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6. WIE EEGIE SANIE 

 
Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
82 Men publiceerde soms in De Koerier of de Westindiër, maar deze bladen hadden een beperkte verspreiding 
hoofdzakelijk onder de leden van de Vereniging Ons Suriname. Bovendien hadden ze een kortstondig leven: De 
Westindiër verscheen slechts in 1952 en 1953 en De Koerier van 1954 tot 1956 [Van Kempen 2003: 509].  
Ook hield Bruma toen hij gerepatrieerd was, op zondag praatjes voor Radio Apintie, maar deze praatjes gingen 
in op de actualiteit van de week. 
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gevolgen van de slavernij.” [Boots/Woortman, 2009: 327]. Boots en Woortman zien dus 
opvallende overeenkomsten, maar moeten ook erkennen dat zij geen rechtstreekse 
beïnvloeding kunnen aantonen: “Wie Eegie Sanie is zeker geïnspireerd door Anton de Kom, 
maar zijn naam wordt niet genoemd.” [Ibid.: 317].  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




