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4. DE WEST-INDISCHE AFDELING VAN DE WERELDOMROEP  
 
Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De programmering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Uitzonderingen zijn Jules de Palm en Frank Martinus Arion. 




