en de Nederlandse Antillen liep 
Van de Walle dus vooruit, terwijl hij de contemporaine ontwikkelingen elders in de wereld 
weergaf en zo zijn luisteraars liet informeren. 

In hoeverre hebben de besprekingen bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
Surinaamse en Antilliaanse literatuur, is de hoofdvraag. Voorzover het besprekingen waren, 
kunnen ze van belang zijn geweest voor een grotere verspreiding van de uitgaven. Dit moet 
niet overschat worden. De korte levensduur van een aantal tijdschriften bewijst dit al. Maar 
mijn ervaring is dat er in Suriname en de Antillen misschien relatief weinig lezers zijn, maar 
dat er wel een vrij grote groep is die geïnformeerd wil worden over wat er gaande is. Het 



 340

belang hiervan moet men niet onderschatten. Mensen bleven zo op de hoogte. Net zoals lezers 
van recensies in een krant of een tijdschrift geïnformeerd worden over wat er verschijnt. En 
wat je leest of hoort, beïnvloedt je. Zo gezien zullen de besprekingen zeker hun invloed 
hebben gehad en bijgedragen hebben aan een klimaat waarin de Surinaamse en Antilliaanse 
literatuur tot een zekere bloei konden (gaan) komen.  
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14. UITLUI243 
 
Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken ben ik gedetailleerd ingegaan op de inhoud van de 
literaire bijdragen die de Wereldomroep tussen 1947 en 1958 in het West-Indische blok 
uitzond. Uit dit onderzoek valt een redactiebeleid te destilleren dat Jo van de Walle nergens 
expliciet heeft geformuleerd. In dit afrondende hoofdstuk zal ik zijn beleid reconstrueren, 
omdat zo duidelijker wordt welke plaats het geheel van deze bijdragen inneemt binnen de 
ontwikkeling van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur. Ik beschrijf dit redactiebeleid 
tegen de achtergrond van de doelstellingen van een internationaal radiostation als de 
Wereldomroep, zoals deze ook in de uitzending naar de West tot uiting kwamen. Omdat deze 
studie zich concentreerde op de West-Indische literatuur, is immers op de achtergrond geraakt 
dat het West-Indisch blok een onderdeel was van een veel grotere uitzending. In de paragraaf 
‘De twee gezichten van de Wereldomroep’ benader ik de uitzending naar de West eerst vanuit 
de optiek van de radiomakers en vervolgens uit die van de luisteraar. 

Een belangrijk deel van deze studie ging over de vraag wat de Wereldomroep heeft 
betekend voor de ontwikkeling van individuele schrijvers. In de tweede paragraaf maak ik 
hiervan de gezamenlijke balans op. Daarna ga ik in op het effect dat de 
Wereldomroepbijdragen hebben gehad op het leven van de auteurs, wat ik doe door een 
vergelijking te maken met het effect dat de bijdragen aan het BBC-programma Caribbean 
Voices had op het leven van Engelstalige Caribische auteurs. De derde paragraaf gaat in op de 
vernieuwende motieven die bij verschillende schrijvers voorkomen en vergelijkt de 
ingenomen standpunten. 

Maakte ik in de eerste drie paragrafen geen expliciet onderscheid tussen Suriname en 
de Antillen, in de twee volgende paragrafen doe ik dit wel. Daar geef ik antwoord op de 
hoofdvraag wat de Wereldomroep heeft betekend voor de ontwikkeling van respectievelijk de 
Surinaamse en de Antilliaanse literatuur. De nadruk ligt hierbij op de ontwikkelingsgang van 
deze literaturen en de plaats die de Wereldomroep hierin kan worden toegekend. Dit 
hoofdstuk eindigt met een persoonlijk getinte terugblik op deze studie. 
  
De twee gezichten van de Wereldomroep  

Vanaf het begin heeft de Wereldomroep verschil gemaakt in de benadering van de 
Oost en de West. Het jaarverslag over 1946 vermeldt dat de Indonesische afdeling samen met 
de Engelse de internationale dienst vormde en er binnen de Nederlandse dienst een West-
Indische afdeling was opgezet. De Indonesische afdeling moest de harten en hoofden van de 
Indonesiërs winnen in de propagandastrijd met de Indonesische Republikeinen en toen de 
soevereiniteitsoverdracht eenmaal had plaats gevonden, breidde de Wereldomroep de zendtijd 
naar Indonesië juist uit om de economische belangen van Nederland in dit land veilig te 
stellen. Het is duidelijk dat de internationale dienst en de later daarvan afgesplitste Oosterse 
dienst, waar de Indonesische afdeling deel van uitmaakte, vooral “Nederland-projectie” tot 
taak had, wat inhield dat de Nederlandse politieke opvattingen, culturele uitingen en 
producten werden gepropageerd. Radio Nederland Wereldomroep onderscheidde zich met 
zo’n doelstelling niet van andere internationale omroepen. Het medium was hier ook 
uitermate voor geschikt. Men kon zonder tussenkomst van anderen individuen over grote 
afstanden bereiken en proberen te beïnvloeden. Radio bereikt individuen met een collectieve 
boodschap. Deze dialectiek tussen individu en collectiviteit achtte de Duitser Pongs al in 1930 
wezenlijk voor de radio [Bulte 1984: 10].  
                                                 
243 De titel van dit hoofdstuk refereert aan een informeel omroepbegrip. Een bijdrage in een uitzending wordt 
ingeleid door een omroeper met een zogenaamde intro; na de bijdrage komt de omroeper terug met een 
afkondiging ook wel eens de uitlui genoemd.  
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Pongs vond radio een middel tot “Erziehung zum Kollektivgeist”, waarmee hij 
preludeerde op de nationaalsocialistische radiopolitiek. Hierdoor kwam zijn theorie in een 
kwade reuk te staan [Ibid.]. Dit neemt niet weg dat zijn constatering dat radio individuen 
probeert te brengen tot een collectieve opvatting nog steeds geldt voor internationale 
radiostations die zich richten op vreemde volkeren. Internationale radiostations die andere 
volkeren willen bereiken, doen dit dan ook in een taal die in het beoogde land wordt verstaan. 
Zo zond de Wereldomroep in het Indonesisch uit naar Indonesië en in het Engels naar India. 
In de tijd van de Koude Oorlog had Radio Moskou een Nederlandse afdeling die dagelijks een 
korte Nederlandse uitzending verzorgde. De strijd tussen de verschillende ideologieën werd in 
die tijd vooral via de ether uitgevochten.  

Geen land zal zijn eigen internationale omroep bestempelen als een propagandazender, 
maar in feite is hij dit wel. In Nederland ging de Wereldomroep zich al gauw profileren op het 
verspreiden van de democratie, de vrijheid van meningsuiting, de handhaving van de 
rechtsstaat zoals wij die zien, en de verdediging van de mensenrechten. Terecht vinden wij dit 
vanzelfsprekend. Dit neemt niet weg dat andere landen en volkeren hier anders tegenaan 
kijken. Het opkomen voor de rechten van homo’s bijvoorbeeld wordt door Rusland 
geïnterpreteerd als propaganda voor homoseksualiteit.  

Een omroep als de Wereldomroep heeft naast dit propagandistisch gezicht nog een 
tweede: het vertrouwde gezicht van thuis. Als even belangrijke taak had hij het onderhouden 
van de band met landgenoten waar ook ter wereld. Dat deed de Nederlandse dienst bij de 
Wereldomroep met een programma dat de Nederlandse luisteraars op de hoogte hield van de 
ontwikkelingen in Nederland op politiek, economisch en cultureel gebied. Men bracht ook 
Nederlandse ontspanningsprogramma’s en Nederlandse sportuitslagen. Dit Nederlandse 
programma was ook bestemd voor Antillianen en Surinamers, want zij werden, anders dan 
Indonesiërs, gezien als leden van de Nederlandse stam. In het jaarverslag over 1951 worden 
ze expliciet genoemd in het rijtje “eigen zonen” met wie contact onderhouden moet worden. 
Deze zonen, zo betoogt het verslag, zijn aangewezen op de Wereldomroep voor de 
handhaving van een brok Nederlandse taal en cultuur. De West-Indische afdeling is dus 
welbewust bij de Nederlandse dienst ingedeeld en er niet bij ondergebracht omdat ze 
organisatorisch nu eenmaal bij een overkoepelende dienst moest horen.  

Antillianen en Surinamers beschouwen als stamgenoten en eigen zonen is de 
consequentie van de gevoerde koloniale Nederlandse assimilatiepolitiek in de West. De 
leiding van de Wereldomroep bleek deze in de eerste jaren te volgen. Daar kwam in het 
jaarverslag van 1957 verandering in. Dan heet het dat kennisverspreiding over Nederland niet 
als doel had dat Nederlandse levensgewoonten en –opvattingen door Surinamers en 
Antillianen werden nagevolgd. Maar onveranderd bleef dat de uitzendingen moesten gaan 
over ontwikkelingen in Nederland, waardoor de luisteraars in de West in staat werden gesteld 
deze te volgen, zodat nog steeds het programma voor Nederlanders naar de West werd 
uitgezonden. 

In dit programma verzorgde de West-Indische afdeling een blok van een kwartier tot 
een half uur. De vraag hoe dit blok past binnen de Nederlandse uitzending beantwoordde Van 
de Walle in het jaarverslag van 1950 door te stellen dat hij in dat blok de culturele uitingen 
van zijn luisteraars de plaats wilde geven waar ze recht op hadden. Alleen dan was de 
Caribische luisteraar bereid naar de Nederlandse elementen in de rest van de uitzending te 
luisteren, omdat zo de indruk werd weggenomen dat men aan cultuurimperialisme deed. Of 
dat de werkelijke reden voor Van de Walle was om ruim plaats in te ruimen voor de cultuur 
van Suriname en de Antillen ben ik gaan betwijfelen. Uit mijn onderzoek valt zijn 
redactiebeleid te reconstrueren, ook al heeft hij dit nergens geformuleerd. 
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Literair gezien wilde hij een bijdrage leveren aan het vastleggen van wat er in het 
verleden gedaan was. Voor de radio is dit in feite een onmogelijke opgave, omdat men in een 
kwartier tot een half uur niet een heel boek kan voorlezen. Hij deed dus wat achteraf voor de 
hand lag: hij zorgde ervoor dat mondeling overgeleverde verhalen uit Suriname, Curaçao en 
Sint Maarten werden vastgelegd. Contemporain gezien lag dat helemaal niet voor de hand. 
Het was lokaal nauwelijks gedaan en deze volkscultuur had nog geen literaire status, maar 
werd gebruikt als taalkundig en antropologisch onderzoeksmateriaal. Dit pionierswerk leverde 
de eerste en enige verzameling orale literatuur op met werk van Suriname, de Beneden- en de 
Bovenwinden, dus van de hele Nederlandse Cariben.  

In de tweede plaats wilde hij de literatuur verder uitbouwen. Hiervoor ging hij actief 
op zoek naar Antillianen en Surinamers in Nederland, die al eens iets geschreven hadden of 
die bereid waren te gaan schrijven. Wat dit opleverde is hiervoor uitvoerig beschreven. Van 
de Walle zorgde er bovendien voor dat de auteurs werden gecoacht voor hun voordracht en 
dat er redactionele bijstand was, een aspect van het uitgeven dat zeer belangrijk is. 

In de derde plaats zorgde hij literair voor een blik op landen in de regio. Het bleef er 
niet bij dat de Surinamers over de Antillen te horen kregen en de Antillianen over Suriname, 
beide kregen ook informatie over wat er in de Frans- Engels- en Spaanstalig regio gebeurde. 
Hierin was de Wereldomroep uniek. Er is mij geen medium bekend dat dit in die periode ook 
deed. Met deze drie beleidslijnen deed Van de Walle al vanaf 1947 wat Debrot in 1955 voor 
ogen stond met Antilliaanse Cahiers [Oversteegen 1994: 153].244 

In de vierde plaats wilde Van de Walle het ontwakende culturele en politieke 
nationalisme stimuleren, zo bleek uit dit onderzoek. De Surinaamse nationalistische beweging 
Wie Eegie Sanie kreeg al een paar maanden na haar oprichting een vaste maandelijkse 
rubriek. De enige keer dat een ander cultuurpolitiek geluid in het West-Indische blok klonk, 
gebeurde in de reisverhalen van Johan Ferrier. In de aankondiging van zijn bijdragen liet Van 
de Walle nadrukkelijk zeggen dat Ferrier op eigen verzoek sprak. Verder liet hij een werk als 
De eeuwige cirkel van Assid bespreken dat een anti-koloniale en nationalistische strekking 
had. Opmerkelijk zijn in dit verband ook de bijdragen van J.A. van Praag over de 
Spaanstalige literatuur in de regio. Van de Walle stuurde aan op het vertellen van de 
levensverhalen van schrijvers. In de praktijk waren dit vrijwel altijd mensen die streden voor 
de culturele eigenheid en de onafhankelijkheid van hun landen. Ook benadrukte Van Praag 
keer op keer dat er sprake was van een mengcultuur, die waarde en dus bestaansrecht op 
zichzelf had. Dezelfde teneur hadden bijdragen over Présence africaine en over de anthologie 
van Senghor, evenals over het tijdschrift Bim. Opvallend bij deze besprekingen was dat de 
Nederlandse recensenten onder de indruk waren van de nieuwe wegen die werden ingeslagen 
en van de vitaliteit die uit het werk sprak, kwaliteiten die zij misten in de Nederlandse 
literatuur. Slechts één keer sprak Van de Walle voor de microfoon indirect zijn sympathie uit 
voor het nationalisme. Hij vermeldt dan dat de redactie van De West-Indiër berust bij 
Surinaamse en Antilliaanse studenten die hij “een groep gezond-vooruitstrevend denkende 
Surinamers en Antillianen” noemt. Met trots meldt hij dat het blad voor een groot deel is 
volgeschreven door mensen die regelmatig voor de Wereldomroep spraken en hij noemt 
onder anderen de Surinamers Gessel, Bruma en Eersel, allen lid van Wie Eegie Sanie. 

In de vijfde plaats voerde Van de Walle een beleid dat alle ruimte bood aan de 
verschillende talen op de Antillen en Suriname; Sranantongo, Papiaments, Bovenwinds 
Engels en Sarnami kwamen in de uitzendingen voor, naast het Nederlands. De vraag wie 
bepaalde welke taal werd gebruikt, is niet meer met zekerheid te beantwoorden. Bij het 
scheppen van de rubriek In eigen taal ligt het voor de hand te concluderen dat dit door Van de 
Walle is gebeurd. Het feit dat Wie Eegie Sanie zowel het Sranantongo als het Nederlands 
                                                 
244 Debrot had deze beleidslijnen in 1950 voorgesteld als werkterrein van het Cultureel Centrum Curaçao 
[Helman/De Roo 1988: 72/73]. 
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gebruikte, wijst erop dat zijzelf bepaalden welke taal ze gebruikten. Soms gaven zij een 
verklaring waarom dit het Nederlands was. Het feit dat de volkstalen in de uitzendingen van 
de Wereldomroep werden gebruikt, heeft in die tijd zeker statusverhogend voor deze talen 
gewerkt. Het nationalistische beleid en de volwaardige plaats die de volkstaal kreeg, kwam in 
Suriname alleen voor bij het Surinaamse blad Foetoe-boi (1946 – 1956) van Koenders. Op 
Curaçao daarentegen werd de volkstaal al volop in de literatuur gebruikt. 

Het unieke van Van de Walles beleid in die tijd was de combinatie van deze vijf 
beleidspunten. Geen enkele redactie van een literair tijdschrift had deze in de onderzochte 
periode. Op elk apart beleidspunt werd hij belangrijk: hij was een van de voorlopers bij het 
vastleggen van de orale literatuur, het uitbouwen van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur 
leverde meer verhalen op dan welk tijdschrift ook, als enige informeerde hij over 
ontwikkelingen in de regio en hij gaf in het West-Indische blok alle ruimte aan de volkstalen.  

Wat Van de Walle in de praktijk deed, was heel wat meer dan de Surinaamse en 
Antilliaanse culturen de plaats geven die hun toekwamen. Hij voerde een actief beleid om 
deze uit te breiden en te stimuleren. In een uitzending die bedoeld was om het vertrouwde 
gezicht van het Nederlandse thuis uit te stralen, gaf hij het West-Indische blok een  
propagandistisch gezicht: voor de Surinaamse en Antilliaanse culturen en talen! Zelf weigerde 
hij later het woord propaganda of promotie te gebruiken, omdat hij vond dat cultuur niet te 
promoten viel, die kon je alleen maar maken [De Roo 1993: 4]. Dit is precies wat hij deed: 
literatuur en muziek laten maken. Het propagandistisch effect ervan is misschien nog wel 
groter dan wanneer hij er ideologische betogen omheen gebouwd had. 

Uit zijn beleid blijkt ook dat de West-Indische afdeling binnen de Nederlandse dienst 
een grote speelruimte had. Hij omschreef dit zelf in het jaarverslag over 1950 als een soort 
koorddansen tussen het trekken van luisteraars in Suriname en de Antillen en de 
doelstellingen van de Nederlandse dienst, waarmee hij zich een alibi verschafte om als het 
ware sluikreclame te maken voor de Antilliaanse en Surinaamse culturen. De praktische 
omstandigheid dat de West-Indische afdeling geen meerkoppige redactie had, werkte mee. 

Het lijkt vreemd te moeten concluderen dat het bij een tamelijk groot internationaal 
radiostation mogelijk was dat het West-Indische blok tegen de Nederlandse tijdgeest inging 
en dat dit op het conto van één man kon worden geschreven, maar toch was dit het geval. Ik 
denk dat dit ook komt doordat de aandacht van de Wereldomroepleiding in deze jaren veel 
meer uitging naar de Oost dan naar de West. De zendtijd naar de Oost werd immers 
behoorlijk uitgebreid, de Derde Wereld was in opkomst en die moest worden gewonnen voor 
Nederlandse standpunten en vooral voor Nederlandse bedrijven. Daar komt bij dat hij niet 
alleen de chef van de afdeling was, maar ook de enige programmamaker. Hij zat zogezegd 
leiding te geven aan zichzelf. Er was geen redactie met wie hij moest overleggen over de te 
volgen koers, zodat hij zelf kon bepalen wat die koers was en welke tijdelijke medewerkers 
hij voor de uitvoering ervan ging aantrekken. Met die medewerkers hield hij een één-op-één 
contact.  

Als ik vergelijk met literaire tijdschriften die in die tijd verschenen, is deze wijze van 
redactievoering het effectiefst gebleken. Het Antilliaanse tijdschrift De Stoep verscheen van 
1940 tot 1951. Men kan gerust zeggen dat het een tijdschrift van Chris Engels was, ook al was 
er soms een mede-redacteur [Rutgers 1994: 191]. Antilliaanse Cahiers verscheen tussen 1955 
en 1967. Hoewel Henk Dennert mede-redacteur was, bepaalde toch vooral Cola Debrot het 
beleid. Hier staat tegenover dat het tijdschrift Simadán al na twee nummers strandde omdat er 
binnen de redactie verschil van mening bestond over de te volgen koers tussen enerzijds René 
de Rooy en Nicolas Piña en anderzijds Tip Marugg en Charles Corsen [Ibid. 215 en De Roo 
1980: 28]. In Suriname verscheen het eenmansblad van Koenders Foetoe-boi tussen 1946 en 
1956. Latere tijdschriften haalden zoveel jaren niet. Tongoni (1958 en 1959) kwam met twee 
nummers en eindigde omdat de drie redacteuren in verschillende landen gingen wonen 
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waardoor er niet flexibel kon worden samengewerkt [Van Kempen 2002: 761-763]. Soela 
verscheen tussen 1962 en 1964 met drie enkele nummers en twee dubbelnummers. Het blad 
ging niet ten onder aan gebrek aan kopij. De uitgebreide redactie had te weinig oog gehad 
voor de opbouw van een abonneebestand [Ibid.: 798/790]. Moetete (1968) beleefde twee 
nummers. Het ging ter ziele omdat de vijfkoppige redactie geen overeenstemming kon 
bereiken over de inhoud van het derde nummer.Ibid.: 816-817]. 

 
In het voorgaande heb ik laten zien dat het de bedoeling van de Wereldomroep was het 

vertrouwde gezicht van thuis naar de West uit te zenden, terwijl Van de Walle in het West-
Indische blok er een propagandistisch gezicht van maakte door de eigen talen en culturen van 
de West centraal te stellen en zo te promoten. Dit is vanuit de radiomakers geredeneerd. 
Vanuit de optiek van de Antilliaanse en Surinaamse luisteraars bekeken, was het net 
andersom. Het West-Indische blok gaf hun in de praktijk het gezicht van thuis. Het veel 
grotere Nederlandse deel van de uitzending niet. Al die aandacht die hierin werd gegeven aan 
Nederlandse politieke en economische ontwikkelingen, Nederlandse succesvolle sporters, 
Nederlandse nieuwe trends, Nederlandse architectuur, Nederlandse waterbouwkundigen, 
Nederlandse wetenschappers, Nederlandse uitvindingen, Nederlandse humor en Nederlandse 
succesvolle musici en schrijvers, - de luisteraars in de West moeten hieruit wel hebben 
geconcludeerd dat Nederland propaganda maakte voor zichzelf en dat het zich verheven moet 
hebben gevoeld boven de kolonies. Zeker het progressieve deel van de luisteraars zal de 
conclusie hebben getrokken dat de Wereldomroep een koloniaal instrument was.  

Dit heeft volgens mij ook een rol gespeeld bij het feit dat het van de meeste hier 
besproken schrijvers niet bekend was dat ze voor de Wereldomroep verhalen en 
beschouwingen hadden geschreven. Ze verzwegen het. Waar de Engelstalige auteurs er trots 
op waren dat hun verhalen in Caribbean Voices werden uitgezonden en niet nalieten hun 
dankbaarheid te tonen voor het opstapje dat dit betekende voor hun carrière, zwegen de 
Antilliaanse en Surinaamse auteurs. De enigen die dit wel vermeldden – en dan nog vrij laat - 
waren Johan Ferrier in 2005 [Jansen van Galen 2005: 57], John Leefmans in 2001 op de 
omslag van de dichtbundel Retro en Frank Martinus Arion ook in 2001 in de verantwoording 
bij zijn verhalenbundel De eeuwige hond [165/166]. Waarom zwegen de meesten? Ik denk dat 
dit te maken heeft met het imago dat de Wereldomroep in Surinaamse en Antilliaanse 
progressieve kringen werd toegedicht. Dat is het beeld van een Nederlandse dus een koloniale 
instelling die probeert de Nederlandse cultuur en de Nederlandse visie op de politieke 
kwesties te propageren. Waar zo’n imago wordt gekoesterd is het not done te verkondigen dat 
je verhalen voor de Wereldomroep hebt verteld. Mogelijke andere verklaringen schieten 
namelijk tekort. Zouden schrijvers zich achteraf distantiëren van hun werk en zwegen ze 
daarom? Dan is het niet te verklaren waarom Boeli van Leeuwen zich er niet tegen verzette 
dat door mij gevonden verhalen alsnog werden gepubliceerd. Of dat Jules de Palm 
Wereldomroepverhalen opnam in zijn bundel Antiya. Of dat Bruma zijn activiteiten voor Wie 
Eegie Sanie met dezelfde boodschap voortzette toen hij geremigreerd was. Vonden ze het 
onbelangrijk wat ze verteld hadden? Dat kan niet gelden voor de Papiamentist Raúl Römer 
die als docent Papiamentse taal en literatuur moet hebben geweten dat zijn collectie 
Cuentanan di Nanzi heel bijzonder was.  

Het voorbeeld van Wie Eegie Sanie versterkt me in de mening dat het in progressieve 
kring not done was ervoor uit te komen dat je publiceerde via de Wereldomroep. De 
vereniging was het gezicht van progressief Suriname. Er werd altijd gedacht dat Wie Eegie 
Sanie zelden naar buiten trad. Een van de weinige keren dat dit gebeurde was bij de lancering 
van het Suriname-nummer van het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne. Nooit werd de 
Wereldomroep in verband gebracht met Wie Eegie Sanie, terwijl 14 leden in totaal 34 maal 
voor de Wereldomroep propaganda maakte voor hun ideeën. De betekenis van de 
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Wereldomroep voor Wie Eegie Sanie is dus enorm geweest, niet alleen door het grote aantal 
keren dat men publiceerde, maar evenzeer omdat men zich rechtstreeks tot de beoogde 
doelgroep kon richten via een medium dat bij veel meer mensen in huis kwam dan een 
tijdschrift.  
 
De betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van schrijvers 

Twaalf auteurs schreven tussen 1947 en 1958 speciaal voor de Wereldomroep literaire 
verhalen. Voor niet minder dan zeven van hen was dit hun debuut: Irving Plantz, Raúl Römer, 
Hubert Dennert, John Leefmans, Frits Moll, W. Halfhide en Carol Elassaiss. Het merendeel 
van de schrijvers begon dus bij de Wereldomroep en ook nog eens op instigatie van Van de 
Walle, wat laat zien hoe belangrijk de Wereldomroep voor hen was. Twee van hen, Römer en 
Leefmans, schreven daarna ook buiten de Wereldomroep om en kwamen zo in de 
literatuurgeschiedenissen terecht. Römer sloeg na zijn Wereldomroepperiode een andere 
richting in: hij ging zich toeleggen op de Papiamentse bewerkingen van buitenlandse 
literatuur. Hierdoor vormen zijn cuentanan di Nanzi een aparte fase binnen zijn beperkte 
oeuvre, een fase die achteraf gezien zijn belangrijkste is geweest, want hij legde ook orale 
literatuur vast die door niemand anders was opgetekend. John Leefmans debuteerde als 
prozaschrijver, terwijl hij later vooral naam maakte als dichter. Zijn Wereldomroepstukjes 
zijn geslaagde miniatuurtjes, die trefzeker Nederlandse eigenaardigheden in beeld brengen. Ze 
staan hierin binnen zijn oeuvre apart. Een aantal elementen blijft in zijn verdere werk een rol 
spelen: het vermogen veel impliciet aan te duiden, de lust tot experimenteren met taal, de 
ironie waarmee wantoestanden aan de kaak worden gesteld, het pleidooi een open oog te 
houden voor de buitenwereld en de democratische gezindheid. Zowel voor Römer als voor 
Leefmans is de Wereldomroepperiode belangrijk geweest voor hun ontwikkeling als 
schrijver: voor Römer was het zijn eerste periode die hij daarna afsloot en voor Leefmans was 
het een geslaagde opstap naar een verdere carrière als auteur.    

Over de andere vijf debutanten, Plantz, Hubert Dennert, Moll, Halfhide en Elassaiss, is 
met zekerheid te zeggen dat ze zonder de Wereldomroep geen literair werk gemaakt zouden 
hebben, want het is het enige dat ze hebben geproduceerd. Voor hun kortstondige literaire 
leven is de Wereldomroep allesbepalend geweest. Het feit dat het merendeel van de auteurs 
debutant was, onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat er een instituut is – of het nu een 
uitgever, een literair tijdschrift, een krant of een radiostation is - dat een 
publicatiemogelijkheid biedt. Suriname en de Antillen hadden geen uitgeverijen en literaire 
tijdschriften waren er in de onderzochte periode nauwelijks en altijd heel kortstondig. Er 
waren wel kranten en deze namen ook literair werk op, maar ze gingen niet actief op zoek 
naar nieuw talent. Daar komt bij dat de debutantauteurs in Nederland woonden en blijkbaar 
niet geneigd waren op eigen initiatief een bijdrage te schrijven voor een krant in Suriname of 
de Antillen. Naast het bestaan van een instituut dat publicaties verzorgt, is dus voor het 
aantrekken van schrijvers een actieve talent scouting van belang en een redelijk honorarium. 
De Wereldomroep besteedde aandacht aan beide en onderscheidde zich hiermee van andere 
publicatie-instituten in de West. 

Vijf van de twaalf schrijvers hadden al werk gepubliceerd voordat ze dit voor de 
Wereldomroep deden: Johan Ferrier, Boeli van Leeuwen, Frank Martinus (Arion), Jules de 
Palm en Henk Dennert. Ferrier ging door met het vertellen van Anansitori. Voor zijn 
ontwikkeling als schrijver is de Wereldomroep niet van belang geweest. De enige 
uitzondering zijn twee reisverhalen die bij nader inzien een cultureel statement inhouden: 
Suriname moest zich de Europese cultuur eigen maken. Dit geluid heeft hij nadien niet meer 
uitgedragen. Hij hield zich verder bij de spinverhalen.  

Van Leeuwen had een dichtbundel en een navertelling van het lijdensverhaal op zijn 
naam staan voordat hij voor de Wereldomroep ging schrijven. Zijn vertellingen zijn de eerste 
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oorspronkelijke prozaverhalen die hij schreef. Voor zijn ontwikkeling als schrijver zijn ze 
belangrijk geweest. Hij experimenteert er met de montagetechniek die hij later in zijn romans 
toepast. Ook is te zien hoe hij probeert het afronden van een verhaal onder de knie te krijgen. 
Belangrijk is bovendien dat heel veel motieven uit de Wereldomroepverhalen een rol blijven 
spelen in zijn latere oeuvre. Daar past hij hun betekenis aan aan de boodschap die een roman 
uitdraagt. Bijzonder is dat hij voor de Wereldomroep voor het eerst zijn kunstopvatting 
formuleert die hij verder zijn leven lang is trouw gebleven. Voor het oeuvre van Van 
Leeuwen en zijn ontwikkeling als schrijver zijn z’n Wereldomroepverhalen buitengewoon 
belangrijk geweest. 

Dit was niet het geval met de bijdragen van Frank Martinus Arion. Wel laten deze een 
fase in zijn ontwikkeling zien die tot nog toe onbekend was. Hij omarmt aanvankelijk alles 
wat Nederlands en Europees is, noemt deze cultuur zelfs de graal voor de onafhankelijkheid 
en hij heeft alleen maar positieve ervaringen met Nederlanders. Zijn onderwerp in de 
Wereldomroepverhalen is inburgering, waarbij een langzame verschuiving in standpunt te 
zien is naar een afstandelijker houding tegenover de Nederlanders en de Nederlandse cultuur. 

De bijdragen van Jules de Palm spelen een belangrijke rol in zijn ontwikkeling als 
schrijver. In tegenstelling tot wat hij in het nawoord van Antiya beweert, is de bundel niet tot 
stand gekomen omdat zijn vrouw hem daartoe aanspoorde. Na zijn eerste twee verhalen is hij 
pas weer gaan schrijven na voortdurende aandrang van Van de Walle. Analyse van deze 
Wereldomroepverhalen bracht aan het licht dat daar voor het eerst een motief voorkomt dat 
kenmerkend is voor zijn verdere oeuvre: de moeder als symbool van het behoudzuchtige 
traditionele. Zowel de moederfiguur als de traditionele conservatieve maatschappij typeert hij 
voor de Wereldomroep als “het oude gareel”.  

De bijdragen van Henk Dennert bevestigen het beeld dat er al van hem was: een matig 
schrijver van primair werk en een enthousiast en succesvol promotor van de Antilliaanse 
literatuur en cultuur. Opmerkelijk is zijn bijdrage over Círculo Patriótico. Het is de enige tekst 
uit die tijd die over deze club gaat. Maar de Wereldomroep speelde geen rol in zijn 
ontwikkeling als schrijver.  

Ferrier en Henk Dennert gingen bij de Wereldomroep dus gewoon door met wat ze al 
deden. Frank Martinus ging bij de Wereldomroep door met het oefenen van verhalen 
schrijven in het Nederlands. Deze vormen binnen zijn oeuvre een aparte en tot nog toe 
onbekende fase in zijn ontwikkeling. Jules de Palm vernieuwt zich thematisch in zijn 
Wereldomroepverhalen en bovendien leidden de aansporingen van Van de Walle ertoe dat hij 
is blijven schrijven. Bij Boeli van Leeuwen zijn z’n Wereldomroepverhalen cruciaal geweest 
voor zijn verdere ontwikkeling, omdat hij een totaal andere weg insloeg dan in zijn eerdere 
werk. Deze weg was bepalend voor de structuren van zijn romans, zijn kunstopvatting en zijn 
motieven. De vraag wat de Wereldomroep betekende voor de ontwikkeling van schrijvers die 
al eerder hadden gepubliceerd, is dus niet eenduidig te beantwoorden. Voor belangrijke 
schrijvers als Boeli van Leeuwen en Jules de Palm was dit veel, voor Frank Martinus Arion 
weinig. 
 

Drift Towards the Audience 
Een nog niet gestelde vraag is: welk effect had het uitzenden van verhalen via de 

Wereldomroep op het leven van de schrijvers? Het waren allemaal in Nederland studerende 
Antilliaanse en Surinaamse studenten. Zij richtten zich vanuit Nederland tot het publiek in 
hun landen van herkomst. Hierin verschilde de opzet van de Wereldomroep van die van het 
programma Caribbean Voices van de BBC. Daar lazen Engelse stemmen (later ook West-
Indische) verhalen voor van schrijvers die in het Caribisch gebied woonden. Dat had grote 
gevolgen voor het leven van de schrijvers. Ramchand constateert dat Caribbean Voices onder 
meer als effect had dat Engelstalige Caribische schrijvers naar Engeland trokken om er zich te 
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vestigen. Hij noemt dit een Drift Towards the Audience. Dit lijkt een tegenstrijdigheid te zijn, 
want Caribbean Voices richtte zich immers op een West-Indisch publiek, dat was the 
audience. Maar dit is niet wat hij bedoelt, want hij legt impliciet uit dat er in het Caribisch 
gebied nauwelijks een publiek was voor hun verhalen als hij betoogt dat er geen afzetgebied 
was door de economische omstandigheden en het intellectuele klimaat. De schrijvers merkten 
dat hun publiek in Engeland woonde, want daar kregen ze waardering van de BBC en van 
Engelse tijdschriften. Deze fungeerden als een calling sound. Vanaf 1948 gingen schrijvers 
zich er vestigen en daar publiceerden ze hun werk. Van de 52 werken die van 1950 tot 1959 
uitkwamen, verschenen er 42 in het Verenigd Koninkrijk, 7 op Jamaica, 1 in de V.S. en 2 in 
Australië. Hij concludeert dan ook: “London is indisputably the West Indian literary capital.” 
[Ramchand 1974: 63-74]. 

Geheel anders was de uitwerking die de Wereldomroep had op de Nederlands-
Caribische schrijvers. De meesten, zoals Hubert Dennert, Frank Martinus Arion, Boeli van 
Leeuwen, Jules de Palm, Johan Ferrier, Irving Plantz, Raúl Römer, Carol Elassaiss, Eddy 
Bruma en Hein Eersel keerden terug naar hun land van herkomst. Zij waren immers niet naar 
Nederland gekomen om dichtbij uitgevers en lezers te zijn, maar om te studeren en daarna 
terug te keren om een bijdrage te leveren aan de opbouw van hun land, of bij te dragen aan 
een mentaliteitsverandering in hun land. De echo van dit voornemen klinkt hier en daar ook 
door in de verhalen die ze vertelden voor de Wereldomroep. Ik acht het bovendien helemaal 
niet uitgesloten dat diegenen die schrijversaspiraties hadden, dachten dat hun werk ook in 
Suriname of op de Antillen uitgegeven kon worden. In hoofdstuk 2 bleek dat op de werken 
van Debrot en Helman na al de belangrijke schrijvers uit de periode 1947 tot 1958 hun 
werken in Suriname of de Antillen publiceerden: Koenders, Kees Neer en Assid in Suriname; 
Nita, Lauffer, Rosario, Charles Corsen, Geerdink-Jesurun Pinto en Tip Marugg op Curaçao. 
Daar komt nog eens bij dat een aantal Wereldomroepschrijvers in hun landstaal schreef. Hun 
publiek woonde in het Caribisch gebied. Hun “Drift Towards the Audience” bestond uit 
remigratie. Wie in het Nederlands wilde publiceren kon dat via Cola Debrot in Antilliaanse 
Cahiers doen, zoals blijkt uit Stemmen uit Afrika van Frank Martinus Arion en uit 
Weekendpelgrimage van Tip Marugg. Uit het laatste voorbeeld blijkt dat men helemaal niet in 
Nederland hoefde te wonen om in dit tijdschrift gepubliceerd te worden en dat dit leidde tot 
aandacht van een uitgever die het werk vervolgens als boek op de markt bracht. Van de Walle 
bracht zijn auteurs waarschijnlijk ook niet in contact met Nederlandse literaire tijdschriften of 
uitgevers en als hij dit wel heeft gedaan, hadden deze geen interesse. Dit laatste is zeer 
waarschijnlijk gezien het heersende literaire klimaat. Van Leeuwen zei erover: “Ik vond dat ik 
gerechtigd was om te praten over Curaçao, maar dan over de realiteit, niet in termen zoals een 
Nederlander dat doet.” En: “Opeens zegt hij [Morriën]: ‘Die toon van jou, die moet je 
helemaal laten varen. Je moet de kreten die wij hier slaken, die moet je je aanleren, anders lig 
je er bij iedereen uit.’ ” [De Roo 1980: 56]. 
 

Vernieuwende motieven   
In de voorgaande hoofdstukken heb ik onderzocht welke motieven in de 

Wereldomroepverhalen voorkwamen en of deze in het verdere oeuvre van de auteurs een rol 
speelden. In deze paragraaf ga ik na welke motieven hiervan nieuw zijn in de Antilliaanse en 
Surinaamse literatuur en welke verschillende standpunten de auteurs innemen bij een bepaald 
motief. Het is opvallend dat op de orale literatuur na verreweg de meeste verhalen en 
beschouwingen zich afspelen in Nederland. Slechts vijf bijdragen van Boeli van Leeuwen, 
drie van Jules de Palm en eentje van Frank Martinus spelen zich geheel op Curaçao af. Dat 
deze verhalen er zijn, bewijst dat het geen opdracht was van Van de Walle om het over 
Nederland te hebben, maar dat de auteurs dit uit eigen wil deden. Dit is niet 
verbazingwekkend. Het waren vrijwel allemaal jonge mensen die voor een universitaire studie 
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naar Nederland waren gegaan en daar graag aan hun eigen mensen thuis wilden vertellen hoe 
het er was. 

Veel bijdragen van de auteurs kunnen hierdoor tot de migrantenliteratuur worden 
gerekend. In de Antilliaanse literatuur kwam deze nog niet voor; in de Surinaamse literatuur 
wel, maar dat was gedaan door eenlingen die zich weinig geprononceerd uitten. Volgens Van 
Kempen zouden de typische migrantenmotieven pas in de jaren zestig in de Surinaamse 
literatuur gemeengoed worden. Uit dit onderzoek bleek dat dit al eerder het geval was in de 
uitzendingen van de Wereldomroep. Ook voor de Surinaamse literatuur is het 
inburgeringsmotief nieuw. 

Dit motief heeft twee aspecten. In de eerste plaats is er de vraag of het wenselijk is in 
Nederland in te burgeren. De auteurs denken hier verschillend over. Frits Moll bleek een 
tegenstander te zijn. Hij ziet dit als een verlies van zijn Surinaamse eigenheid want hij 
constateert met spijt dat het klimaat hem noodzaakte zich een beetje aan te passen. Anderen – 
Hubert Dennert, Frank Martinus, Boeli van Leeuwen en John Leefmans – vinden het juist 
wenselijk te integreren in de Nederlandse maatschappij. Leefmans vond het geen verlies van 
zijn Surinaamse eigenheid, omdat hij van mening is dat je die niet kunt verliezen, omdat je nu 
eenmaal Surinamer bent. Boeli van Leeuwen constateert bij zijn dertigste verjaardag, dat hij 
de helft van zijn leven in Nederland heeft doorgebracht, maar dat hij nog steeds ten volle 
Curaçaoënaar is. De voorstanders van inburgering in de Nederlandse maatschappij wijzen 
erop dat dit je blik verruimt en dat je je zo de geestelijke rijkdom van Europa eigen kunt 
maken. Dit maakt je een completer mens, zodat je de verworven inzichten bij terugkeer in het 
land van herkomst kan gebruiken bij het oplossen van problemen daar. Inburgering in een 
vreemde omgeving leidt volgens hen tot de voor een intellectueel noodzakelijke 
zelfstandigheid.  

Het tweede aspect van het inburgeringsmotief is de vraag of het mogelijk is in 
Nederland in te burgeren. De meeste auteurs vinden dat dit kan. Heel uitvoerig hierover is 
Hubert Dennert. Hij beschrijft drie fasen van het inburgeringsproces waarbij de laatste is dat 
men Nederland als het eigen land beschouwt en men dus twee vaderlanden heeft. Frank 
Martinus komt tot de conclusie dat sommige dingen hem tegenstaan. Hij vindt dat men het 
onvermijdelijke moet accepteren en dat men alleen dat in zich op moet nemen wat aanspreekt. 
Alle auteurs vinden de Nederlanders vriendelijk en behulpzaam bij het inburgeren. Wat dit 
aspect betreft is de vondst van teksten uit de tijd na de Tweede Wereldoorlog een aanvulling 
op de studie van Maduro en Oostindie naar de migratie van Surinamers en Antillianen naar 
Nederland. Zij constateerden dat er nauwelijks bronnen uit die tijd waren en dat zij de 
houding van Nederlanders tegenover immigranten uit de West moesten reconstrueren aan de 
hand van interviews. Nu zijn er bronnen uit die tijd. 

Een apart motief binnen de inburgering is de hospita. Onder andere Leefmans 
beschrijft haar als schraperig, op geld uit zonder daar veel tegenover te stellen. Bij hem en bij 
Henk Dennert is duidelijk dat de hospita een zee van ge- en verboden oproept, die de vrijheid 
van de student inperkt. Frank Martinus daarentegen beschrijft haar als hulpvaardig en Jules de 
Palm beschouwde haar zelfs als een tweede moeder. De hospita is een motief dat in de 
literatuur na 1958 vrijwel niet meer voorkomt. De studentenhuisvesting verliep later anders.  

De vraag of Antillianen en Surinamers in Nederland lid moeten worden van eigen 
verenigingen, kan men beschouwen als een apart motief, maar ook als een submotief van het 
integratiemotief. In de Wereldomroepbijdragen stellen de schrijvers het als het laatste voor. Er 
zijn tegenstanders zoals John Leefmans, die vindt dat men hierdoor vasthoudt aan gewoonten 
die Nederlanders afkeuren. Boeli van Leeuwen is ook een faliekant tegenstander van aparte 
Antilliaanse of Surinaamse verenigingen. Hij heeft hiervoor twee argumenten. Het doet de 
karaktervorming tekort omdat men zo niet zelfstandig de moeilijkheden in een vreemde 
maatschappij leert te overwinnen. In de tweede plaats identificeert men zich met de 
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problemen van het land van herkomst, omdat de discussies daar vooral over gaan. Zo wordt 
men zelf deel van het probleem, terwijl een intellectueel problemen juist afstandelijk moet 
bekijken en bij terugkeer in zijn land een zelfstandige positie moet innemen.245  

Het merendeel van de auteurs heeft een andere mening dan Leefmans en Van 
Leeuwen. Zij zijn voorstander van het verenigen van landgenoten. Naast het feit dat het 
plezierig is elkaar te ontmoeten, de eigen taal te spreken, de eigen cultuur te beleven en op de 
eigen muziek te feesten, noemen zij ook het argument dat het helpt bij de inburgering. Hubert 
Dennert, Henk Dennert, Frank Martinus en Wie Egie Sanie vinden de opvang en het wegwijs 
maken van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij een belangrijke taak van de eigen 
verenigingen. Over de manier waarop zij dit deden weidden ze niet uit, maar het is 
aannemelijk dat bijvoorbeeld Wie Eegie Sanie het vooral zocht in het ontwikkelen van het 
gevoel van eigenwaarde. De meeste verenigingen waren studentenverenigingen, maar Wie 
Eegie Sanie wilde nadrukkelijk een vereniging van studenten, arbeiders en kantoorpersoneel 
zijn. Hun activiteiten voor een betere inburgering begonnen toen zij constateerden dat de 
instroom van arbeiders groter werd en dat deze door de problemen die ze in Nederland 
ondervonden regelmatig in de criminaliteit belandden. De waarschuwing voor deze 
ontwikkeling kwam dus allereerst uit de hoek van de Surinamers zelf.  

Het Nederlandse eten en het klimaat zijn twee submotieven die bij de inburgering, 
maar ook bij andere motieven een rol spelen. Bij de aanpassing aan Nederland dienen ze als 
toetssteen voor de mate waarin deze heeft plaats gevonden. Bij het voedsel kijkt men 
aanvankelijk vreemd aan tegen sla en spruitjes, maar deze wennen na een tijdje. Het meest 
beschreven is de haring. Sommigen leren ook deze te eten, maar Hubert Dennert, die zichzelf 
als ingeburgerd beschouwt, blijft ervan gruwen. Het weer is een veel beschreven fenomeen. 
Alle auteurs moeten er in het begin niets van hebben. Frits Moll blijft het verfoeien, Frank 
Martinus leert er onverschillig over te zijn en Jules de Palm is het gaan waarderen. 

Een tweede hoofdmotief dat veel aandacht krijgt is de herwaardering en definiëring 
van het eigene die in Nederland plaats vindt. De hele beweging Wie Eegie Sanie is er een 
voorbeeld van. Bij hen speelde hierbij ook een rol dat Nederland wel de Indonesische cultuur 
respecteerde, maar niet de Surinaamse. Wie Eegie Sanie stelde zich door de aanwezigheid in 
Nederland de vraag of men wel een eigen cultuur had, een vraag die volmondig positief werd 
beantwoord. In de praktijk streden zij via de Wereldomroep vooral voor een herwaardering 
van de Afrikaanse elementen in de cultuur, wat uiteindelijk ook expliciet werd geformuleerd. 
Zo bezien was Wie Eegie Sanie een tegenbeweging tegen de Unie Suriname die de Europese 
cultuur propageerde en neerkeek op de Afrikaanse elementen. 

Op het eerste oog lijkt het of de beweging Círculo Patriótico in Antilliaanse kring voor 
de Antilliaanse cultuur hetzelfde deed als Wie Eegie Sanie voor de Surinaamse. Mede-
oprichter Henk Dennert vertelde erover dat men de Antilliaanse cultuur wilde uitbouwen, er 
bekendheid aan wilde geven en het Papiaments wilde bevorderen. Ook Círculo Patriótico 
ontstond in Nederland, maar de achtergrond hiervan was heel anders. De Antilliaanse 
studenten wilden over hun eigen cultuur en literatuur gaan vertellen in Nederland. Hierdoor 
beseften ze dat ze er zelf weinig van wisten en dat er in Nederland weinig bronnen waren 
waar ze uit konden putten. De vraag of men een eigen cultuur had, kwam niet op: de eigen 
cultuur was voor hen een vaststaand feit. Círculo Patriótico was geen tegenbeweging, want er 
was geen enkele groep op de Antillen die bestreed dat men een eigen cultuur had die de 
moeite waard was. Er is nog een belangrijk verschil tussen Wie Eegie Sanie en Círculo 
Patriótico. De Antilliaanse groep wilde zich ook oriënteren op andere tropische culturen om 

                                                 
245 Deze houding heeft Van Leeuwen na terugkeer op Curaçao inderdaad consequent volgehouden: hij nam de 
politieke ontwikkelingen waar, gaf achter de schermen raad aan politici van alle partijen die hem erom vroegen, 
maar hij nam nooit deel aan het bedrijven van politiek. 
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zo overeenkomsten te ontdekken met de eigen cultuur, terwijl Wie Eegie Sanie zich 
concentreerde op Suriname en daarbinnen dan nog vooral oog had voor de Afrikaanse 
elementen. Círculo Patriótico was in strikte zin dus geen beweging voor de herwaardering van 
het eigene, maar voor de verdieping van de kennis erover.  

Hubert Dennert is een voorbeeld van een auteur die door zijn aanwezigheid in 
Nederland bij terugkeer op Aruba waardering voor het eigene van het Arubaanse landschap 
heeft gekregen. In het kader van het heimweemotief droomde hij eerst over Aruba zoals 
Europeanen dromen over een Caribisch eiland, gekenmerkt door zon, strand en palmen. Na 
een vakantie daar noemt hij het echte typerende van het landschap: cactussen en enorme 
rotsblokken en hij voegt er aan toe dat deze ook schoonheid hebben. Boeli van Leeuwen heeft 
vanaf het begin oog voor het eigene van het Curaçaose landschap. Het bijzondere van hem is 
dat dit eigene hem zo vertrouwd is dat hij het landschap en de landhuizen metafysische 
betekenissen gaat toekennen. Dit is een vernieuwing in de Antilliaanse literatuur. 

Vaak is de confrontatie met de Nederlandse volksaard aanleiding de eigen volksaard 
ook te definiëren. Zo stelt Hubert Dennert dat Antillianen snel opgewonden en enthousiast 
zijn, terwijl Nederlanders zakelijker zijn. Ook hebben Antillianen volgens hem een groter 
gemak van leven. Lang niet altijd trekken zij expliciete vergelijkingen tussen beide 
volksaarden. Het is plausibel dat auteurs in hun bijdragen eveneens gekomen zijn tot 
typeringen van het eigene door onuitgesproken te vergelijken met Nederland. Voornaamste 
argument hiervoor is hun vertelsituatie. In de bijdragen voor de West-Indische uitzendingen 
richten zij zich uitsluitend tot hun landgenoten, zodat zij niet hoeven te vertellen of uit te 
leggen wat voor de luisteraars en henzelf vanzelfsprekend is. Dat zij dit toch doen komt 
doordat in Nederland het besef opkomt dat het vanzelfsprekende iets eigen-aardigs is, zodat 
zij het eigene willen benoemen. Jules de Palm bijvoorbeeld constateert dat Antillianen houden 
van ceremonies, muziek en dans. Zij vinden familie belangrijk en vinden de schijn 
belangrijker dan wat er werkelijk is gebeurd. Heel bijzonder is bij hem de moederfiguur die 
symbool wordt voor behoudzucht en verstikkende sociale controle. Ik denk dat hij op dit 
motief is gekomen doordat hij in Nederland heel andere ervaringen met zijn hospita opdeed, 
reden waarom hij zijn proefschrift aan haar heeft opgedragen. Boeli van Leeuwen beschrijft 
de Antilliaanse volksaard als tolerant, vol zelfspot en acceptatie van het onafwendbare. Henk 
Dennert vindt de Antilliaan kosmopolitisch doordat hij uit een mengcultuur komt. Het is een 
constatering die je kunt maken als je in een monocultuur als de Nederlandse ondergedompeld 
bent geweest. Niet eerder is de eigen volksaard zo nadrukkelijk in de Antilliaanse literatuur 
beschreven. Dit motief is een nieuw typisch migrantenmotief. 

De beschrijvingen van de Nederlandse volksaard behoren ook tot de typische 
migrantenmotieven. De Surinamer John Leefmans vindt hen sober, saai, weinig spontaan, 
kleurloos en smakeloos. Ook constateert hij dat er tussen hen een rivaliteit sluimert. Zijn 
landgenoot Halfhide vindt hen huiselijk en constateert dat ze veel geld uitgeven aan de 
inrichting van hun huis. Ook de Antilliaan Frank Martinus Arion vindt hen huiselijk. Hij vindt 
dat ze opzien tegen wat van buiten komt in die zin dat ze dat hoger inschatten. Hubert Dennert 
wijst op het zakelijke karakter van de Nederlander. Raúl Römer constateert dat Nederlanders 
in een paar jaar zijn veranderd: ze staan meer open voor invloeden van buitenaf, wat tot 
gevolg heeft dat ze gaan veramerikaniseren. Opmerkelijk is dat Hubert Dennert, Boeli van 
Leeuwen en John Leefmans een kuddegeest constateren. Bij mooi weer doet men allemaal 
hetzelfde en men viert op dezelfde wijze vakantie. Halfhide en Van Leeuwen beschrijven ook 
regionale verschillen in volksaard. 

Een aantal schrijvers constateert dat Nederlanders onwetend zijn over de West en ze 
drijven er de spot mee. Het valt op dat bij dit motief de klacht niet wordt geuit dat Surinamers 
en Antillianen op school wel alles moesten leren over Nederland, maar Nederlanders niet over 
Suriname en de Antillen. Dit komt waarschijnlijk doordat de auteurs in Nederland tot de 
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ontdekking zijn gekomen dat ze in hun jeugd weliswaar leerden hoe ze met de trein van 
Groningen naar Maastricht moesten reizen, maar dat dit nog niets zegt over Nederland en het 
leven daar. Een aanwijzing is de opmerking van Hubert Dennert, dat hij in zijn jeugd op 
Aruba in een klein wereldje leefde, waar hij eigenlijk niets over de buitenwereld wist. Ook de 
constatering van Halfhide dat Surinamers weinig weten over het leven in Nederland wijst 
daarop. 
  Het beeld van de Nederlanders dat de auteurs in de Wereldomroepverhalen geven, is 
erg positief. In de Surinaamse literatuur heeft alleen Albert Helman voor 1947 een beeld 
gegeven van de Nederlander. Hij verweet hen hovaardij, vindt hen zelfgenoegzaam en 
overtuigd van de eigen voortreffelijkheid. Hij liep hiermee vooruit op de periode na 1958, 
toen in de literatuur een heel ander beeld van Nederlanders werd geschetst dan in de 
Wereldomroepverhalen gebeurde. Toen werden ze afgebeeld als mensen met vooroordelen 
over Surinamers (deze zouden dom zijn, verslaafd, diefachtig en gewelddadig). Men vond 
Nederlanders ook racistisch waar het Sinterklaasfeest een voorbeeld van was. Ze 
discrimineerden. Ze waren gierig, hadden ruwe omgangsvormen en een gebrek aan hygiëne, 
ze belazeren je en doen zich anders voor dan ze zijn. Tenslotte hadden ze geen interesse in de 
West, wat leidde tot grote onwetendheid over dit deel van het Koninkrijk [De Roo 2002]. 
Alleen de laatste notie kwam ook in de Wereldomroepverhalen voor. Het andere geluid dat in 
de Wereldomroepverhalen doorklonk over de Nederlandse volksaard, maakt dat de uitwerking 
van dit motief in deze periode een aparte plaats inneemt in de Surinaamse 
literatuurgeschiedenis.  

Vóór 1947 was de Nederlandse volksaard geen onderwerp in de Antilliaanse literatuur. 
Na 1958 krijgen Nederlanders er veel minder aandacht dan in de Surinaamse werken. De 
belangrijkste conclusies van een onderzoek naar het beeld dat de Antilliaanse auteurs dan van 
Nederlanders geven, is dat deze misschien zelf denken dat ze belangrijk zijn voor het eiland, 
maar dat ze er in feite geen rol spelen. Die Nederlanders die iets toevoegen aan de kennis over 
Curaçao worden gewaardeerd, de andere getolereerd [De Roo 1991]. Van Leeuwen omschrijft 
Nederlanders uit de literaire kringen als mensen met een vies en onverzorgd uiterlijk. De 
positief gewaardeerde Nederlanders komen bijna allemaal uit de sociale onderlaag. Net als in 
zijn Wereldomroepverhalen zijn het mensen die zich niet tot eenheidsworst hebben laten 
draaien. Positief aan Nederlanders vindt Van Leeuwen dat het mensen met zelfdiscipline zijn, 
dat zij een consequente levenshouding hebben en opofferingsgezindheid tonen. In feite trekt 
Van Leeuwen de lijn uit zijn Wereldomroepverhalen gewoon door en die lijn is te 
kenschetsen als overwegend kritisch positief. In het hoofdstuk over Frank Martinus Arion heb 
ik aangetoond dat hij na zijn Wereldomroepverhalen een radicaal andere houding tegenover 
Nederlanders heeft ingenomen. Het beeld dat hij dan van hen geeft, komt overeen met dat van 
de Surinaamse schrijvers na 1958. Met het beschrijven van de volksaard van Nederlanders is 
in de Wereldomroepverhalen een nieuw motief in de Antilliaanse literatuur gekomen. 

Een typisch migrantenmotief als heimwee komt veelvuldig voor in de 
Wereldomroepverhalen. Het kan door veel zaken worden opgeroepen. Het Nederlandse 
klimaat doet vaak terugverlangen naar de West. Het kan de snerpende kou zijn, de 
onvoorspelbaarheid, of de overdaad aan regen. Heel vaak wordt het veroorzaakt door het 
gemis aan familie, wat vooral bij feestdagen het geval is. Soms ook overvalt het de migrant 
zonder dat er een speciale aanleiding voor is. 

Behalve dat het klimaat een rol speelt bij de ontwikkeling van andere motieven zoals 
de inburgering en het heimwee, is het zelf ook een opvallend aanwezig motief in de 
Wereldomroepverhalen. Het bepaalt een aantal zaken in het leven van de Nederlander die 
Surinaamse en Antilliaanse migranten in hun landen van herkomst niet kenden. Een voorbeeld 
hiervan is het verschijnsel zomer- en wintersporten. Het veroorzaakt dat de Nederlander veel 
huiselijker is en veel meer aandacht aan zijn interieur besteedt. De viering van Kerst en de 
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jaarwisseling verloopt er anders door dan in de West. De veelvuldige regenval geeft het 
landschap een drassig aanzien en maakt van Nederland een echt waterland. Minder 
belangrijke motieven die in de Wereldomroepverhalen voorkomen zijn: de manier van 
vakantie vieren in Nederland en de valkuilen van het gebruiken van Papiaments in Nederland.  
 

De betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Surinaamse literatuur 

Hiervoor is al beschreven dat de Wereldomroep van belang was omdat hij schrijvers 
aantrok en een podium bood. Tevens is al vastgesteld dat dit gebeurde vanuit een literair-
historisch vernieuwend redactiebeleid. Hier beperk ik me tot de evolutionaire tendensen bij de 
ontwikkelingsgang van de Surinaamse literatuur en de rol die de Wereldomroep hierbij heeft 
gespeeld. Van Kempen beschouwde de jaren tussen 1923 tot 1957 als een periode waarin bij 
eenlingen voor het eerst opvattingen en thema’s te zien zijn, die pas in hectische jaren zestig 
gemeengoed werden. Met Helman en Van Lier begon de migrantenliteratuur in Nederland. 
Hun migrantenmotieven waren nog weinig geprononceerd [Van Kempen 2003: 630]. Deze 
studie toonde aan dat al voor de jaren zestig de migrantenmotieven veel uitgesprokener 
voorkomen bij de Wereldomroep. Het aantal migrantenmotieven wordt er behoorlijk 
uitgebreid: het integratiemotief, de hospita, het opsluiten in eigen kring, het klimaat, de 
herwaardering van het eigene door de confrontatie met het vreemde, de Nederlandse en de 
Surinaamse volksaard en de onwetendheid van Surinamers en Nederlanders over elkaars 
leven. Opvallend is dat het discriminatiemotief nog helemaal ontbreekt. Hiermee 
weerspiegelen de auteurs de maatschappelijke werkelijkheid uit die tijd.  

Een tweede ontwikkeling die volgens Van Kempen pas in de jaren zestig doorzet is de 
herijking van de volkstalen. Voor 1957 pleitte een eenling als Koenders hiervoor en in zijn 
voetspoor Wie Eegie Sanie. Deze studie bracht aan het licht dat deze vereniging dit via de 
Wereldomroep deed. Dit gebeurde zeer frequent, zodat rustig gezegd kan worden dat de 
luisteraars in Suriname werden bestookt met propaganda voor en in het Sranan. Daarnaast 
werd deze taal ook bij de Anansitori’s gebruikt en in andere bijdragen zoals in de serie “In 
eigen taal” door Leefmans. De Wereldomroep ging dus verder dan alleen een podium bieden 
aan de ideeën van Wie Eegie Sanie. Hij deed wat Wie Eegie Sanie propageerde. Verder waren 
er af en toe niet-literaire betogen in het Sarnami. Het Nederlandse internationale radiostation 
gaf deze volkstalen door ze te gebruiken een volwaardige plaats in de uitzendingen, wat 
ongetwijfeld een belangrijke bijdrage was aan hun statusverhoging. 

Een derde ontwikkeling die pas in de jaren zestig doorgezet zou zijn is de oriëntatie op 
het eigene. Dit gebeurde tussen 1947 en 1958 al volop in de uitzendingen van de 
Wereldomroep. Wie Eegie Sanie deed dit, zoals de naam al aangeeft: onze eigen dingen. Maar 
ook in de typische migrantenbijdragen gebeurde dit, zij het indirect: door de confrontatie met 
de Nederlandse omgeving kwam men tot waardering en definiëring van het eigene. 

Pas in de jaren zestig zou het nationalisme zich ten volle manifesteren in de 
Surinaamse literatuur. De Wereldomroep gaf ruim baan aan nationalistische ideeën. Dit 
gebeurde niet alleen in de uitzendingen van Wie Eegie Sanie, maar ook in besprekingen van 
literair werk. Nationalistische opvattingen van schrijvers uit andere literaturen, zoals de 
Spaans- en Franstalige Cariben kwamen ruimschoots aan bod en hadden ten doel Suriname 
een spiegel voor te houden. 

De ontwikkelingen die in de jaren zestig tot volle bloei kwamen, werden – zo bleek in 
dit onderzoek – door meer mensen in gang gezet dan tot nog toe werd aangenomen. In de 
jaren 1947-1958 was de Surinaamse literaire toekomst al begonnen bij sommige individuen 
en bij de Wereldomroep. De rol van de Wereldomroep omschrijven als die van een voorloper 
doet die rol tekort, want het redactiebeleid van Van de Walle ging naadloos over in het beleid 
dat in de jaren zestig door Surinaamse literaire tijdschriften werd gevoerd. In de periode 1947 
tot 1958 was de vernieuwing van de jaren zestig al volop aanwezig in de uitzendingen van de 
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Wereldomroep. Waarom de auteurs die deze vernieuwing gestalte gaven, hun eigen rol daarin 
verdoezelden, heb ik eerder al uiteengezet. Hier voeg ik eraan toe dat zij ook niet beschikten 
over het totaalplaatje. Ze konden immers de uitzendingen zelf in Nederland niet beluisteren en 
waren niet op de hoogte van wat er allemaal in aan de orde kwam.   
 

De betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Antilliaanse literatuur 

Anders dan in de Surinaamse literatuur hadden de voornaamste ontwikkelingen in de 
Antilliaanse al plaats gevonden voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het 
Papiaments werd volop gebruikt, experimentele poëzie was er, de literatuur had zich 
ontworsteld aan de katholieke moraal en men richtte zich op de eigen leefwereld. Cola Debrot 
had in 1934 in Mijn zuster de negerin nieuwe motieven geïntroduceerd: de remigrant, 
creolisatie en het psychische integriteitmotief. In 1957 begon een periode van relatieve bloei 
in de Antilliaanse literatuur met schrijvers als Aletta Beaujon, Tip Marugg, Frank Martinus 
Arion en Boeli van Leeuwen. 

Een nieuwe ontwikkeling die de Wereldomroep bracht is de migrantenthematiek. Voor 
het eerst kwamen motieven voor als inburgering, de hospita, de eigen kringvorming, het 
vreemde voedsel, het klimaat, de Nederlandse feesten, de herdefiniëring van het eigene en 
met name de eigen volksaard door het contact met een andere cultuur, heimwee en de 
Nederlandse onwetendheid over de Antillen. Ook nieuw is het optekenen van de orale 
literatuur waarbij het heel bijzonder is dat dit ook gebeurt met die van Sint Maarten.  

Men richtte zich in de Antilliaanse literatuur al op de eigen leefwereld. Daarbij deden 
zich bij de publicaties van de Wereldomroep twee opmerkelijke ontwikkelingen voor. Boeli 
van Leeuwen ging de Curaçaose ruimte zien als metafoor voor metafysische opvattingen. 
Jules de Palm introduceerde een nieuw motief: de moeder als symbool voor conservatieve 
behoudzucht. Deze twee schrijvers staan eigenlijk model voor de betekenis die de 
Wereldomroep in de literatuurgeschiedenis had voor de ontwikkeling van de Antilliaanse 
literatuur. Naast het initiëren van nieuwe motieven werkte men vooral aan de uitbouw van 
ontwikkelingen die al een tijd gaande waren. 
   
Tot slot 

Dit onderzoek begon met de constatering dat al bekend was dat de kaart van de 
Antilliaanse en Surinaamse literatuurgeschiedenis een witte vlek vertoonde. Het bleek 
mogelijk deze witte vlek vrij nauwkeurig in te vullen. De expeditie naar dit ongekende land  
was een echte ontdekkingstocht. De bronnen van verschillende rivieren werden gevonden. 
Ook bleken er een aantal te zijn die er ontsprongen, maar hun loop eindigde er ook. Tenslotte 
waren er rivieren die elders ontsprongen, door het ongekende land kronkelden en er 
bevaarbaar werden voordat ze buiten dit gebied verder stroomden als drukke verkeersaders.  

De beeldspraak in de voorgaande alinea is ingegeven door het bewustzijn dat het 
zelden voorkomt dat een literatuuronderzoeker stuit op een onbekende schat aan verhalen die 
zo’n zestig jaar eerder zijn gepubliceerd door schrijvers die later bekend zijn geworden, of 
door schrijvers van wie men het bestaan niet wist. De onbekendheid van het materiaal maakte 
het onmogelijk voor dit onderzoek een aanpak te kiezen die uitgaat van receptieonderzoek. De 
diversiteit aan genres maakte dat de bestaande onderzoeksmodellen niet voldeden. Ik heb 
daarom gekozen voor een eclectische aanpak. Centraal stond de analyse van de gevonden 
teksten. Bij de interpretatie ervan maakte ik ook gebruik van historische, biografische, 
sociologische en literairhistorische gegevens en inzichten. Dit kan voorkómen dat de teksten 
uit een andere tijd en een andere cultuur worden gelezen met de blik van de eigen tijd en 
cultuur. De gekozen methodologie, bleek vruchtbaar te werken. 

Aan het begin schreef ik dat ik benieuwd was of Jo van de Walle inderdaad de man 
was geweest die oog had voor de waarde van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur en 
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kunst. Het antwoord is meer dan duidelijk positief. Het maakt zijn persoon alleen maar 
interessanter. In Suriname had ik vaak gehoord dat hij werd gezien als de loopjongen van 
gouverneur Kasteel, de uiterst koloniale gouverneur die hij diende als hoofd van de 
gouvernementspersdienst. Dit stempel werd hem opgedrukt door de lichtgekleurde Creoolse 
elite die tegen algemeen kiesrecht was en over wie Van de Walle van mening was dat zij 
ongeschikt was het land te leiden. Als deze studie ook enkele bouwstenen heeft aangedragen 
voor een biografie over Van de Walle, zou ik heel gelukkig zijn.  
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SAMENVATTING 
 

Dit onderzoek richtte zich op de vraag wat de betekenis is geweest van de 
Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur in de jaren 
1947 tot 1958. Geluidsopnamen hierover waren er niet meer, maar uit het draaiboekenarchief 
van de West-Indische uitzending bleek dat er tussen 1947 en 1958 267 literaire bijdragen 
waren uitgezonden, die vrijwel allemaal onbekend waren. Kwantitatief was de bijdrage dus 
groot, want dit zijn er meer dan enig contemporain Surinaams of Antilliaans tijdschrift had 
gepubliceerd. In 173 gevallen was de inhoud van de bijdrage in typoscript bewaard gebleven. 
Vaak waren ze geschreven door auteurs die later bekend zijn geworden, zoals Boeli van 
Leeuwen, Frank Martinus Arion, Jules de Palm, Raúl Römer, Johan Ferrier, Eddy Bruma en 
John Leefmans, zodat een belangrijke subvraag bij dit onderzoek was welke plaats deze 
Wereldomroepverhalen innemen binnen het oeuvre van de schrijver en welke betekenis ze 
hebben gehad voor zijn ontwikkeling. 

De periodebegrenzing van dit onderzoek is gedicteerd door het archief: de 
uitzendingen begonnen in 1947 en na mei 1958 werden er geen typoscripten meer bewaard. 
De uitzending naar de West duurde meestal tweeënhalf uur. In feite was het de uitzending 
voor Nederlanders in den vreemde met daarin een blokje van aanvankelijk een kwartier, later 
een half uur, dat gemaakt werd door de West-Indische afdeling. In dit blokje werd aandacht 
besteed aan allerlei Surinaamse en Antilliaanse zaken, waaronder dus ook de cultuur en met 
name de muziek en de literatuur. 

Er waren vijf soorten literaire bijdragen: orale literatuur, primaire verhalen, secundaire 
literatuur, uitzendingen onder auspiciën van de Surinaamse culturele vereniging Wie Eegie 
Sanie en programma’s met voordrachten van eerder en elders gepubliceerd Antilliaans en 
Surinaams werk. De literaire bijdragen werden nergens in de uitzendingen als zodanig 
aangekondigd, zodat ik zelf de primaire verhalen moest selecteren. Hierbij heb ik twee criteria 
gehanteerd: is het een literair werk en: is het een Antilliaans of Surinaams werk? 
Uitgangspunt bij het eerste criterium is of de tekst binnen de Surinaamse of Antilliaanse 
cultuur een esthetische functie vervult. Hierbij gelden niet alleen normen die niet aan een 
specifieke cultuur gebonden zijn zoals: de opbouw van een tekst, de beeldspraak, de 
originaliteit van het taalgebruik, het evocatieve vermogen van de auteur en het persoonlijke 
karakter van de tekst. Uit eerder onderzoek bleek dat in een (neo)koloniale situatie als de 
Antilliaanse en Surinaamse ook esthetische waarde wordt toegekend aan het opduiken van 
nieuwe motieven en meningen. Dit geldt met name als het eigene centraal staat. Ook de grens 
tussen journalistiek en literatuur wordt er anders getrokken, wat soms leidt tot geheel eigen 
genres, zoals de conta cuenta op de Antillen, een vertelling die op aangename wijze aspecten 
van de actualiteit onder de aandacht brengt. Bij de concretisering van het tweede criterium 
heb ik in het verlengde van de studies van Cola Debrot en Kenneth Ramchand de culturele 
achtergrond van een auteur doorslaggevend gevonden, wat leidde tot de norm dat een 
schrijver in het Caribisch gebied moet zijn geboren en opgegroeid. Bij de secundaire literatuur 
heb ik bovenstaande criteria niet gehanteerd, omdat de keuze van de besproken werken 
informatief is voor het gevoerde redactionele beleid.  

In het tweede hoofdstuk beschreef ik de grote veranderingen die op verschillende 
terreinen plaats vonden in de jaren dertig tot eind van de jaren vijftig. Op staatkundig gebied 
veranderden Suriname en de Antillen van koloniale gebieden in autonome landen binnen het 
Koninkrijk. De Tweede Wereldoorlog bracht welvaart in de landen en het bewustzijn dat 
Nederland niet almachtig was. Na de oorlog kwam er een zeer bescheiden migratie naar 
Nederland, hoofdzakelijk van studenten. Zij kwamen in een relatief arm land, waar ze 
welwillend werden ontvangen. Op cultureel gebied voerde het koloniale moederland een 
politiek van assimilatie, waarbij op de cultuuruitingen van Suriname en de Antillen werd 
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neergekeken. Pas in de jaren vijftig en zestig ging de culturele oriëntatie op Nederland plaats 
maken voor waardering van het eigene. De voorgeschiedenis van de culturele centra in 
Suriname en op de Antillen maakt duidelijk dat er een verschil in lokale optiek was: op 
Curaçao wilde men allereerst de eigen culturele activiteiten inventariseren, terwijl men in 
Suriname eerst wilde zorgen voor een algemeen culturele ontwikkeling en pas daarna wilde 
werken aan de ontwikkeling van een eigen cultuur. 

In de Surinaamse literatuur komen in de jaren tussen 1923 en 1957 sporadisch bij 
eenlingen thema’s en opvattingen voor die in de jaren zestig gemeengoed worden: 
migrantenliteratuur, herijking van de volkstaal Sranan, anti-kolonialisme en omarming van de 
eigen leefomgeving. Op de Antillen werd het Papiaments in de literatuur voor de oorlog al 
volop gebruikt. Voor de oorlog is de literatuur er sterk moraliserend en gericht tegen het 
modernismo, de moderne levensstijl. Daar komt tijdens de oorlog verandering in. In het 
tijdschrift De Stoep debuteren Curaçaoënaars met onconventionele surrealistische gedichten. 
In 1957 begint er een periode van relatieve bloei van de literatuur. 

Het derde hoofdstuk gaat in op de opichtingsgeschiedenis van de Wereldomroep. 
Direct na de Tweede Wereldoorlog wilde Nederland de banden met Nederlands Indië 
aanhalen om de harten en hoofden van de Indonesiërs te winnen. Daarnaast wil men voorzien 
in de behoefte van landgenoten in den vreemde aan geestelijk, cultureel en maatschappelijk 
contact met het moederland. Nog in 1951 rekent men tot die “eigen zonen” Surinamers en 
Antillianen die “op de Wereldomroep aangewezen [zijn] voor de handhaving van een brok 
Nederlandse taal en cultuur.” Het is een echo van de Nederlandse assimilatiepolitiek. 

De West-Indische afdeling is het onderwerp van het vierde hoofdstuk Ze begon in 
1947 uit te zenden. Het hoofd J. van de Walle schrijft drie keer in de algemene jaarverslagen 
wat hij wil met het West-Indische blokje binnen de Nederlandse uitzending. Hij wil 
meebouwen aan de opbouw en verdieping van de politieke vrijheden en het sociaal leven in 
de West. Verder wil hij de cultuuruitingen van de West die plaats geven waar ze recht op 
hebben. Pas als men toont het eigene van Suriname en de Antillen serieus te nemen, zal men 
er bereid zijn ook naar de andere onderdelen van de uitzending te luisteren, zo is zijn 
redenatie. Hiertoe neemt hij hun muziek op en zendt die uit. In deze context moeten de 
literaire bijdragen worden gezien. 

Op het eerste oog lijkt het dat Van de Walle met deze literaire bijdragen hetzelfde deed 
als de BBC met het fameuze programma Caribbean Voices. Uit een uitvoerige vergelijking 
bleek dat dit niet het geval was. De BBC zond verhalen uit van schrijvers die in het Caribisch 
gebied woonden. Zij stuurden een verhaal op en wachtten af het hunne was uitverkozen. Hun 
verhalen werden door een Engelse, later ook wel een Caribische presentator voor de 
microfoon gebracht. De BBC werkte samen met het tijdschrift BIM en met Engelse uitgevers. 
Caribbean Voices was een vast wekelijks programma. De schrijvers moesten een 
bovenregionaal Engels gebruiken. Daartegenover waren de Wereldomroepverhalen 
geschreven door Surinamers en Antillianen die in Nederland woonden. Zij waren gevraagd 
door Van de Walle die actief op zoek was naar potentiële auteurs. Zij droegen hun verhalen 
zelf voor. Ze werden hierbij en bij de definitieve redactie van de tekst gecoacht door de 
Wereldomroep. Er was geen vaste uitzenddag en de bijdragen werden ook niet gepresenteerd 
als literatuur. De Wereldomroep had geen samenwerking met een tijdschrift of een uitgever. 
De schrijvers waren vrij in de keuze van de taal: Nederlands, Sranan, Papiaments en 
Bovenwinds Engels.  

De verschillende aanpak van de BBC en de Wereldomroep leidde wellicht tot 
verschillende ambities bij de Engelstalige Caribische auteurs aan de ene kant en de 
Surinaamse en Antilliaanse aan de andere kant. De eersten hadden vanaf het begin de ambitie 
bekend te worden als schrijver, de laatsten doorgaans niet. De eersten verzwegen nooit dat ze 
aan Caribbean Voices hadden meegewerkt en beschouwden dat als een eer. De laatsten 
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verzwegen dit meestal wel, waarschijnlijk omdat progressieve Antilliaanse en Surinaamse 
milieus de Wereldomroep zagen als een koloniale instelling. Het gevolg was dat Caribbean 
Voices een plek kreeg in de literatuurgeschiedenis en de Wereldomroep hooguit een voetnoot 
werd. 

Het vijfde hoofdstuk gaat over de uitgezonden orale literatuur. Van de drie schrijvers 
die deze verhalen schreven is Irving Plantz uit Sint Maarten een onbekende naam in de 
literatuurgeschiedenis. Hij vond het vastleggen van de verhalen belangrijk, omdat de 
verteltraditie aan het verdwijnen was, doordat het eiland veranderde van een agrarische in een 
migratiemaatschappij. In het Bovenwindse Engels vertelde hij er 22. Hierbij putte hij niet 
alleen uit de traditionele verhaalschat, maar vertelde hij ook verhalen die een beeld gaven van 
het gewone leven in voorbije tijden. Opvallend is dat de verhaalschat van Sint Maarten 
afwijkt van die van de Benedenwindse eilanden. Er komen geen spinverhalen voor. Plantz 
was de eerste Sint-Maartenaar die orale literatuur vastlegde en zijn bijdrage is de 
omvangrijkste over de orale literatuur van Sint Maarten. Zijn belang is hierdoor groot. 

De Surinamer Johan Ferrier vertelde achttien keer een Anansitori in het Sranan. Hij 
had ook al spinverhalen gepubliceerd toen hij nog in Suriname was. Hij was de eerste die dit 
deed uit waardering voor het eigene in het verleden, om de boodschap die ze bevatten - 
namelijk dat de zwakkere de sterkere te slim af is - en om het plezier in het vertellen. 

De Curaçaoënaar Raúl Römer vertelde 22 keer een Cuenta di Nanzi in het Papiaments. 
Hij begon hiermee op 24 september 1949, zodat zijn verhalen losstaan van de verzameling die 
Nilda Geerdink-Jesurun Pinto in 1952 uitgaf. Haar werk werd tot nog toe gezien als het begin- 
en eindpunt van opgetekende Nanzivertellingen. Dit blijkt niet juist te zijn, want tweederde 
van de bewaard gebleven verhaal van Römer hebben een andere verhaalinhoud. 

De betekenis van de Wereldomroep bij het vastleggen van de mondelinge verhaalschat 
is groot. Met 61 verhalen is het de op een na grootste verzameling Caribische orale literatuur 
binnen het Koninkrijk. Het is ook de enige waarin Sint Maartense orale literatuur is 
opgenomen. Bovendien werden de verhalen vastgelegd in een tijd dat er nog geen algemene 
waardering was voor de waarde van deze volkskunst. Van de Walle had hier een 
vooruitziende blik. 

Het zesde hoofdstuk gaat over Wie Eegie Sanie, een van de belangrijkste en 
invloedrijkste Surinaamse vernieuwingsbewegingen. Ze was in 1950 in Amsterdam opgericht 
onder meer door Eddy Bruma. Er is altijd gedacht dat ze zelden naar buiten trad, maar tussen 
1951 en 1958 zond de Wereldomroep 32 bijdragen uit die Wie Eegie Sanie verzorgde. De 
bewaard gebleven bijdragen werpen nieuw licht op de beweging. De eerste bijdrage is een 
beginselverklaring bij monde van Eddy Bruma. Hij zet er zijn cultuuropvatting uiteen. 
Cultuur omvat de drie elementen van het mens-zijn: de taal, de traditie en de cultuur. Bij alle 
drie gaat hij na of er typisch Surinaamse kenmerken zijn, waaronder hij die eigenaardigheden 
verstaat die in Suriname zijn ontstaan en nergens anders ter wereld zo voorkomen. Dat is het 
geval bij het Sranan want de taal is in Suriname ontstaan en alle bevolkingsgroepen hebben 
eraan bijgedragen. Hij stelt verder wel dat er op het gebied van de traditie en de cultuur 
typisch Surinaamse kenmerken zijn, maar de voorbeelden die hij geeft komen alle uit 
Creoolse hoek, al is het niet zo dat hij alles wat Creools is typisch Surinaams vindt, want het 
omstreden winti-dansen sluit hij uit. 

Bruma vertelt dat bij de oprichting van Wie Eegie Sanie ook een rol heeft gespeeld dat 
Nederland wel de oosterse cultuur waardeert, maar niet de Surinaamse. Tot nog toe werd 
gedacht dat de bewustwording bij Wie Eegie Sanie ontstond door de ontdekking in Nederland 
dat men ondanks de assimilatiepolitiek toch nooit als Nederlander werd gezien. Dat het 
contact met de Indonesische studenten evenzeer een rol heeft gespeeld, was onbekend. 

De bijdragen van Wie Eegie Sanie laten twee speerpunten zien in hun mediaoptreden. 
Het eerste is de propaganda voor het Sranantongo als nationale taal. Dit deed men door literair 
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werk in het Sranan voor te dragen (onder andere gedichten van Koenders en het verhaal ‘De 
Fuik’ van Bruma), publicaties over het Sranan te bespreken, erop te wijzen dat buitenlanders 
de taal de moeite waard vinden om te bestuderen en te leren, te stellen dat Surinamers in het 
buitenland Sranan met elkaar spreken en analogieredeneringen op te zetten door erop te 
wijzen dat er een tijd was dat er ook op het Nederlands werd neergekeken. 

Het tweede speerpunt was kritiek op het culturele overheidsbeleid. Dit was een van de 
redenen waarom de vereniging door veiligheidsdiensten in de gaten werd gehouden. De 
Nederlandse was bevreesd voor de politieke implicaties van de anti-koloniale standpunten, de 
Surinaamse omdat de elite zich aangevallen voelde en bevreesd was voor de sociale gevolgen 
van de standpunten van Wie Eegie Sanie. 

De bewering dat Wie Eegie Sanie werkte aan een nationale cultuur en het geen 
beweging was voor de Creoolse cultuur kan op grond van de Wereldomroepbijdragen met 
recht worden betwijfeld. Er zijn bijdragen waarin onomwonden wordt gezegd dat het gaat om 
het in ere herstellen van de Afrikaanse culturele elementen. Vanuit dit perspectief is Wie 
Eegie Sanie eerst en vooral een emancipatiebeweging binnen de Creoolse bevolkingsgroep 
die zich richtte tegen de lichtgekleurde elite. 

Na het hoofdstuk over Wie Eegie Sanie volgen die over individuele schrijvers. De 
enige verhalen van de latere arts en politicus Hubert Dennert (1927-1981) zijn degene die hij 
als student voor de Wereldomroep heeft geschreven. Zijn bijdragen vallen op door een 
vertelwijze die dicht tegen de orale traditie aanligt. In vrijwel al zijn verhalen vergelijkt hij 
zijn nieuwe land met het land van herkomst, zodat hij migrantenmotieven in de Antilliaanse 
literatuur introduceert. Veel aandacht geeft hij aan de inburgering. Hij onderscheidt drie 
fasen: de nieuwkomer is Antillen-centrisch en keurt alles af wat hij niet kent of waar hij niet 
mee om kan gaan. De tweede fase is die van gewenning aan het weer en de eetgewoonten, 
waarbij men een nieuw sociaal leven gaat opbouwen, wat door de vriendelijke houding van de 
Nederlanders wordt vergemakkelijkt. Tenslotte voelt men zich thuis en vereenzelvigt men 
zich met het nieuwe land. Cruciaal vindt hij dat de migrant participeert in de Nederlandse 
samenleving, zo blijkt uit zijn beste verhaal ‘Een Antilliaan kampeert in Nederland’. 

Een ander belangrijk motief in zijn verhalen is de definiëring van het eigene door de 
confrontatie met Nederland en de Nederlander. Wat voor hem op Aruba vanzelfsprekend was 
en geen omschrijving behoefde, is dat in Nederland niet meer. Als hij bijvoorbeeld het 
Sinterklaasfeest in Nederland meemaakt, komt hij tot het besef waardoor het zich op de 
Antillen kenmerkte. Deze bewustwording houdt soms een herwaardering van het bekende in. 
Zo keek hij eerst naar het Arubaanse landschap met de stereotype blik van Europeanen: witte 
stranden en wuivende palmen. Toen hij er weer geweest was, roemde hij de schoonheid van 
de rotsen en de cactussen, die kenmerkend zijn voor het geheel eigen karakter van het 
landschap. 

De Curaçaose schrijver Boeli van Leeuwen (1922 – 2007) heeft met 36 verhalen de 
meeste bijdragen geleverd. De analyse van deze verhalen concentreerde zich op een aantal 
motieven: de Curaçaoënaar en Curaçao, de Nederlander en Nederland, wijsheid, impliciete en 
expliciete metafysische elementen, en kunst en maatschappij. Alle elementen over de 
Curaçaoënaar en Curaçao spelen in zijn latere werken een rol. Bij sommige vindt geen 
verandering plaats, zoals bij de smaak voor het absurde en fantastische en de voorkeur voor 
freaks. De tolerantie uit de Wereldomroepverhalen krijgt in de romans een andere lading. Ze 
wordt daar een uiting van nivelleringsdrang die zich uit in toegeeflijkheid en kwaadsprekerij. 
De maatschappelijke ordening stelt in de romans grenzen aan de tolerantie. Het beeld van de 
Curaçaose maatschappij slaat in de romans om. Waar het in de Wereldomroepverhalen nog 
onmogelijk was er ten onder te gaan, nu schildert Van Leeuwen de Curaçaose maatschappij 
als verstikkend. Ook de houding tegenover politici is veranderd. Klonk er in de 
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Wereldomroepverhalen nog waardering voor hun gevatheid, in het latere werk is er slechts 
kritiek op hen. 

Op de beschrijving van verschillende streekkarakters na komen alle elementen over de 
Nederlander en Nederland uit de Wereldomroepverhalen in de romans terug: de benauwde 
behuizing, de massaliteit, het grijze en grauwe land, de drassigheid van het land, de karigheid 
aan woorden, het geordende van het kunstmatige landschap, de liefde voor Amsterdam, de rol 
van Darwin en Nietzsche in zijn denken onder invloed van een leraar, de vrienden met 
absurdistische trekjes, de betrekkelijke armoede van Nederland, de invloed van het 
calvinisme, de nuchtere taal, de onwetendheid over Curaçao, en het feit dat Nederlanders niet 
zo flegmatisch zijn als men denkt. 

Hetzelfde is het geval met de elementen die op de wijsheid betrekking hebben. Met 
name de figuur van de wijze eenvoudige ongeletterde is een constante in zijn oeuvre. Wel is 
het zo dat later veel minder de nadruk ligt op de tegenstelling met schoolse geleerdheid. 
Bepalend voor het functioneren van Boeli van Leeuwen in de maatschappij en voor de 
houding van de hoofdfiguren uit zijn romans is het inzicht dat een intellectueel zich naast de 
maatschappij moet opstellen en ervoor moet zorgen dat hij geen deel wordt van problemen die 
hij moet oplossen. 

Ook de metafysische elementen uit de Wereldomroepverhalen komen terug in het 
verdere oeuvre van Van Leeuwen. Ze functioneren daar als bouwstenen die een andere 
betekenis krijgen in functie van de thematiek van de roman. Zo betekende de verdrijving uit 
het paradijs in het Wereldomroepverhaal vooral het besef van de sterflijkheid van de mens. In 
De rots der struikeling ligt de nadruk op de zondeval en de daarop volgende gruwelen die in 
functie staan van het fundamentele ongeloof in het bestaan van een God. In Een vreemdeling 
op aarde wordt hij gekoppeld aan de existentiële eenzaamheid van de mens, die daar de 
hoofdthematiek is. In De eerste Adam leidt de val uit het paradijs bij de hoofdfiguur tot het 
helpen van individuen in nood in wie hij God ontmoet. 

Uit zijn Wereldomroepverhalen viel Van Leeuwens kunstopvatting te destilleren die 
hij sindsdien trouw is gebleven. Literatuur moet wijsheid, waarheid en schoonheid bevatten, 
evenals mysterieuze symboliek. Ook moet er een maatschappelijke component zijn door de 
samenleving getrouw te tekenen, te leren over het leven, de maatschappelijke conventies te 
doorbreken en de opgeblazenheid van het maatschappelijk bestel door te prikken. 

In de Wereldomroepverhalen experimenteerde Van Leeuwen met de montagetechniek, 
waar schijnbaar onsamenhangende fragmenten uiteindelijk samenvallen tot een eenheid. Het 
is de techniek die hij ook in zijn romans toepast.  

De Wereldomroepverhalen nemen een zeer belangrijke plaats in binnen het oeuvre van 
Boeli van Leeuwen. Het is zijn eerste scheppend proza, dat vooral voor zijn ontwikkeling als 
schrijver van belang is geweest. Zijn literatuuropvatting werd erdoor bepaald en hij 
experimenteerde er met zijn verteltechniek. Bijna alle componenten van de verhalen komen in 
een of andere vorm in zijn latere verhalen terug.  

De Curaçaoënaar Jules de Palm (1922 – 2013) had al in de Tweede Wereldoorlog als 
lid van het driemanschap Jules de Palm, Pierre Lauffer en René de Rooy onder de schuilnaam 
Julio Perrenal Papiamentse liedjes gemaakt. Deze mystificatie zette hij voor de microfoon van 
de Wereldomroep voort door er in zijn eentje te zingen onder de naam Julio Perrenal. Later 
bedacht hij een nieuwe mystificatie over de afwijzing die de liedjes in de oorlog ondervonden. 
Ze zouden zijn afgewezen omdat ze in het Papiaments waren, maar in werkelijkheid gebeurde 
dit vanwege de aanprijzing van het modernismo, het leven dat draait om seks, drank en 
muziek. Een andere mystificatie die dit onderzoek aan het licht bracht, is de geschiedenis van 
het gedicht ‘Rabia’ en het verhaal ‘Toni Gonzalez’. Ze zouden speciaal geschreven zijn voor 
de anthologie Di Nos (1971)  van Pierre Lauffer, maar in werkelijkheid publiceerde hij het 
gedicht in 1954 voor de Wereldomroep en had hij ‘Toni Gonzalez’ in 1956 onder de titel 
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‘Toni’s Waterloo’ al voorgedragen. Het verhaal verschijnt onder de titel ‘Toni Gonsalez’ in 
zijn verhalenbundel Antiya. In het ‘Nawoord’ bij deze bundel vindt over dit verhaal weer een 
mystificatie plaats. Hij zou het geschreven hebben op aandringen van zijn vrouw, maar in 
werkelijkheid was dit gebeurd op herhaald aandringen van Van de Walle. 

Twee andere verhalen van de bundel had hij ook voor de Wereldomroep geschreven: 
‘Weerzien’ en ‘ ’t Geluk gaat de drempel over’. Eerstgenoemd verhaal had bij de 
Wereldomroep de titel ‘Het oude gareel ontwend’, die beter weergeeft dat De Palm de 
verstikkende conservatieve conventies aanvalt. In dit verhaal beeldt hij de moederfiguur voor 
het eerst uit als het symbool hiervan. Dit blijft een hoofdmotief in zijn verdere werk. Zijn 
verhalen zitten boordevol ironie, zelfironie en situationele ironie. Hiermee uit hij vooral 
stevige kritiek op de kerk, het schoolsysteem en de samenleving. Een ander motief dat het 
eerst in zijn Wereldomroepverhalen voorkomt is het magisch denken. Daar plaatst hij de 
luisteraar/lezer voor een probleem: de hoofdfiguur benadert het magisch denken ironisch, 
maar door situationele ironie stelt de afloop van het verhaal hem in het ongelijk. In zijn laatste 
bundel Lekker warm, lekker bruin heeft de zelfironie plaats gemaakt voor een milde vorm van 
zelfbeklag en richt zijn ironie zich vooral op Curaçaose politici en Nederlanders die de Oost 
en de West over één kam scheren. 

Frank Martinus (Arion) heeft zes verhalen geschreven voor de Wereldomroep. Hij gaf 
me ook een serie van zeven Afrikaanse notities die zijn uitgezonden in 1973. Hoewel deze 
buiten het tijdskader van dit onderzoek vallen, heb ik ze er toch bij betrokken, omdat ze 
onbekend zijn, speciaal voor de Wereldomroep zijn geschreven en verhelderend zijn voor zijn 
ontwikkeling. 

Hoofdmotief van de eerste vijf verhalen is de inburgering in Nederland. Eerst vindt hij 
dit begerenswaardig, omdat een student zich de geestelijke eigendommen van de West-
Europese cultuur moet eigen maken, want deze bevatten de graal van zelfstandigheid. 
Vervolgens wordt dit: de inburgering lukt nooit helemaal, maar men moet haar toch 
nastreven, wat later genuanceerd wordt tot: men moet zelf kiezen wat men wel of niet 
overneemt. Uiteindelijk is zijn standpunt: wie beseft dat het leven een wisseling is tussen zijn 
en anders zijn, is misschien nergens helemaal thuis, maar ook nergens een vreemdeling. Het 
motief inburgering komt in zijn verdere oeuvre niet voor, zodat deze verhalen een unieke en 
tot nog toe onbekende fase in de ontwikkeling van Frank Martinus representeren. 

De houding van de Nederlanders omschrijft hij eerst als hartelijk en behulpzaam, wat 
later wordt afgezwakt tot welwillend uit de boom kijkend. In Stemmen uit Afrika klinkt een 
ander geluid. Daar wordt ze beschreven als een neerbuigende gastvrijheid die zich niet 
schuldig voelt aan de slavernij. 

Het zesde verhaal laat zien dat het (neo)koloniale schoolsysteem van Curaçao leidt tot 
buitensporige verering van alles uit Europa, een visie die terugkomt in de roman Afscheid van 
de koningin.  

Afrikaanse notities zijn reisverhalen waarin Frank Martinus Arion op zoek gaat naar 
overeenkomsten tussen West-Afrika en het Caribisch gebied. Hij wil er ook Europese visies 
over Afrika bijstellen. Hij noemt het continent onder meer de bakermat van het joden- en 
christendom. Hij heeft als kritiek dat hij er als zwarte niet met open armen ontvangen wordt 
als een verloren zoon. Dit is een breuk met de opvatting die hij had in Stemmen uit Afrika. De 
meeste elementen uit zijn Afrikaanse notities komen geprononceerder en scherper voor in zijn 
roman Afscheid van de koningin. De serie bevat de eerste reisverhalen naar Afrika binnen de 
Antilliaanse literatuur. 

De Surinaamse dichter John Leefmans (1933-2012) debuteerde als prozaschrijver bij 
de Wereldomroep met 17 verhalen in het Sranan. In het archief zijn elf verhalen in 
Nederlandse vertaling van de auteur zelf bewaard gebleven. Zijn verhalen kenmerken zich 
door sterk impliciet vertellen, ironie, een experimenteel taalgebruik en een speels karakter 
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door humor en vrolijkheid. De motieven die hij behandelt zijn: de burgerlijke bekrompenheid 
van Nederlanders, de schoonheid van het Nederlandse landschap en de steden, een afkeer van 
de kuddegeest, de inburgering in Nederland en liefde voor de democratie. Zijn 
taalexperimenten zet hij in zijn latere poëzie verhevigd voort. In zijn laatste dichtbundel Op’a 
batra / Open die fles toont hij zich opnieuw een democraat als hij de Surinaamse militaire 
dictatuur aan de kaak stelt. De kuddegeest en het onzalige opsluiten in eigen kring, die hij in 
de Wereldomroepverhalen al hekelde komen in de bundel nadrukkelijk terug. Nu ziet hij deze 
als voedingsbodems voor de militaire dictatuur.  

Johan Ferrier heeft naast de spinverhalen ook twee reisverhalen verteld. Eentje over 
Brussel en Parijs en eentje over Italië. De verhalen zijn loftuitingen op de schoonheid van de 
Europese architectuur en kunst. Hij toont zich opgetogen dat hij met eigen ogen kan zien waar 
hij uit boeken over geleerd had. Met deze verhalen mengt hij zich in de discussie die gaande 
was over de culturele oriëntatie van Suriname. Als lid van de Creoolse elite kiest hij voor de 
Europese cultuur. Vanuit deze optiek zijn deze reisverhalen interessante tijdsdocumenten. 

De Curaçaoënaar Henk Dennert (1930 – 2006) leverde elf bijdragen aan de West-
Indische uitzending. Zij bevestigen het beeld dat er al van hem was: een matig auteur en een 
enthousiaste ambassadeur van de Antilliaanse cultuur en literatuur. Bijzonder is zijn bijdrage 
over Círculo Patriótico, waarvan hij medeoprichter was. Het was een beweging die de eigen 
cultuur en de landstaal wilde bevorderen en het bestaande cultuurgoed conserveren. 
Aanleiding tot de oprichting was het besef dat men er zelf weinig over wist en dat er in 
bibliotheken niets over te vinden was. Men wilde ook het insularisme overstijgen en kijken 
naar verwantschap met andere tropische gebieden. De bijdrage van Henk Dennert is het enige 
document over Círculo Patriótico uit de tijd van de vereniging zelf. Een ander tijdsdocument 
is zijn bijdrage over de Watersnoodramp in 1953. Hij beschrijft indrukwekkend hoe hij met 
andere studenten in het rampgebied is gaan helpen. 

Frits Moll leverde drie bijdragen buiten het kader van Wie Eegie Sanie, alle over 
typische migratiethematiek. De eerste is een ideologisch pleidooi dat er meer Surinaamse 
meisjes naar Nederland moeten komen omdat Surinaamse jongens in Nederland het beste 
kunnen trouwen met Surinaamse meisjes die eenzelfde achtergrond hebben. Het tweede is een 
indringende beschrijving van de koude in Nederland, dat eindigt met de bittere constatering 
dat deze Surinamers omvormt. Het derde gaat over huisfuifjes en laat zien dat Surinamers het 
meest zichzelf zijn bij de eigen Caribische muziek. 

De Surinamer W. Halfhide kijkt in vijf afleveringen in Nederland rond. Opvallend is 
dat hij dit doet op eigen initiatief, omdat hij merkte dat men in Suriname weinig weet over het 
gewone dagelijkse leven in Nederland. In de enig bewaard gebleven bijdrage beschrijft hij de 
gang van zaken in een Nederlands gezin, waarbij de huiselijkheid centraal staat. 

Raúl Römer levert na twee jaar afwezigheid in Nederland nog een bijdrage waarin hij 
ingaat op de veranderingen die hij ziet. Hij maakt concreet duidelijk dat het land is 
geïnternationaliseerd omdat veel buitenlandse producten belangrijk zijn geworden in het 
dagelijks leven. Hij constateert dat de Nederlander open is gaan staan voor uitheemse zaken 
door de globalisatie, zonder deze term te noemen. In een eenmalige bijdrage beschrijft Carol 
Elassaiss zijn eerste indrukken van Nederland.  

Uit de besprekingen van eerder en elders verschenen werk en van de secundaire 
bijdragen valt een duidelijke lijn op te maken. Van de Walle werkte vanuit de optiek dat er 
grote veranderingen in het Caribisch gebied plaats vonden en vinden op het gebied van de 
rasrelaties. De zwarten eisten hun gerechtvaardigde plaats onder de zon op. Deze 
ontwikkeling wilde hij onder de aandacht brengen en stimuleren. Hij was tegen het Euro-
centrisme en de koloniale verhoudingen met name op cultureel gebied. Dat was een reden 
waarom hij buiten de grenzen van Suriname en de Antillen liet kijken. Hij wilde 
ontwikkelingen waarvan hij dacht dat ze ook in de West zouden gaan plaats vinden onder de 
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aandacht van de luisteraars brengen. Hierbij ging het om de bewustwording van het 
creolisatieproces en het nationalisme in de Spaanstalige Caribische literatuur, de vitaliteit van 
de Engelstalige schrijvers, de négritude en het panafrikanisme van Franstalige dichters in de 
Cariben. 

In het slothoofdstuk reconstrueerde ik het literaire redactiebeleid van Van de Walle . 
Hij wilde vastleggen wat er in het verleden was gedaan en wat literair was ondergewaardeerd. 
Dit leverde de eerste en enige verzameling orale literatuur op van de Nederlandse Cariben. In 
de tweede plaats wilde hij de literatuur verder uitbouwen door actief op zoek te gaan naar 
schrijvers. Dit leverde meer verhalen op dan welk Antilliaans of Surinaams tijdschrift in de 
onderzochte periode ook publiceerde. In de derde plaats zorgde hij literair voor een blik op 
landen in de regio, zodat de luisteraars informatie kregen over wat in de Frans-, Engels- en 
Spaanstalige gebieden gebeurde. In die tijd deed geen ander medium dit. In de vierde plaats 
wilde hij het ontwakende culturele en politieke nationalisme steunen. Hierdoor kreeg Wie 
Eegie Sanie ruim baan. In de vijfde plaats bood hij alle ruimte aan de verschillende talen: 
Sranantongo, Papiaments, Bovenwinds Engels. Dit heeft zeker statusverhogend gewerkt. Op 
elk van deze punten was Van de Walle een voorloper en de combinatie van deze punten is 
helemaal uniek.    

Het gevolg van dit beleid was dat de hele Wereldomroepuitzending naar de West twee 
gezichten had. Het ene was het Nederlandse dat Nederlanders in den vreemde het vertrouwde 
gevoel van thuis moest geven met allerlei ontwikkelingen in Nederland, Nederlandse 
successen, Nederlandse sport en Nederlands amusement. Het andere was dat van het West-
Indische blok binnen het Nederlandse programma dat een propagandistisch gezicht had voor 
de eigen talen en culturen van de West, wat tegen de Nederlandse tijdgeest inging. 
Surinaamse en Antilliaanse luisteraars zullen uit het Nederlandse gezicht geconcludeerd 
hebben dat de Wereldomroep propaganda maakte voor Nederland en zich verheven voelde 
boven de kolonies. Zeker het progressieve deel van de luisteraars zal hebben geconcludeerd 
dat de Wereldomroep een koloniaal instituut was. Vanuit dit gezichtspunt is het verklaarbaar 
dat de schrijvers die bijdragen hadden geleverd voor het West-Indische blok daar bij terugkeer 
niet mee te koop liepen.  

Dat het West-Indische blok inging tegen de Nederlandse tijdgeest, roept de vraag op 
hoe het kan dat dit bij een tamelijk groot internationaal radiostation op het conto van één man 
kan worden geschreven. Hierbij hebben verschillende factoren een rol gespeeld. Allereerst 
was de aandacht van de hogere leiding vooral gericht op de uitzendingen naar de Oost. Verder 
was Van de Walle niet alleen het hoofd van de afdeling, maar ook de enige programmamaker, 
zodat hij in feite leiding zat te geven aan zichzelf, zodat hij op de afdeling geen tegenwerking 
had te ondervinden. Tenslotte gaf hij handen en voeten aan ideeën die hij als ambtenaar in het 
rapport Suriname al in 1945 had geformuleerd: de kunstzinnige waarde van lokale uitingen en 
kritiek op de gerichtheid op Europa door de Creoolse elite die ten onrechte de neus optrok 
voor de Afrikaanse invloeden in de Creoolse volkscultuur. 
  Uit het onderzoek bleek dat de betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling 
van de uitgezonden Surinaamse en Antilliaanse schrijvers niet bij iedereen even groot was. 
Van weinig belang was hij bij Johan Ferrier, ook al zijn z’n reisverhalen door de impliciete 
boodschap waardevolle tijdsdocumenten. Eveneens zijn de bijdragen van Henk Dennert niet 
van belang voor zijn ontwikkeling, maar die over Círculo Patriótico is cultuurhistorisch van 
belang. Ook voor Frank Martinus Arion zijn de Wereldomroepverhalen niet belangrijk 
geweest voor zijn verdere ontwikkeling, maar de bijdragen zelf zijn wel van belang omdat ze 
een tot nog toe onbekende fase in zijn ontwikkeling laten zien. Voor Jules de Palm en Boeli 
van Leeuwen is de betekenis groot geweest. Zij formuleerden er voor het eerst de motieven 
die hun latere werken kenmerken. Voor Raúl Römer was de Wereldomroep eveneens 
beslissend. Na zijn verhalen daar publiceerde hij alleen nog een adaptatie in het Papiaments 
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van een Nederlands werk. Voor John Leefmans is de Wereldomroep belangrijk geweest, want 
daar begon hij met proza, waarvan hij later in zijn poëzie sommige lijnen voorzet. Zonder de 
Wereldomroep zouden Irving Plantz, Hubert Dennert, Frits Moll, W. Halfhide en Carol 
Elassaiss geen literair werk hebben gemaakt, want het is het enige dat ze hebben 
gepubliceerd. 

Kernvraag was wat de betekenis is geweest van de Wereldomroep voor de 
ontwikkeling van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur. In de Surinaamse literatuur bleken 
ontwikkelingen waarvan werd aangenomen dat ze pas in de jaren zestig tot bloei kwamen, 
veel eerder al door de Wereldomroep in gang gezet. De migrantenliteratuur kende voor het 
eerst zeer geprononceerde motieven. De volkstaal werd er herijkt, niet alleen doordat Wie 
Eegie Sanie een belangrijke contribuant in de uitzendingen was, maar ook doordat ze in 
andere bijdragen als een volkomen geaccepteerde taal werd gebruikt. Via Wie Eegie Sanie 
vond ook een heroriëntatie op het eigene plaats. Het nationalisme kreeg een stem door Wie 
Eegie Sanie en in de secundaire bijdragen. Het redactiebeleid van Van de Walle ging naadloos 
over in het beleid dat in de jaren zestig door de Surinaamse literaire tijdschriften werd 
gevoerd. In de periode 1947 tot 1958 was de vernieuwing van de jaren zestig dus al volop 
aanwezig in de uitzendingen van de Wereldomroep. 

De betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Antilliaanse 
literatuur ligt vooral in het feit dat de migrantenthematiek er zijn intrede deed. Ook was hij 
belangrijk voor het optekenen van de orale literatuur en de definiëring van de eigen volksaard. 
Verder zette de Wereldomroep ontwikkelingen voort die al eerder in gang waren gezet, zoals 
het gebruik van het Papiaments en de ontworsteling aan de katholieke moraal. Individuele 
schrijvers introduceerden er motieven die belangrijk bleven. Zo ging Boeli van Leeuwen de 
Curaçaose ruimte zien als een metafoor voor metafysische opvattingen en Jules de Palm de 
moederfiguur als symbool voor verstikkend conservatisme.  

De Praatjes voor de West markeren een vernieuwing in de Surinaamse en Antilliaanse 
literatuurgeschiedenissen die duurzaam is gebleken en geven de Wereldomroep er een plaats 
in als belangrijk publicatie-instituut met een vooruitstrevend redactiebeleid.  
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SUMMARY 
 

This investigation focuses on the question regarding the significance of Radio 
Netherlands Worldwide (Wereldomroep) in the development of Surinamese and Antillean 
literature between 1947 and 1958. There are no recordings left from this era, but the script 
archives of the West Indian transmission indicate there were previously unknown 267 literary 
contributions between 1947 and 1958. This is more than any contemporary Surinamese or 
Antillean magazine has published in that period. The content of 173 contributions has been 
saved in typo scripts. They were mostly written by authors who became known later on, such 
as Boeli van Leeuwen, Frank Martinus Arion, Jules de Palm, Raúl Römer, Johan Ferrier, 
Eddy Bruma and John Leefmans, which leads to an important sub question: which role these 
Wereldomroep stories play in the oeuvre of the writer and what significance they had for his 
development. 

The period restriction of this investigation is dictated by the archives; the broadcasts 
started in 1947 and there were no more saved typo scripts from after May 1958. The 
broadcasts directed toward the West Indies usually lasted two and a half hours. Actually the 
broadcasts were geared toward Dutch expats and initially included a quarter of an hour, later 
half an hour of program made by the West Indian editorial department. This segment 
dedicated attention to a variety of matter pertaining to Suriname and the Antilles, thus also 
culture, and in particular music and literature. 

There are five types of literature contributions: oral literature, primary stories, 
secondary literature, contributions under the auspice of the Surinamese cultural association 
Wie Eegie Sanie and presentations of Surinamese and Antillean work published previously 
and elsewhere. These literary contributions were not indicated as such in any of the 
broadcasts, which mean I had to select the primary stories myself. I used two criteria in doing 
so: is it a literary work and is it a Surinamese or Antillean work? The starting point of the first 
criterion is whether the text complies with an esthetical function within the Surinamese or 
Antillean culture. A lot of the norms that apply to this criterion are not just tied to a specific 
culture, such as the construction of the sentence, the metaphor, the originality of the use of 
language, the evocative ability of the author and the personal character of the text. But in a 
neo-colonial situation such as that of Suriname and the Antilles, there are esthetical values 
attributed to the emergence of new motives and opinions. This is particularly the case when 
the own characteristic stands central. Also, the division between journalism and literature is 
defined differently, which sometimes lead to totally new genres, such as the conta cuenta in 
the Antilles, a form of pleasant storytelling that brings current affairs to light. The cultural 
background of an author is the deciding factor in the concretization of the second criteria, in 
the extension of the studies of Cola Debrot and Kenneth Ramchand, which led to the norm 
that a writer had to be born and raised in the Caribbean. I have not used above mentioned 
criteria for the secondary literature, as the choice of the discussed work had an informative 
function for the editorial policy. 

I described the major changes that took place on various areas from the 1930’s to the 
end of the 1950’s in the second chapter. Surinam and the Antilles changed on political level 
from colonies to autonomous countries within the Kingdom of The Netherlands. World War 
II brought wealth to the countries and the consciousness that The Netherlands is not that 
almighty. There was a limited migration to The Netherlands, mainly students. They arrived in 
a relatively poor country that welcomed them with open arms. In terms of culture, the colonial 
motherland embarked on a policy of assimilation, whereby the cultural expressions of 
Surinam and the Antilles were deemed inferior. The cultural orientation directed toward The 
Netherlands made place for putting value on what is innate in the decade of the 50’s and 60’s. 
The historical account of the cultural centers in Suriname and the Antilles make it clear there 
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existed a difference in the local perspective; on Curaçao, the emphasis was firstly on 
archiving own cultural activities, while in Suriname, the goal was to secure a general cultural 
development and only after that work on the development of its own culture. 

There were sporadic themes and perspectives by individuals that appeared in the 
Surinamese literature between 1923 and 1957, before they became universal during the 60’s: 
migrant literature, enrichment of the local language Sranan, anti-colonialism and the 
embracement of domestic living environment. In the Antilles, Papiamento was already amply 
used in literature before the war. The literature before the war was heavily moralistic and 
geared against the modernismo, the modern lifestyle. That changed during the war. Curaçao 
authors made their debut in the magazine De Stoep with unconventional surrealistic poems. In 
1957 starts an era of relative flourish of literature in the Antilles. 

The third chapter relates to the history of the creation of the Wereldomroep. The 
Netherlands wanted to strengthen the bonds with Netherlands East India right after World 
War II in order to win over the hearts and minds of the Indonesians. Moreover, another goal 
was to comply with the need of Dutch expats living in foreign countries for cultural, spiritual 
and social contacts with the mother country. In 1951, Surinamese and Antilleans were still 
considered as part of the ‘sons of the country’ who depended on the Wereldomroep for the 
upkeep of a piece of Dutch language and culture. It is an echo of the Dutch assimilation 
policy. 

The West Indian department started its transmissions in 1947. J. van de Walle, the 
head of the department, explained three times in the annual reports, what his intentions were 
with the West Indian segment within the Dutch broadcast. He wanted to contribute to the built 
up and deepening of the political freedoms en the social life. Furthermore he wanted to give 
room for the cultural expressions of the West. His vision was that the Caribbean audience 
would only be open to the other parts of the transmission if Radio Netherlands International 
showed respect to the own culture of the West. Therefore he recorded Antillean and 
Surinamese music for the transmissions. It is in this context that we must place the literary 
contributions. 

At first sight it looks that the literally contributions of Van de Walle were similar to 
what the BBD did in its famous program Caribbean Voices, but a comprehensive comparison 
showed that is not the case. The BBC transmitted short stories of writers living in the 
Caribbean. They would send their stories to London and waited expectantly whether theirs 
was elected to be aired. An English broadcaster would read out their stories. The BBC 
collaborated with the literary magazine BIM and English publishers. Caribbean Voices was a 
weekly program. The writers had to use supra-regional English. On the other hand the 
Wereldomroep stories were written by Surinamese and Antillean people living in the 
Netherlands. They were asked by Van de Walle, who looked for writers to submit 
contributions. They delivered their stories themselves. The Wereldomroep coached them in 
the presentation and editing of their stories. There was no fixed transmission day and their 
articles were not introduced as literature. The Wereldomroep did not cooperate with a 
magazine or a publisher. The authors were free in the choice of the language: Dutch, Sranan, 
Papiamentu or English of the Windward Islands.  

The different approach of the BBC and Radio Nederland perhaps lead to different 
ambitions by on the one hand the English Caribbean authors and the other, the Surinamese 
and Antillean. The first group had the ambition from early on to become well known as 
writers, the latter ones generally not. The first group of writers never withheld their 
contribution to Caribbean Voices and considered it as an honour. The latter ones generally did 
withhold their cooperation, probably because progressive Antillean and Surinamese circles 
considered Radio Nederland as a colonial institution. Subsequently Caribbean Voices got a 
place in the literary history and Radio Netherlands got a footnote, at most.  
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The fifth chapter deals with three authors who wrote oral literature. Among them, the 
name Irving Plantz from St. Maarten is completely absent from the history of literature. He 
deemed the recording of stories of utmost importance since the tradition of oral story telling 
was disappearing due to the transition of the island from an agricultural to a migration society. 
He presented a total of 22 stories in the English spoken on the Windward Islands. He did so 
by drawing not only from the traditional oral stories treasure chest, but also by telling stories 
that gave an image of the daily life in times gone by. What stands out is that the wealth of 
stories of St. Maarten deviates of that of the Leeward Islands. There are no spider stories. 
Plantz became the first from St. Maarten who recorded oral literature and his contribution is 
the largest when it comes to St. Maarten. This shows the importance of his work. 

The Surinamese Johan Ferrier narrated an Anansitori, a Surinamese spider story, a 
total of 18 times. He had also published Anansitori’s in Suriname. He was the first one, who 
did this, not for anthropologic or linguistic reasons, but as homage to the inherent of the past, 
because of the message they contained, namely that the weaker can outsmart the stronger, and 
out of the pleasure of telling stories. 

Raúl Römer, from Curaçao, told a Cuenta di Nanzi, an Antillean spider story, 22 
times. He did so in Papiamentu. Römer started on September 24, 1949 thus his stories are 
separate from the collection Nilda Geerdink-Jesurun Pinto published in 1952. Her collection 
was seen until that moment as the start and end of the recorded Nanzi stories. This appeared 
not to be true, as two thirds of the preserved stories of Römer deviate from the stories of 
Pinto. 

The role of Radio Nederland in recording the oral story wealth is big. With 61 stories, 
it is the second largest collection of Caribbean oral literature of the Kingdom of the 
Netherlands. It is the only one including oral literature of Sint Maarten. Furthermore: the 
stories were recorded in a time that there was no common artistic appreciation for this kind of 
folk art. Van de Walle in this sense had a forward-looking vision.  

One of the most important and influential Surinamese reform movements was Wie 
Eegie Sanie [Our own matter], founded in 1950 among others by Eddy Bruma. It has always 
been said that the movement hardly communicated with the outside world, but between 1951 
and 1958 Radio Nederland transmitted 32 contributions of Wie Eegie Sanie. The preserved 
articles put the movement in a new light. The first one is a declaration of principle by Bruma. 
He asserted that culture implicates the three components of the human condition: language, 
tradition and cult. He explored all three whether they contain typical Surinamese features. He 
defined them as characteristics that arose in Surinam and exist nowhere else in the world in 
those forms. This is the case with the language Sranantongo which took shape in Surinam and 
to which all the population groups contributed. He states that tradition and cult also have 
typical Surinamese characteristics, but the examples he gives are all from the Creole. 
Nevertheless he does not implicate that everything Creole is Surinamese, because he 
explicitly exclude the controversial winti dancing.  

Bruma tells that the fact the Dutch valued the eastern culture and not the Surinamese 
also played a role in the creation of Wie Eegie Sanie. Until now it was assumed that the 
awareness of Wie Eegie Sanie came to be, through the realization in the Netherlands that they 
(Surinamees) would never be considered as Dutch despite the assimilation politics. The fact 
that interactions with Indonesian students also played a role was previously unknown. 

The contributions of Wie Eegie Sanie show two spear points. The first is the 
promotion of Sranantongo as the national language. Literary work in Sranan was recited with 
this goal in mind, and publications on Sranan were also reviewed, while those behind the 
movement also pointed out that foreigners considered the language worth learning and that 
Surinamese people abroad mutual spoke Sranan. They also used analogy arguments namely 
that there was a time when people also looked down on Dutch. The second spear point was 
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criticizing the cultural policies. This was one of the reasons why secret services kept an eye 
on Wie Eegie Sanie. The Dutch services were afraid for the political implications of the anti-
colonial views and in Suriname, because the elite felt attacked and was afraid for the social 
consequences of the Wie Eegie Sanie opinions. 

The claim that Wie Eegie Sanie worked on a national culture and that it was not a 
movement in favour of the Creole culture may with reason be doubted on the basis of their 
contributions to Radio Nederland. In some of them it is bluntly stated that the goal was to 
restore African cultural elements. From this perspective Wie Eegie Sanie is first of all an 
emancipation movement within the Creole group which stood up against the light-coloured 
elite. 

The chapter on Wie Eegie Sanie is followed by the chapters on individual authors. The 
only stories of the then yet to become doctor and politician Hubert Dennert (1927-1981) are 
the ones he wrote as a student for Radio Nederland. His contributions stand out by a 
storytelling close to the oral tradition. In most of his stories, he compares his new country 
with his country of origin. In doing so he introduces the reason for migration in the Antillean 
literature. He gives a lot of attention to the integration in the new country. He distinguishes 
three phases: in the beginning the newcomer is Antilles-centric and rejects everything that is 
not familiar to him. The second is the phase of accustoming to the weather and the food. The 
migrant is building a new social life facilitated by the friendly attitude of the Dutch. Finally he 
is feeling at home in Holland and he identifies himself with the new country. It is crucial that 
the migrant participates in the Dutch society, as it turns out in his best story ‘Een Antilliaan 
kampeert in Nederland” [‘An Antillean camps in the Netherlands’] 

Another important motive in his stories is the definition of one’s own social and 
physical living environment set in motion by the confrontation with the Netherlands and the 
Dutch. What he took for granted at Aruba and did not require a description was no longer the 
case in the Netherlands. For instance, when he participated in the St. Nicholas celebration in 
Holland, he realized the characteristics of the same celebration at Aruba. This awareness 
sometimes implies the re-evaluation of the well-known. For instance, Dennert at first 
described the Aruban landscape from the European stereotypical view: white beaches and 
swaying palms, but after he revisited the island he praised the beauty of rocks and cactuses 
which are the real characteristics of the landscape. 

The Curaçao author Boeli van Leeuwen (1922-2007) delivered the most stories, 36 in 
total. The analysis of these contributions focuses on a number of motives; Curaçao people and 
Curaçao; the Dutch and the Netherlands; wisdom; implicit and explicit metaphysical 
elements; art and society. All the aspects of the Curaçao people and Curaçao play a role in his 
later works. Some don’t undergo any mutation, particularly, when it comes to his taste for the 
absurd, the fantastic and the soft spot for freaks. The tolerance described in the radio-stories 
get another meaning in the novels. There it becomes the expression of levelling urge which 
shows itself in allowance and aspersion. In the novels, the social order restricts the tolerance. 
The image of the Curaçao society changes in the novels. While in the Wereldomroep stories it 
was impossible to perish there, in the novels the society is portrayed as suffocating. The 
attitude toward the politicians also changes. In the Wereldomroep stories there was 
appreciation for their wit, but later on there was only criticism. 

Apart from the description of regional characters, all elements from the Wereldomroep 
stories about the Dutch and The Netherlands return in the novels: the cramped housing, the 
crowds, the grey and swampy country, the frugality of words, the love for Amsterdam, the 
role of Darwin and Nietzsche in his thinking under the influence of a teacher, the friends with 
absurdist touches, the relative poverty of The Netherlands, the influence of Calvinism, the 
sober language, the ignorance about Curaçao, and the fact that the Dutch are not so 
passionless as one thinks. 
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The same is the case with the elements of wisdom. In particular the figure of the 
advisable simple illiterate man is a constant figure in his work. In his later works the 
opposition with scholastic learning is less evident. Decisive for Boeli van Leeuwen and his 
main characters is the realization that intellectuals have to take position beside the society and 
have to ensure that they do not become part of the problem they have to solve.  

Also the metaphysical elements of the Wereldomroep stories come back in the novels. 
There, they function as building blocks which get another meaning in function of the theme of 
the novel. The expulsion from paradise for instance in the Wereldomroep story, mainly meant 
the awareness of the mortality of man. In De rots der struikeling the emphasis is on the sin 
and the subsequent horrors to underscore the fundamental disbelief in the existence of a God. 
In Een vreemdeling op aarde he is associated with the existential loneliness of man, the main 
theme of the novel. In De eerste Adam the expulsion from paradise drives the main figure to 
help individuals in need, in whom he meets God. 

From his Wereldomroep stories I distilled the art concept of van Leeuwen to which he, 
since then, remained faithful. Literature must contain wisdom, truth and beauty as well as 
mysterious symbolisms. There has to be a social component when portraying the society 
truthfully, by teaching life, breaking down social conventions and exposing the pompousness 
of the social structures. Van Leeuwen experimented in his Wereldomroep stories with the 
editing technology, where seemingly incoherent parts eventually fall together into a unity. It is 
this technique he also applies later in his novels. 

The Wereldomroep stories are very important within the works of Boeli van Leeuwen. 
They are his first creative prose that was especially important for his development as a writer. 
His concept of arts was determined by them and he experimented with his technique. Almost 
all the elements of the stories come back in one form or another in his later novels. 

Jules de Palm (1922-2013) was one of the set of three that included Pierre Lauffer and 
Rene de Rooy, writing with his penname Julio Perrenal, who composed songs in Papiamentu 
on Curaçao during the Second World War. He continued this mystification by individually 
singing these songs for the Wereldomroep using his penname of Julio Perrenal. He explained 
the rejection of his songs with another mystification. His songs were allegedly rejected 
because they were in Papiamentu, however in reality it was because of modernism, where sex, 
booze and music become more prominent.  This investigation brought another mystification 
to light namely the legislative history of the poem ‘Rabia’ and the story ‘Toni Gonzalez’. 
Supposedly, these were especially written for the anthology Di Nos (1971), but in reality he 
published work that he already presented in 1954 and 1956 in front of the microphones of the 
Wereldomroep. He later incorporated the story in his collection of short stories Antiya,  again 
with a new mystification. There he stated that he had written the story at the insistence of his 
wife, but the reality is that he did it at the insistence of Van de Walle. 

Another consideration that appears for the first time in his Wereldomroep stories is the 
idea of magical thinking. There he positions the listener/reader to a problem; the main 
character deems the magical thinking as ironic, yet because of the situational irony he is 
proven wrong at the end of the story. In his last work Lekker warm, lekker bruin the self-irony 
makes place for a mild form of self-pity while his irony is mainly aimed at Curaçao 
politicians and Dutch people who do not distinguish the East and the West. 

Frank Martinus (Arion) wrote six stories for the Wereldomroep. He also gave me 
seven Afrikaanse notities [African Notes] that he wrote in 1973. Although these fall outside 
the time frame of this study, I involved them in this study because they are unknown, 
especially written for the Wereldomroep and informative for his development. Main motive of 
the first five stories is the integration in The Netherlands. First he considers it desirable 
because a student should internalize the intellectual resources of the Western European 
culture as this contains the holy grail of independence. Then his position evolves and he 
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believed that total integration will never be achieved but one must strive to do so. Later he 
nuances this thought which transformed into the idea that one must choose what one takes 
over and what not. Ultimately, his position became: the one who realises that life is an 
exchange between being and being different, is perhaps nowhere at home, but also anywhere 
a stranger. The motive integration does not appear in his novels so the Wereldomroep stories 
represent a unique and until now unknown phase in his development. 

He described the attitude of the Dutch people firstly as cordial and helpful, but later 
toned it down to that of seeing which way the wind blows. In Stemmen uit Afrika he sounds 
off differently. There he illustrated the attitude as a patronizing hospitality that does not 
acknowledge guilt for slavery. The sixth story shows that the (neo) colonial school system of 
Curaçao leads to excessive worship of everything from Europe, a vision that comes back in 
the novel Afscheid van de koningin. 

Afrikaanse notities are travel stories in which he is looking for similarities between 
West Africa and the Caribbean. He also wants to correct European visions on Africa. He calls 
this continent among other the cradle of Judaism and Christianity. He is also critical because 
he as a black was not welcomed with open arms as a prodigal son. This is a break with the 
view which he had in Stemmen uit Afrika. Most elements of his Afrikaanse notities appear 
more striking and sharper in his novel Afscheid van de koningin. The series are the first 
African travel stories in the Antillean literature 

The Surinam poet John Leefmans (1933-2012) debuted as a prose writer at the 
Wereldomroep with 17 stories in Sranantongo. A total of 11 stories translated in Dutch by the 
author himself were preserved in the archives. His stories are characterized by strong implicit 
narration, irony, experimental use of language and a playful character through the wit and 
joyfulness. The themes that he focused on are the narrow-mindedness of Dutch lower 
middleclass, the beauty of the Dutch landscape and cities, an aversion to herd spirit, the 
integration into the Netherlands and love for democracy. He intensified his language 
experiments in his later poems. In his last poetry collection Op'a batra / Open die fles he 
presents himself again as a democrat at heart when he pilloried the Surinamese military 
dictatorship. He deems the herd spirit and the inclusion in one’s own social group, something 
he rejected in all his Wereldomroep stories, as the breeding ground for this dictatorship. 

Besides the spider stories, Johan Ferrier also narrated two travel stories, one on a trip 
to Brussels and Paris, and the other on a trip to Italy. The stories are eulogies on the beauty of 
the European architecture and art. He is delighted that he was able to see personally the things 
he learnt from books. In fact Ferrier’s stories made a statement in the then discussion about 
the cultural orientation of Suriname. As a member of the Creole elite he prefers the European 
culture. From this point of view, these travel stories are interesting time documents. 

A native of Curaçao, Henk Dennert (1930 – 2006) contributed eleven times to the 
West Indian transmission. They confirm the image he already had in literature history: an 
average author and an enthusiastic ambassador of the Antillean culture and literature. What is 
special is his contribution to Círculo Patriótico, of which he was co-founder. It was a 
movement with the objective to promote one's own culture and language and to preserve the 
existing cultural heritage. The realization that people on the island at that time knew little 
about their own language, culture and heritage and that there was nothing about them in the 
libraries was the driving force behind the creation of the organization. Círculo Patriótico also 
wanted to transcend the inward looking and investigate the kinship with other countries in the 
tropics. The contribution on Círculo Patriótico is the only document on that movement from 
that time. Another Wereldomroep story of Henk Dennert deals with the flood disaster in 1953. 
He describes impressively how he and other students went to the disaster area to help. 

Frits Moll had three contributions, outside the framework of Wie Eegie Sanie, of 
which the first was an ideological plea for the presence of more Surinam girls in the 
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Netherlands, since young Surinamese males in the Netherlands have to marry girls with a 
similar background. The second is an insightful description of the cold in The Netherlands 
that culminates with the bitter observation that it deforms Surinamese people. The third is 
about house parties and shows that Surinamese people are the most themselves with their own 
Caribbean music. 

The Surinamese W. Halfhide takes a look at The Netherlands in five episodes. What is 
striking is the fact that he does so at his own request, as he noticed that Surinamese listeners 
know little about ordinary daily life in The Netherlands. In the single preserved contribution 
he describes the state of affairs in a Dutch family, where the home is a central value. 

Raúl Römer after two years absence in the Netherlands still supplied a contribution in 
which he details the changes that he sees. He makes specifically clear that the country is 
internationalized because many foreign products seem to have become important for everyday 
life. He notes that the Dutch, thanks to globalization are open to foreign business without 
using this term. In a single contribution, Carol Elassaiss describes his first impressions of the 
Netherlands. 

The discussion of work published previously and elsewhere, as well as of the 
secondary contribution shows a clear editorial policy. Van de Walle worked from the 
perspective that great changes took place in the Caribbean race relations. The blacks 
demanded their legitimate place under the sun. He was to bring this development to the 
attention of his listeners and he wanted to stimulate it. He was against the Euro-centrism and 
the colonial relations especially in the area of culture. That was a reason why he looked 
outside the parameters of Suriname and the Antilles. He wanted to bring under the attention of 
his listeners; the developments of which he thought will also take place in the West, 
especially the creolization process and the nationalism in the Hispanic Caribbean literature, 
the vitality of the English-language writers, the négritude and Pan-African politics of French-
language poets in the Caribbean. 

In the final chapter I reconstructed the literary editorial policy of Van de Walle. He 
wanted to record what took place the past and was literary undervalued. This produced the 
first and only collection of oral literature of the Dutch Caribbean. Secondly, he wanted to 
stimulate literature by actively looking for writers. This provided more stories than any 
Antillean or Surinamese magazine has ever published in the period under review. Thirdly, he 
exposed what happened in the French-, English- and Spanish-speaking countries of the 
Caribbean. At that time no other medium did this. In the fourth place he wanted to support the 
awakening cultural and political nationalism. This gave Wie Eegie Sanie a voice in the West. 
In the fifth place he treated all the languages as equal: Dutch, Papiamentu, Sranantongo and 
Windward English. This has certainly been working status-raising for the local languages. On 
each of these points Van de Walle was a precursor and the combination of these points is 
completely unique. 

The result of this policy was that the West Indian broadcast had two faces. There was 
a Dutch one that allowed Dutch expats to have the familiar sense of home with all kinds of 
developments in Dutch, Dutch successes, Dutch sports and Dutch entertainment. The other 
one was that of the West Indian part within the Dutch program that had a propagandistic face 
for the languages and cultures of the West, which was at odds with the Dutch typical views at 
that time. Surinam and Antillian listeners would have concluded from the Dutch face that the 
Wereldomroep was making propaganda for the Netherlands and that the Dutch felt superior to 
colonies. Certainly the progressive part of the listeners would have concluded that de 
Wereldomroep was a colonial institute. It is therefore explainable, from this point of view, 
why the Wereldomroep writers kept quiet about their contributions upon returning to their 
countries.  
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It raises the question, how it was possible, based on the discrepancy between the West 
Indian part of the transmission and the common Dutch opinions, only one man in a fairly 
large international radio media, was able to bring this all about. There were several factors at 
play. First of all, the attention of main editorial direction was mainly focused on the 
broadcasts to the East. Secondly Van de Walle was not only the head of the West Indian 
Department, but also the only program maker, so he had no opposition in his department. 
And, finally he gave his utmost to the ideas he already formulated in the report Suriname, as 
an officer in 1945. In there, he emphasized the artistic value of local expressions and he also 
criticized the focus on Europe by the Creole elite who mistakenly showed contempt for the 
African influences in the Creole folk culture. 

The investigation showed that the significance of the Wereldomroep was different for 
the development of the broadcasted Surinam and Antillian writers. It was of little importance 
for Johan Ferrier, even though his travel stories are valuable time documents. Likewise are the 
contributions of Henk Dennert not relevant to his development, but his story about Círculo 
Patriótico is culturally and historically important. The Wereldomroep stories of Frank 
Martinus Arion are not important for his further development, but the contributions 
themselves are important because they are an, until now, unknown phase in his development. 
The significance of Wereldomroep was great for Jules de Palm and Boeli van Leeuwen. There 
is where they found their themes. The Wereldomroep was also decisive for Raúl Römer. After 
broadcasting his stories there, Römer only published an adaptation of a Dutch work in 
Papiamentu. The Wereldomroep was important for John Leefmans because there is where he 
began with prose, of which some elements he later explored in his poetry. Without the 
Wereldomroep Irving Plantz, Hubert Dennert, Frits Moll, W. Halfhide and Carol Elassaiss 
would not have produce literary work, as the Wereldomroep stories are the only ones they 
have ever published. 

The key question was what significance the Wereldomroep had for the development of 
the Surinam and Antillian literature. It appeared that the Surinamese literature developments 
of which it was thought they came to be in the 1960s, was already set in motion by the 
Wereldomroep. The migrant literature knew for the first time pronounced motives. 
Sranantongo was enriched, not only because Wie Eegie Sanie, but also because it was used in 
other contributions as a perfectly acceptable language. A reorientation on the own 
environment and cultural characteristics took place. Nationalism was given a voice by Wie 
Eegie Sanie and in the reviews. The editorial policy of Van de Walle flowed seamlessly into 
the policy of the Surinamese literary magazines in the sixties. The renewal of the sixties 
already was profoundly present in the broadcasts of the Wereldomroep in the period 1947 to 
1958. 

The significance of the Wereldomroep for the development of the Antillean literature 
lies mainly in the introduction of the migrant literature. It was also important for the recording 
of the oral literature and the definition of the own characteristics. Additionally, the 
Wereldomroep continued developments that were put in place before, such as the use of 
Papiamento and the abandoning of the Catholic morality. Individual writers introduced 
themes that remained important. So Boeli van Leeuwen used the Curaçao ambiance as a 
metaphor for metaphysical views and Jules de Palm the mother figure as a symbol of stifling 
conservatism. 

Praatjes voor de West [Chats for the West] was the term used in the West Indian 
broadcasts to announce some of the contributions I reviewed in this study. They appeared to 
be more than chats; they mark a durable renewal of Surinam and Antillian literature. They 
give the Wereldomroep with a progressive editorial policy a place in the literary history as an 
important publication house.  
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BIJLAGE A: CHRONOLOGISCH OVERZICHT PRAATJES VOOR DE 

WEST 
 
1947 

 
25 maart: R.D. Simons, Bespreking van Assid De eeuwige cirkel. 
5 april: D.W.A. van der Kamp, Twee Spaans-Amerikaanse dichters 
 
[Van 31 augustus 1947 tot 18 februari 1949 ontbreken de draaiboeken in het archief] 
 

1949 

 

19 februari: Irving Plantz, [‘A ole lady’] 
22 februari: H. de Wit over het maandblad Eldorado 
26 februari: Guus Oster draagt voor uit het werk van Cola Debrot [ontbreekt] 
2 april: Hubert Dennert, ‘De lente in Amsterdam’ 
16 april: Irving Plantz, [‘The sensiblest man in the world’] 
7 mei: Rosey Pool en Guus van der Steen, Voordracht over de dichtkunst van de negers  
21 mei: Johan Ferrier, Anansitori ‘Akandoe’ 
27 mei: H. de Ruiter, Over doel en streven van Eldorado  
4 juni: Irving Plantz, [‘The Three lil pigs’] 
11 juni: Jan Musch, Cuenta di Nanzi in het Nederlands [ontbreekt] 
18 juni: Hubert Dennert, Impressies van Amsterdamse verkiezingspropaganda [ontbreekt]  
2 juli: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt]  
16: Irving Plantz, Een Bovenwinds verhaal [ontbreekt] 
30 juli: Johan Ferrier, ‘Anansie, Asouw anga walvis’ 
13 augustus: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
18 augustus: Hubert Dennert, ‘Zomervakantie in Nederland’ [ontbreekt]  
 
[Van 25 augustus tot en met 1 september ontbreken de draaiboeken in het archief] 

 
10 september: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
24 september: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
15 oktober: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
5 november: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
14 november: ‘De Negerziel spreekt’: negro spirituals door het omroepkoor o.l.v Fred 
Boshart; Negerpreek voorgedragen door Otto Sterman [ontbreekt] 
19 november: Charles Corsen ‘Dona en de Gouden Sandalen’ voorgedragen door Jacques 
Idzerda  
1 december: W.F.H.Laret over het maandblad Eldorado 
17 december: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
19 december: Johan Ferrier, ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’  
26 december: Hubert Dennert, ‘Sneeuw en zon op Kerstmis’ 
  
1950 

 
7 januari: Julio Perrenal (=Jules de Palm) zingt drie liedjes van Julio Perrenal 
28 januari: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
11 februari: Irving Plantz, [‘Ole Johannes an the cottonthieves’] 
25 februari: Gedichten van Cola Debrot voorgedragen door Guus van der Steen 
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18 maart: Raúl Römer, ‘Compa Nanzi a bira Sapaté’ 
31 maart: Raúl Römer bespreking van Simadán [ontbreekt] 
1 april: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
8 april: Hubert Dennert, ‘Een Arubaan in Den Haag’ 
15 april: IrvingPlantz, [‘The goats of overseer Jim’] 
13 mei: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
20 mei: Irving Plantz, [‘Ole Capin Johnson’] 
27 mei: Raoul Römer, ‘Ta con araña a nase na Corsou’ 
10 juni: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
23 juni: Johan Ferrier, ‘Reis naar Italië’ 
25 juni: Irving Plantz, [‘The sharks’] 
15 juli: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
18 juli: R. van Lier, bespreking van Présence Africaine 
23 juli: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
5 augustus: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
18 augustus: J. van de Walle, Bespreking maandblad Eldorado 
19 augustus: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
28 augustus: Hubert Dennert, ‘Sport in Nederland’ 
16 september: Irving Plantz, [‘The hurricane’] 
30 september: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
7 oktober: Raúl Römer, ‘Compa Nanzi cu compa Warawara’ 
14 oktober: Irving Plantz, [‘The poison covalley’] 
31 oktober: J.A. van Praag, De Spaanse Negerpoëzie I 
7 november: J.A. van Praag, De Spaanse Negerpoëzie II 
10 november: Halbo C. Kool, Bespreking van Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie 
nègre et malgache 
11 november: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
 
[6 tot en met 14 december ontbreekt in het archief] 

 

15 december: C.J. Kelk, Bespreking van het West-Indische literaire tijdschrift BIM 
23 december: Raúl Römer, ‘Compa Nanzi cu Compa Sese’ 
 

1951 

     
6 januari: Irving Plantz, Een Bovenwinds verhaal [ontbreekt] 
13 januari: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
 
[Draaiboek van 30 januari ontbreekt] 

 

3 maart: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
17 maart: Irving Plantz, [‘Cotton an cane on Belvédère’] 
20 maart: J.A. van Praag, De Spaans-Amerikaanse negerpoëzie 
24 maart: Raúl Römer, ‘Compa Turtuca cu Compa Macacu’ 
31 maart: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
10 april: WES: Eddy Bruna, ‘“Een Surinaamse cultuur?” …. Een strijdvraag onder de 
Jongeren’ 
28 april: Dolf Verspoor, Over Spaanstalige West-Indische poëzie 
12 mei: Irving Plantz, Een Bovenwindse vertelling [ontbreekt] 
9 juni: Irving Plantz, Een Bovenwindse vertelling [ontbreekt] 
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9 juni: Hubert Dennert, ‘De ontwakende natuur’ 
7 juli: Irving Plantz, [‘Capin Johannes an Capin Johnson’] 
14 juli: Raúl Römer, ‘Compa Nanzi ta bai pusta’ 
30 juli: Hubert Dennert, Jongeren op vakantie in Nederland [ontbreekt] 
4 augustus: Gedichten uit De Stoep voorgedragen door Guus van der Steen 
11 augustus: Irving Plantz, [‘Papa Mongoose’] 
21 augustus: J.A. van Praag, Cubaanse poëzie [ontbreekt] 
1 september: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
13 september: WES: Hein Eersel draagt in het Sranan het begin voor van Eddy Bruma, De 
Fuik [alleen de Nederlandse samenvatting is bewaard] 
29 september: Hubert Dennert, ‘Wat wij hier missen’ 
9 oktober: J.A. van Praag, Cubaanse literatuur [ontbreekt] 
13 oktober: Raúl Römer, [‘Compa Nanzi cu Compa Tiraleu’] 
3 november: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreeekt] 
10 november: Irving Plantz, [‘Sintermartin’] 
24 november: Raúl Römer, ‘Compa Nanzi ta nek Shon Arei’ 
4 december: J.A. van Praag, José Martí 
8 december: Hubert Dennert, ‘Sinterklaasfeest in Nederland’ 
10 december: Boeli van Leeuwen, [‘Curaçaose tolerantie’] 
15 december: Voordracht uit H. van Cappelle, Mythen en Sagen uit West-Indië door Kitty den 
Haan [ontbreekt] 
21 december: Voordracht van Jules de Palm, ‘De kerstcakes van Sjon Keta’ 
 
1952 

 
5 januari: Boeli van Leeuwen, [‘Kleine geschiedenissen’] 
19 januari: Irving Plantz, [‘Draught an rain’] 
2 februari: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
9 februari: Henk Dennert, ‘De Antilliaanse studenten en zijn [sic] “kast” ’ 
12 februari: Boeli van Leeuwen, [‘Aankomst in Nederland’] 
16 februari: Raúl Römer, ‘Nanzi ta kòrta higra’ 
23 februari: Johan Ferrier, Anansitori [ontbreekt] 
26 februari: Bespreking van H. van Meeteren, Volkskunde van Curaçao door Tj.W.R de Haan 
1 maart: Henk Dennert, ‘De vacantie van een Antilliaanse student’ 
10 maart: Boeli van Leeuwen, [‘Noordkust’] 
28 maart: Cola Debrot, Opname van zijn lezing: De literatuur van de Nederlandse Antillen 
29 maart: Boeli van Leeuwen, [‘Cornees’] 
31 maart: Voordracht uit Cola Debrot, De afwezigen door Guus van der Steen 
7 april: Henk Dennert, ‘De Antilliaanse student en zijn verenigingsleven’ 
15 april: J.A. van Praag, Rubén Darío 
19 april: Irving Plantz, [‘The goats of Jim Nisbett’] 
21 april: Boeli van Leeuwen, ‘Vacantie in Nederland’ 
2 mei: Henk Dennert, ‘Mr. Cola Debrot – 50 jaar’ 
10 mei: J.A. van Praag, Columbus’ laatste reis naar Amerika 
17 mei: J. A. van Praag, Cuba – 50 jaar onafhankelijk 
31 mei: Wim van Nulands ‘Norma’ voorgedragen door Piet te Nuyl Sr. 
9 juni: J. van de Walle, Bespreking van De West-Indiër 
11 juni: Boeli van Leeuwen, ‘Verhaal over apen’  
16 juni: Hubert Dennert, Praatje over de student in Nederland 
23 juni: Boeli van Leeuwen, [‘Onwetendheid over Curaçao’]  
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28 juni: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
4 juli: Boeli van Leeuwen [ontbreekt] 
5 juli: Boeli van Leeuwen, ‘Voetbal, een nabeschouwing van de wedstrijd Nederland – 
Nederlandse Antillen’ 
11 juli: J.A. van Praag, Rubén Darío’s Orchestratie  
12 juli: Irving Plantz, [‘Smugglin’] 
28 juli: Henk Dennert, ‘Amsterdam – Curaçao’ 
2 augustus: Raúl Römer, ‘Compa Nanzi ta bira sapaté’ 
4 augustus: Boeli van Leeuwen, ‘Stemmen’ [ontbreekt] 
 
[Draaiboeken van 9 tot 17 augustus ontbreken] 

 

20 augustus: Raúl Römer, Herhaling van een Cuenta di Nanzi 
25 augustus: Hubert Dennert, ‘Een Antilliaan kampeert in Nederland’ 
30 augustus: Boeli van Leeuwen, [‘Wonderlijke krantenartikelen’] 
9 september : J.A. van Praag, Mexicaanse letterkunde in de koloniale tijd 
12 september: Wie Eegie Sanie met verhaal van Eddy Bruma, voorgedragen door H. Eersel 
22 september: Boeli van Leeuwen [ontbreekt] 
30 september: J.A. van Praag, De Mexicaanse dichter Amado Nervo 
3 oktober: Reportage over Surinaams-Friese bijeenkomst van Wie Eegie Sanie 
4 oktober: Irving Plantz, Een Bovenwindse vertelling [ontbreekt] 
6 oktober: Boeli van Leeuwen [ontbreekt] 
11 oktober: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
11 oktober: Henk Dennert, ‘Het Koninklijk Instituut voor de Tropen’ 
13 oktober: J.A. van Praag, Mexicaanse kinderliedjes 
20 oktober: WES: Eddy Bruma, ‘Siengie na ienie West Indië’ 
25 oktober: WES: Harry Promes vertelt een Anansitori [ontbreekt] 
1 november: Boeli van Leeuwen, [‘Dertig jaar’] 
8 november: Irving Plantz, [‘The Black Rocks’] 
18 november: Henk Dennert, Over studenten 
22 november: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
29 november: Boeli van Leeuwen [ontbreekt] 
29 november: Jules de Palm, Voordracht van Papiamentse gedichten [ontbreekt] 
2 december: J.A. van Praag, Het Quechúa-drama Ollántay 
11 december: Boeli van Leeuwen, ‘Zeedijk’  
19 december: Hubert Dennert, ‘Uit en Thuis’ 
20 december: WES: Eddy en Elias Bruma, ‘Het Westindische lied’ [ontbreekt] 
   
1953 
 
3 januari: Raúl Romer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
12 januari: J.A. van Praag, Een Spaans-Amerikaanse Kipling: Horacio Quiroga 
24 januari: Henk Dennert, [‘Círculo Patriótico’] [alleen Nederlandse samenvatting]  
 
[4 tot en met 11 februari ontbreekt]  

 

12 februari: WES: een Surinaamse jongere [ontbreekt] 
13 februari: Henk Dennert, [‘De watersnood’] 
23 februari: J.A. van Praag, Een staaltje van Horacio Quiroga’s vertelkunst 
28 februari: WES: Harry Promes, Anansitori [ontbreekt] 
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9 maart: Boeli van Leeuwen [ontbreekt] 
14 maart: Boeli van Leeuwen [ontbreekt] 
16 maart: WES: Hein Eersel met een beschouwing over de Surinaamse dichtkunst [ontbreekt] 
17 maart: J.A. van Praag, Het koloniale Lima en zijn dichters 
21 maart: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
23 maart: Boeli van Leeuwen, [‘Spaanse Water’] 
20 april: Henk Dennert en J. van de Walle, ‘De bekendheid van de Antillen in Nederland’ 
 
[De hele maand mei ontbreekt in het archief] 

 

3 juli: WES: Hein Eersel over geestelijke emancipatie [ontbreekt] 
13 juli: Jules de Palm, Over de plannen voor Antilliaanse Cahiers [ontbreekt] 
24 juli: Raúl Römer, Cuenta di Nanzi [ontbreekt] 
27 juli: Jules de Palm, Alonso de Ojeda [ontbreekt] 
31 juli: J.A. van Praag, Short story schrijvers van Midden-Amerika 
10 augustus: Boeli van Leeuwen, Over een Amerikaanse toerist [incompleet] 
14 augustus: WES: Richard Kappel met een muzikaal geïllustreerde causerie [ontbreekt] 
12 oktober: Henk Dennert [ontbreekt] 
16 oktober: WES: Eddy Bruma over hun jongste publicatie waarin Surinaamse jongeren 
schreven over de emancipatie van de Surinaamse slaven [ontbreekt] 
26 oktober: Boeli van Leeuwen, [‘Houding van studenten’] 
2 november: Boeli van Leeuwen, [‘Geluk’] 
7 november: Boeli van Leeuwen [ontbreekt] 
16 november: Boeli van Leeuwen, [‘De maatschappij en de kunst’] 
20 november: J.A. van Praag, Een groot Cubaans verteller 
19 december: Hubert Dennert, ‘Uit en Thuis’  
 
1954 
 
9 januari: Boeli van Leeuwen, [‘Regen’]  
16 januari: Boeli van Leeuwen, ‘Het Lachen’ 
23 januari: Boeli van Leeuwen, ‘Mij vangen ze niet’  
30 januari: Boeli van Leeuwen, [‘Adam en Eva’]  
6 maart: Boeli van Leeuwen, [‘Geiten’] 
13 maart: Henk Dennert, ‘Ligt de fout niet bij ons?’ 
19 maart: WES: Hein Eersel [ontbreekt] 
22 maart: Boeli van Leeuwen, [‘Varen’] 
27 maart: Boeli van Leeuwen, [‘Landschap’] 
29 maart: WES: Mr. Eddy Bruma, De Surinamer in Nederland 
1 april: Boeli van Leeuwen, [‘Inzicht’] 
17 april: Jules de Palm, Voordracht eigen gedichten en gedichten van Pierre Lauffer 
25 juni: Boeli van Leeuwen, ‘Der Weg zurück’ 
30 juni: WES: Eddy Bruma [ontbreekt] 
2 juli: Boeli van Leeuwen, ‘Koen’  
9 juli: Boeli van Leeuwen, ‘Afscheid’ 
23 juli: Boeli van Leeuwen met ‘Masroig’ 
26 juli: Frits Corsten bespreekt Vox Guyanae 
27 augustus: WES: Hein Eersel over: A. Donicie, De Creolentaal van Suriname 
7 september: W. Halfhide, ‘Een Surinamer kijkt in Nederland rond’ 
14 september: W. Halfhide, ‘Een Surinamer kijkt in Nederland rond’ [ontbreekt] 
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21 september: W. Halfhide [ontbreekt] 
28 september: W. Halfhide [ontbreekt] 
4 oktober: W. Halfhide [ontbreekt] 
18 oktober: WES: Eddy Bruma, Muziek van diverse bevolkingsgroepen 
 
1955 
 
21 januari: J.A. van Praag, Rafael Alberto Arrieta 
1 april: J.A. van Praag, Het gedicht waarmee de letterkunde van het onafhankelijk geworden 
Zuid-Amerika aanvangt.  
30 april: Cecilia Lichtveld, Voordracht uit het werk van haar vader [ontbreekt] 
20 juli: J.A. van Praag [ontbreekt] 
17 augustus: WES [meer gegevens ontbreken] 
5 oktober: J.A. van Praag, Ricardo Palma 1 
12 oktober: WES: L. Nijman, ‘San Wie Eegie Sanie Wannie’ 
21 december: Voordracht Jules de Palm, ‘De kerstcakes van Sjon Keta’ 
  
1956 
 
11 januari: WES”: Frits Moll, ‘Wat wil Wie Eegie Sanie?’  
18 januari: Jules de Palm draagt gedichten van Pierre Lauffer voor [ontbreekt] 
25 januari: J.A. van Praag, Uslar Pietri 
1 februari: J. van de Walle, Bespreking van Antilliaanse Cahiers 
22 februari: J.A. van Praag, Horacio Quiroga [ontbreekt] 
11 april: WES: W.A. Sarucco, Twee gedichten van Koenders 
25 april: J.A. Van Praag, Uslar Pietri [ontbreekt] 
28 mei: WES: W.A. Sarucco, ‘Doel en streven van Wie Eegie Sanie’ 
23 juli: WES: W.A. Sarucco interviewt J[an] Voorhoeve 
17 augustus: Raúl Römer, ‘Terug in Nederland’ 
20 augustus : Jules de Palm, ‘Toni’s Waterloo’ 
22 augustus: Voordracht van Otto Sterman: Albert Helman, ‘Columbaan’ 
27 augustus: WES: Frits Moll, Cultuurpolitiek in Suriname 
3 september: Jules de Palm, ‘Het oude gareel ontwend’ 
21 september: Frank Martinus, ‘De Antilliaanse student in Leiden en Den Haag’ 
24 september: WES: E. Cairo, ‘Sranantongo na ieni Bakrakondre’ 
22 oktober: WES: W.A. Sarucco, ‘Het gebruik van de Surinaamse taal’ 
15 november: Jules de Palm, ‘De Curaçaoënaar en de winter’ 
28 november: WES: Mej. U. Treurniet, ‘Lespekie joe srefie’ 
28 november: Jules de Palm, ‘De Curaçaoënaar en Sinterklaas’ 
27 december: Jules de Palm, ‘De Curaçaoënaar en de studie van het Nederlands’ 
31 december: Jules de Palm, ‘ ‘t Geluk gaat de drempel over’ 
 
1957 
 
24 januari: WES: W.A. Sarucco [oorspronkelijke tekst ontbreekt, er is alleen een Nederlandse 
samenvatting] 
7 februari: Jules de Palm, ‘De Curaçaoënaar en de muziek’ 
27 februari: WES: H. Lunes, ‘Wie nanga Koeltoer’ 
4 april: Frank Martinus, ‘Die kachel toch’ 
11 april: Jules de Palm, ‘De Curaçaoënaar en de poëzie’ 
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2 mei: Jules de Palm, ‘De Curaçaoënaar en het boek’ 
9 mei: Pierre H. Dubois bespreekt Weekendpelgrimage van Tip Marugg uit Antilliaanse 
Cahiers 
15 mei: John Leefmans, In eigen taal 1 [ontbreekt]246 
29 mei: John Leefmans, In eigen taal 2 [ontbreekt] 
12 juni: John Leefmans, In eigen taal 3: ‘Kleding in Nederland’  
26 juni: WES: E. Groenewoud [ontbreekt] 
26 juni: John Leefmans, In eigen taal 4 [‘Verlof in Nederland’] 
2 juli: F. Martinus: ‘Hoe vindt u Nederland?’ 
10 juli: John Leefmans, In eigen taal 5: ‘ ’n Zondag in de zomer’ 
24 juli: WES: W.A. Sarucco, ‘De Surinamer bezint zich meer op zijn eigen cultuur’ 
24 juli: John Leefmans, In eigen taal 6: ‘Hosz pitá’  
7 augustus: John Leefmans, In eigen taal 7 [‘Holland Waterland’] 
21 augustus: John Leefmans, In eigen taal 8 [‘Nederlands Verjaarsfeest’] 
28 augustus: WES: Frits Moll over de organisatie van Wie Eegie Sanie 
29 augustus: Frank Martinus, ‘Studenten’ 
3 september: Frits Moll, ‘Met wie zal ik trouwen?’ 
18 september: John Leefmans, In eigen taal 9 [ontbreekt] 
19 september: Pierre H. Dubois bespreekt Gedichten aan de Baai en elders van Aletta 
Beaujon uit Antilliaanse Cahiers 
1 oktober: John Leefmans, In eigen taal 10 [ontbreekt] 
2 oktober: John Leefmans, In eigen taal 11 [ontbreekt] 
8 oktober: WES: Carlo Veldeman, Studeren in Nederland [alleen Nederlandse samenvatting is 
bewaard] 
16 oktober: John Leefmans, In eigen taal 12 [‘Eindhoven’] 
25 oktober: WES: Wilfried Bean, De komst en het verblijf van Surinaamse jongeren in 
Nederland 
29 oktober: C. Elassais, ‘Voor het eerst in Nederland’ 
30 oktober: John Leefmans, In eigen taal 13: [‘Leiden’] 
6 november: John Leefmans, In eigen taal 14: ‘De Internationale Studenten Conferentie’  
13 november: John Leefmans, In eigen taal 15: ‘Surinaamse meisjes in Nederland’  
20 november: John Leefmans, In eigen taal 16 [ontbreekt] 
27 november: John Leefmans, In eigen taal 17: ‘Meubelbeurs’ 
14 december: Jules de Palm, ‘Indrukken over St. Nicolaas en Kerstmis’ 
 
1958 
 
11 januari: Frits Moll, ‘Met een kruik naar bed’ 
25 januari: Frits Moll, ‘Huisfuifjes’ 
14 mei: WES: N. Vrij [ontbreekt] 
Najaar: Frank Martinus, ‘Najaarsmijmeringen’247 

                                                 
246 Een kloppende reconstructie van de uitzenddata van Leefmans’ bijdragen viel niet te maken. Ik heb 15 mei 
1957 als aflevering 1 genomen omdat de rubriek In eigen taal dan voor het eerst in de draaiboeken voorkomt. 
Vast staat ook dat aflevering 15 op 13 november is uitgezonden. Verder bleek uit de draaiboeken dat Leefmans 
zowel op 1 als op 2 oktober in de uitzending zat. Bij 2 oktober staat erbij dat het om de rubriek In eigen taal 
ging. Bij 1 oktober dat hij het over vakantie heeft, maar er lag geen manuscript bij. Ik heb maar aangenomen dat 
het ook om In eigen taal ging, al is het onwaarschijnlijk dat de rubriek twee dagen achter elkaar is uitgezonden. 
Helemaal onmogelijk is het niet, want er werd wel eens geschoven met opnamen die er al lagen, bijvoorbeeld als 
er een gat in de programmering ontstond. 
247 Dit verhaal en ‘Oudejaarsavondmijmering’ uit 1962 was niet in de draaiboeken vemeld, maar uit de 
verhalenbundel De eeuwige hond blijkt dat Frank Martinus ze toen heeft verteld.  
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1962 
 
Jaarwisseling: Frank Martinus, ‘Oudejaarsavondmijmering van een Antilliaan’  
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BIJLAGE B: DE PROGRAMMERING IN DE PRAKTIJK 
 
Hieronder geef ik een indruk van wat in 1949 tussen 17 februari en 31 december in de 
verschillende rubrieken feitelijk werd uitgezonden. Het is geen complete inventarisatie, dat 
zou in het kader van dit onderzoek te ver voeren. Wat erin is opgenomen is een goede 
representatie van het totale plaatje. Waar de inhoud van een programma afwijkt van de 
programmaformule geef ik dit aan met een *. 
 
Maandag: het groetenprogramma 
*7-3-’49 Mr. [Raymond] Pos, de Vertegenwoordiger van Suriname sprak over voorstellen 
voor andere verhoudingen in het Rijk.  
*14-11-‘49 “De negerziel spreekt”, negrospirituals, gezongen door het Omroepkoor onder 
leiding van Fred Boshart en de monoloog “De negerpreek” voorgedragen door Otto Sterman. 
*26-12-‘49 Hubert Dennert: Sneeuw en zon op Kerstmis. 
 
Dinsdag: Spreker 
22-2-’49 H. de Wit over het maandblad El Dorado 
1-3-’49 Mr. W.A.N. Kallen, directeur van het ANP over de mogelijkheid van de oprichting 
van een onderafdeling van het ANP in de West. 
15-3-’49 Dr. J. Hartog: Indonesië door een West-Indische bril deel 1. [Deel 2 werd de 
volgende dag uitgezonden in De West in Nederland.] 
29-3-’49 R. Samlal in het Hindoestaans over boerenleenbanken in Nederland, “ter lering voor 
landgenoten in Suriname.” [Maar Samlal stond normaal op vrijdag geprogrammeerd].  
2-4-’49 Hubert Dennert over de lente in Amsterdam: “Een Westindiër neemt ons mee naar 
onze lentestad”.  
3-5-49 M.P. Gorsira, de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen, sprak in het 
Papiaments. (Maar Gorsira staat ook wel op vrijdag geprogrammeerd). 
10-5-’49 Causerie van Dr. Johan Hartog die vergelijkingen trekt tussen Oost en West. 
17-5-’49 Dhr. A. van Emden, directeur van het Nederlandse Rode Kruis over het Rode Kruis 
op Curaçao, voor de oorlog begonnen, waardoor het tijdens de oorlog “dat prachtige werk kon 
doen.” 
28-6-’49 Dhr Meyer Sluyser van het Vrije Volk over zijn reis naar de West, deel 1. ( Het 
tweede deel werd enkele weken later in het programma De West in Nederland uitgezonden.). 
31-5-’49 C. Monte over internationale jeugdcongressen. 
7-6-’49 Johan Hartog, een kort woord van “onze medewerker” die op het punt staat naar 
Curaçao te vertrekken. 
21-6-’49 De Heer [Raúl] Römer met een toespraak. 
28-6-’49 Dhr. Neher, directeur-generaal der PTT, over de plannen van de PTT in Suriname. 
5-7-’49 Prof. Dr. A.A. Pulle over de Surinaamse expeditie. 
12-7-’49 Ed. Hoornik van de Stichting voor culturele samenwerking tussen Nederland, 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen over wat de stichting voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen kan betekenen. 
26-7-49 Causerie over: Curaçao werd 450 jaar geleden ontdekt. (Verdere gegevens 
ontbreken). 
*2-8-’49 Niets West-Indisch in de uitzending, wel Snip en Snap. 
9-8-’49 Katherin Dunham: Is dat Caribische muziek? 
16-8-’49 Ed. Hoornik over Sticusa 
27-9-’49 Dr. J.H. Westerman over de vraag of er andere welvaartsplannen zijn voor de 
Nederlandse Antillen dan olie. 
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11-10-’49 Een toespraak van Hubert Dennert, voorzitter van de Vereniging van Antilliaanse 
Studenten in Nederland. 
25-10-’49 Johan Ferrier bespreekt de World Assembly of Youth. 
1-11-’49 Bespreking van het boek The Sugar Islands van Alec Waugh. 
15-11-’49 Ed. Hoornik van de Sticusa over de rol van Sticusa voor Antilliaanse en 
Surinaamse studenten in Nederland. 
29-11-’49 Arthur Blom over Surinaamse muziek. 
6-12-’49 Dr. R. van Lier, “pas teruggekeerd uit de West, spreekt zijn landgenoten toe”. 
20-12-’49 Johan Ferrier: Een Surinamer ziet Brussel en Parijs. 
 
Woensdag: De West in Nederland 
*16-3-’49 Dr. J. Hartog: Indonesië door een West-Indische bril, deel 2. 
*5-4-’49 W. Statius van Eps over de faculteit der sociale en politieke wetenschappen in het 
kader van het Curaçaose studentenprogramma. (De studentensprekers plaatste Van de Walle 
dus eigenlijk overal. Ze hoorden eigenlijk op dinsdag thuis, maar ze kwamen ook op vrijdag 
voor.) 
*27-4-’49 J. van de Walle gaf een verslag over de bijeenkomst van Curaçaose Studerenden, 
die zaterdag jl. in Amsterdam plaats vond in verband met de opening van de nieuwe Staten. 
‘*13-7-’49 M.P. Gorsira, Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen met een toespraak 
in het Papiaments. 
*13-7-’49 Het tweede deel van Meyer Sluyser’s reis naar de West. 
*28-9-’49 Mr. Dr. da Costa Gomez, de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen in het 
Papiaments. 
 
Donderdag: Caraïbisch Commentaar; na 1 augustus op vrijdag 
17-2-’49 De oprichting van de University of the West Indies en de economische 
omstandigheden op Trinidad. 
24-2-’49 Plannen van Engeland om de economie van haar koloniën te stimuleren. 
17-3-’49 Het tekort aan hout op de West-Indische eilanden. 
14-4-’49 Het overlijden van Sir Lemo O’Reilly 
*5-5-’49 Toespraak van Prof. Dr. J.H.A. Logemann over wat voor de West werd bereikt na 
vier jaar bevrijding. [Op Bevrijdingsdag werd de programmering dus doorbroken.] 
19-5-’49 De suikerpolitiek in de West Indies. 
2-6-’49 Een vergelijking van de kosten van de autonomie met die van de Engelse gebieden. 
9-6-’49 Gewapende opstanden in de jaren dertig. 
*23-6-’49 Een causerie van Jhr. Sandbergh over zijn reis naar Suriname en Curaçao.  
*7-7-’49 Toespraken van de Vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen, 
de Heren [R. H.] Pos en  Gorsira bij het twaalfeneenhalfjarige huwelijk van Koningin en 
Prins, gevolgd door de volksliederen 
*28-7-’49 Verslag van het vertrek van het eerste elftal van BVV naar Curaçao. 
[Uit de draaiboeken blijkt dat het Caraïbisch Commentaar na 1 augustus op vrijdag werd 
uitgezonden. Het wisselt van plaats met de Algemene onderwerpen van vrijdag.]  
 
Donderdag: Algemene onderwerpen 
4-8-’49 Mr. Dr.  R.H. Pos over de moeilijkheden rond de interim-regeling en de betekenis van 
de Ronde Tafel Conferentie voor West-Indië 
18-8-’49 Hubert Dennert: Een Arubaan over zomervakantie in Nederland. 
8-9-’49 Arthur Blom over Surinaams als voertaal. 
13-10-’49 J. de Jong van het Indisch Instituut te Amsterdam over de leergangen van het 
Instituut. 
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3-11-’49 H. de Wit, redacteur Algemeen Handelsblad, over de RTC en West Indiër. 
24-11-’49 Causerie van Prof. Hellinga over taalonderzoek in de West.  
17-11-’49 Prof. Dr. J. W.Wolff over het succes van DDT bij de bestrijding van malaria. 
24-11-’49 Prof. Hellinga over taalonderzoek in de West. 
15-12-’49 15 jaar geleden vloog de Snip naar de West; herinneringen van gezagvoerders. 
 
Vrijdag: Algemene onderwerpen 
18-2-’49 R. Samlal in het Hindoestaans over de weinig gelukkige omstandigheden waaronder 
Hindoestanen op het platteland leven en 90% van hen woont op het platteland. 
2-2-’49 M.P. Gorsira, Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen. 
11-3-’49 Jhr. Ir. A.C.D. de Graeff over de plannen op Curaçao voor een vaste 
oeververbinding. 
18-3-’49 Dhr. Uyttenbooggaerdt over mengtalen. 
*29-4-’49 Er is geen spreker, de West-Indische rubriek is uitgevallen. 
6-5-’49 Ed. Hoornik over Sticusa. 
13-5-’49 Curaçaos studentenprogramma met Irving Plantz. 
20-5-’49 R. Samlal in het Hindoestaans over het belang van de toespraak van de koningin op 
7 december 1942. 
27-5-’49 H. de Ruiter, redactiesecretaris van El Dorado, over doel en streven van het blad. 
10-6-’49 Bespreking van het boek van Dr. R.A.J. van Lier, Samenleving in een grensgebied. 
17-6-’49 Mr. Dr. R.H. Pos, vertegenwoordiger van Suriname in Nederland met een causerie. 
2-7-’49 De Heer Ferrier met een Anansitori. 
22-7-’49 Verslag kamerdebatten over Suriname. 
29-7-’49 R Samlal in het Hindoestaans over polders in Nederland en Suriname. 
 
[Na 1-8-’49 wisselen Caraïbisch Commentaar en de Algemene onderwerpen van vaste 
uitzenddag. 
Vrijdag: Caraïbisch Commentaar 
19-8-’49 Over Eric Williams. 
*16-9-’49 R. Samlal met een causerie in het Hindoestaans 
23-9-’49 Vergelijking van politieke veranderingen in de West met die van de regio. 
*27-10-’49 E. Bruma, Surinaams student in Nederland, over studeren in Nederland. 
 
Zaterdag: Muziek of causerie over West-Indische of omringende landen 
*26-2-’49 Voordracht uit het werk van Cola Debrot door Guus van der Steen. 
*16-4-’49 Charles Irving Plantz “vertelt een oud verhaaltje uit de Bovenwinden”. 
*30-4-’49 Een reportage van een Curaçaose receptie met hierin opgenomen toespraken van de 
Vertegenwoordigers van de Antillen en Suriname, de heren Gorsira en Pos.  
*7-5-’49 Voordracht over “dichtkunst van de negers” door E. Pool en Guus van der Steen. 
14-5-’49 Lex van Spall en zijn Habanera-orkest. 
*21-5-’49 Anansitori door Johan Ferrier. 
28-5-’49 De Zapacara’s onder leiding van Lex Vervuurt. 
*4-6-’49 C.I. Plantz vertelde een verhaal van de Bovenwinden. 
*11-6-’49 Cuenta di Nanzi in het Nederlands door Jan Musch.  
*18-6-’49 Impressies van Amsterdamse verkiezingspropaganda door Hubert Dennert uit 
Aruba. 
25-6-’49 Orkest Lex van Spall en Max Woiski. 
*16-7-’49 Irving Plantz met een West-Indisch verhaal. 
23-7- ’49 Lex van Spall’s Habanera-orkest. 
*13-8-’49 Johan Ferrier met een Anansitori. 
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*10-9-’49 Johan Ferrier met een Anansitori. 
*24-9-’49 Cuenta di Nanzi door Raúl Römer. 
*15-10-’49 Anansitori door Johan Ferrier. 
*5-11-’49 Raúl Römer met een Cuenta di Nanzi. 
*19-11-’49 Voordracht van een gedicht van Charles Corsen. 
*17-12-‘49 Johan Ferrier vertelt een Anansitori. 
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