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5. ORALE LITERATUUR 
 

Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
57 Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de verhouding tussen slaaf en meester op Sint Maarten heel 
anders was dan op de andere eilanden. Paula [1992] stelt in zijn dissertatie dat slaaf en meester op Sint Maarten 
zij aan zij in de zoutpannen werkten en het even arm hadden. Algemeen stelt men dat de spinverhalen ook 
fungeerden als een uitlaatklep voor de geknechte slaven, want de underdog Nanzi is de machthebbers te slim af. 
Het is mogelijk dat de slaven op Sint Maarten gezien de bevindingen van Paula zo’n uitlaatklep niet nodig 
hadden. 
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zo ingebed moet zijn geweest in het dagelijkse doen en laten dat het nauwelijks als iets 
opmerkelijks werd ervaren. “Onder druk van het verdwijnen ervan, worden ze pas sinds 
halverwege de twintigste eeuw opgetekend en voor volledig verdwijnen behoed”. Ook in 
Suriname waren ze populair. Dit blijkt ook uit het grote aantal verhalen dat daar is 
overgeleverd. Van Kempen [2003: 145] stelt vast dat er alleen al honderden Anansitori’s 
bestaan.  

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

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

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

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

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

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

Sint Maarten: Irving Plantz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 

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

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

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

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

Suriname: Johan Ferrier 

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

5-50, 10-6-50, 23-7-50, 5-8-50, 30-9-50, 11-11-50, 13-1-51, 3-3-51, 31-3-51, 3-11-51, 2-2-52 en 23-2-52. 
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Johan Ferrier was als de laatste gouverneur en de eerste president van Suriname een 
bekende figuur. Hij werd in 1910 in Suriname geboren. Daar werd hij in 1927 onderwijzer, 
waarna hij er de l.o.-akten Engels en Frans behaalde. Hij werd in 1942 de eerste secretaris van 
de Unie Suriname, een groep die voornamelijk bestond uit de lichtgekleurde Creoolse elite, 
die streefde naar herziening van de staatsrechtelijke banden met Nederland binnen het 
Koninkrijk [Marshall 2003: 44]. De groep koesterde de leus “Baas in eigen land”, maar was 
verder erg Europees georiënteerd. In de zomer van 1947 vertrok Ferrier naar Nederland met 
verlof voor een jaar om aan het Nutsseminarium de akte pedagogiek m.o.-A te gaan halen. Hij 
deed in juni 1948 examen, haalde ook m.o.-B. en promoveerde uiteindelijk in 1950 en keerde 
vlak voor Kerstmis in dat jaar terug naar Suriname. Daar werd hij onder meer minister-
president, gouverneur en president. Hij trad af in 1980 en vestigde zich in Nederland, waar hij 
in 2010 overleed.64  

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

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

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

                                                 
64 Gegevens ontleend aan Jansen van Galen 2005. 
65 Een voorbeeld hiervan is de uitzending van een Cuenta di Nanzi van Raúl Römer op 20-8-52. 
66 Op scholen zal Ferrier zijn tori’s in het Nederlands hebben verteld. Hij wijst er zelf in zijn biografie op dat het 
leerlingen streng verboden was Sranan te spreken: “Toen in 1876 in Suriname de leerplicht werd ingevoerd, 
kwam tegelijk de bepaling dat op scholen en schoolterreinen geen Negerengels gesproken mocht worden. Je kon 
gestraft worden met honderd strafregels: ‘Op school mag ik geen Negerengels spreken.’” [Jansen van Galen 
2005: 9]. Als leerkracht zal hij het “goede” voorbeeld hebben gegeven. 
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Het gaat hem echter om meer dan dit plezier alleen. Ook de boodschap die de verhalen 
bevatten, spreekt hem aan. In zijn biografie zegt hij er dit over: “De boodschap voor de 
toehoorders was dat anderen weliswaar het lichaam van de slaven bezitten maar dat zij hen 
door hun slimheid toch de baas waren. Ze gaven er elkaar mee te kennen dat je nooit de moed 
moet opgeven.” [Jansen van Galen 2005: 2]. Dat hij deze boodschap belangrijk vindt, zal 
mede gekomen zijn door het feit dat hij de Anansitori’s uit de mond van een ex-slavin had 
gehoord, die bovendien nog zijn overgrootmoeder was. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusies 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




