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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). 



 9

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.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 




