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11. JOHN LEEFMANS 
 
Inleiding 

De levensloop van John Leefmans heeft een internationaal karakter. Hij werd op 28 
juli 1933 in Nieuw Nickerie geboren. In 1948 kwam hij naar Nederland waar hij het hbs-b-
diploma behaalde (1951) en het staatsexamen gymnasium-b (1953). Vervolgens studeerde hij 
rechten in Leiden, waarna hij de attachéopleiding van buitenlandse zaken volgde en in 
Nederlandse diplomatieke dienst ging. Hij was onder meer in Madrid, Brussel, Abidjan, 
Santiago de Chili, Oslo, Quito, Port of Spain en Harare gestationeerd. Na zijn pensionering 
vestigde hij zich in Nederland waar hij actief werd voor het Surinaams Forum, de Haagse 
sociëteit De Waterkant en het Surinaams Muziekcollectief in Nederland [Van Kempen 2002, 
IV: 507,508]. Hij overleed in 2012. 

Leefmans debuteerde als dichter in 1952. Zijn vroege gedichten uit 
studentenalmanakken en het blad Minerva nam hij op in zijn bundel Intro. Met prozawerk 
debuteerde hij bij de Wereldomroep. Zijn eerste traceerbare literaire bijdrage aan de 
Wereldomroep stamt van 15 mei 1957.  

Op 11 mei 1956 duikt de naam van John Leefmans voor het eerst op in het 
draaiboekenarchief. Er staat dat de student J. Leefmans dan spreekt over ‘Politiek en 
studenten’. De volgende keer dat zijn naam wordt genoemd is op 4 januari 1957. Hij vertelt 
dan over een internationale studentenbijeenkomst. Deze bijdragen zijn niet bewaard gebleven, 
maar het is aannemelijk dat ze aansluiten bij de vele keren dat een student uit de West kwam 
spreken over studeren in Nederland en het studentenleven. Leefmans speelde namelijk een 
actieve rol in de Surinaamse studentenvereniging, waar hij een tijdje voorzitter van was.  

Vanaf 15 mei 1957, dus een jaar later, is hij een vaste spreker in een nieuwe rubriek, 
getiteld ‘In eigen taal’. Deze werd elke week uitgezonden. De ene week in het Sranan en de 
andere in het Papiaments. Leefmans verzorgde de Srananuitzendingen en Yvette Ecury die in 
het Papiaments. Uit de bewaard gebleven bijdragen blijkt de opzet van de rubriek: informatie 
verschaffen over Nederland. Ecury en Leefmans pakten dit verschillend aan. De eerste gaf 
feitjes zonder dat er sprake was van enige handeling of opinie, zodat ze buiten het kader van 
dit onderzoek vallen. Leefmans daarentegen maakte er wel een verhaal van. Zijn ik-figuur 
was deelnemer aan een handeling, waardoor de informatie over Nederland onderdeel werd 
van een persoonlijke belevenis. Ook door het feit dat Leefmans literair actief bleef, vallen zijn 
bijdragen binnen het kader van dit onderzoek. 

Uit de draaiboeken blijkt dat de rubriek ‘In eigen taal’ vanaf november 1957 niet meer 
als aparte entiteit werd uitgezonden, maar onderdeel werd van het populaire 
groetenprogramma. De naam werd ook niet meer gebruikt, zoals blijkt uit de aankondiging 
van de omroeper op woensdag 13 november 1957: “Groeten voor Suriname. Hierin een 
lezinkje van John Leefmans.” Dat hiermee ‘In eigen taal’ werd bedoeld, zonder de titel te 
gebruiken, blijkt uit de twee bijgevoegde bijdragen in het handschrift van Leefmans. Hij zette 
er wel ‘In eigen taal’ boven en nummerde ze gewoon door: no. 15 en no. 17. Beide vermelden 
als opnamedatum 13 november 1957. Het is aannemelijk dat op deze dag ook nummer 16 is 
opgenomen, maar deze ontbrak in het archief. Het feit dat beide bijdragen in tegenstelling tot 
de gewoonte op opname- en niet op uitzenddatum werden gearchiveerd wijst op een slordige 
administratie. Een exacte bepaling van de uitzenddata van Leefmans’ bijdragen is niet goed 
vast te stellen, ook al niet doordat zijn naam lang niet altijd door de omroeper werd genoemd.  

Uit het draaiboekenarchief blijkt wel dat Leefmans in november 1957 meer voor de 
Wereldomroep is gaan doen dan alleen de rubriek ‘In eigen taal’ verzorgen. Op 6 november 
1957 werden hij en Ton Pape genoemd als de presentatoren van het groetenprogramma. Voor 
het Antilliaanse groetenprogramma werd Yvette Ecury al een paar dagen eerder, op 4 
november, genoemd als medepresentator van Ton Pape. Tot die tijd was Henk van Stipriaan 
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bij de Wereldomroep belast geweest met de groetenprogramma’s, maar hij was overgestapt 
naar de VARA. Het lijkt erop dat de overgang van het groetenprogramma van Van Stipriaan 
naar Pape werd aangegrepen om ook een verandering in dit programma aan te brengen door 
copresentatie in te voeren en de copresentator een verhaaltje te laten vertellen dat los stond 
van de mensen die de groeten aan familie en bekenden in Suriname deden. Leefmans was een 
jaar lang medepresentator, want in november 1958 vermeldt het draaiboek dat zijn rol 
inmiddels is overgenomen door Siegfried Lochem. De bijdragen ‘In eigen taal’ waren al veel 
eerder gestopt, waarschijnlijk in december 1957. 

Bovenstaande reconstructie van de activiteiten van John Leefmans voor de 
Wereldomroep wordt bevestigd door wat hij zich ervan herinnert.195 Zijn verhaal is tevens 
illustratief voor de wijze waarop de Wereldomroep probeerde mensen uit de West, vaak 
studenten, bij de uitzendingen te betrekken. Ook in het geval van Leefmans ging het initiatief 
van de Wereldomroep uit. Hij kreeg een briefje van Henk van Stipriaan die Surinaamse 
assistentie zocht voor de productie van het wekelijkse groetenprogramma voor Surinamers. 
Hij kwam bij Leefmans terecht omdat deze in Leiden voorzitter van de Surinaamse 
studentenvereniging was, waardoor hij vele Surinamers kende. Leefmans’ taak werd onder 
meer het organiseren van zaaltjes, bijvoorbeeld in Delft waar de studenten voor de microfoon 
de groeten konden doen aan het thuisfront. Leefmans: “Zij kletsten veel zoals: ‘Ach mama, 
het is hier zo koud, het slaat op mijn hoofd. Daarom kan ik niet goed leren.’”  

Toen Van Stipriaan wegging bij de Wereldomroep om bij de VARA te gaan werken, 
werd het programma inderdaad overgenomen door Ton Pape. Leefmans weet nog dat hij toen 
door Van de Walle gevraagd werd “het programma aan elkaar te praten, omdat Pape weinig 
van Suriname wist.” Er kwamen ook reacties uit Suriname, zo’n drie à vier brieven per week. 
Daar moest van Van de Walle op gereageerd worden. Zo was er een brief van een ouder die 
lange tijd niets van een kind had gehoord. Dat kind werd dan voor de microfoon gehaald. Er 
kwam een einde aan de samenwerking toen Leefmans een rijksstudiebeurs kreeg. Hij mocht 
toen niet meer bijverdienen. Leefmans zegt er zoveel plezier in te hebben gehad dat hij het 
wel voor niets wilde doen, maar dat mocht weer niet van de Wereldomroep. Na de komst van 
Pape vertelde hij nog maar drie verhalen (“lezinkjes”), waarna hij een jaar lang uitsluitend als 
presentator fungeerde. 

Leefmans nummerde zijn bijdragen keurig, waardoor is vast te stellen dat hij in totaal 
17 bijdragen had. In het draaiboekenarchief ontbraken de nummers 1, 2, 9, 10, 11 en 16, zodat 
er elf bewaard zijn gebleven. Hier moet een kanttekening bij worden geplaatst. Leefmans 
richtte zich in het Sranan tot de luisteraars in Suriname, maar in het archief trof ik de 
Nederlandse vertalingen die Leefmans met de hand had geschreven. Alleen van nummer 3, 
‘Kleding’, was de oorspronkelijke Srananversie aanwezig. 

In het onderstaande overzicht van Leefmans’ bijdragen zijn de uitzenddata een 
benadering van de werkelijkheid, want een kloppende reconstructie viel niet te maken. Ik heb 
15 mei 1957 als aflevering 1 genomen omdat de rubriek ‘In eigen taal’ dan voor het eerst in 
de draaiboeken voorkomt. Vast staat ook dat aflevering 15 op 13 november is uitgezonden. 
Verder bleek uit de draaiboeken dat Leefmans zowel op 1 als op 2 oktober in de uitzending 
zat. Bij 2 oktober staat erbij dat het om de rubriek ‘In eigen taal’ ging. Bij 1 oktober dat hij 
het over vakantie heeft, maar er lag geen manuscript bij. Ik heb maar aangenomen dat het ook 
om ‘In eigen taal’ ging, al is het onwaarschijnlijk dat de rubriek twee dagen achter elkaar is 
uitgezonden. Helemaal onmogelijk is het niet, want er werd wel eens geschoven met opnamen 
die er al lagen, bijvoorbeeld als er een gat in de programmering ontstond. Waar het 
manuscript geen titel had heb ik de bijdrage een titel gegeven die tussen teksthaken staat. Een 
ontbrekende bijdrage is aangegeven met een *. 

                                                 
195 Telefonisch interview op 30 juni 2009 
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15-5-57: In eigen taal 1 * 
29-5-57: In eigen taal 2 * 
12-6-57: In eigen taal 3: Kleding in Nederland. 
26-6-57: In eigen taal 4: [Verlof in Nederland]. 
10-7-57: In eigen taal 5: ’n Zondag in de zomer. 
24-7-57: In eigen taal 6: Hosz pitá. 
7-8-57: In eigen taal 7: [Holland Waterland]. 
21-8-57: In eigen taal 8: [Nederlands Verjaarsfeest]. 
18-9-57: In eigen taal 9 * 
1-10-57: In eigen taal 10 * 
2-10-57: In eigen taal 11 * 
16-10-57: In eigen taal 12: [Eindhoven]. 
30-10-57: In eigen taal 13: [Leiden]. 
6-11-57: In eigen taal 14: De Internationale Studenten Conferentie 
13-11-57: In eigen taal 15: [Surinaamse meisjes in Nederland]. 
20-11-57: In eigen taal 16 * 
27-11-57: In eigen taal 17: Meubelbeurs.  
 
DE WERELDOMROEPVERHALEN 

 
Een kleinburgerlijke verjaardag 

De elf bewaard gebleven bijdragen zijn wisselend van literaire kwaliteit. Bij de 
analyse van de verhalen zal ik uitgaan van eentje dat zonder twijfel kwaliteiten heeft. Bij de 
hierop volgende bespreking van de andere verhalen rangschik ik ze naar de mate van literaire 
kwaliteit. Ik onderscheid een bijdrage zonder verhaalkarakter, bijdragen waarin de verteller 
niet deelneemt aan een verhaalgebeuren maar wel vertelt uit eigen ervaring, vertellingen 
waarbij hij wel deelneemt aan het gebeuren en vertellingen over bepaalde gebeurtenissen 
waarbij de handeling centraal staat en waarin de verteller ook een rol speelt. Steeds zal ik 
hierbij nagaan of de kenmerken uit het eerste verhaal terugkomen of dat een verhaal zich door 
andere kenmerken onderscheidt. Het verhaal waar ik vanuit ga, heeft John Leefmans geen titel 
meegegeven. Ik geef het in zijn geheel weer. 
 
“In eigen taal” no. 8. Nederlandse vertaling. 
 
[Nederlands Verjaarsfeest] 
 
Toen een getrouwde en met kroost gezegende vriend jarig was, ging ik naar zijn feestje om 
hem te feliciteren. 
Ongeveer om acht uur kwam ik er aan, toen de hele familie reeds om de grote tafel in de 
voorkamer zat, mannen aan een en vrouwen aan de andere kant, genietend van koffie en 
sigaretten. 
Toen ik een ieder handje-geschud had, kreeg ik een goed plaatsje, vanwaaruit ik de 
gesprekken kon volgen. De vrouw van mijn vriend vroeg of ik koffie óf thee wilde en daar ik 
gek ben op thee, maar dan ‘s morgens vroeg of in de middag, nam ik koffie. 
En daar zaten wij en aten cake. En de vrouwen hadden het druk met verschillende cake-
recepten. En de vrouw van mijn vriend vertelde hoe zij háár cake gemaakt had. 
 
De mannen keken elkaar nogal verveeld aan, zij wisten gewoon niet waarover te spreken: de 
een hield van postduiven, de ander van vissen, weer een ander van dammen. 
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Toen ik binnenkwam bespraken zij datgene waarover allen konden meespreken: Het 
voetballen. 
Toen ik ging zitten waren zij zeer blij met het nieuwe onderwerp van gesprek: Suriname. 
Een oud heertje vertelde mij dat zijn zoon er ook zat. Toen ik vroeg wáár, kwam ’t antwoord: 
op Sumatra. Intussen klepten de vrouwen erop los:“Maandag was het zo’n prachtig weer 
geweest,” vertelde de ene, “om twee uur was de was droog en om 5 uur lag alles opgeborgen 
in de kast.” Een ander verklaarde dat haar was toen om half vijf al opgeborgen was. 
En dan volgde ’t verhaal over het vrees’lijk goedkope stofje dat daar en daar gekocht was. 
Plotseling kwamen alle kindertjes binnen. 
Papa zei:“Wat! Slapen jullie nog niet, wat is dat nou?” En mama zei:“Och ze kunnen 
natuurlijk niet slapen, laten zij toch even gedag zeggen.” 
En de kinderen zeiden gedag en gingen naar bed terug. Mama had niet verteld dat ze hen 
speciaal de mooiste pyama’s aangetrokken had, en hen goed gewassen, zodat zij tante Sofie 
onder ogen konden komen. 
‘t Werd tien uur en de kopjes verdwenen van tafel, en de vrouw des huizes vroeg iedereen of 
ze wel trek hadden in alcohol, alsof zij niet daarvoor gekomen waren. Toen kwam de fles 
jenever voor het manvolk, en de fles advocaat voor de vrouwen op tafel. 
 
En nu begonnen de mannen zich te roeren. Er werden moppen getapt, waarover de vrouwen, 
vanwege de aanwezigheid van andere vrouwen, niet durfden lachen. 
De tijd was aangebroken om kinderspelletjes – in een grote-mensen-versie - te doen. 
Het werd twaalf, en de mannen wilden blijven, maar de vrouwen hielden de klok in ’t oog. 
Een half uur naderhand was ’t weer stil en vertrokken de mensen een voor een. 
Ik hoorde een dame bedanken voor ’t heerlijke feest. En toen ik wegging deed ik ’t zelfde, 
maar ik dacht aan de grote waarheid van Just Havelaars gezegde dat een verjaring de 
vervelendste manier is om je te vervelen, en ik begreep waarom de verjaardag-kalender hier 
altijd op de WC hangt. 
 

Deze schets is een ironische beschrijving van een typisch Nederlands verjaarsfeestje, 
die een Surinaams publiek duidelijk maakt hoe saai het eigenlijk is. Hij formuleert dit 
expliciet aan het slot, maar daarvoor heeft hij dit al op verschillende manieren impliciet 
verteld, waarover zijn Surinaamse publiek zich ongetwijfeld verbaasd zal hebben. Daar is 
allereerst de soberheid, op het gierige af. Waar een Surinaams feest geen feest is zonder een 
maaltijd, moeten de gasten het hier tussen acht en tien uur met een plak cake doen. Tussen 
tien en twaalf uur is er voor de mannen een borreltje en voor de vrouwen een advocaatje. Ook 
dit strikte tijdschema zal de Surinaamse luisteraar hebben verbaasd. In ieder geval is duidelijk 
dat Leefmans zelf hier zijn impliciete verbazing laat voelen. 

Een tweede aspect dat Leefmans meteen onder de aandacht brengt, is de strikte 
scheiding tussen mannen en vrouwen. Dat laat hij de hele schets door terugkomen. Ze zitten 
gescheiden, ze praten over andere zaken, ze krijgen iets anders te drinken, de vrouwen houden 
de tijd in de gaten en de mannen willen niet weg. De gespreksonderwerpen zijn van een 
kleinburgerlijke onbenulligheid: hoe snel men de was kan doen, wat voor weer het was, het 
voetballen, waar men goedkope stofjes op de kop kan tikken en schuine moppen. De 
onbenulligheid culmineert aan het slot in het doen van kinderspelletjes in grote mensenvorm. 
Leefmans vertelt niet wat voor spelletjes dat zijn; elke luisteraar kan er zelf een invulling aan 
geven. Wellicht is het een variant van: ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is….. Het enige 
gespreksonderwerp dat in principe niet onbenullig hoeft te zijn is Suriname. Maar de 
opmerking van het oude heertje die denkt dat Oost en West hetzelfde zijn, maakt van de 
aanwezigen in Surinaamse oren allemaal onbenullen. Kenmerkend voor het vertellen van 
Leefmans tot dan toe is dat hij geen commentaar geeft, maar slechts weergeeft. 
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Het weinig spontane karakter van een Nederlands verjaarsfeest is ook een rode draad 
die door de schets heenloopt. Ik heb al gewezen op de strikte tijdsindeling van de avond. Maar 
al eerder bleek het gebrek aan spontaniteit uit het feit dat men in een grote kring om de tafel 
zit en de ik-figuur een plaats krijgt aangewezen. Leefmans wijst overigens op dit punt van het 
verhaal er even expliciet op dat hij de rol van observator inneemt als hij zegt dat hij een goed 
plaatsje had, vanwaaruit hij de gesprekken kon volgen. Vooral het woord ‘vanwaaruit’ maakt 
de afstand tussen hem en de rest van het gezelschap even subtiel als helder duidelijk. Hoe 
weinig spontaan alles verloopt, blijkt ook als de kinderen zogenaamd spontaan de kamer 
binnenkomen. Het is van tevoren geregisseerd, zo maakt Leefmans op een komische manier 
duidelijk. 

De goed gewassen kinderen en het aantrekken van hun mooiste pyjama’s past in een 
ander aspect van het verhaal: men be- en veroordeelt elkaar in een sfeer van rivaliteit. Als de 
kinderen niet fraai opgepoetst waren, zou men dalen in de achting van tante Sofie. Het 
concreet noemen van de naam van de tante, roept het beeld op van een zurige dame die erop 
uit is alles afkeurend te bekijken. De onderlinge rivaliteit is eerder in het verhaal al 
voorgekomen als de gastvrouw het over haar cake heeft. De accentuering in “hoe zij háár cake 
gemaakt had” nadat anderen hun recept hadden verteld, wijst erop dat de gastvrouw het hare 
iets heel bijzonders vindt, waarmee ze haar gasten de loef afsteekt. Ook uit het geklep van de 
vrouwen over de snelheid waarmee men de was keurig in de kast had wijst op rivaliteit 
(evenals op de onbenulligheid van de gespreksonderwerpen). Een variant van de rivaliteit 
blijkt ook uit het feit dat de vrouwen niet om schuine moppen durven te lachen, uit angst voor 
de afkeuring hierover van de andere vrouwen. Leefmans maakt met dit alles duidelijk dat men 
in dit kleinburgerlijke milieu elkaar voortdurend de maat neemt. 

Leefmans vertelt op een ironische manier, wat al begint in de eerste zin met het cliché 
“met kroost gezegende vriend”. Eenzelfde ironisering hanteert hij bij het overmatige en dus 
clichématige gebruik van “en” en “toen”. Niet minder dan zeven zinnen beginnen met “En” 
en ook binnen een zin komt het nevenschikkende voegwoord vaak voor. Het geeft de 
vertelling een staccato-achtig karakter, waardoor het verjaarsfeest een opeenstapeling van 
onsamenhangende gebeurtenissen blijkt te zijn. De ik-figuur drukt er ook een zekere distantie 
tot de gebeurtenissen mee uit, omdat er verveling bij hem is opgetreden. 

Er zijn meer opmerkelijkheden in het taalgebruik van Leefmans. Hij gaat creatief met 
de taal om, zoals blijkt uit het woord “handje-geschud”. Een verborgen kwaliteit van 
Leefmans’ taalgebruik schuilt in het zinnetje: “En daar zaten wij en aten cake.” Het lijkt op 
een onjuiste samentrekking, want grammaticaal staat er als we de samentrekking opheffen: 
“En daar zaten wij en daar aten wij cake.” Maar zo functioneert de zin niet. De wel door 
Leefmans gebruikte zin maakt van het cake-eten een zelfstandige zaak, een rituele handeling 
die zou moeten verwijzen naar een diepere betekenis. Maar niemand is zich die meer bewust, 
omdat het nu eenmaal zo hoort. In deze betekenis is het zinnetje symbool voor de lading van 
het hele verhaal: men voert de rituelen van een verjaarsfeest stipt op tijd uit, men kletst over 
onbenullige dingen, men probeert elkaar de loef af te steken, maar door alle loze rituelen 
wordt zo’n feest de vervelendste manier om je te vervelen. De verteller neemt ook met dit 
zinnetje deel aan de handeling en hij neemt er tegelijkertijd afstand van. 
 

Verhalen zonder handeling 

Bij het in kaart brengen van de andere verhalen viel allereerst op dat de literaire 
kwaliteit heel verschillend is. Eentje, no. 14, ‘De Internationale Studenten Conferentie’, is 
zelfs niet als verhaal bedoeld. Het valt wel op dat het onderwerp hetzelfde is als in de bijdrage 
van Leefmans op 4 januari 1957 toen de serie “In eigen taal” nog helemaal niet bestond. Het 
is niet meer te achterhalen of hij dit oude betoog in een nieuw jasje goot, omdat het eerste niet 
is bewaard. Er zijn wel punten die erop wijzen dat hij dit gedaan kan hebben, want er zijn 
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opvallende verschillen met de andere bijdragen. Waar hij de vertaling anders helemaal 
uitschreef, doet hij dat nu niet. Soms vermeldt hij alleen een punt, zoals: “Wat wil I.S.C.? ISC 
wil zijn: (zie bases)” Zijn taalgebruik is ook zakelijk, zonder verrassende zinswendingen of 
woordkeus. Hij somt zelfs puntsgewijs de zaken op waarvoor een internationale 
studentenorganisatie zich zou moeten inzetten. De verteller is geen deelnemer aan de 
handeling, omdat er helemaal geen handeling of beschrijving is. Leefmans zet in deze 
bijdrage twee internationale studentenorganisaties tegenover elkaar: de communistische I.U.S. 
en de democratische I.S.C. Hij haakt hiermee in op een discussie die in Surinaamse 
studentenkringen woedde bij welke organisatie men zich zou aansluiten.196 De voorkeur van 
Leefmans is duidelijk. Hij kiest voor de democratische organisatie waarvan hij uitvoerig de 
doelstellingen en de werkwijze beschrijft. Aan het slot stipt hij indirect de discussie aan als hij 
terugkomt op de I.U.S. : “Nog iets: De IUS bestaat nog in Praag. Jaarlijks schrijft ook deze 
conferenties uit. En er zijn Surinamers die naar deze conferenties toegaan. ’t Vorig jaar 
bijvoorbeeld was er een Surinamer op de conferentie in Praag. ’t Volk van Suriname moet 
beslissen wat de studenten zullen doen: Zich bij de IUS aansluiten of naar de Internationale 
Studenten Conferentie gaan. De keus lijkt mij niet moeilijk.”  

In drie bijdragen is er in feite geen sprake van een handeling, zodat de verteller er ook 
niet aan kan deelnemen, maar hij put wel uit eigen ervaring. In no. 13 ‘Leiden’ vertelt hij over 
het 3 oktoberfeest. De opbouw is chronologisch: eerst geeft hij de historie en daarna vertelt hij 
over de verschillende activiteiten die er plaats vinden. Hij voegt ook commentaar toe. Zo 
vertelt hij dat Willem van Oranje de bevolking wilde belonen als dank voor de heldhaftige 
houding van de burgerij. Hij gaf ze de keus tussen tien jaar belastingvrijdom of een 
universiteit. Men koos voor het laatste, waarop Leefmans vervolgt: “Tegenwoordig zou de 
keus misschien anders gevallen zijn, maar toen kozen de burgers een Universiteit en zo zag 
die in 1575 het licht.” Hij beveelt de kermis op het Schuttersveld ook aan: “Niet om er zijn 
fortuin te beproeven of te springen op de hosvlonder, niet om er iets te winnen, of in de 
draaimolen te tollen, maar om er rond te lopen en te kijken en te voelen dat men in Leiden is, 
en dat het 3 oktober is.” Het is een mooi gebouwde zin die leidt naar de climax: “en dat het 3 
oktober is”, waarmee de datum de statuur van iets heel bijzonders krijgt. Het is hetzelfde 
procedé als in het zinnetje “en aten cake”: de datum krijgt de statuur van een ritueel, maar dit 
keer een zinvol ritueel.  

In plaats van ironisering klinkt in ‘Leiden’ bewondering voor de historie van de stad 
en het historisch besef van de Leidenaren. Ook hier beschrijft Leefmans een typisch fenomeen 
in Nederland in een taalgebruik dat hier en daar bijzondere kenmerken heeft. 

Ook no. 12 ‘Eindhoven’ heeft een sterk informatief karakter. Leefmans vertelt wat je 
ziet als je door Eindhoven loopt en hoe de stad groeit en modern wordt. Hij vergelijkt 
Eindhoven met Rotterdam: beide steden zijn druk bezig met de wederopbouw na een 
bombardement en beide steden hebben een hardwerkende bevolking. Rotterdam heeft de 
haven en Eindhoven moet het van fabrieken hebben. Het verschil maakt hij vervolgens 
duidelijk met een beeld: “Rotterdam is een struise vrouw die een operatie onderging en nooit 
oud wordt. Eindhoven is een jongeman die niet erg hard groeide, een ongeluk kreeg en 
sedertdien bewonderenswaardig snel groeit.”  

In ‘Eindhoven’ drukt Leefmans zijn bewondering uit voor de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog. Hij roemt de arbeidslust van Rotterdammers en Eindhovenaren. Het 

                                                 
196 Eddy Bruma had met enkele anderen in 1953 deelgenomen aan het communistisch georiënteerde Vierde 
Wereldjeugdfestival in Boekarest en aan het Derde Wereld studentencongres in Warschau. In 1957, het jaar van 
de bijdrage van Leefmans, zou Frits Moll naar het Wereld Jeugdfestival in Moskou gaan [Zie: Marchand 2003: 
68]. De discussie die gaande was, ging in feite erover of men moest deelnemen aan communistisch georiënteerde 
manifestaties en organisaties. 
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verhaal is meer dan een opsomming van de gebouwde fabrieken en andere gebouwen in 
Eindhoven door de vergelijking met Rotterdam en het beeld dat hij hiervoor gebruikt. 

Grappig is bijdrage no. 3 ‘Kleding in Nederland’ omdat het verschil tussen wat in 
Nederland en Suriname gebruikelijke kleding is, zo helder uitkomt. Leefmans geeft antwoord 
op brievenschrijvers die hebben gevraagd wat ze aan moeten trekken als ze in Nederland 
komen. Mannen dragen hier geen wit, zegt hij, de kleuren die men hier draagt zijn bruin en 
grijs. En duidend op het weer: “Wat men in Nederland ’t eerst en ‘t meest nodig heeft is een 
regenjas, een gevoerde, van Egyptisch linnen of garbardine, in beige, grijs of grijsgroen.” 
Impliciet maakt hij een aantal keren duidelijk dat het kleurenpalet in Nederland saai is 
vergeleken met het uitbundige van Suriname. “Grof-bedrukte bloesen, brede dassen met 
naakte meisjes erop zijn een dracht voor Zeedijk-mensen en de ‘nozems’.” 

Het klimaatverschil komt ook om de hoek kijken als hij zegt dat men geen smoking 
hoeft te kopen. “Heeft iemand hier een smoking nodig of een jacquet of een rok, dan huurt hij 
er een. Dit is geen vieze gewoonte, maar een slimme, want de kleding wordt hier niet zo gauw 
vuil en telkens als de kostuums teruggebracht worden, worden zij gereinigd.” In een voetnoot 
zegt Leefmans dat het in Suriname de algemene mening is dat kleding huren een vieze 
gewoonte is. Hij zet nog een aantal andere Surinaamse misverstanden recht: “De lange 
onderkleren zijn voor oude heren”, “Gebreide shawls en gebreide kousen zijn spullen uit de 
tijd van opoe” en jonge meisjes dragen wel eens nylon blouses, maar mannen nooit. 

Hij eindigt met de raad weinig kleren mee te nemen en ze in Nederland aan te 
schaffen, want het is beter “dat men het aan boord betreurt niet genoeg kleding te hebben, dan 
dat men later op de wal wroeging krijgt over de kleding die men wel heeft, maar niet 
gebruiken kan.” Men moet dus geld meenemen en dat formuleert Leefmans geestig: “wanneer 
men hierheen komt is de beste kleding die men mee kan nemen ’t soort dat je in de 
portefeuille steekt om hier kleding te kopen.” 

Ook in dit verhaal staat iets typisch Nederlands centraal. Meer dan in de andere 
verhalen wordt ook expliciet verteld wat de Surinaamse gewoontes zijn. Hierdoor voorkomt 
Leefmans dat zijn verhaal een saaie kledingetiquette wordt. Dat doet hij ook door zijn 
smeuïge taalgebruik, zoals: “de tijd van opoe” en: “brede dassen met naakte meisjes”. Door 
geld te omschrijven als kleding van het soort dat je in je portemonnee steekt, laat hij zien dat 
hij bewust werkt aan een origineel taalgebruik dat past bij zijn onderwerp. ‘Kleding in 
Nederland’ heeft daarenboven een aspect dat in de eerder besproken verhalen nog niet 
voorkwam. Leefmans spoort Surinamers impliciet aan zich in Nederland aan te passen aan de 
gewoontes.  
 

Verhalen met een handeling 

In no. 17 ‘Meubelbeurs’ is er sprake van een handeling van de verteller, namelijk zijn 
bezoek aan de Jaarbeurs. Er is niet een bepaalde gebeurtenis die centraal staat. Eerst legt de 
verteller uit wat voor complex de Jaarbeurs is, waarna hij vertelt over zijn indrukken en 
belevenissen op de meubelbeurs: “Zelf was ik teleurgesteld, want hoewel er enkele mooie 
dingen zag [sic], was er veel lelijks en veel ouderwets spul.” Hij raakt in gesprek met een 
standhouder die hem vraagt of hij geen meubelimporteur in Suriname weet, die zijn meubels 
wil importeren. Omdat hij trek heeft in een sherry, belooft hij ernaar uit te kijken en prompt 
krijgt hij zijn sherry. Aan de standhouder vraagt hij hoe het komt dat het meeste op de beurs 
foeilelijk en ouderwets is. Deze zegt hem dat de meeste mensen veelal het overbekende, 
ouderwetse en vaak foeilelijke willen hebben. De grote aandacht van de Nederlander voor zijn 
interieur verklaart Leefmans aan het slot: “De Nederlander leeft onder een immer betrokken 
hemel, en daarom is hij zo gesteld op zijn interieur, ’s Avonds trekt hij de gordijnen dicht en 
sluit de boze wereld buiten. Op de Meubelbeurs bleek hoe zeer de Nederlander aan zijn 
interieur gehecht is.”  
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In dit verhaal staat weer een ander Nederlands fenomeen centraal: de aandacht voor 
het interieur. Leefmans verklaart dit aan zijn Surinaamse publiek door de andere 
klimatologische omstandigheden. Tegelijkertijd laat hij merken niets op te hebben met de 
kleinburgerlijke traditionele smaak van de gemiddelde Nederlander, wat hij ook al deed in het 
verhaal ‘Nederlands verjaarsfeest’.  

Ook in no. 15 ‘Surinaamse meisjes in Nederland’ zijn er handelingen van de verteller 
zonder dat een bepaalde gebeurtenis centraal staat. De verteller gaat met verschillende mensen 
praten over Surinaamse meisjes in Nederland, die in steeds groter aantal komen om er te 
werken, vooral in de verpleging. Ze klagen dat het niet bevalt. Leefmans vervolgt: 
“Aangezien ons ons kent, ben ik met de directrice van zo’n inrichting waar veel Surinaamse 
meisjes werken gaan praten, en gevraagd hoe deze meisjes bevallen.” Hij krijgt van haar te 
horen dat ze weliswaar goed werken, maar dat ze de saamhorigheid verstoren door een eigen 
club te vormen, dat ze teveel op afbetaling kopen, stiekem op hun kamer koken en vet 
achterlaten als ze verhuizen. Ze dirken zich op met gouden horloges en sieraden en gebruiken 
massa’s rouge en lippenstift. Als Leefmans hen daarop wijst als een oudere broer, willen ze 
niets van hem aannemen. Ook willen ze de taal niet goed leren. Ze zeggen dat ze niet willen 
verhollandsen. Leefmans gelooft daarentegen dat men moet leven met de mensen van het 
land. “En als je een echte Surinamer bent, dan hoef je dat niet te tonen als een zere duim, want 
je zult dan je hele leven een Surinamer blijven.” Hij ironiseert het gedrag van de Surinaamse 
meisjes met het beeld van een zere duim. Deze ironie klinkt door in het slot: “Ach, de 
Surinaamse vrouwen, ‘zij geven mij schande!’ ”  

Leefmans stelt zich ook in deze bijdrage op als de kritische observator die deelneemt. 
Nu ligt het accent niet op een Nederlandse gewoonte, maar op die van Surinamers in 
Nederland. De boodschap dat men zich moet aanpassen klinkt explicieter dan in ‘Kleding in 
Nederland’. Inhoudelijk is de stellingname van Leefmans opmerkelijk. Kritische klanken op 
het gedrag van onaangepaste Surinamers in Nederland klonken in die tijd nog helemaal niet in 
het openbaar. Hij moest dan ook bij de directrice aandringen om het echte verhaal te vertellen, 
nadat deze had gezegd dat ze hun werk goed deden. De kritiek op de houding van Surinamers 
die zich niet aanpassen begon dus ironiserend in eigen kring. Het taalgebruik is beeldend. In 
enkele zinnen weet Leefmans het hele gedrag van de meisjes op te roepen, net zoals hij dat 
deed in ‘Nederlands verjaarsfeest’. Ook hier vat hij alles samen in een beeld: de zere duim. In 
‘Surinaamse meisjes in Nederland’ staat de informatieverschaffing evenals in ‘Kleding in 
Nederland’ ten dienste van het opiniërende karakter. 

In andere bijdragen van Leefmans staat de handeling centraal. Hij vertelt er over 
dingen die hij heeft meegemaakt. In no. 7 ‘Holland Waterland’ huurt hij samen met een 
vriend een boot om een Amerikaans stel in Nederland rond te varen, want als je Nederland 
niet vanaf het water gezien hebt, ken je het land niet. De eerste dag zijn er veel zeilbootjes op 
het water. Ze gaan met hun grote witte zeilen “scherend over ’t water als een sabakoe in 
vlucht”. Leefmans gebruikt hier voor zijn Surinaamse publiek een Surinaamse vergelijking. 
Ook literaire pretentie klinkt uit de beschrijving van het land achter de dijk: “Achter de dijk 
lagen kleine huisjes die de grond schenen te omhelzen en stonden molens, hun armen naar de 
hemel geheven. Aan de einder als kaarsen naast elkaar de populieren.” Als op de eerste avond 
een hevig onweer losbarst, willen de Amerikanen de volgende dag niet verder varen. 
Leefmans eindigt het verhaal met een lofzang op de schoonheid van Nederland: “Wat ik U wil 
vertellen: Als u ’t ware gezicht van Holland wilt kennen, ga dan in de zomer ’t water op. 
Want Nederland is erg mooi, maar vanaf het water is ’t een tot schreiens toe schoon land, en 
dan leert men de wijsheid van ’t Engels gezegde beseffen: God schiep hemel, en Hij schiep de 
aarde, maar er waren Nederlanders nodig om Nederland te maken.” 

De ironie door overdrijving die in het slot klinkt, wil niets afdoen aan de boodschap 
dat Nederland vanaf het water een mooi land is, die hij in het slot met nadruk aan zijn 
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Surinaamse luisteraars meegeeft. Het wijst erop dat hij zich ergerde aan het Surinaamse 
clichébeeld dat Nederland een koud kikkerlandje is en dat hij daar tegenwicht aan wilde 
bieden. 

In no. 5 ‘’n Zondag in de zomer’ gaat Leefmans naar het strand op een warme, mooie 
zomerse dag. Hij laat allereerst het contrast zien met het normale weertype door de retorische 
vraag te stellen: “Is het nu niet zo dat wij, denkend aan Nederland een land zien waar negen 
maanden lang regen valt en de andere 3 maanden een en al vriezen, hagelen, sneeuwen zijn? 
Als wij er zo over denken, dan denken wij goed, want zelfs in de zomer hebben de mensen 
hier meestal een regenjas aan, niet alleen omdat het misschien zal regenen, maar ook omdat 
het wel ‘ns fris is.” Leefmans stelt eerst een overdreven retorische vraag met daarin het 
stilistische hoogstandje dat “de andere 3 maanden een en al vriezen, hagelen, sneeuwen zijn”. 
De luisteraar zal ongetwijfeld denken dat het niet waar kan zijn dat het altijd slecht weer is en 
hij is dus geneigd tegen te sputteren: dat kan niet waar zijn. Des te verrassender is de 
bevestiging die Leefmans geeft van dit idee. Door eerst het tegendeel gesuggereerd te hebben, 
komt de bevestiging des te duidelijker over. Leefmans speelt een beetje de tricky-figuur, de 
figuur vol streken, net als in het verhaal over het verjaarsfeestje als hij suggereert dat hij thee 
zal nemen, maar om koffie vraagt.  

De beschrijving van de zomerse zondag zelf begint hij met te vertellen dat hij vroeg 
wakker werd door de stilte in de stad. Later blijkt dat dit kwam doordat iedereen naar buiten 
was getrokken. De mensen trekken de stad uit omdat ze geen erf hebben en geen eigen 
badgelegenheid. Op dit laatste laat hij volgen: “en wanneer het zo warm is, is de lucht in een 
bioscoop, in iedere gesloten ruimte trouwens, zelfs op de trams niet te houden.” Hij vermeldt 
hiermee iets wat elk tropenmens in Nederland opvalt. Hij maakt ook duidelijk dat de dagen in 
juni lang zijn. Om vijf uur gaan de hanen “de dag in-kraaien” en de zon begint pas om acht 
uur onder te gaan. 

Vervolgens wil hij naar een stil stukje strand, maar daar liggen zoveel mensen dat hij 
niet aan zee kon komen: “Kinderen gilden om ijs en ijslollies, massale vrouwen kleedden zich 
uit, jonge meisjes trachtten de Sophia Loren uit te hangen, en jongemannen balden, goed 
tonend dat zij vooral goede maatjes waren met Charles Atlas. Helaas niemand keek naar de 
jonge Atlassen, niemand keek meer dan eens naar die fraaie Sophia’s, niemand vertelde aan 
de Duitse dameskolossen dat zij zich niet zomaar konden omkleden in Nederland. Want één 
bezetenheid had zich van allen meester gemaakt: de zon.” Hij eindigt met het vermoeden dat 
weinigen die nacht hebben kunnen slapen omdat ze verbrand waren en dat hij de volgende 
dag hoort dat er op de plassen geen plaats was om te zeilen “en dat men in de bossen vanwege 
de mensen de bomen niet kon zien.” 

De speelsheid van de beschrijvingen en van het taalgebruik maken het verhaal tot een 
opmerkelijk staaltje half-ironische beschrijvingskunst van de gekte die zich van de 
Nederlander meester maakt als de zon eens uitbundig schijnt, of zoals Leefmans het uitdrukt: 
“Want als er iets is, dat de Nederlanders op hol doet slaan dan is dat een beetje zon.”  

Het verhaal bevat een aantal aardige taalvondsten zoals “de dag in-kraaien”, “Duitse 
dameskolossen” en “dat men in de bossen vanwege de mensen de bomen niet kon zien”. 
Verder valt op dat Leefmans tegelijk deelneemt aan de gekte en er afstand van neemt, wat 
zorgt voor een licht ironiserend karakter. Hij speelt de verbaasde observator. 

Een grotere rol voor de ironie is weggelegd in no. 4 ‘Verlof in Nederland’. 
Hoofdfiguur is de heer Sondernaam, die op verlof in Nederland is en niet weet wat hij er 
eigenlijk moet doen. Leefmans stelt meteen zijn uiterlijk voor en met zijn 
kledingvoorschriften in gedachten maakt Sondernaam een totaal onaangepaste indruk: “Toen 
ik kennismaakte met hem – hij zag er abominabel uit met zijn witte pak en gebloemde bloes - 
vertelde hij dat hij mij “kende”, dat zijn vrouw een goede kennis was van mijn 
broerszustersoomnichtsneefstantes-kind, dat hij al 2 weken in Nederland was, maar er niets 
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aan vond, dat het geld harder liep dan water, dat hij naar Parijs toe wilde om daar ’ns te gaan 
kijken.” Leefmans ironiseert met zijn neologisme de Surinaamse gewoonte contact met 
iemand te zoeken door te zeggen een goede kennis van een familielid te zijn terwijl dat in 
werkelijkheid gaat om een kennis van een heel ver familielid. Hij onderstreept deze ironie nog 
eens door in deze gedachtegang mee te gaan en het neologisme te herhalen: “Daar ik 
medelijden had met meneer Sondernaam en daar zijn vrouw zo’n goede kennis was van mijn 
broerszustersoomsnichtsneefstantes-kind, heb ik een gemeubileerde kamer voor hen gezocht”. 

Hij rijdt de Sondernaams op een zondag door Nederland. Het is een copieuze tocht: 
eerst wordt er ontbeten, om twaalf uur wordt er een flinke lunch gebruikt (nieuwe haring, 
aspergesoep, koude kip, vruchten, bier en koffie met slagroom), en aan het eind een 
avondmaal. Grappig is dat Leefmans telkens vermeldt dat op de verschillende locaties 
carillons spelen, zodat de Nederlandse folklore heel subtiel op de hak wordt genomen. 

Tussen de maaltijden door wandelen ze door het centrum van Leiden. Hij toont hen 
onder meer negen [sic!] musea, het stadhuis, de Burcht, het Rapenburg en de Hortus 
Botanicus en hij besluit deze tocht met de opmerking dat ze nauwelijks iets van de stad gezien 
hadden. ’s Middags neemt hij hen mee naar de Keukenhof, waar ze een en al bloem worden: 
“De hele middag liepen wij tussen bloemen roken bloemen betastten bloemen, kochten 
bloemen in alle geuren en kleuren.” Meneer Sondernaam zegt aan het eind van de dag dat hij 
nooit geweten had dat Nederland zo mooi was. Leefmans besluit: “Daar [=thuis] aangekomen 
scheen ’t alsof de heer Sondernaam mij een zoen wilde geven.” Het is een knap verhaaltje 
door de wonderlijke combinatie van de ironische beschrijving en het enthousiasme voor de 
schoonheid van het land die er ook uit spreekt.  

In no. 6 ‘Hosz pitá’ vertelt Leefmans over zijn ervaringen met hospita’s. Hij begint 
met te zeggen dat hospita’s door de woningnood in Nederland erg belangrijk zijn, waar hij 
meteen aan toevoegt: “Zij zullen dat trouwens het eerst beamen.” De ironiserende toon is met 
deze toevoeging meteen gezet. Hoe hij werkelijk denkt over hospita’s in het algemeen 
schemert al door als hij vermeldt dat de hospes en hospita vroeger ploert en ploertin werden 
genoemd. Studenten hadden zelfs een liedje over hen gemaakt: 
 
Hosz pitá/ Aggou jehosz pitá/ Dikkesgom melmettum toet/ 
Hosz pitá/ Tibez tehosz pitá/ Di de bedde vóron sdoet//197 
 

Tegenwoordig, zo vervolgt Leefmans, waagt niemand het meer de hospita ploertin te 
noemen “en niet omdat ze nu werkelijk ploerten zouden zijn, o nee, ’t zijn heel goede 
mensen.” Hierna komen zijn eigen ervaringen aan bod waarin de goedheid van de hospita’s 
een echt Leidmotief wordt. Dit is sterk ironiserend, want de voorbeelden maken juist duidelijk 
dat het zuinige, inhalige, krenterige, vervelende en onaangename mensen zijn. Bij de eerste 
vermeldt hij bijvoorbeeld dat hij elke zondag vlees kreeg, wat impliceert dat ze dat de rest van 
de week niet kregen. Hij concludeert ironisch: “U merkt wel dat ik het erg goed geschoten 
had.” Hij vertrekt er als de hospita op zoek gaat naar een meisje voor hem: “Deze goedheid 
was mij iets te veel.” Een andere hospita kwam ’s nachts om twaalf uur zijn kamer binnen en 
eiste dat de visite dan wegging: “Dit is waarschijnlijk uit goedheid geweest, maar ik verhuisde 
toch.”  

Een volgende wekte elke ochtend om zes uur haar zoon met een “geluidsorgie”. Hij 
vertrekt er, maar krijgt zijn lakens niet mee, omdat hij teveel gas gebruikt zou hebben. “Maar 
och waarom ruziën om zulke kleinigheden, met zulke goede mensen?” Bij een volgende krijgt 
hij elke week hetzelfde menu, “maar de mensen waren goed.” Weer een ander verhoogde om 

                                                 
197 In gewone taal zingen ze: Hospita/ ach goede hospita/ Dikke schommel met een toet/ Hospita/ |Die beste 
hospita/ die de bedden voor ons doet.// Leefmans citeert hier een liedje van C.S. Adama van Scheltema. 
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de twee maanden de huur: “Niet uit kwaadwilligheid, maar gewoon uit goedheid.” Hij eindigt 
met de conclusie dat hij waarschijnlijk het record kamertje-wisselen heeft gebroken. 

De ironie uit het begin gaat door de steeds herhaalde tegenstelling tussen wat de 
hospita’s van zichzelf denken en hoe ze in feite handelen over in sarcasme. De bijdrage 
getuigt van de speelsheid van Leefmans die niet met zwaar geschut op de hospita’s schiet 
door ze te verwensen, maar zijn ervaringen verheft tot een soort kat-en-muis-spel dat hij 
samen met de luisteraars speelt met de hospita’s. Wie zoiets doet, geeft er blijk aan dat hij, 
hoewel hij slachtoffer is van de slechtheid van de omstandigheden, zich toch meester van de 
situatie voelt door de afstand die hij kan nemen door te ironiseren. 

Grote overeenkomst in alle bijdragen is dat ze informatie geven over Nederland, 
meestal op een luchtige manier. In drie gaat het vooral over Surinamers in Nederland. Ze zijn 
opiniërend. Surinaamse studenten moeten zich bij democratische internationale organisaties 
aansluiten en Surinamers moeten zich in Nederland aanpassen aan de heersende 
kledinggewoontes en niet opsluiten in eigen kring. Leefmans laat zowel positieve als 
negatieve kanten van Nederland zien. Positief in ‘Eindhoven’ is het arbeidsethos van de 
inwoners en de schoonheid van de moderne architectuur. In ‘Leiden’ is het de sfeer van het 3 
oktoberfeest en het historische besef dat hieruit spreekt. ‘Holland Waterland’ en ‘Verlof in 
Nederland’ tonen het Nederlandse landschaps- en stedenschoon. Negatief is Leefmans over de 
bekrompen kleinburgerlijkheid van velen. ‘Nederlands Verjaarsfeest’, ‘Hosz Pitá’ en 
‘Meubelbeurs’ hekelen elk een ander aspect hiervan. De eerste de sleur, de tweede de 
inhaligheid en de derde de wansmaak. Verbaasd constaterend is ‘’n Zondag in de zomer’. De 
overeenkomst tussen de kritiek op de Nederlandse kleinburgerlijkheid en het 
samenhokkingsgedrag van Surinamers in Nederland is dat Leefmans zich verzet tegen 
kuddegedrag. 

Er is steeds een ik-figuur als verteller. Zijn positie is meestal die van de observator. In 
de bijdragen die opiniërend zijn, houdt hij een kritische distantie vast, dikwijls door het 
gebruik van ironie. Deze komt bijna niet voor in de bijdragen waarin hij positief is. Het meest 
opvallend aan de bijdragen is de kwaliteit van Leefmans’ stijl. Hij is een meester in het 
impliciet oproepen van beelden, in het vinden van nieuwe beelden en in het toepassen van 
noviteiten zoals in zinsconstructies en het vormen van neologismen.  
 

DE WERELDOMROEPVERHALEN EN HET LATERE WERK  

 
Na zijn tijd bij de Wereldomroep publiceerde Leefmans gedichten, verhalen en 

polemische stukken in het tijdschrift Kaf t. Hierna ging hij naar het orgaan van de Surinaamse 
studentenvereniging Mamjo (Lappendeken) dat vanaf 1 juli 1961 verscheen. Het eerste jaar 
was hij hoofdredacteur. In de redactie zat ook R.R. Venetiaan. Leefmans: “Ik wilde hem ook 
laten bijdragen, maar hij vond het te veel tijd kosten. Dan leverde Venetiaan een kladje in, 
waar ik aan ging zitten schaven.” In Mamjo schreef hij gedichten en in 1962 een serie 
artikelen onder de titel ‘Naar een Surinaamse literatuur?’ [Zie: Van Kempen 2002, deel V, 
133]. Zijn eerste bundel poëzie, Intro, gedichten 1952-1967 verscheen in 1981 in Suriname 
onder het pseudoniem Jo Löffel. De gedichten van zijn tweede bundel Terugblikken zonder 
blozen (1984) werden herdrukt in de bundel Retro (2001), omdat hij zijn werk in de 
oorspronkelijke Surinaamse uitgave onder andere door de vele drukfouten onherkenbaar 
vond. In 2009 verscheen zijn laatste bundel poëzie, Op’ a batra / Open die fles, die afwijkt 
van de vorige, omdat de gedichten eerst in het Sranan zijn geschreven en vervolgens in het 
Nederlands zijn vertaald. Tien jaar eerder, in 1999, verscheen nog het verhaal ‘Etsen’ in de 
verzamelbundel Mama Sranan. Verder publiceerde Leefmans incidentele bijdragen aan 
tijdschriften en een opstel over Clark Accord.  
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Van Kempen [2002, deel IV, 508-512; en: Van Kempen 2001, 95-100] beschrijft 
vooral de poëzie van Leefmans. Volgens hem bevatten de poëziebundels “evenveel 
referentiële elementen die buiten de Surinaamse context moeilijk te interpreteren zijn, als 
elementen die verwijzen naar een werkelijkheid van elders. Het is zonder meer poëzie van 
iemand die een migratie achter de rug heeft.” (509) Toch is de poëzie meer dan 
migrantenpoëzie, want “veel gedichten zingen zich los van welke specifieke groep dan ook, 
en tonen iemand die nieuwsgierig het dagelijks wroeten om zich heen ziet en zich afvraagt: 
waartoe dient al dit idealisme, dit fysiek verval, deze druktemakerij? Zoals bij veel dichters is 
deze condition humaine niet enkel object van ontologische beschouwing, ze slingert ook het 
metabetoog aan: ze roept de terugkerende vraag naar de status van woord en beschrijving op.” 
(510)  

Van Kempen wijst ook op de ironie in een gedicht over een remigrerende student. 
Herhaaldelijk wijst hij op de geslepenheid van Leefmans’ taalgebruik. Op zijn beste 
ogenblikken is het helder, maar soms rijgen de woorden zich al te gemakkelijk op basis van 
hun klankverwantschap of betekenisassociatie aan elkaar.  

Bij de beantwoording van de vraag of elementen uit de Wereldomroepverhalen 
voorkomen in de rest van Leefmans’ oeuvre ga ik uit van de verschillende genres die hij 
beoefende. Ik betrek hier ook summier zijn niet-literaire stukken bij, omdat ook daar een 
stilistisch kenmerk in voorkomt dat mede kenmerkend is voor zijn proza en poëzie. 
 

Enumeraties 

  ‘De Internationale Studentenconferentie’ bleek een zakelijk stuk te zijn, zonder 
stilistische bijzonderheden, dat voor een deel bestond uit een opsomming. De neiging tot 
opsommen komt later regelmatig voor in het werk van Leefmans. In Kaf t [Leefmans 1960: 2-
5] trekt hij van leer tegen A.P. van Hoek in een discussie met een voorgeschiedenis. Leefmans 
had in de vorige Kaf t beweerd dat de waardering voor Frank Martinus Arion niet berustte op 
waardering voor zijn literaire kwaliteiten, maar te maken had met zijn huidskleur. Hierop 
reageerde A.P. van Hoek in Forum Academiale. In ‘Frontaal II (en zonder boetekleed)’ 
verweert Leefmans zich. Hij doet dit puntsgewijs. Als punt 1 gaat hij in op de bewering van 
Van Hoek dat Frank Martinus Arion zich slechts kan verdedigen door te roepen dat de 
blanken hem waarderen omdat hij een voortreffelijk literator is. Leefmans zegt dat hij niet 
inziet waarom hij dat niet zou kunnen zeggen: “Hij heeft ons wel eens meer laten lachen. 
Serieus bezien, zal hij iets dergelijks […] toch niet kunnen beweren: Hij zou zijn 
bewonderaars (sters) van holle vaten tot imbecielen degraderen.” 

Als punt 2 voert Leefmans op dat hij nooit geschreven heeft dat slechts een raciale 
motivering het kan verklaren, als “een neger evenveel gewaardeerd [wordt.]” Als punt 3 voert 
hij op dat hijzelf kleurenblind is en daarom kans op onweer van Corly Verlooghen kans op 
bedrog [noemt], ondanks Ed. Hoorniks prijzende woordjes. Rotzooi is nu eenmaal rotzooi, 
ongeacht wie het produceert. Die kleurenblindheid verhindert hem niet, om naar raciale 
motieven te zoeken wanneer er duidelijk een overwaardering bij anderen blijkt. 

Als punt 4 tenslotte wrijft Leefmans Van Hoek racistische motieven aan. Als hij had 
gedacht dat Leefmans blank was, dan had hij aangenomen dat hij iets tegen zwarte mensen 
had. En nu hij weet dat Leefmans niet blank is, beweert hij dat Leefmans schrijft vanuit een 
tragische persoonlijke problematiek. Dat is volgens Leefmans zoeken naar raciale motieven.  

De puntsgewijze indeling van Leefmans’ artikel moet de lezer suggereren dat hij een 
keur van argumenten heeft om duidelijk te maken dat Van Hoek geen gelijk heeft. Hij waaiert 
soms bij een punt breeduit, waardoor de draad dreigt zoek te raken, maar de indeling houdt de 
lezer op het juiste spoor. In zijn Wereldomroepbijdrage over de internationale 
studentenconferentie somde hij problemen van studenten op waar een studentenorganisatie 
oplossingen voor kan zoeken. Hij weidt nergens uit; elk probleem geeft hij in een kort 
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zinnetje weer, waardoor een staccato-effect ontstaat, waarmee hij zijn luisteraars wil 
overtuigen.  
 

Poëzie  

De Wereldomroepverhalen een plaats geven naast de poëzie van John Leefmans is een 
hachelijke zaak. Bovendien zijn ze gericht op een ander publiek. De radio is een 
massacommunicatiemiddel. Het is merkbaar in de verhalen die Leefmans vertelde. Ze zijn 
vergeleken met zijn gedichten simpel. Dat zijn de gedichten niet, mede door de taal- en 
klankexperimenten. Vanaf de eerste gedichten van Leefmans staat de taal centraal. Illustratief 
is ‘ik moet met mijn sprieten’.198  
 
ik moet met mijn sprieten 
een eigen draad mij spinnen 
waarvan een wit web ik weven mag 
waarin ik alle taal en goden vang 
daarin de vleesgeworden woorden strikken 
 
de winden en de geesten 
gezonden en doorzeefden 
putride en puredit 
stoperik lekker dik 
knoperik viezerik 
oude kousen loperik 
wie komt er in mijn hébje? 
  strikke 
wie moet je bevrijden? wrikken 
met mijn houtenklompenbeen 
hier ga mee naar sachmoeder leggen 
napoleon napoleon je england is gebroken 
niemand zeggen 
zon. of. maan. Hoelang zullen ze kleven? 
Lachaan! Lachaan! Lachaan! 
 

Het is een van de vele metagedichten van Leefmans die de aandacht vraagt voor 
woorden, klanken en de functie van een gedicht. In ‘ik moet met mijn sprieten’ bestaat de 
eigen draad die hij spint uit klank- en woordassociaties, die steeds meer geschraagd worden 
door herkenbare verwijzingen naar kinderliedjes, ofwel de eerste poëzie waarmee mensen te 
maken krijgen, die ieder bijblijft, juist door de voor kinderen en wellicht ook ouderen 
mysterieuze elementen die ze bevat. Programmamakers die voor een massaal publiek werken 
gaan er meestal van uit dat dit niet zal openstaan voor zeer experimentele, dus onbegrijpelijke 
gedichten.199 Op het eerste gezicht valt het dus niet te verwachten dat er lijnen kunnen worden 
getrokken van de Wereldomroepverhalen naar de latere poëzie. Daar komt bij dat de rubriek 
‘In eigen taal’ zich niet lijkt te lenen voor vergaande taalexperimenten. De opzet was immers 
met verhaaltjes informatie over Nederland en de Surinamer in Nederland te verschaffen. Het 
bleek al dat de speelse en taalgevoelige aard van Leefmans er toch voor zorgde dat hij zelf 

                                                 
198 Leefmans 1959: 12; herdrukt in: Jo Löffel 1981: 20 en in: Van Kempen 1995: 316. 
199 Het is maar de vraag of deze aanname juist is. Uit het gedicht spreekt zo’n lol uit het spelen met woorden en 
klanken en de verwijzingen naar kinderliedjes zijn zo herkenbaar dat iets van het mysterieuze van taal, klanken 
en liedjes ook op vele volwassenen zal overkomen. Tenzij men verstard is en de eigen kindertijd is vergeten.  
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woorden schiep en heel aparte zinswendingen gebruikte. In zijn poëzie is dit een van de 
centrale thema’s geworden.  

Dat ik juist het gedicht ‘ik moet mijn sprieten’ heb geciteerd komt door de laatste 
versregel. Leefmans gebruikt hier de methode van Adama van Scheltema uit het liedje ‘Hosz 
pitá’. Evenals deze verlegt hij woordgrenzen en neemt een beetje platte uitspraak van het 
Nederlands als grondslag voor een eigen fonetische weergave, waardoor zinnen ontstonden 
als: 
 
Hosa pitá/ Aggou jehosz pitá/ Dikkesgom melmettum toet/ 
 
Leefmans doet dit met: “Lachaan! Lachaan! Lachaan!” Het is het antwoord op de vraag: 
“Hoelang zullen ze kleven?” En de dichter geeft de dringende raad: “Laat gaan! Laat gaan! 
Laat gaan!” 

Viel in wat minder geslaagde Wereldomroepverhalen al op dat ze vaak toch waarde 
hadden doordat de gebruikte beeldspraak het betoog opfleurde, de gedichten zijn soms de ver 
doorgevoerde uitwerking van een beeld, zoals blijkt in ‘ik moet met mijn sprieten’. Het beeld 
is de spin die een web weeft om prooi te vangen. Het staat voor wat Leefmans als dichter wil 
doen: woorden, klanken, zinsfragmenten tot zich nemen. Het lag overigens in de lijn der 
verwachting dat beeldspraak in Leefmans’ poëzie een grotere rol speelt dan in zijn proza, 
want het is een kenmerkend verschil tussen beide genres. 

In de Wereldomroepverhalen viel soms een bijzondere zinsconstructie op. Dat komt 
regelmatig ook voor in zijn gedichten. Een voorbeeld hiervan is het fragment uit het gedicht 
‘Tjontjon’ (Retro, p. 31): 
 
De vogel weet niet de elementen 
waaruit de schakels zijn ontstaan 
van de ketting die hem boeit, 
hij weet alleen hoe kort de keten. 
 

Door de zinsconstructie worden in de laatst geciteerde versregel twee betekenissen 
actueel: de vogel weet alleen hoe kort de keten is en hij weet alleen hoe de keten hem bekort in 
zijn bewegingsvrijheid. 

Bleek uit de Wereldomroepverhalen en uit de zakelijke artikelen van Leefmans al een 
voorliefde voor de enumeratie, hetzelfde is een opvallende eigenschap in veel gedichten, die 
een staccato-effect bewerkstelligen en de indruk van compleetheid moeten geven. Zo beschrijft 
hij in het gedicht ‘Nieuw Amsterdam’ eucalyptussen (Retro, p. 5): 
 
Zij konden triest hoofdschuddend ruisen 
als wisten zij ’t begin nog 
maar niet het vervolg van het verhaal, 
(zo anders dan het bamboebos besloten, 
vol ongeboren hengels, pijlen, bogen, goten,- 
of de meid met oorringen goud en groot, 
de hoofddoek op zijn frans en rood 
en zwarte weerbare handen). 
 

De opsomming van wat in de toekomst van het bamboebos besloten ligt is er eentje 
zonder voegwoorden. Veel vaker gebruikt Leefmans “en” om de enumeratie aan te geven. Een 
voorbeeld uit zijn laatste bundel Op’a batra / Open die fles is het gedicht ‘boeket voor jou’ (p. 
20): 
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Voortaan zal ik dagelijks knippen en bukken en buigen 
en heerlijke bloemen plukken, - die jij zelfs nooit zult ruiken. 
 

Opmerkelijk is wel dat er in de oorspronkelijke Sranan-versie van dit gedicht geen 
voegwoorden staan: 
 
Ala mi dei m’sa boigi, beni, bukunu, 
broko swit’bromki, - di noit’ yu no sa smeri. 
 

Een reden hiervoor weet ik niet, evenmin als voor het feit dat in de Sranan-versie 
‘smeri’ is gecursiveerd en in de Nederlandse vertaling dat niet is gedaan met ‘ruiken’.200  

Thematisch gezien wijken de meeste gedichten af van de Wereldomroepverhalen. Ze 
zijn in hoofdzaak gericht op de binnenwereld van Leefmans, die heel vaak herinneringen aan 
Suriname koppelt aan een nooit beantwoorde liefde, of een verloren gegane geliefde.  

Bij de Wereldomroepverhalen constateerde ik al dat Leefmans zich een democraat 
betoont. In zijn laatste bundel doet hij dit ook in gedichten over de militaire staatsgreep. Een 
voorbeeld is ‘zoeken is vinden; vinden is dragen’ (p. 12), een episch gedicht dat begint met te 
herinneren aan de tijd voor de staatsgreep. Het was de tijd van zuurstokken en peredrups, de 
tijd dat men zijn eigen bananen plantte en stampte tot tomtom. Het was ook de tijd dat “grote 
mannen zeiden dat zou komen de goede tijd/ wanneer zij het land zouden hebben bevrijd”.  
 
Maar toen de tijd gekomen was, aten wij tot vervelens 
bittere komkommer; er was alleen rauwe bittere tomaat, 
bittere cassave, en rauw, rauw bitterkruid. 
 
En sedert Heer Zoeken die rode uil nodigde, om te komen zingen 
als een Franse vluchteling: “Oppoo kondreeman, oen oppoo” 
ervoer Heer Vinden hoe eigen volk eigen volk vermoordt, 
leerde Heer Vinden bedelen bij verwanten in Nederland en vrinden 
om een grote tros bananen – om tomtom te kunnen slaan. 
 

Het gedicht eindigt ermee dat “jij en ik” de tijd van de peredrups en zuurstokken niet 
vergeten kunnen. In een voetnoot bij het gezongen lied schrijft Leefmans: “Eerste regel van het 
volkslied, zoals uitgesproken door een Europese nieuwkomer.” Duidelijk bedoelt hij de 
toenmalige premier Den Uyl. Net zoals duidelijk is dat de grote mannen die de goede tijd 
voorspelden, onder meer Bruma en Arron zijn. Leefmans maakt duidelijk dat de 
onafhankelijkheid de staatsgreep bracht die leidde tot een moordpartij (hij neemt het 
eufemisme “de decembergebeurtenissen” niet in zijn mond) en tot armoede voor de bevolking.  

Er is nog een gedicht dat hetzelfde onderwerp heeft: ‘zou jij je beledigd voelen?’ (p. 94) 
Het is een volop ironisch gedicht waarin Leefmans zijn landgenoten de vraag stelt of ze zich 
beledigd zouden voelen als hij zegt dat we dommeriken zijn. Jarenlang hebben onze leiders 
verkondigd “dat de aap zou springen, zou rennen, zou vliegen,/ als hij eerst maar vrij zou zijn.” 
Maar toen de vrijheid kwam, bleek de aap een luiaard, die van andermans geld leefde. “Toen 
het geld op was, zocht hij ruzie met oude vrienden,/ met de familie zelfs; mensen die uit 
goedheid wilden helpen”. Interessant is de strofe: 
 

                                                 
200 Leefmans deelde mij mee dat hij een idiomatisch verschil voelde. “Yu no sa smeri” is voor zijn gevoel meer 
dan ruiken. Als het benadrukt wordt, geeft het aan dat je het niet zult zien, zelfs niet zult ruiken. Daarom smeri 
cursief en in het Nederlands “zelfs” erbij. 
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De aap vervloekt elk van zijn aapjes dat een andere boom beklom 
om te leren hoe de dingen ergens anders zijn gedaan, 
“want,”zegt de aap, “dat is niet ons eigen ding.” 
Maar nóg laat hij de eigen zaken niet naar ónze wensen gaan. 
Als ik zeg dat we dom zijn, vind je het een belediging? 
 

Leefmans gaat hier, net als in de Wereldomroepverhalen in tegen wat hij ziet als de 
neiging van Surinamers zich op te sluiten in de eigen benauwde kring. Het is ook een aanval op 
de stroming Wie Eegie Sanie, want dat is Sranan Tongo voor ons eigen ding. 

Er is ook een passage waar het verzet van Leefmans tegen de kuddegeest in doorklinkt: 
 
Ben je beledigd als ik ons dom zou noemen? 
Maar hoe moeten de mensen dan heten 
die aan lompe ezels horens geven en geweren? 
Vind je het erg als ik dat wij dom zijn zou beweren? 
Hoe noem je keurige grote mensen, 
die op de knieën gaan en halleluja roepen 
voor iedere aap met een pistool?   
 

Dit verzet tegen dom groepsgedrag kwam al in de Wereldomroepverhalen voor. Het 
gedicht ‘mijn vergif’ (p.90) heeft dit ook als thema: 
 
Met geen enkele vlag zal ik zwaaien; 
ik hoef niet op mijn krullend haar te wijzen, 
noch op het zwart van mijn navelstreng; 
ik hoef in geen enkele spiegel te kijken 
om te zien wat ’n gevlekte tijger ik ben. 
[…] 
In stilte schrijf ik, zonder lawaai; 
ik zal niet zwaaien met een geweer, 
zal je niet animeren om andermans kind 
te gaan beschieten, neen. 
Ik zal niemand opruien 
om zijn woede te betuigen, 
door een ander af te tuigen. 
 

Veel gedichten hebben als thema dat de ik-figuur terugdenkt aan een geliefde in 
Suriname, die tijdens zijn afwezigheid niet op hem heeft gewacht, en die hij niet terug kan 
vinden. Dat lijkt aanvankelijk ook zo te zijn in ‘mijn madama butterfly’ (p. 56). Tot een 
buurvrouw hem vertelt dat zijn “Vrouwe Vlinder” door een paar jongens is verkracht: 
 
zonder mededogen deden zij hun daad, 
en lieten het arme mens voor dood, naakt en 
blootsvoets liggen naast het gemak 
op het achtererf, tot de dag aanbrak. 
  

Aan het slot blijkt het verhaal symbolisch te staan voor wat er met Suriname is gebeurd: 
het is verkracht door de ondemocratische machthebbers: 
 
O, alle kankantries, kom, buigt het hoofd en krijt 
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om al die berichten uit Sranan die het hart doorboren. 
Buig het grote hoofd en krijt, grote tamarinde, 
om ieder verhaal uit Sranan dat de ziel verwondt. 
Er valt genoeg te treuren; wij zijn bang, hoge cocosboom,- 
door al het nieuws van ’t land dat ons afbreekt tot de grond. 
 

De oproep tot een democratische studentenorganisatie die Leefmans voor de 
Wereldomroep deed, krijgt zijn ideologische vervolg in Leefmans’ laatste dichtbundel als hij 
herhaaldelijk in niet mis te verstane bewoordingen de gang van zaken in Suriname 
principieel afwijst. Hij doet dit op dichterlijke wijze, via beeldspraak en wijst twee oorzaken 
aan: het kuddegedrag en het opsluiten in eigen kring. Tegen beide neigingen verzette hij zich 
al in de Wereldomroepverhalen. Hij hoeft zijn Surinamerschap niet bevestigd te zien door het 
opsluiten in eigen kring. In het Wereldomroepverhaal over Surinaamse meisjes in Nederland 
zei hij al: “Als je een echte Surinamer bent, dan hoef je dat niet te tonen als een zere duim, 
want je zult je hele leven een Surinamer blijven.” Dat werd in het gedicht ‘mijn vergif’: “ik 
hoef in geen enkele spiegel te kijken/ om te zien wat ’n gevlekte tijger ik ben.” 

De vrolijkheid en humor die in de Wereldomroepverhalen voorkomt, klinkt niet alleen 
door in de taalexperimenten van zijn gedichten, maar soms ook in het onderwerp van een 
gedicht, zoals in ‘kakkerlaks’ (p.65): 
 
Een kakkerlakse in Sur’name 
Zei tot haar kakkerlak:“Wat schamen? 
‘k Heb een ander op mijn rug genomen, 
Waardoor er 3-400 bij zijn gekomen; 
Maar zo zijn kakkerlakken, amen.” 
 
Proza 

In Kaf t no 5 (januari-februari 1959) publiceerde hij het verhaal ‘EEN VOOR JOU’. Het 
eerste opvallend verschil met zijn Wereldomroepverhalen is dat er geen ik-figuur is. Het heeft 
een personale vertelsituatie met de Nederlandse pater Boele C. ss. R. als hoofdfiguur. Hij is 
nog niet zo lang in Suriname en verbaast zich erover dat er zoveel bijgeloof is. Hij merkt tot 
zijn ergernis dat zijn mede-paters serieus discussiëren over occulte verschijnselen en er zelfs 
over publiceren, omdat ze geloven dat er meer tussen hemel en aarde is dan in Boeles 
opvattingen. Op een avond met beestenweer belt doodgraver Alex aan. Hij was nog een graf 
aan het delven toen hij twee stemmen in het Sranan hoorde. Ze waren aan het tellen en aan het 
verdelen: één voor jou, één voor mij. Aan het eind missen ze er nog eentje en ze bedenken dat 
die nog op de begraafplaats moet zijn. Pater Boele biedt aan met Alex mee te gaan naar de 
begraafplaats, zodat hij zijn werk kan afmaken. Net als de doodgraver de kist in het graf wil 
laten zakken, horen ze weer twee stemmen, nu in het Nederlands: “Maar dan nog twee, waar 
zijn díe dan?” Het antwoord: “Wel, die moeten nog op de begraafplaats zijn”. Alex raakt in 
paniek, maar pater Boele weet hem te kalmeren door te zeggen dat hij het werk maar de 
volgende ochtend moet afmaken. 

Het voorgaande is de hoofdlijn van het verhaal. Er tussendoor denkt Pater Boele terug 
aan net zo’n regenachtige avond, toen een vrouw hem zogenaamd voor haar zieke moeder 
haalde, maar hem onderweg probeerde aan te randen omdat hij zo mooi was. Slechts met grote 
moeite wist hij zich van de vrouw te bevrijden. Ook het lijk dat Alex aan het begraven was, is 
een geschiedenis die met het occulte karakter van het hoofdverhaal verweven is. Een vrouw 
was op de rivier op onverklaarbare wijze met boot en al omgeslagen en het lijk was 
onvindbaar. Het was die middag aangespoeld en was naar de begraafplaats gebracht.  
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De verteller geeft zelf nergens commentaar. Net als in de Wereldomroepverhalen 
vertelt hij zeer veel impliciet. Zo zegt hij nergens dat de stemmen van buiten de begraafplaats 
komen, en dat ze daar de geesten aan het verdelen zijn die ze van het kerkhof hebben 
meegenomen, maar dat wordt wel duidelijk uit de context. Ook niet dat de zielen die ze missen 
eerst de ziel van Alex is en later de zielen van Alex en Boele. Het thema van het verhaal komt 
ook in de Wereldomroepverhalen voor. Het gaat om aanpassing. Pater Boele geloofde in 
tegenstelling tot zijn mede-paters in het begin niet aan occulte gebeurtenissen, maar gaat na de 
ervaring op de begraafplaats als een geslagen rat huiswaarts. Nu gaat het niet over de 
aanpassing van Surinamers aan Nederland, maar van Nederlanders aan Suriname. Ook dit 
element wordt in kleine details aangestipt. Zo wordt zijn toog in de regen “van onderen natter 
en zwaarder. Ook geen praktische dracht voor dit land, het zware pilo.” 

Het staccato-element dat in de Wereldomroepverhalen zat, heeft Leefmans sterk 
aangedikt in zijn taalgebruik. Zo denkt pater Boele als Alex opgewonden bij hem komt: “Tot 
rust brengen. Zelf zeer rustig doen. Boele nam langzaam ’n sigaar uit de droogfles op tafel. 
Man rookte niet. Sigaret brandde wel in zijn vingers. Nou ja … Achterover zitten. Rekte. 
Beet. Stak op. Die man bééft.” Dit taalexperiment onderstreept de innerlijke verwarring 
waaraan Boele ten prooi is, zodat hij niet meer tot het formuleren van volledige zinnen komt.  

In Kaf t no 8 (februari-maart 1960) publiceert Leefmans het verhaal ‘Zwartemis’. Het is 
een personale vertelling. Hoofdfiguur is universitair docent Cock. Hij is ongehuwd, komt 
aangeschoten thuis, neemt een ontnuchteringsdrankje en voert een aantal rituele handelingen 
uit (sigaar aansteken, sleutel pakken om een lade te openen waar een Zweeds naturistenblad in 
ligt, haren kammen, naakt uitkleden, pyjama op haakjes hangen, tegenover een spiegel gaan 
zitten en plaatjes kijken). Het verhaal eindigt zo: “Boek op de schoot, open, plaatje één. Stilte. 
Vrede. Rust. Twee, rotzooi, drie ook, vier ook. Vijf, ja dat was het wel. Kreunde, keek in de 
spiegel, trok zijn linkerwenkbrauw op toen ’t verlossend gloria inzette.” 

Het verhaal zit vol vooruitwijzingen naar de masturbatiescène aan het slot. In het 
grootste gedeelte van het verhaal denkt Cock eraan hoe hij vrouwen van zich afhoudt en hun 
nieuwsgierige vragen naar zijn vrijgezel zijn omzeild. Ook denkt hij aan zijn vader die hem per 
ongeluk met een heggenschaar een litteken bezorgde, en hem voorhield dat hij eerst moest 
studeren en dat dan de vrouwen vanzelf zouden komen. Hij vraagt zich nu af: “Waar is mijn 
zoon vader?” Nog een vooruitwijzing naar het slot is zijn herinnering aan de tijd dat hij in 
Engeland woonde, waar om zijn naam gegniffeld werd. Leefmans vestigt hier subtiel de 
aandacht erop dat hij geen Kok, maar Cock heet, wat weer een aanwijzing is voor de clou. Ook 
denkt hij herhaaldelijk dat het gisteravond had moeten gebeuren, maar dat hij toen gestoord 
was door een student die langskwam. 

De titel ‘Zwartemis’ bevat de sleutel tot de interpretatie van het verhaal. Een zwarte 
mis is een dodenmis. De handelingen die Cock verricht voordat hij gaat masturberen, doen 
denken aan de nauwkeurige handelingen die een priester verricht bij het opdragen van de 
mis. Cock geeft geen leven, Cock is levend begraven omdat hij in het keurslijf van zijn 
opvoeding bleef steken en zijn enige plezier haalt uit het doen van zinloze rituele 
handelingen die voor hem noodzakelijk zijn om tot masturbatie te komen.201 De boodschap, 

                                                 
201 Leefmans geeft het volgende commentaar op deze interpretatie: “Het verhaal rond Cock ging om iemand die 
een heel ritueel moest maken, telkens als hij (eindelijk!) een grote boodschap kon doen. Hij maakte er een 
‘zwartemis’ van, een heksen-ritueel, dat dus achterstevoren verliep: het gloria kwam op het eind. Een flauw 
grapje, waar m.i. weinig diepzinnigs aan te ontdekken valt.” Het lijkt vreemd met de auteur van het verhaal van 
mening te verschillen, maar toch handhaaf ik mijn interpretatie. De uitweidingen over vrouwen, zijn vader en de 
vraag aan zijn vader waar zijn zoon is, komen in Leefmans interpretatie in de lucht te hangen. Dit 
interpretatieverschil komt misschien door de vele jaren die zitten tussen het schrijven en het herlezen van het 
verhaal. Een aanwijzing hiervoor is zijn opmerking dat hij sommige Wereldomroepverhalen helemaal niet 
herkende en dat hij het vreselijk zou vinden als naderhand zou blijken dat een deel van die verhalen niet aan zijn 
brein is ontsproten. Ik ben er zeker van dat John Leefmans die verhalen heeft geschreven. Al de gebruikte 
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verpakt in een destijds shockerend verhaal, is een variant op wat ook in de 
Wereldomroepverhalen als thema voorkwam: het aan de kaak stellen van kuddegedrag dat 
zich uit in zinloze rituelen. 

Stilistisch is het verhaal een voortzetting van het taalexperiment uit het verhaal ‘EEN 

VOOR JOU’. Het heeft dezelfde staccato-manier van vertellen, zonder dat er veel volzinnen zijn.  
Het laatst gepubliceerde verhaal van Leefmans verscheen in de bundel Mama Sranan. 

Het heet ‘Etsen’. Michiel van Kempen beschrijft het: “Leefmans gaf hiermee een levendig 
volkstafereel, had oog voor tal van folkloristische details en liet door een niet opdringerig 
toegevoegd vertellerscommentaar de alledaagse figuren tot uitzonderlijke karakters 
uitgroeien. Stilistisch was opmerkelijk dat hij veel impliciet liet, waar hetzelfde 
verhaalgebeuren zo gemakkelijk tot een plat realistische weergave had kunnen leiden.” (Van 
Kempen, 2002 IV, p. 512). Het is het enige verhaal van Leefmans dat op geen enkele manier 
refereert aan Nederland of Nederlanders. Het borduurt onder meer voort op de aandacht voor 
het occulte dat centraal stond in ‘EEN VOOR JOU’. Het taalgebruik is veel minder experimenteel 
dan in de Kaf t-verhalen. 
 
CONCLUSIES 

 
Kenmerkende elementen uit de Wereldomroepverhalen blijven in het werk van 

Leefmans voorkomen. Evenmin als in de Wereldomroepverhalen komen deze allemaal tegelijk 
in een gedicht of een verhaal voor. Deze elementen zijn: ironie; het sterk impliciet vertellen; 
een duidelijke aandacht voor zijn taalgebruik die bijzondere woorden en zinsconstructies 
oplevert; de voorkeur om iets in een beeld uit te drukken; vrolijkheid en humor die zijn werk 
vaak een speels karakter geven en een sterke voorkeur voor opsommingen om zo de indruk te 
wekken zo volledig mogelijk te zijn. Thematisch gezien komen ook elementen uit zijn 
Wereldomroepverhalen in zijn latere oeuvre voor. Dat zijn: een duidelijke voorliefde voor de 
democratie met daaraan verbonden een hekel aan een slaafse kuddegeest en de (vaak 
impliciete) boodschap dat mensen zich moeten aanpassen aan het land waar ze zijn. Zijn 
fascinatie voor een bijzonder taalgebruik groeit later uit tot echte experimenten. 

Er zijn ook verschillen. In zijn prozawerk gebruikte Leefmans alleen in de 
Wereldomroepverhalen een ik-figuur als verteller. Het kan zijn dat hij hier evenals vele andere 
beginnende auteurs automatisch koos, maar het kan ook te maken hebben met het feit dat hij 
zelf zijn verhalen presenteerde en zich dus direct tot de luisteraars richtte. In de poëzie komt 
wel een ik-figuur voor, maar deze is gericht op zijn binnenwereld, terwijl de ik-figuur van de 
Wereldomroepverhalen vertelt over de buitenwereld. Zijn poëzie gaat daarom vaak over een 
geliefde, terwijl dit element in de Wereldomroepverhalen helemaal ontbreekt. 

Het is verder opmerkelijk dat Leefmans zijn eerste prozawerk, de 
Wereldomroepverhalen, eerst in het Sranan schreef en daarna vertaalde in het Nederlands en 
dat hij dit weer doet in zijn laatste dichtbundel Op’a batra / Open die fles. 

De vraag welke invloed de Wereldomroepverhalen hebben gehad op de ontwikkeling 
van Leefmans als schrijver vindt in de voorafgaande alinea’s al gedeeltelijk een antwoord. In 
de verhalen heeft hij ervaring opgedaan in het impliciet vertellen, met het gebruik van ironie en 
een aanzet tot taalvernieuwing gedaan. Dit laatste trekt hij in de daarop volgende gedichten en 
verhalen soms tot in het extreme door, waardoor de taal zelf vaak onderwerp van een gedicht 
wordt en hij een van de dichters is die meta-poëzie schrijft. Het vertellen voor de 
Wereldomroep functioneerde bij Leefmans als een oefening en sterkte hem ook in het gevoel 
dat hij lol beleefde aan het schrijven. Daar kwam bij dat hij zich niet verplicht voelde elke keer 

                                                                                                                                                         
verhalen zaten in handschrift in het draaiboekenarchief en het handschrift is het kenmerkende handschrift van 
Leefmans. 
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een literair hoogstandje te leveren. Achteraf zegt hij dat hij “gewoon iets interessants wilde 
vertellen en niet perse iets literairs.”  

Alleen al door het feit dat de Wereldomroepverhalen zijn eerste gepubliceerde verhalen 
zijn, nemen ze een bijzondere plaats in binnen het oeuvre van Leefmans. Daar komt bij dat een 
aantal ( ‘Nederlands Verjaarsfeest’, ‘Surinaamse meisjes in Nederland’, ‘Holland Waterland’, 
‘’n Zondag in de zomer’, ‘Verlof in Nederland’ en ‘Hosz pitá’) geslaagde miniatuurtjes zijn, 
die de vraag oproepen waarom Leefmans niet meer van dit soort werk heeft geschreven. Het 
antwoord lijkt te liggen in zijn zucht tot experimenteren met taal, die hij in deze verhalen voor 
een groot publiek niet kon botvieren en in het feit dat hij zich meer wilde richten op zijn 
binnenwereld. Dat leverde ook interessant werk op, maar vermindert het gevoel niet dat het 
jammer is dat Leefmans niet meer werk in dit genre heeft geschreven. Door de onderwerpen 
die hij aansnijdt en het gebruik van volzinnen, staan ze binnen zijn oeuvre apart.  

De slotconclusie is dat de Wereldomroep Leefmans aan het schrijven van verhalen 
heeft gezet, waardoor hij ervaring opdeed met elementen die hij in zijn latere werk zou 
uitbouwen, terwijl dit minstens zes aardige verhalen opleverde, die helaas zijn vergeten. Maar 
voor de ontwikkeling van Leefmans als schrijver waren ze belangrijk. Een student aan het 
schrijven van verhalen zetten, dat was de bijdrage van de Wereldomroep aan de ontwikkeling 
van Leefmans en dus aan de ontwikkeling van de Surinaamse literatuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




