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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 
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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.  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




