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12. INCIDENTELE MEDEWERKERS 

 
Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreek ik de literaire bijdragen van mensen die slechts een of een 
enkele keer met eigen oorspronkelijk werk voor de microfoon kwamen. Hiertoe behoren ook 
Johan Ferrier en Raúl Römer, hoewel zij veel spinverhalen hebben verteld, maar hierbij putten 
zij uit de orale traditie, waaraan ik een apart hoofdstuk heb gewijd. Van W. Halfhide en Carlo 
Elassaiss is slechts één verhaal bewaard gebleven. Bij Ferrier, Halfhide en Elassaiss geldt dat 
zij verder geen literair werk hebben gepubliceerd, zodat bij hen niet de subvraag gesteld kan 
worden welke rol hun Wereldomroepverhalen speelden in hun verdere oeuvre. Römer heeft 
wel een literair werk op zijn naam staan: Mari di Malpais, een adaptatie van het 
middeleeuwse Mariken van Nieumeghen, maar er is geen enkel verband tussen zijn 
Wereldomroepverhalen en dit toneelwerk, zodat ook bij hem voornoemde subvraag niet wordt 
gesteld. In dit hoofdstuk bespreek ik ook de zeven geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven 
bijdragen van Henk Dennert. Hij heeft wel enige gedichten gepubliceerd, maar staat vooral 
bekend als stimulator van de Antilliaanse literatuur. Bij hem komt wel de subvraag aan de 
orde.  

Biografische gegevens over Ferrier en Römer heb ik al in het hoofdstuk over orale 
literatuur gegeven. De paragrafen over de andere schrijvers beginnen kort met biografische 
gegevens, voorzover deze te achterhalen waren. Hierna geef ik een overzicht van de bijdragen 
die ze geleverd hebben, met een analyse ervan. Elke paragraaf eindigt met conclusies over het 
belang van de bijdragen. Aan het eind van het hoofdstuk komt de hoofdonderzoeksvraag aan 
de orde. Ik behandel de schrijvers in chronologische volgorde, waarbij de datum van hun 
eerste bijdrage het indelingscriterium is.  
  
Johan Ferrier 

Johan Ferrier is in Suriname en Nederland literair gezien bekend als verteller van 
spinverhalen, dus als doorgever van de orale traditie. Maar uit het draaiboekenarchief blijkt 
dat hij ook twee reisverhalen heeft geschreven over bezoeken aan het buitenland.202 Het eerste 
is uitgezonden op 19 december 1949 en is getiteld ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’. Het 
is verhoudingsgewijs een lange bijdrage. Het typoscript bestaat uit zeven volgetikte blaadjes 
A-4 formaat. Het tweede heet ‘Reis naar Italië’ en vermeldt als uitzenddatum 23 juni 1950. 
Deze bijdrage is even lang als de eerste. Er stond oorspronkelijk als spreker vermeld: “de 
Heer Joh. H. Ferrier”, maar dit is met de hand veranderd in: “Drs. Joh. H. Ferrier.” Op dit 
typoscript staat ook de aankondiging van de omroeper: “Wie verre reizen doet kan veel 
verhalen. Onze vriend en medewerker Drs. Johan Ferrier, een Surinaams onderwijzer, die op 
het ogenblik in Nederland zijn studies voortzet, heeft kortgeleden een bezoek gebracht aan 
Italië.203 Hij was er zo enthousiast over, dat hij ons vroeg of hij zijn landgenoten in Suriname 

                                                 
202 In zijn memoires [Jansen van Galen 2005: 57] vertelt hij dat hij vaak in de studio van de Wereldomroep zat 
“om zijn landgenoten op de hoogte te stellen van wat er in Nederland omgaat of Anansitories te vertellen.” Ik 
heb buiten de spinverhalen slechts deze twee bijdragen van Ferrier aangetroffen, maar de periode van 31 
augustus 1947 tot 18 februari 1949 ontbreekt geheel in het draaiboekenarchief. Het is dus mogelijk dat Ferrier in 
deze ontbrekende periode regelmatig voor de Wereldomroep sprak. 
203 Drs. is ook hier in de tekst met de hand bijgeschreven. De vermelding dat hij een onderwijzer is, is op dat 
ogenblik niet meer juist. Hij was toen al bezig te promoveren. Het is waarschijnlijk dat Van de Walle de intro 
heeft geschreven. De schrijver ervan kende Ferrier duidelijk al wat langer (“onze vriend”) want het is zeker dat 
hij en Ferrier elkaar kenden uit de tijd dat Van de Walle in Suriname was. Ferrier refereert daar zelf aan in: 
Jansen van Galen 2005: 41. Of de relatie tussen hen altijd vriendschappelijk was, valt niet meer te zeggen. Wel 
moeten ze een duidelijk verschil van mening hebben gehad, want Ferrier had toen een leidende rol in de Unie 
Suriname, waarin volgens Gobardhan-Rambocus [2001: 320] de toon werd aangegeven door lichtgekleurde 
Creolen, die zich verzetten tegen invoering van algemeen kiesrecht. Van de Walle gaf in zijn rapport Suriname 
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en op de Antillen daarover iets mocht vertellen. Ga je gang, zeiden we hier en zo komt het, 
dat Johan Ferrier uit Suriname iets zal vertellen over zijn reis naar Italië.”204 

Beide vertellingen worden nadrukkelijk aangekondigd als reisverhalen van een 
Surinamer. In het eerste gebeurt dit in de titel, ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’, in de 
tweede in de intro waar staat dat hij zijn landgenoten in Suriname en op de Antillen graag iets 
wil vertellen. Het schept de verwachting dat hij een Surinaams referentiekader gebruikt, dus 
vergelijkingen treft met Suriname. 

‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ begint met het noemen van een aantal plekken 
die Ferrier in Brussel heeft bezocht: de Grote Markt, het Paleis van Justitie, de Kerk van Onze 
Lieve Vrouwe der Overwinning, het Monument van de Onbekende Soldaat, de 
Cinquantenaire, pleinen en terrasjes. Slechts over de Grote Markt en het Paleis van Justitie 
weidt hij met een paar zinnen uit. Op de Grote Markt voelt hij zich op historische bodem, 
“want men wijst je de plek aan, waar Egmond en Hoorne werden onthoofd, vertelt je 
bijzonderheden van de verschillende geveltjes, die natuurlijk reeds je aandacht trokken, omdat 
door de Amsterdamse geveltjes je belangstelling voor dergelijke gevelversieringen reeds 
wakker is gemaakt.” Het Paleis van Justitie is vooral interessant om het prachtige uitzicht dat 
je daar hebt, “want als je […] over de borstwering naar beneden kijkt, dan zie je de stad onder 
je liggen en zie je de rook van de fabrieken de meestal rode daken tekenen in tinten van licht – 
tot donkerrood, waar de eigenlijke lichtere kleur van de gebouwen dan sterk afsteekt.” Uit 
deze zin blijkt de intentie van Ferrier om een fraaie beschrijving van het uitzicht te geven. 
Over andere plekken in Brussel weidt hij niet uit. Zo beveelt hij wel “de Musea” aan en hij 
voegt eraan toe dat hij het Museum Wiertz “het merkwaardigste vond”, maar waarom hij dat 
vond, vermeldt hij niet, zodat het lijkt alsof hij zich richt tot mensen die de Brusselse musea 
kennen en dus ook weten wat het merkwaardige aan dit museum is, net zoals hij er eerder van 
uitging dat zijn Surinaamse publiek weet wie Egmond en Hoorne waren. Nu is dat laatste 
misschien niet ten onrechte, omdat de Nederlandse geschiedenis in die tijd nog volop op de 
Surinaamse scholen werd onderwezen, maar het is uiterst dubieus dat zijn Surinaamse publiek 
wist dat Wiertz een Belgische schilder is, laat staan wat het bijzondere is van het museum dat 
aan hem is gewijd. 

Ferrier heeft het niet alleen over gebouwen, hij vertelt ook over mensen in Brussel. Hij 
zag een oude vrouw kantklossen: “Wat die toveren kan met speldjes en draadjes.” Ze klaagt 
over een vermoeide rug van het lange zitten. Door wat hij ziet en hoort is hij de prijs van “de 
verschillende kantjes, zakdoekjes en kraagjes” met andere ogen gaan bekijken. Uit Nederland 
komend verbaast hij zich dat in de etalages van alles te koop ligt: “Niets op de bon! Vlees, 
textiel en zo kon je zo maar kopen. Dat was prachtig.” Maar zijn waardering verandert als hij 
hierover “met gewone werklieden” spreekt en hoort “dat de goederen niet te betalen zijn voor 
de doorsnee werkman”. Ferrier laat de luisteraar zelf de conclusie trekken dat de Belgen dus 
ook met de naweeën van de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, zij het op een andere 
manier dan de Nederlanders. Op de terrasjes krijgt hij een indruk van de aard van de Belg: 
“Een vrijer en vrolijker type dan de doorsnee-Nederlander […]. Maar naar het schijnt allen 
boordevol problemen […] als de Koningskwestie, de Benelux, de hoge prijzen en wat al niet 
meer.” 

                                                                                                                                                         
een vernietigend oordeel over deze elite en hun ingenomen standpunt. Ik betwijfel of er dus inderdaad sprake 
was van vriendschap, temeer omdat Ferrier me vertelde dat hij bij de Wereldomroep niet met Van de Walle te 
maken had gehad, omdat deze pas later kwam. Dat is feitelijk niet juist, maar het wijst op verdringing bij Ferrier. 
 
204 Het is de enige keer dat ik in de draaiboeken aantrof dat een schrijver zichzelf aanbood. Uit het bewaard 
gebleven verhaal van Halfhide blijkt dat hij dit ook heeft gedaan. (Zie verderop in dit hoofdstuk). Van Van de 
Walle weet ik dat Boeli van Leeuwen dit ook deed, als hij geld nodig had. Maar het zijn hoge uitzonderingen; in 
verreweg de meeste gevallen lag het initiatief bij de Wereldomroep. 
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Het gedeelte over Parijs begint bijna lyrisch: “Als je Parijs bezocht hebt, dan kan je 
begrijpen, waarom de Fransman over deze stad spreekt als over zijn bruidje, waarom de 
vreemdeling die er eens geweest is, steeds weer een soort heimwee voelt naar deze stad. Want 
ofschoon ik door de beperkingen op het gebruik van electrisch licht Parijs niet gezien heb als 
de Ville Lumière (de lichtstad) en ik door de vergaderingen slechts nu en dan een stukje van 
Parijs kon zien, moet ik wel zeggen, dat er van het geheel een haast onbeschrijflijke charme 
uitgaat.” Als een Fremdkörper staat in deze passage de mededeling dat hij door de 
vergaderingen slechts nu en dan een stukje Parijs kon zien. Er blijkt uit dat Ferrier in Parijs is 
om te vergaderen en hij gaat er kennelijk vanuit dat zijn luisteraars weten om wat voor 
vergaderingen het gaat. Hij laat in deze passage overigens niet na zijn luisteraars erop te 
wijzen dat ook Parijs met de naweeën van de oorlog te maken heeft. 

Met smaak beschrijft hij vervolgens de Étoile, waar hij kennis maakt “met het 
onbegrijpelijke Franse verkeer. Een gewirwar van door en langs elkaar snellende auto’s, 
karren en fietsen, de met een fluitje en een witte staf gewapende verkeersagent, die naar het 
schijnt zich slechts bezig houdt met het zwaaien van zijn staf. Maar dan hoor je plotseling het 
schrille fluitje, gevolgd door het knarsen van remmen en het verkeer is in een andere baan 
gelegd. Vermakelijk ook de chauffeurs tegen elkaar te horen schelden. Ik heb nog nooit 
chauffeurs bij het minste of geringste elkaar zo heerlijk ervan langs horen geven als hier.” 
Hierna beschrijft hij het uitzicht vanaf de Eiffeltoren, waarbij hij inzoomt op de Sacré Coeur 
wat eindigt met een geslaagde beeldspraak: “De Sacré Coeur, die op zichzelf prachtig is en 
die vanuit de lagere delen van de stad zo prachtig getekend is in het laatste zonnelicht, als de 
zon na deze lagere delen verlaten te hebben afscheid van Parijs neemt met een laatste kus aan 
de koepel van de Sacré Coeur.”  

De kus van de zon aan de koepel brengt hem op de liefde: “Een kusje. Ach, wat wordt 
er niet gekust en geliefd in Parijs […]. Overal kan je ze zien, de verliefde en minnende 
paartjes, in de parken, in de metro, in de bus. En als je er een opmerking over maakt, dan 
antwoordt er een uit je gezelschap: Ach mijnheer, ici on fait l’amour comme passé-temps 
[sic]. Als tijdverdrijf de liefde. Het heeft er werkelijk heel veel van.” Door de toegevoegde 
vertaling laat Ferrier zien dat hij er niet vanuit gaat dat zijn Surinaamse publiek de Franse taal 
beheerst. 

Na deze levendige beschrijvingen volgt een minder geïnspireerd stuk waarin de Notre 
Dame, de vlooienmarkt, de Vogelmarkt, het Palais des Invalides, het Pantheon, het Louvre, de 
Hallen, de Seine, Montmartre en het Quartier Latin worden genoemd zonder dat Ferrier er 
veel over vertelt. In dit stuk zijn twee opmerkingen interessant omdat ze direct of indirect met 
Suriname te maken hebben. Over het Pantheon zegt hij dat daar Frankrijks groten begraven 
liggen, “waaronder ook de negergouverneur Eboué, ons welbekend uit de laatste 
wereldoorlog.” Ferrier heeft het over Félix Éboué, die leefde van 1885 tot 1944. Hij was 
geboren in Cayenne, Frans Guyana, het buurland van Suriname. Hij ging in Franse koloniale 
dienst en werd in 1936 gouverneur van Guadeloupe als eerste zwarte die ooit gouverneur 
werd. In 1939 werd hij gouverneur van Tsjaad. In 1940 was hij de eerste gouverneur die de 
regering in ballingschap van Charles de Gaulle steunde, waarna hij werd benoemd tot 
gouverneur-generaal van heel Frans Equatoriaal Afrika.205 Met het noemen van Éboué als een 
van Frankrijks groten die in het Pantheon begraven liggen toont Ferrier dat hij er trots op is 
dat een kleurling uit het naburige Frans Guyana tot het allerhoogste ambt kon opklimmen 
binnen het Franse koloniale systeem, iets wat in Nederland nog niet mogelijk was. 

Een directe verwijzing naar Suriname maakt Ferrier als hij op een terras in 
Montparnasse zit en kijkt naar het flanerende publiek: “Wat een verschillende typen zijn er in 
Parijs. Je hebt er mensen van allerlei ras en van allerlei nationaliteit en kleur. En je kan het 

                                                 
205 Gegevens ontleend aan de.wikipedia.org/wiki/Félix Éboué 
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niet laten vergelijkingen te treffen met de grote verscheidenheid, die je ook in ons land hebt.” 
Ferrier geeft hiermee aan dat hij zich in zekere zin thuis voelt door de aanblik van allerlei 
rassen. Het is een gevoel dat meer Surinamers hadden als ze in die tijd in Parijs kwamen, 
onder andere ook Hugo Pos [Zie: De Roo 1986: 28/29]. Ferriers opmerking laat zien dat 
Frankrijk dan al een multi-culturele samenleving is. Uit het feit dat hij de aanblik van allerlei 
rassen opmerkt in Parijs en dus iets opmerkelijks vindt, blijkt dat hij dit in Nederland niet 
gewend was. 

Hierna volgt een passage over het Parijse openbaar vervoer waarbij hij benadrukt dat 
het goedkoop is. Tenslotte beschrijft Ferrier nog twee aspecten van het Parijse leven: uit eten 
gaan en het nachtleven. Hij noemt Parijs “de stad van de lekkerbekken”. De chefs komen 
vragen of het lekker is, of komen zeggen dat je iets langer moet wachten omdat het gerecht 
een van zijn spécialités is. Ze zijn teleurgesteld als je te vlug moet eten. Dan zeggen ze: “Maar 
mijnheer, dan kunt U niet van Uw eten genieten”. Ferrier voegt eraan toe: “Inderdaad, waar 
het bij het eten om gaat, is het genieten.” In het deel over het nachtleven noemt hij 
verschillende mogelijkheden: muziekoptredens, de Comédie francaise, studentencabaretjes en 
shows. Van de laatste noemt hij het Casino de Paris en de Follies Bergères eufemistisch 
“groots-opgezette shows met uitstalling van veel vrouwelijk schoon.” Of hij deze shows ook 
met eigen ogen heeft gezien, wordt niet duidelijk. 

In ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ ligt de nadruk op wat Ferrier als reiziger 
meemaakt. In het gedeelte over Brussel beslaat dit 34 regels, terwijl er 16 over de historie 
gaan. In het deel over Parijs is dat respectievelijk 131 regels tegenover 30. Over Brussel is het 
deel over het kantklossen, dat hem anders tegen de prijzen deed aankijken, het uitvoerigste: 
24 regels. Over Parijs is dat het deel over uit eten gaan met 23 regels, met daarop volgend de 
uitweiding over het goedkope openbaar vervoer met 16 regels. Het tellen van de regels mag 
misschien ridicuul lijken, maar het is wel een indicatie voor wat Ferrier het meest opvalt: 
genieten van eten en de prijzen. Het verhaal geeft mede hierdoor vooral een tijdsbeeld. 

Op sommige plaatsen is te zien dat Ferrier probeert mooie omschrijvingen te geven. 
Ook de opbouw geeft hij aandacht, want hij zorgt voor vloeiende overgangen. Het verhaal 
blinkt niet uit in literaire waarde, met name doordat Ferrier te weinig details vertelt. Het is wel 
een enthousiast verteld verhaal, waarbij de kwalificatie “prachtig” het meest valt, zes maal in 
totaal. Verder komen termen voor als “onbeschrijfelijke charme”, “onvergetelijke aanblik”, 
“mooi aangelegd”, “genieten van sprankelende lichtjes” en “vol bewondering”.  

In opzet vertoont ‘Reis naar Italië’ veel overeenkomsten met ‘Een Surinamer ziet 
Brussel en Parijs’. Ferrier gaat van stad naar stad: Milaan, Florence, Rome, Vaticaanstad, 
Pompeii en Napels. Van elke stad roemt hij een aantal bezienswaardigheden, daarbij noemt 
hij ze vaker dan dat hij echt een beschrijving ervan geeft. Het zijn vooral historische 
gebouwen die hij noemt, waarbij hij telkens zegt uit welke perdiode ze stammen. Ook de 
namen van kunstenaars komen rijkelijk voor zonder dat hij echt op hen ingaat. Een voorbeeld 
hiervan is wat hij over Florentijnse kunstenaars zegt: “Giotto door zijn schilderstukken, 
Andrea Pisano, Orcagna en andere grote meesters door hun architectuur en beeldhouwwerken, 
hebben ieder op eigen typische wijze bijgedragen tot de schoonheid van de door de natuur 
reeds zo rijk begenadigde stad.” Het is name dropping zonder informatieve waarde voor een 
publiek zonder klassieke opleiding.  

Net als in “Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ komt het voor dat je verwacht dat 
Ferrier meer over iets gaat vertellen, terwijl hij dat niet doet. Zo bezoekt hij in Rome de 
catacomben met als gids een priester die hem met een flambouw bijlicht. Ferrier zegt dan: 
“Ondertussen vertelt hij je op gezellige toon alle bijzonderheden.” Je verwacht dan op z’n 
minst een enkele bijzonderheid te horen, maar de volgende zin luidt: “Natuurlijk zult U ook 
wat willen horen van het moderne Rome.” 
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Ook in ‘Reis naar Italië’ staan zinnen waar een zekere literaire pretentie niet aan 
ontzegd kan worden. Zo zegt hij over het Colosseum: “Wat zouden deze stenen, als ze 
spreken konden, al niet vertellen van gruwelen, wreedheden, heldenmoed en 
geloofsvertrouwen, van gladiatoren, leeuwen, martelaren, van juichend en zich aan de 
bloedlucht dronkenademend publiek, van in zwijm vallende jonkvrouwen, en van machtige 
caesars.” Nog een overeenkomst met zijn eerdere reisverhaal is dat hij weinig ontmoetingen 
met mensen heeft. In Florence raakt hij in gesprek met een inwoner die bemerkt hoe Ferrier al 
het moois van Florence waardeert. In Rome trekt een vriendelijke Italiaan hem aan zijn jas om 
hem te wijzen op het Palazza Venezia, waar Mussolini woonde. Over zijn ontmoetingen met 
Italianen in het algemeen zegt hij: “Wat je […] dadelijk opvalt is het opgewekte humeur van 
de Italianen, hun hulpvaardigheid en hun belangstelling voor alles wat je van je land en van 
jezelf vertellen kunt.” Veel meer dan dit vertelt hij niet over zijn ontmoetingen met Italianen, 
hoewel hij er, zo blijkt uit een tussenzinnetje, niet op vakantie is. Hij zegt namelijk dat je in je 
vrije tijd praktisch niets anders doet dan naar musea en basilieken gaan. Wat hij dan in zijn 
werktijd in Italië doet, vermeldt hij niet, alweer een overeenkomst met het eerdere verhaal. 

Het grootste gedeelte van ‘Reis naar Italië’ gaat over historische gebouwen, 
kunstwerken en figuren. Niet minder dan 142 regels gaan over het verleden, terwijl dat er 
maar 50 over het heden zijn. Wat Ferrier zegt als hij overgaat van Florence naar Rome, is in 
feite een abstracte samenvatting van het hele stuk: “Na Firenze Roma! Voelde je je in het 
rustige Florence bij tijd en wijle in de historie teruggeplaatst, in Rome tuimel je als het ware 
van de ene eeuw in de andere. […] Je loopt er de eerste dagen als in een droom rond. Een 
droom van onwerkelijkheid, want je geschiedenisboeken zijn nu levend van inhoud geworden. 
Alles opnoemen zou te ver voeren”. Ferrier is opgewonden omdat hij de schoonheid van wat 
hij in zijn opleiding aan historische en culturele bagage over het klassieke Europa meekreeg, 
nu met eigen ogen ziet. Het is zoveel dat hij niet alles kan opnoemen, zegt hij. Toch noemt hij 
veel zonder daarbij verdere bijzonderheden over de genoemde gebouwen, kunstwerken en 
kunstenaars te geven. Veel sterker dan in ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ positioneert 
Ferrier zich als een bezoeker die al kennis heeft van wat hij ziet en die kennis ook bij zijn 
luisteraars aanwezig acht, omdat hij ervan uitgaat dat ook zij dezelfde Eurocentrische 
opleiding hebben gehad.  

Geheel in deze lijn is dat hij wel meldt als iets anders is dan wat hij erover heeft 
geleerd. Dit gebeurt in Rome: “Je bezoekt er het Pantheon, […] kijkt op het Kapitool 
verbaasd, omdat je de ganzen niet hoort.” De ganzen, zegt Ferrier, en een verdere toelichting 
ontbreekt, waaruit blijkt dat hij ervan uitgaat dat ook de luisteraar gakkende ganzen bij het 
Capitool verwacht. Eenzelfde veronderstelde gemeenschappelijke kennis van spreker en 
luisteraar blijkt uit het gebruik van het lidwoord de als hij het museum in Pompeii bezoekt en 
vertelt wat daar achter glas wordt bewaard: “Munten, beeldjes, vaatwerk, druivenpers, enz. de 
versteende trouwe schildwacht, die tot het uiterste op zijn post bleef en zijn neus beschermend 
met zijn hand de dood vond, de versteende hond in de straat gestikt, enz. enz.”  

De enige keer dat hij in ‘Een reis naar Italië’ iets aan zijn Surinaamse publiek uitlegt, 
waarvan hij vermoedt dat het niet weet waar hij het over heeft, gebeurt als hij het heeft over 
het moderne Italië. Hij legt dan uit wat scooters zijn: “een soort motorfietsen, die erg veel op 
kinderstepjes lijken”. Als men in de Romeinse oudheid scooters had gehad, zouden we deze 
originele verduidelijking van Ferrier hebben moeten missen.  

Was ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ al een enthousiast verhaal, in ‘Reis naar 
Italië’ kent zijn bewondering werkelijk geen grenzen. Weer is prachtig de meest gebruikte 
kwalificatie (zeven keer), gevolgd door schoonheid (vijfmaal) en mooi (drie keer). Daarnaast 
komt een keur van andere lovende kwalificaties voor: “aan kunstschatten zo rijk”, 
“basiliekenpraal”, “flonkerend Rome”, “rijkdom aan bloemen”, “wonderschoon”, “je moet 
wel poëtisch worden”, “indrukwekkend”, “rijke verleden”, “grote meesters”, “renaissance in 
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hoogste bloei”, “onvergetelijk werk”, “machtig bouwwerk”, “heel indrukwekkend”, 
“overweldigend”, “harmonisch ontworpen”, “eerbiedige stilte”, “juweeltje” en “een schilderij 
waar je niet op uitgekeken raakt”. De meeste aandacht geeft Ferrier aan Vaticaanstad (55 
regels). 

Ferrier heeft het niet alleen over de schatten uit het verleden. Het uitvoerigst over het 
heden is hij over een bezoek aan een werkplaats waar cameeën worden gemaakt. Dit zijn 
voorstellingen in reliëf doordat de achtergrond is weggeslepen. Ze worden gebruikt bij 
sieraden en ringen. Onderweg naar Pompeii bezoekt hij deze werkplaats. Ferrier hierover: 
“Uit zeeschelpen worden de Cameeën en steentjes voor ringen vervaardigd, terwijl deze 
zeeschelpen ook verwerkt worden tot artistieke lampjes. Daarnaast ook inleg- en uitsnijwerk 
van schildpad. Je vraagt jezelf dan af, of dat ook niet bij ons zou kunnen. We hebben ook van 
die grote schelpen, en schildpad vind je als het ware zonder moeite aan ons strand. De 
vaardigheid, die de werkers hier bezitten, en die hun in staat stelt alles na te maken? Die 
krijgen onze jongens en meisjes bij oefening ook wel. Een geduldwerkje is het zeker. Maar als 
je het resultaat ziet en bemerkt, welke prijzen ervoor worden betaald, dan bemerk je ook, dat 
de moeite wel beloond wordt.” De passage eindigt dus met een verwijzing naar wat in 
Suriname ook zou kunnen.206 

Soms spiegelt hij heden en verleden. Naar aanleiding van het Colosseum verzucht hij:             
“ ‘Panem et circenses’ – brood en spelen, om het Volk in bedwang te houden. Toen! En nu!” 
Concrete voorbeelden uit het heden geeft hij echter niet. Hij vergelijkt het heden en verleden 
ook als hij het heeft over Mussolini, die vanaf een klein balkonnetje van het Palazza Venezia 
het Italiaans volk toesprak. Ferrier laat hierop volgen: “Men spreekt nu nagenoeg niet meer 
over hem en schijnt hem zo gauw mogelijk te hebben willen vergeten.” 

In Rome valt het Ferrier op dat er geen middenstand schijnt te zijn: “Het is óf grote 
rijkdom en welstand, óf armoede.” Er zijn moderne woonwijken met ruime parken en pleinen, 
“maar je kan er ook de krotten en dichtbevolkte achterbuurten zien.” In Napels geniet hij van 
het mooie uitzicht op de baai, maar “rondom dit mooie, zie je armoede. Armoede, die spreekt 
uit de sloppen en stegen van het havenkwartier, uit de kleding van de mensen. Armoede, die 
mede het gevolg is van de werkeloosheid, die je overal tegengrijnst, die spreekt uit de veertig 
of meer man, [die] staan te kijken naar die ene, die werkt. Italië is ook hierin het land der 
bittere tegenstellingen.” Merkwaardig is dat Ferrier zegt dat Italië ook hierin het land der 
bittere tegenstellingen is, terwijl er in zijn hele verhaal geen enkele andere bittere 
tegenstelling voorkomt.  

De aannames van Ferrier over zijn luisteraars en zijn positionering zijn historisch 
gezien niet zo verwonderlijk. Zoals al gezegd maakte hij deel uit van de Creoolse elite. Deze 
had de Europese cultuur als ideaalbeeld. In zijn geautoriseerde biografie zegt hij dan ook: 
“Wij streefden naar de vorming van goed opgeleide mensen die later hun plaats zouden 

                                                 
206 Dat Ferrier hier voorstelt de zeeschildpadden te gebruiken als materiaal voor cameeën en ze hier dus voor te 
gaan vangen, zal misschien verwondering wekken, omdat deze dieren beschermd zijn. Dat waren ze toen 
helemaal niet. Integendeel. Ik vond bijvoorbeeld een door de West-Indische afdeling op 18 april 1947 
uitgezonden kookrubriek door mevrouw R. Seppen-de Wekker. Zij geeft een recept voor biefstuk van schildpad 
en vertelt ondertussen dat er ruime aanvoer is als de schilpadden eieren gaan leggen, omdat ze dan het 
makkelijkst te vangen zijn. Ze vertelt ook dat men schildpadsoep “op Curaçao en ook in Suriname heus niet 
uitsluitend uit een conservenblikje hoeft te tappen. Omdat het echte schildpadvlees goedkoper is dan 
bijvoorbeeld rund- of varkensvlees, kunt U een heerlijke schildpadsoep maken”. Edith van der Wal van 
Tortugaruba, de Arubaanse stichting die zich beijvert voor de bescherming van de zeeschildpadden, deelde mijn 
verontwaardiging over deze kookrubriek niet. Het was volgens haar toen geen probleem, omdat er alleen 
gevangen werd voor lokale consumptie. Het probleem ontstond toen er op industriële basis op schildpadjacht 
werd gegaan.  
Het verbaast me overigens dat Ferrier geen vergelijking trekt tussen een camee en het houtsnijwerk en de 
kalebasversieringen van de marrons in Suriname. Van de Walle [1945: 10] spreekt dan ook lovend over hun 
houtsnijwerk. 
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kunnen innemen in een moderne Surinaamse samenleving. Ons ideaal was hen tot de 
Westerse cultuur te brengen, met het Nederlandse onderwijs als voorbeeld.” [Jansen van 
Galen 2005: 38]. Italië is een van de belangrijkste bakermatten van deze cultuur en hij laat in 
deze bijdrage zien dat hij op de hoogte is van wat er te zien is, ook al voordat hij het heeft 
gezien. Hij neemt deel aan deze Europese cultuur, evenals dat hij veronderstelt dat zijn 
luisteraars dat ook doen. Wat dit betreft is ‘Reis naar Italië’ een interessant cultureel 
document omdat het over de kwestie van culturele oriëntatie niet theoretiseert, maar de 
schrijver de zijne in een op het oog gewoon reisverhaal blootgeeft.  

Het is helemaal niet onmogelijk dat Ferrier ‘Reis naar Italië’ bedoeld heeft als een 
versluierde vorm van propaganda voor culturele oriëntatie op Europa in een tijd dat die 
oriëntatie in Suriname ter discussie stond [Zie: Jansen van Galen 2005: 37/38]. Aanwijzingen 
hiervoor zijn in dit geval het feit dat Ferrier zelf vroeg of hij dit verhaal mocht vertellen en het 
feit dat hij zo verschrikkelijk enthousiast is dat hij met eigen ogen heeft gezien hoe mooi, 
schoon, prachtig, harmonisch, indrukwekkend en wat niet al in werkelijkheid is wat hij 
voordien slechts uit zijn geschiedenisboekjes kende. Een droom kwam uit voor hem. De 
boodschap aan de luisteraars is dan ook: kijk hoe mooi die Europese cultuur is, gooi al die 
schoonheid niet weg. Het is een actuele boodschap in die tijd, want er werd stevig 
gediscussieerd over de richting die het cultuurbeleid op moest gaan. Die discussie woedde al 
een tijdje in de Surinaamse studentenkringen in Nederland en Ferrier zal van deze discussie 
ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest.207 

Wie in de stellingname van Ferrier in de kwestie van culturele oriëntatie op Europa 
een tegenstelling ziet met de Ferrier die vaak spinverhalen vertelde en zo de eigen orale 
traditie mede vastlegde, heeft geen oog voor het hybride karakter van de Caribische cultuur. 
Voor Ferrier was het geen kwestie van of – of, maar van en – en. Hij wilde de mooie verhalen 
uit het verleden bewaren (en als oud-schoolmeester hield hij ook van vertellen) en hij wilde 
tegelijk dat zijn landgenoten zich de mooie cultuur van Europa eigen maakten. De hybride 
mens kenmerkt zich nu eenmaal doordat hij in zijn handelen vooral situationele keuzes maakt, 
waarmee ik bedoel dat hij vanuit de verschillende componenten die hem hebben gemaakt tot 
wat hij is, die component aanspreekt die in een bepaalde situatie het meest effectief is, of het 
meest aan zijn behoefte voldoet. 

‘Een reis naar Italië’ is dus vooral belangrijk doordat het een document is in de 
discussie over de vraag op welke cultuur men zich in Suriname moet richten. De boodschap 
wordt op een originele manier gegeven: in de vorm van een reisverhaal. Het is geen literair 
hoogstandje om dezelfde reden als ‘Een Surinamer ziet Brussel en Parijs’ dat niet is. Toch 
hebben ze hun literair-historisch belang. Het eerste verhaal geeft een tijdsbeeld en het tweede 
is een document in de vorm van een verhaal in een destijds actuele discussie. Bovendien zijn 
ze de enige oorspronkelijke verhalen van Ferrier, die bekend zijn. Daarnaast behoren ze met 
verhalen van Albert Helman tot de eerste reisverhalen van een Surinaamse auteur. Het is de 
Wereldomroep die dit mogelijk heeft gemaakt. 
 

Henk Dennert 
Biografische bijzonderheden over Henk Dennert zijn schaars. Hij is geboren op 29 

september 1930 in Willemstad, Curaçao, en trouwde op 6 juni 2003 met Mitsuko in Japan.208 
Hij kwam na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland om te studeren. Daar werd hij actief in 
het studentenleven. Hij was redacteur van het studentenblad Noticiero. Ook in het literaire 
vlak was hij actief. Hij publiceerde enkele essays over de Antilliaanse literatuur en enkele 
gedichten in het tijdschrift Christoffel [Zie: Rutgers 1994: 23, 210, 215]. Het bekendst werd 

                                                 
207 Getuige de oprichting eind 1950 van Wie Eegie Sanie. Zie hiervoor het hoofdstuk over deze culturele 
vereniging. Ferriers bijdrage stamt uit hetzelfde jaar: 23 juni 1950. 
208 Zie de website http://www.dennert.info.  
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hij als mede-redacteur van Cola Debrot bij het tijdschrift Antilliaanse Cahiers (1955-1967). 
Rutgers [1994:215] over het literaire belang van Henk Dennert: “Zijn incidentele poëtische 
bijdragen vielen niet erg op. Zijn grootste belang lag in zijn medewerking aan het C.C.C. en 
andere culturele organisaties.” Henk Dennert vertrok naar Japan, waar hij op 24 december 
2006 overleed.209  

Uit het draaiboekenarchief blijkt dat Henk Dennert tussen 9 februari 1952 en 13 
februari 1953 elf keer een bijdrage aan de West-Indische uitzending heeft geleverd. In 
chronologische volgorde waren dit: 
 
9-2-1952: De Antilliaanse studenten en zijn “kast” [sic]. 
1-3-1952: De vacantie van een Antilliaanse student. 
7-4-1952: De Antilliaanse student en zijn verenigingsleven. 
2-5-1952: Mr. Cola Debrot – 50 jaar. 
28-7-1952: Amsterdam – Curaçao. 
11-10-1952: Het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 
24-1-1953: Een bijdrage in het Papiaments over Círculo Patriótico. 
13-2-1953: De Watersnood. 
20-4-1953: De bekendheid van de Antillen in Nederland. 
13-3-1954: Ligt de fout niet bij ons? 
 

De Papiamentse versie van het verhaal over Círculo Patriótico ontbreekt, maar het 
grootste deel van de samenvatting in het Nederlands is wel bewaard gebleven. Van het 
verhaal over het Koninklijk Instituut voor de Tropen ontbreekt de tweede pagina. Verder had 
Henk Dennert op 18 november 1952 nog een bijdrage over de activiteiten van de Antilliaanse 
studentenvereniging, maar deze gaat alleen over feitelijkheden, zodat ze buiten het kader van 
dit onderzoek valt. 

Debrot en Dennert vormden van 1955 tot 1967 samen de redactie van het tijdschrift 
Antilliaanse Cahiers.210 Zo lang samen een redactie vormen kan alleen als men samen door 
één deur kan. Maar Rutgers wijst erop dat Dennert in 1952 kritiek had op Debrots dichtbundel 
Bekentenissen in Toledo uit 1945. Hij verweet Debrot on-Antilliaans te zijn, omdat het 
tropische element zelden bij hem voorkomt. “Volgens Dennert is Debrot Europees waardoor 
het persoonlijke element verloren is gegaan.” [Rutgers 1994: 234].  

Ook uit 1952 stamt Dennerts Wereldomroepbijdrage over de vijftigste verjaardag van 
Cola Debrot. Van de kritiek die hij had op Bekentenissen in Toledo is daarin niets meer te 
horen. Hij vertelt er over het leven van Cola Debrot waarbij hij stelt dat deze zijn 
vermaardheid mede door zijn trekkersgeest verwierf, die hij in verband brengt met zijn 
Antilliaanse afkomst: “Het viel hem niet makkelijk in één land te blijven en het 
cosmopolitische Antilliaanse bloed sterkte zijn verlangen grote reizen te maken, om andere 
landen en mensen te leren kennen. De ervaringen, tijdens die reizen geput, zouden geheel ten 
nutte van zijn toekomstig werk komen.” Hij noemt hierbij de roman Bewolkt bestaan. Hij 
besluit met het gedicht ‘Het Eiland’ dat het volgende duidelijk moet maken: “Ondanks al zijn 
reizen en zijn talrijke vrienden in het buitenland is er een plek op de aarde, die hij nooit 
vergeet, en dat is het gebied van de Nederlandse Antillen.” 

Hoe is het te verklaren dat Dennert in 1952 in de ene bijdrage Debrot verwijt on-
Antilliaans te zijn en in de andere hem roemt om zijn cosmopolitische Antilliaanse bloed? Dit 
komt doordat Dennert situationeel gebonden schrijft. De bijdrage ter gelegenheid van de 
vijftigste verjaardag van Debrot moet vooral een eerbetoon zijn aan “een literator van grote 

                                                 
209 De datum van overlijden heb ik gekregen van Tycho de Back van de consulaire afdeling van de Nederlandse 
ambassade in Tokio. 
210 Het eerste jaar maakte ook Jules de Palm deel uit van de redactie. 
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vermaardheid”. Zijn kritiek op Bekentenissen in Toledo stamt uit een heel andere context, die 
valt op te maken uit zijn bijdrage over Círculo Patriótico op 24 januari 1953. Hij vertelt hierin 
dat hij met een groep studenten de culturele kring Círculo Patriótico heeft opgericht. Over het 
doel van de kring zegt hij: “Een van de voornaamste punten op het programma is, de 
Antilliaanse cultuur meer bekendheid te geven, en dat niet alleen onder de Antilliaanse 
studenten zelf, maar ook onder het Nederlandse volk. Een tweede punt is, te komen tot een 
bevordering van deze cultuur.” De bevordering van de landstaal is ook een doelstelling, zo 
blijkt als hij het heeft over al gehouden bijeenkomsten in Amsterdam: “Op deze 
bijeenkomsten wordt er over het Papiamentoe in het Papiamentoe gesproken. Immers een van 
de doelstellingen van de Círculo Patriótico is ook de landstaal te bevorderen.” Op de 
samenkomsten van de kring werden ook gedichten van Antilliaanse dichters voorgedragen. 
Daarnaast kreeg de muziek aandacht: “Vaak worden er platen gedraaid, met het doel de 
aanwezigen te wijzen op de oorspronkelijke muziek, die nog geenszins verloren is gegaan, 
maar wel dreigt op te houden te bestaan, indien wij voortgaan deze te verwaarlozen.” Hieruit 
blijkt dat conservering van het bestaande cultuurgoed ook een doelstelling is. Dennert vat het 
doel van de Círculo Patriótico als volgt samen: “De oprichting van de Círculo Patriótico 
bedoelt dus in feite een stimulans te zijn.” 

Dennert is optimistisch over de resultaten tot dan toe: “De Círculo Patriótico heeft in 
Nederland niet alleen bij de studenten veel sympathie gevonden, maar men is ook tot de 
ontdekking gekomen, dat van Nederlandse zijde grote belangstelling bestaat voor het werk, 
dat tot doel heeft de Antilliaanse cultuur in zekere zin te verheffen.”  

Dennert vertelt dit allemaal op 24 januari 1953. Dat betekent dat hij zich in 1952 al 
sterk maakte voor de herwaardering van de Antilliaanse cultuur en het Antilliaan-zijn, wat 
verklaart dat hij teleurgesteld is in de Debrot die naar voren komt in de bundel Bekentenis in 
Toledo.211 

Aanleiding voor de oprichting was de ervaring van enkele studenten in verschillende 
bibliotheken. Ze voelden dat ze weinig wisten van de eigen cultuur. Daarom wilden ze iets 
naslaan over de Curaçaose literatuur maar ze kwamen tot “hun ontsteltenis […] tot de 
ontdekking […] dat er vrijwel niets was op het gebied van de [sic] Antilliaanse poëzie en 
proza.” Dat kon zo niet blijven, vonden zij. We zien hier een verschijnsel dat vaker een rol 
speelde bij het ontstaan van een positievere waardering van de Caribische culturen. In 
confrontatie met Nederland ontstaat belangstelling en waardering voor de eigen culturele 
achtergrond, waarin men zich dan gaat verdiepen.  

Het ontbreken van gegevens over de Antilliaanse literatuur mag dan de aanleiding zijn 
Círculo Patriótico op te richten, hierboven bleek al dat het doel veel breder werd: bekendheid 
geven aan Antilliaanse cultuur, bevordering van deze cultuur, bevordering van het 
Papiaments, conservering van het bestaande Antilliaanse cultuurgoed en verheffing van de 
Antilliaanse cultuur. De plannen waren groots: niet alleen waren er al activiteiten in 
Amsterdam geweest, Círculo Patriótico was ook van plan op de Antillen zelf actief te worden. 
Dennert noemde dit “op de Antillen zelf belangstelling wekken”. Hij stelde zich voor op de 
Antillen “een kern” te vormen “van waaruit gewerkt kan worden”.  

Van Círculo Patriótico is verder nauwelijks meer gehoord. Emy Maduro noemde de 
beweging [Oostindie/Maduro 1986: 215] en in haar voetspoor noemt Oostindie Círculo 

                                                 
211 Ik denk dat ook onbekendheid van Dennert met de ideeën van Debrot over de Antilliaanse cultuur een rol 
speelde. Debrot was op Curaçao intens betrokken bij de oprichting van het Cultureel Centrum Curaçao. Hij 
maakte zich daar sterk voor min of meer dezelfde zaken als  Círculo Patriótico deed [Zie: Helman/De Roo 1988: 
68-73]. Dennert was toen als student in Nederland en wist kennelijk niet waar Debrot zich voor inspande. Dat 
Debrot en Dennert zolang samen de redactie van Antilliaanse Cahiers vormden was dus mogelijk doordat zij 
dezelfde idealen hadden: conservering van de bestaande cultuur, interesse wekken voor deze cultuur bij 
Antillianen en Nederlanders en de cultuur uitbouwen. 
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Patriótico ook. Hij constateert dat de beweging vergelijkbare doeleinden nastreefde als Wie 
Egie Sanie, maar slechts een kort leven beschoren was [Oostindie 1997: 229]. Het is ermee 
vergaan als met tijdschriftjes die kortstondig verschenen en vlak na het verschijnen ophielden 
te bestaan en nu soms onvindbaar zijn [Zie: Rutgers 1994: 209-210 en 407-408]. Maar 
daarom is de poging van Círculo Patriótico voor de herwaardering van de Antilliaanse cultuur 
niet minder interessant. Dennert verstond de tijdgeest. Het expliciet opkomen voor de eigen 
cultuur was nog jong. Van januari 1949 tot februari 1950 verscheen het tijdschrift Eldorado. 
De redactie liet ook mensen aan het woord die voor culturele autonomie waren [Rutgers 1994: 
209]. Pas in 1950 werd op Curaçao het tijdschrift Simadán, revista literario-cultural 
opgericht, dat overigens na drie nummers stopte. Het tijdschrift betekende een vernieuwing in 
de richting van een totale aanvaarding van de eigen taal, cultuur en omgeving als zinvol, 
verrijkend en waardevol. Rutgers [1994: 213] formuleert deze vernieuwing als volgt: 
“Simadán werd door redactie, medewerkers en kritiek ervaren als een geheel eigen produkt, 
gemaakt door en voor de Curaçaoënaars. Het was ‘eigen’ qua inhoud en taal, als poging het 
Papiamento een plaats in de voorste rijen te verschaffen en door gewoon aan de eigen 
omgeving de inspiratie te ontlenen.” De bloei van de tijdschriften die de eigen cultuur 
propageerden, kwam pas enkele jaren na Círculo Patriótico: Christoffel in 1955 en 
Antilliaanse Cahiers ook in 1955.  

Deed Dennert zich in zijn bijdrage over Círculo Patriótico al kennen als een vroege 
ambassadeur voor de Antilliaanse cultuur en een organisator, dezelfde kenmerken kwamen 
ietwat versluierd al op 7 april 1952 voor in een Wereldomroepbijdrage getiteld: ‘De 
Antilliaanse student en zijn verenigingsleven’. Hij begint met het leven in het corps te 
beschrijven, dat hij iedereen aanraadt, niet in het minst om de baat die men ervan kan hebben: 
“Nog houden de afgestudeerden reünie’s en velen hebben hun huidige positie te danken aan 
de onderlinge band, die het verenigingsleven schept.” Maar in de weekeinden zocht men 
landgenoten op, wat leidde tot de oprichting van de vereniging van Antilliaanse Studerenden 
in Nederland. Hij benadrukt dat het doel niet was er een gezelligheidsvereniging van te 
maken. Ze had een inwendig en een uitwendig doel. Het eerste was elkaar beter te leren 
kennen en elkaars belangen te behartigen. Bij zijn uitleg hiervan blijkt dat dit moet leiden tot 
een eenheid tussen de verschillende eilanden: “Men voelde wel, dat nu wij hier in Nederland 
zijn, wij de band moeten vormen, die voor onze toekomst en voor die van de Antillen zo 
noodzakelijk is; die zowel de Curaçaose -, als de Arubaanse -, de Bonariaanse en 
Bovenwindse Antillianen bij elkaar brengt.” Het uitwendige doel formuleert hij als volgt: 
“Daarnaast moest getracht worden de naam van de Antillen meer bekendheid te geven, door 
lezingen en door het werk van de Vereniging zelve.” Hier is Dennert de ambassadeur weer 
aan het woord. Helemaal geslaagd is hij niet, zo blijkt uit zijn vervolg: “De studenten waren 
echter teveel onderverdeeld in Amsterdam, Leiden, Wageningen, Utrecht en Tilburg. De 
afstanden waren te groot.”  

Om toch onderling contact te houden “werd het tweewekelijkse blad Noticiero 
opgericht, dat tot taak had, de studenten van de stand van zaken in de Antillen op de hoogte te 
houden,” zo zegt Dennert. Wat hij er niet bij vertelt is dat hijzelf redacteur is van dit blad 
[Zie: Oostindie/Maduro 1986: 211].212 Evenmin als Dennert expliciet vermeldde dat hij een 
rol speelt in Círculo Patriótico.  

Dennert meldt resultaten van de vereniging om te bewijzen dat het geen 
gezelligheidsvereniging is: tijdens de eerste Ronde Tafel Conferentie is een West-Indisch 
congres georganiseerd en men leidde Antillianen die Nederland niet kenden rond; tijdens 

                                                 
212 Maduro vat op dezelfde plek ook kort samen waar Noticiero in de praktijk over ging: “Het blad publiceerde 
over uiteenlopende Antilliaanse zaken, maar de meeste aandacht werd besteed aan de onderhandelingen over het 
Koninkrijk-nieuwe-stijl.’Noticiero’ (23-1-1952) wilde […] de Antilliaanse studenten als een eenheid zien, met 
het gemeenschappelijke doel samen te werken aan de opbouw van het land.”  
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vakanties op Curaçao legde men contacten met de departementen en er is een goede 
samenwerking met de Antilliaanse vertegenwoordiger in Den Haag. En last but not least: 
“Door de medewerking van de Wereldomroep kunnen radio-lezingen worden gehouden.” 
Hier horen we Dennert, de organisator en netwerker. 

Uit ‘Het Koninklijk Instituut voor de Tropen’ (19 september 1952) blijkt dat Dennerts 
cultureel nationalisme een internationale dimensie niet uitsloot. Dennert vertelt in deze 
bijdrage over een bezoek dat hij samen met een Spaanse dokter aan het K.I.T. bracht. Hij is er 
enthousiast over: “Het is de inrichters van dit instituut gelukt een aantal dingen bijeen te 
brengen waar iedereen belang in kan stellen.” De tentoonstelling hecht wel meer belang aan 
Indonesië, maar Dennert zit daar niet mee: “Vanzelfsprekend is het grootste gedeelte gewijd 
aan Indonesië, maar daarnaast is er plaats ingeruimd voor zowel Suriname en de Antillen als 
voor Afrika.” Uit de vanzelfsprekendheid waarmee hij aanvaardt dat de Antillen minder 
aandacht krijgen dan Indonesië, blijkt dat Dennert realiteitszin heeft en ondanks het belang 
dat hij hecht aan de Antilliaanse cultuur de importantie ervan kan relativeren als hij vergelijkt 
met andere culturen. Hij is dan ook onder de indruk van de namaak-Boroboedoertempel. 
“Vanuit hun nissen keken de Boeddhas mij met gevouwen handen aan. De daarbij 
ingegraveerde drakenkoppen leken zo levend, dat ik meende dat zij de draak met ons staken.”  

Helaas ontbreekt een pagina. Uit het slot maak ik op dat hij daar juist vertelde wat hij 
en de Spaanse dokter er over de Antillen zagen, want pagina drie begint met: “Aan de 
houding van mijn dokter merkte ik, dat hij even lang zou hebben staan kijken naar het 
Sabaanse kantwerk als naar het versierde kleed van een Toearadja, was het niet dat ik langer 
bij het West-Indische gedeelte was blijven dralen.” Twee dingen blijken uit deze zin. In de 
eerste plaats dat in de ogen van de buitenstaander (de Spaanse dokter) de Antiliaanse zaken 
even interessant zijn als de Indonesische. In de tweede plaats dat Dennert ondanks zijn gevoel 
voor relativiteit toch meer aandacht heeft voor het eigen Antilliaanse, wat heel menselijk is 
voor iemand die in het buitenland iets van zijn eigen cultuur ziet. 

De conclusie die Dennert trekt uit het gezamenlijk bezoek aan het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen is om verschillende redenen erg interessant, reden waarom ik dit deel in zijn 
geheel citeer. 
 
Zo’n bezoek is niet alleen belangrijk omdat wij dan kunnen zien hoe een búitenlander ons 
bekijkt, maar ook omdat wij er de verwantschap met andere tropische gebieden duidelijker 
onder ogen krijgen. Iedereen weet dat de papaya zowel een Curaçaose als een Indonesische 
vrucht is, maar wanneer U hem in het Tropisch Instituut ziet liggen op de nagemaakte pasar 
van Djakarta, dan speelt er onwillekeurig een glimlach van blijde herkenning om Uw lippen.  
 

Eigenlijk heeft Dennert het over twee buitenlanders: zijn Spaanse dokter en de 
Nederlandse conservator die het Antilliaanse gedeelte inrichtte. Beiden kennen de 
Antilliaanse cultuur waarde toe. De eerste deed dit door een even grote belangstelling te tonen 
voor het Antilliaanse als voor het Indonesische deel van de tentoonstelling. De buitenstaander 
en buitenlander wordt aangehaald ter bevestiging van de waarde van de eigen cultuur. Het is 
een procedé dat ook Wie Eegie Sanie toepaste bij de herwaardering van de eigen cultuur. De 
tweede, de conservator, door de Antilliaanse cultuur in de tentoonstelling een plaats te geven. 
Dennert vindt het belangrijk te weten hoe een buitenlander Antillianen bekijkt. Hieruit blijkt 
dat hij zich niet wil opsluiten in de eigen cultuur en open staat voor meningen van buiten. 
Cultureel nationalisme hoefde in zijn ogen dus niet te leiden tot isolationisme.  

Deze instelling van Dennert ligt ook ten grondslag aan zijn tweede conclusie: het is 
belangrijk de verwantschap met andere tropische gebieden duidelijker onder ogen te krijgen. 
Hiervoor moet over de grenzen worden heengekeken. Ongetwijfeld dacht Dennert dat het 
vaststellen van verwantschap met andere tropische gebieden leidt tot een betere definiëring 
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van de eigen cultuur en ook tot het definiëren van de culturele verschillen met Europa. Het 
voorbeeld dat hij geeft is een heel alledaags voorbeeld en daarom veelzeggend. Vertaal ik zijn 
voorbeeld naar de cultuur, dan drukt hij hiermee uit dat de herkenning van eigen culturele 
elementen in andere tropische culturen een glimlach van blijde herkenning oproept.  

Meer verhalend van karakter zijn de resterende vier bewaard gebleven bijdragen van 
Henk Dennert. ‘De Antilliaanse studenten en zijn “kast” ’[sic] (9 februari 1952) gaat over het 
kamerprobleem waarmee Antilliaanse studenten te maken krijgen. Ze noemen hun kamer 
“kast” of ook wel “ploerterij”. Het vinden van een geschikte kamer is moeilijk. Een kamer 
moet aan vele voorwaarden voldoen:  
 
Als eerste voorwaarde geldt natuurlijk de regel: een zo laag mogelijke prijs voor een zo groot 
mogelijke ruimte en dan volgt er een hele rij, die beslist noodzakelijk zijn. De student moet bij 
tijd en wijlen, vooral na een examen of tentamen, drinkgelagen kunnen houden, zonder dat 
zijn hospita er aanmerkingen op maakt; hij moet rustig op zijn “kast” kunnen zitten studeren; 
hij moet zo laat thuis kunnen komen als hij wil; bij sommigen mag de hospita niet teveel op de 
slordigheid op de “ploerterij”letten. 
 

Het is door het woord “beslist”een licht ironische passage. Is het voor een Nederlandse 
student al moeilijk een kamer te vinden die aan al deze eisen voldoet, een Antilliaanse student 
heeft een extra probleem. Hij heeft de relaties niet die een Nederlandse student wel heeft, 
zodat hij lang moet zoeken naar een geschikte kamer en dus vaak verhuist: ”Eerst komt hij bij 
een hospita, die niet wil, dat er kruimels op de vloer liggen; dan weer bij een andere, die eist, 
dat hij om 11 uur binnen is. Zo kende ik een student, die verhuizen moest, omdat zijn hospita 
van de blauwe knoop was en er bezwaar tegen maakte, dat hij miniatuurtjes van drankflessen 
verzamelde.” Ook al is iemand tevreden met zijn kamer, als hij hoort dat hij vijf gulden teveel 
betaalt, dan verkast hij. “Voor dit bedrag kan hij minstens viermaal eten bij de Chinees of hij 
kan het sparen voor een tocht naar Parijs.”213 

Enkele studenten losten het probleem op door samen een woonschuit te huren, “dus 
geen trappen meer; geen glurende buren meer, maar een loopplank naar een kamer, die op het 
water drijft. […] Een groot voordeel van de boot is […] dat men in de zomer de stad kan 
verlaten en bijvoorbeeld naar de Loosdrechtse plassen kan gaan, of, indien de motor 
betrouwbaar genoeg is, naar België en zelfs naar Duitsland kan trekken.” 

Het verhaal is een humoristische beschrijving van een aspect van het studentenleven. 
Een zekere ironie klinkt hier en daar door, zoals de hele rij voorwaarden “die beslist 
noodzakelijk zijn”. Dennert geeft er ook blijk van dat hij oog heeft voor absurde situaties, 
zoals bij de hospita die van de blauwe knoop is en daarom niet wil dat een student 
miniatuurflessen verzamelt. Hij heeft vooral oog voor de feestelijke kanten van het 
studentenleven. Opvallend is dat Dennert zich opstelt als observator; nergens is hij deelnemer. 
Het verhaal zit vol concrete details die het levendig houden. Het plezier van het vertellen 
straalt ervan af. Ondanks de originele omschrijving van de woonschuit (“een kamer, die op 
het water drijft”) heeft het verhaal geen grote literaire waarde, daarvoor blijven de personages 
te abstract. Bovendien mis ik de eigen ervaringen, of waren dit grotendeels eigen ervaringen?  

Het verhaal ‘De vacantie van een Antilliaanse student’ (1 maart 1952) begint met de 
vermelding dat Antilliaanse studenten in de winter allemaal “ernstig hebben getracht om te 
sparen voor de komende zomer, maar meestal is het gespaarde tegen die tijd weer opgemaakt 
door de vele feestjes, zoals Sint Nicolaas, carnaval, enz. Gelukkig hebben enige hints in de 
wekelijkse brieven naar huis de ouders ertoe bewogen wat harde Curaçaose guldens over te 

                                                 
213 Schrijvers kregen van de Wereldomroep een honorarium van ongeveer 35 gulden. Dennert meldt hier dat je 
van vijf gulden vier keer kon eten bij de Chinees. Ook al zou dit wat overdreven zijn, het laat toch zien dat het 
honorarium een flink bedrag was voor een student.  
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maken.” Dennert spreekt weer in het algemeen, maar hij zal het ongetwijfeld ook over 
zichzelf hebben gehad. Er blijkt in ieder geval uit dat de meeste Antilliaanse studenten in die 
tijd uit sociale milieus kwamen die zich iets konden veroorloven.  

Dat blijkt ook uit het vervolg als hij het heeft over de verschillende manieren van 
reizen. De goedkoopste manier is liften, “een manier, die een overblijfsel is van de direct-na-
oorlogse periode.” Hij geeft er enkele tips voor, zoals dat je buiten de stad moet gaan staan, 
omdat daar minder concurrentie is, en chauffeurs bij voorkeur in een café moet aanschieten 
als ze een kop koffie drinken, omdat ze dan het best geluimd zijn. Maar, zo vervolgt hij, een 
Antilliaanse student “kan niet vergeten, dat hij een Antilliaan is” en daarom zelf een auto 
moet hebben. Dat doen ze door met een clubje voor “hoogstens f 500,—” een auto te huren. 
Hij weidt uit over de slechte staat van de auto: bij het dichtslaan van een portier viel een 
koplamp eraf. Met moeite vinden ze een andere die niet helemaal past “daar de fabrieken geen 
modellen meer maken voor de Ford 1922.” 

Andere mogelijkheden die hij noemt zijn per trein of in Nederland blijven en naar een 
jeugdherberg gaan. Als men naar het buitenland gaat, is het moeilijkste “te bepalen naar welk 
land men zal gaan.” [cursivering van mij] “Vooral Spanje trekt zeer. Dit komt waarschijnlijk 
omdat dit land in vele opzichten aan Curaçao doet denken.” Het heimwee speelt dus een rol in 
de keuze van het land, maar het is niet duidelijk of dit bij Dennert zo is en welke keus Dennert 
maakt. Hij spreekt immers over men. Hierdoor mist het stuk een persoonlijke pittigheid. 

Dennert voert tegen het slot een leraar uit Curaçao op die met verlof in Nederland was:  
“ ‘Vroeger’ zei hij, ‘bonden we een tent achter op onze fiets en gingen in de een of andere 
provincie kamperen. Wij kookten dan zelf ons potje. Maar nu nemen jullie een trein naar 
Oostenrijk, bestellen twee maanden van tevoren een kamer in een hotel en laten je bedienen.’” 
De ingebouwde vergelijking tussen de tijd voor de oorlog en de tijd erna geeft diepte aan het 
voorafgaande. Het humoristisch beschreven geklungel met de gehuurde auto en het gedoe met 
liften blijken achteraf allemaal luxeproblemen te zijn, want de Antilliaanse student had het na 
de oorlog in Nederland nog zo slecht niet. Er was welvaart op Curaçao die voor een harde 
Antilliaanse gulden zorgde, waarmee hij veel kon doen in een Europa dat nog met de naweeën 
van de Tweede Wereldoorlog te maken had. Het is een boodschap voor het thuisfront.  

Dennert eindigt ook met dit thuisfront. Hij vertelt dan dat onder studenten het meest 
benijd wordt, hij “die in staat gesteld wordt zijn vacantie in Curaçao door te brengen”. In staat 
gesteld wordt, zegt hij, en hij wil ongetwijfeld het thuisfront bewegen, zoals hij eerder 
meldde, “wat harde Curaçaose guldens over te maken.” Het heimwee knaagt. Hij vertelt ook 
wat hij zich voorstelt van zo’n vakantie: overdag op Piscadera zijn, ’s avonds op Chobolobo 
gaan dansen en overdag funchi ku jambo eten; dus: zwemmen, dansen en typisch Curacaos 
voedsel eten. 

Het verhaal is levendig en vlot verteld. De kleine details maken het aardig, maar een 
literaire uitschieter is het niet, omdat het te vlak is, doordat het een persoonlijke noot mist; ik 
zou bijna zeggen: een eigen literaire persoonlijkheid.  

Dennerts verkapte verzoek om in staat gesteld te worden naar Curaçao op vakantie te 
gaan, is in ieder geval één keer positief gehonoreerd, zo blijkt uit zijn bijdrage ‘Amsterdam-
Curaçao’ (28 juli 1952). De reis ging via Prestwick, Gander, Montreal en Havana. Hij vindt 
het interessant bij de tussenstops “de verschillende bevolkingssoorten na te gaan, want zelfs 
op het vliegveld is het [sic] goed te merken.” Met bevolkingssoort zal Dennert de 
verschillende eigenaardigheden van een volk hebben bedoeld, die zij in hun gedrag en kleding 
tonen. In Engeland is dat de hoffelijkheid die een kelner ten toon spreidt. Gander is een 
grenspost tussen Europa en Amerika, maar Dennert noemt geen kenmerk van een volksaard. 
In Montreal wordt hij bediend door een glimlachend meisje dat geen woord zegt en zich haast 
haar eigen gesprek met een man aan de bar te kunnen voortzetten. Het parool is er: “Keep 
Smiling!” Ook over Cuba wordt niets over de volksaard opgemerkt. Wel merkt hij op: “Het 
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doet je goed, weer [cursivering van mij] al die frisgeklede mensen te zien”. Het is duidelijk 
dat het hem goed doet dat hij op Cuba iets ziet, wat hij ook van thuis, van Curaçao kent.  

Onderweg heeft hij zich zitten afvragen wie hem op Hato zal afhalen. “Natuurlijk 
komen de ooms en tantes, die met mijn vader meerijden. Waarschijnlijk komt tante Julie ook; 
die huilt altijd, zelfs bij zulke gelegenheden.” Bij aankomst op Curaçao overvalt hem de frisse 
Noordoostpassaat. “En in het stationsgebouw wuiven de familieleden.”  

Het is een obligaat stuk, zonder saillante details en zonder opmerkelijke observaties. 
Dennert verliest bovendien zijn lijn uit het oog. Hij zou de aard van de verschillende 
bevolkingen vergelijken, maar bij de Cubanen gebeurt dat helemaal niet. Het enige dat opvalt 
is dat hij niet overdenkt wat hij allemaal gaat doen, maar zich concentreert op zijn familie. 
Het echte heimwee dus. 

De bijdrage van 13 februari 1953 gaat over de watersnood van 1 februari 1953. De 
eerste zin is taalkundig rampzalig: “Zoals U veel over de ramp in Nederland heeft gelezen, 
hebben ook wij hier veel gehoord en gezien over de film.”214 De volgende zin is: “Tot wij met 
de werkelijkheid werden geconfronteerd tijdens de rit naar Walcheren om mee te gaan 
helpen.” Dennerts bedoeling wordt hierdoor duidelijk. Hij wil zeggen: U heeft over de ramp 
gelezen en ik had erover gehoord en er filmbeelden van gezien. Maar ik heb het nu met eigen 
ogen gezien. Hij vertelt dat hij met een groep van zo’n veertig studenten een bus op de kop 
had getikt om naar het zuiden te gaan en te helpen. Omdat zijn verslag heel bijzonder is, zal ik 
het grootste deel ervan citeren. 
 
Wij hadden veel foto’s gezien in de kranten, maar de werkelijkheid van de onderwaterstaande 
huizen was aangrijpend, in zijn starheid niet eens verschrikkelijk, maar ongelofelijk en 
ondenkbaar. Men kon zien dat de deuren en ramen stevig gegrendeld waren voor de 
overhaaste vlucht, maar door de ruiten van de bovenverdieping zag men de stoelen en de 
losse voorwerpen drijven. 
 
Op de dijk waar wij zakken moesten vullen met klei en wegdragen was het zicht troostelozer. 
Hoe wreed het ook moge klinken, zelfs aan het beeld van het ondergelopen land raakt men 
gewend. De hele dag hadden wij jute-zakken met klei moeten vullen om een gat van 50 meter 
in de dijk te dichten. Vliegtuigen van de K.L.M. vlogen laag over ons heen en dropten lege 
jute-zakken. Door de koortsachtigheid waarmee gewerkt werd, vergaten wij de ramp 
enigszins. Tot wij tegen zes uur ‘s avonds terugkeerden naar de bus. Terwijl wij over de 
binnendijkjes naar het dorp liepen, bleven wij even staan kijken naar een schapenkooi, die 
nog even boven het water uitstak. Een voorman vertelde, dat in de kooi 200 schapen, 20 
koeien en 7 paarden waren, die men niet had kunnen redden. Wind en regen waren weer 
komen opzetten en wij rilden. Sommigen van ons hadden jutezakken over het hoofd gedaan en 
om de borst tegen het water en de kou. Om ons was alleen de wind hoorbaar die honend floot 
en de regen kletsend tegen de klei joeg. 
 
Overigens was het stil over de polder. Terwijl ik om me heen keek, merkte ik, dat het gehele 
landschap overheerst werd door de kleur grijs. De grijze avond die van de zee uit 
landinwaarts kroop, mengde zich met het grijze water, dat nu vredig tegen de dijkhelling 
kabbelde. Men kon zich wanen op het rustige strand van een binnenmeer, ware het niet, dat 
men wist dat onder deze golfjes de aarde nog onlangs omgeploegd was. Langs ons dreef het 
cadaver van een dood kalf als een stille getuige van het geweld in één nacht. En tergend was 
de stilte. Geen geluid was hoorbaar. De vliegtuigen waren teruggestuurd naar hun bases. In 
de verte zag men nog de nietige figuurtjes van enige dijkwerkers zich bewegen tegen de hoge, 
                                                 
214 Het exemplaar dat bewaard is gebleven in het archief bevat geen verbeteringen of aanwijzingen van een 
coach.  
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kromme rug van de dijk. Op het dijkje tegenover ons stond een boer met de rug naar ons 
gekeerd en staarde voor zich, in de richting van een zolderraam en een dak. Binnen acht 
jaren was dit water tweemaal opgekomen. Voor de tweede maal moest hij het zout uit de 
aarde halen. 
 
Toen wij in het dorp teruggekeerd waren stonden wij verbaasd over de wijze waarop de 
bevolking zich er overheen gezet had dat zij tot geïnundeerd gebied behoorden. Glimlachend 
bood een boer ons een ketel koffie aan en vroeg of de heren-studenten het werk niet zwaar 
hadden gevonden. 
 

Dennert vervolgt dan met de warrige zin: “Maar overal was de hulp aangeboden, 
zowel aan de slachtoffers direct als indirect aan hen die gingen helpen.” Het voegwoord 
“maar” is onjuist gebruikt, want er is geen sprake van een tegenstelling. Ook de helpers 
krijgen geen indirecte hulp: ze krijgen koffie en later eten. Zo blijf je zitten met de vraag wat 
Dennert bedoelde met het onderscheid tussen directe en indirecte hulp. 

Ondanks het rammelende begin en slot vertelt Dennert een aangrijpend verhaal dat 
door de spontaneïteit en de persoonlijke invalshoek indruk maakt, mede omdat het mooi in 
elkaar zit. Hij begint met een algemene indruk die verrast: het is niet verschrikkelijk, maar 
ondenkbaar. Daarna focust hij op het werk dat ze moeten doen, waardoor de ramp vergeten 
wordt. Vervolgens komt de ramp in alle wreedheid aan de orde met de verdronken dieren. Het 
laat de helpers niet onberoerd, maar Dennert beschrijft dit niet door de emoties van de groep 
te vertellen, maar gebruikt hiervoor de natuurelementen die hun uitwerking op de studenten 
hebben. Wind, regen, water en kou doen hen rillen. De emotie werpt hem op hemzelf terug: 
voor het eerst spreekt hij in de ik-vorm als hij de grijsheid van het landschap beschrijft. De 
onmacht van de mens tegenover de natuurkrachten onderstreept hij nog eens met het dode 
kalf dat langsdrijft, de nietige figuurtjes op de dijk en de boer die alleen maar voor zich uit 
kan staren. Aan het slot hervat het gewone leven zich weer, zo goed en zo kwaad als dat kan. 

De kracht van het verhaal is dat Dennert niet met zijn emoties te koop loopt, maar 
door de opbouw en de details die hij geeft de emoties bij de luisteraar oproept. De kern van 
het verhaal heeft niet alleen literaire kwaliteiten, het is ook een historisch document dat 
beschrijft hoe een Antilliaanse student geraakt is door de ramp die Nederland is overkomen en 
hoe hij helpt. 

Op 20 april 1953 is de laatste bijdrage van Henk Dennert uitgezonden. De omroeper 
kondigde aan dat Henk Dennert zal spreken “over de bekendheid van de Antillen in 
Nederland, over zijn ervaringen op literair terrein.” Dennert begint met te stellen dat de 
literatuur uit de Nederlandse Antillen buiten het werk van Cola Debrot “volslagen onbekend 
is”. Bij lezingen die hij hield, viel het hem op “dat men onbekend is met het meest essentiële, 
en wel de Nederlandse Antillen zelf.” Twee dingen waren daarom nodig: uitleg geven over de 
andere denksfeer op de Antillen en de toehoorder ervan overtuigen dat we op de Nederlandse 
Antillen niet te maken hebben met een brok Nederlandse cultuur. Het eerste doet hij omdat de 
denksfeer mede de vorm van de kunstuiting bepaalt, zoals te zien is bij de poëzie, waar een 
landstaal concurreert met het Nederlands. Het tweede is er de oorzaak van dat men in 
Nederland geen interesse heeft voor de kunstuitingen op de Antillen. 

Volgens Dennert vraagt men zich in Nederland heel zelden af of er geen kunstuitingen 
zijn die met de Nederlandse verschillen. Het initiatief voor een lezing hierover gaat meestal 
uit van Indonesiërs, Chinezen en Surinamers: “Waarschijnlijk omdat deze groepen in de 
Antillen een parallelle lijn zien lopen, en wel het streven om te komen tot een eigen cultuur.” 

Om verbetering in deze Nederlandse houding te krijgen moet men “de Nederlandse 
jeugd op school een ander lesje […] laten dreunen dan dat van rots-met-geit-en-olie.” Dennert 
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zegt dat men aandacht zou moeten besteden aan het feit “dat uit 52 nationaliteiten en 
verschillende rassen zich een Antilliaans volk heeft ontwikkeld”.  

Dennert vraagt zich af of het wel nut heeft Antilliaanse literatuur in Nederland te 
publiceren “indien de Nederlandse Antillen zelf onbekend zijn.” De belangstelling moet op 
een juiste wijze worden gewekt, zoals gebeurde met een lezing over het Papiaments in de 
radiorubriek “Rijksdelen Overzee”, die talloze brieven opleverde. Een ander goed initiatief is 
de komst van de Curaçaose dichter Charles Corsen. Hij zal in Nederland worden beïnvloed 
door de Nederlandse kunst en op zijn beurt zal hij de Nederlandse kunstenaars beïnvloeden 
die hij er ontmoet. 

In de bijdrage is Dennert, de ambassadeur van de Antilliaanse cultuur en literatuur, 
weer aan het woord. Hij blijkt lezingen te geven over de omstandigheden op de Antillen en de 
literatuur van de eilanden, dus hij doet wat hij propageerde met Círculo Patriótico: 
bekendheid geven aan de Antilliaanse cultuur aan het Nederlandse volk. Opvallend is zijn 
standpunt dat het eigenlijk geen nut heeft de literatuur te propageren aan mensen die niets van 
de Antillen weten. Hij bedt de literatuur helemaal in in de Antilliaanse cultuur en 
maatschappij. Dat is voor die tijd een uiterst modern standpunt. Of de kennis van die cultuur 
en maatschappij inderdaad nodig is om de literaire werken te kunnen waarderen is een heel 
andere vraag. Het is opvallend dat juist de bekendste werken (ik noem er enkele: Mijn zuster 
de negerin, Zuid-Zuid-West, De rots der struikeling, Sarnami, hai, Dubbelspel, De morgen 
loeit weer aan) juist die cultuur en maatschappij impliciet beschrijven en uitleggen ook aan 
buitenstaanders. 

Henk Dennert is historisch van belang omdat hij als een van de eersten een programma 
formuleerde dat een cultureel nationalisme propageerde. Hij deed dit voor de Wereldomroep 
in een bijdrage over Círculo Patriótico. Dit culturele nationalisme hield in: het bevorderen van 
de eigen cultuur en de landstaal, de conservering van het bestaande cultuurgoed, de verheffing 
en uitbouw van de Antilliaanse cultuur. In zijn optiek maakte evenzeer van dit cultureel 
nationalisme uit dat men de eigen cultuur ging herwaarderen, niet alleen door er meer 
bekendheid aan te geven en ze meer te gaan waarderen, maar ook door ze te vergelijken met 
andere tropische culturen. Ook vond hij het belangrijk dat men zich op de hoogte stelde van 
wat de buitenstaander vond van de Antilliaanse cultuur. Voorts was hij er een voorstander van 
om te komen tot één Antilliaanse cultuur van alle eilanden. Zijn culturele nationalisme 
oversteeg dus op twee punten het heersende insularisme: hij wilde verder dan de zes eilanden 
kijken en hij wilde de zes eilanden tot een eenheid brengen. 

De visie van Dennert paste helemaal in de vernieuwende tijdgeest in het Caribisch 
gebied. Dat Dennert dit pleidooi kon houden voor de Wereldomroep is van belang. Evenzeer 
is het van belang dat zijn pleidooi in de archieven van de Wereldomroep bewaard is gebleven 
en nu naar buiten komt. De Wereldomroep faciliteerde dus een vernieuwer van de culturele 
visie. 

Vanuit deze visie schreef Dennert zijn essayistische werk en nam hij deel aan de 
redactie van Antilliaanse Cahiers. In 1952 schreef Dennert elders essayistisch werk, waarin 
sporen van dit cultureel nationalisme terug te vinden zijn, maar voor de Wereldomroep 
formuleerde hij zijn optiek completer en in samenhang. 

Als schrijver van verhalen is zijn belang minder. Ze hebben literaire kwaliteiten en die 
liggen vooral in zijn gevoel voor kenmerkende details en de licht ironiserende toon waarmee 
hij scènes uit het studentenleven beschrijft. De kwaliteit ervan wordt getemperd door de 
afstandelijke manier van schrijven: nergens is er een persoonlijkheid aan het woord. Hij 
verbergt zich achter “men” en “enkele studenten”. Zijn personen, zo ze er al zijn, komen 
nauwelijks tot leven. Zijn beste verhaal gaat over de hulp na de watersnood, maar de kwaliteit 
ervan wordt getemperd door een mislukt begin en een warrig slot. Het belang van de 
Wereldomroep voor Dennert is geweest dat hij de kans kreeg zijn impressies te schrijven en 
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zijn opvattingen te verkondigen. Zoals ook bij literaire tijdschriften het geval is: niet alle 
verhalen hebben eeuwigheidswaarde. 

Het literaire belang van de Wereldomroepbijdragen van Dennert bestaat dus uit zijn 
activiteiten als ambassadeur voor de literatuur, als richtinggever en als stimulator en veel 
minder als schrijver van literair werk. Deze conclusie is precies dezelfde als die van Rutgers 
over de totale, hoofdzakelijk latere literaire werkzaamheden van Dennert, waarmee ik deze 
paragraaf begon.  
 

Frits Moll 
Jansen van Galen beschrijft Frits Moll als een in de jaren vijftig “eeuwige en uiterst-

linkse student politieke wetenschap” [Jansen van Galen 2000: 352]. Meel meldt dat hij van de 
beginjaren vijftig tot de beginjaren zestig actief was in de Amsterdamse afdeling van de 
Surinaamse Studenten Vereniging, in Wie Eegie Sanie, maar vooral in Ons Suriname. 
Vanwege zijn radicale politieke opvattingen weigerde de Surinaamse regering hem een 
overheidsbetrekking nadat hij zijn studie politicologie had voltooid [Meel 1997: 219]. Hij 
bezocht in 1957 het (communistische) Wereld Jeugdfestival in Moskou en in 1959 de 
International Union of Students Conference in Peking [Marshall 2003: 68]. Zijn gangen 
werden mede hierom nagegaan door de BVD [Ibid. 81].  

Voorhoeve oordeelde over Moll: “Zodra hij [Bruma] vertrok, werd door studenten als 
Frits Moll geaasd op zijn invloed. Moll is een revolutionair politiek warhoofd met dictatoriale 
neigingen, die hij met een zekere speelsheid (volgens mij) beoefent. Ik heb altijd het 
vermoeden gehad dat hij in WES een aardige revolutionaire spelmogelijkheid zag, zodra door 
het vertrek van Eddy de kans voor hem schoon was.” [Meel 1997: 218/219]. 

Moll trad geregeld naar buiten. Hij sprak in de rubriek van Wie Eegie Sanie voor de 
Wereldomroep. Verder zat hij in de redactie van De Koerier, het verenigingsorgaan van Ons 
Suriname, dat verscheen van 1954 tot oktober 1956 [Marshall 2003: 75]. Hij behandelde 
vooral cultureel-politieke onderwerpen. Uit het archief van de Wereldomroep blijkt dat hij 
buiten zijn verenigingsactiviteiten om ook drie bijdragen met een persoonlijk karakter heeft 
geschreven. Het zijn: 
 
3-9-1957: Met wie zal ik trouwen? 
11-1-1958: Met een kruik naar bed. 
25-1-1958: Huisfuifjes. 
 

Moll stelt aan het begin van zijn eerste bijdrage de vraag: “Met wie zal ik trouwen?” 
Hij zegt dat het antwoord nogal evident is: je trouwt met degene van wie je houdt. Volgens 
hem is het voor de Surinaamse student in Nederland toch niet zó eenvoudig. Het probleem is 
dat er relatief weinig Surinaamse meisjes zijn, zodat de meerderheid trouwt met een 
Hollandse. De meningen over zo’n gemengd huwelijk zijn verdeeld. Tegenstanders voeren 
verschillende argumenten aan: de Hollandse zal niet aarden in de Surinaamse samenleving, 
een dergelijk huwelijk is in strijd met het nationalisme en trouwen met een Hollandse is een 
soort verraad. Ook zijn er mensen die er op raciale gronden tegen zijn. Nog een argument 
tegen een gemengd huwelijk is dat “het Surinaamse meisje [in Suriname] blijft zitten”. Moll 
noemt dit meteen het belangrijkste argument, maar gaat eerst in op de andere 
tegenargumenten. 

Nationalisme dat een dergelijk huwelijk verbiedt, vindt Moll “een ongezond en steriel 
nationalisme”. Nationalisme dient zich tegen een systeem te keren, niet tegen een volk. Ook 
argumenten gebaseerd op racisme vindt hij “verwerpelijk”. 

Wel van belang vindt hij het argument over Surinaamse meisjes: “Er is reeds een 
vrouwenoverschot en de huwelijken van de Surinaamse jongens in het buitenland zijn 
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natuurlijk van invloed hierop.” Ook het argument dat Hollandse meisjes in Suriname niet 
aarden vindt Moll juist: “Het Hollandse meisje zal soms ontdekken dat wonen in Suriname 
niet alleen maar berust op zon en sinaasappelen.” 

Moll lijkt zijn stelling consequent door te trekken door de vraag te stellen: “Kan men 
of mag men van de Surinaamse student verwachten dat hij ongetrouwd terugkeert naar 
Suriname?” Maar bij het antwoord op deze vraag neemt hij aanzienlijk gas terug: “Ik geloof 
niet dat daar meteen met ja op te antwoorden is. Men kan de studenten moeilijk een trouw-
verbod opleggen. Is zo’n student met een Surinaamse verloofd, dan kan men dit natuurlijk van 
hem verlangen.” 

Maar ook een Surinaamse student die terugkeert naar Suriname en daar met een 
Surinaamse trouwt, krijgt problemen. Het verblijf in Europa heeft hem beïnvloed. “Is hij van 
de samenleving vervreemd dan lijkt het niet waarschijnlijk dat een huwelijk met een 
Surinaamse succesvol zal zijn […] Het ligt eerder voor de hand dat zo’n student niet meer 
terugkeert.”  

Maar ook als hij “zogezegd Surinamer is gebleven” rijzen er problemen, want “zijn 
denken [is] op een geheel andere wijze ontwikkeld dan die [sic] van het Surinaamse meisje. 
Hij zal anders zijn dan wanneer hij niet naar het buitenland was geweest. Maakt hij dan nog 
de enorme fout om het Surinaamse meisje Europese maatstaven aan te leggen en zij hem 
Surinaamse, dan zijn konflikten onvermijdelijk.” 

Zijn conclusie is dat het het beste is als de Surinaamse student in Nederland trouwt 
met een Surinaamse. Hij rondt af met: “U begrijpt wel luisteraars dat ik geen oplossing voor 
dit probleem kan geven. Het is iets dat [sic] ieder voor zichzelf moet uitmaken. Een grote 
toename van de Surinaamse meisjes hier zou een oplossing kunnen zijn.”  

Moll blijft in deze bijdrage abstract. Er wordt naar geen enkel praktijkgeval verwezen. 
In de tweede plaats theoretiseert hij voortdurend. Hierbij bedient hij zich van de list van het 
framen. Zijn onuitgesproken uitgangspunt is dat Surinaamse jongens met Surinaamse meisjes 
behoren te trouwen, omdat het anders fout loopt. Alleen de nadelen van een gemengd 
huwelijk kunnen dan nog aan de orde komen, niet de voordelen. Argumenten pro komen dan 
ook niet aan de orde. Vanaf het begin stelt hij de keuze van een partner als een probleem voor. 
Het is nog maar de vraag of de individuele student die aan het scharrelen is, dit ook zo ziet. 
De vraag: “Waar bemoeit men zich mee?” komt dan ook niet aan de orde. 

Waarom hij dit doet, blijkt uit zijn eigen overtuiging. Hierbij hanteert hij de truc 
verschillende argumenten tegen een gemengd huwelijk de revue te laten passeren. Door 
enkele niet valide te noemen, wekt hij de indruk objectief te zijn, waarna hij des te 
vertrouwenwekkender kan stellen dat hij ook tegen is, maar op basis van de juiste 
argumenten. Opmerkelijk is dat hij als vooraanstaand lid van de nationalistische culturele 
beweging Wie Eegie Sanie het nationalistische argument tegen een gemengd huwelijk afwijst. 
Maar even verder blijkt hij tegen een gemengd huwelijk, omdat de Surinaamse maatschappij 
geheel anders van karakter is dan de Nederlandse. Dat is typisch een argument van de 
nationalist die de cultuur als hart van een volk ziet en op die eigen aard wijst. 

Ook het gedeelte over de terugkeer van de Surinaamse student roept vragen op. Bij 
een student die van de Surinaamse samenleving is vervreemd, ligt het voor de hand dat hij 
niet meer terugkeert, zegt Moll, maar hoe bepaalt deze student dat en is het überhaupt wel 
mogelijk dat hij dit zelf inziet? Een inconsequentie begaat Moll als hij het heeft over de 
Surinamer die teruggaat terwijl hij “zogezegd Surinamer is gebleven”. Even verder legt deze 
student zijn Surinaamse meisje Europese maatstaven op, dus blijkt dat hij geen Surinamer is 
gebleven. 

Moll wil dat ieder voor zichzelf moet uitmaken wat goed is, maar ondertussen vertelt 
hij wel wat goed voor iemand is. Hij geeft zelfs een keer een dwingende richtlijn: is een 
student met een Surinaamse verloofd in Suriname, dan kan men van hem verlangen dat hij 
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ongetrouwd terugkeert naar Suriname en met haar trouwt. Door zijn framing komt zijn 
boodschap dat trouwen met een Nederlandse vragen om problemen is, heel wat duidelijker 
over dan de keuzevrijheid die hij zegt iemand te gunnen. 

Dit wil nog niet zeggen dat die boodschap ook overtuigender overkomt. Hiervoor 
rammelt zijn betoog teveel. Het is een slecht doordacht stuk, waarvan de enige waarde is dat 
het laat zien tot wat voor soort redenaties sommige nationalisten komen in de praktijk van het 
dagelijks leven. 
  In ‘Met een kruik naar bed’ (11 januari 1958) vertelt Frits Moll heel concreet hoe 
Surinamers in Nederland “de koude verwerken.” Ze beïnvloedt de prestaties: “De een wordt 
tot nietsdoen gedwongen en blijft onder de dekens en de ander denkt: dit nooit meer en pakt 
twee-maal zo hard aan.” Een gevolg van de kou is dat je een heleboel lagen kleren over elkaar 
aan hebt, waardoor je bewegingsvrijheid beperkt wordt: “Naar mijn mening is er zeker een 
bepaalde techniek voor vereist om op straat iets uit je zak te halen zonder dat je alle lagen 
lospelt.215 […] Het is geen eenvoudige zaak om op een volle tram geld voor de dag te halen 
om de conducteur te betalen. Dit betekent dat minstens een handschoen wordt uitgetrokken, 
overjas losgemaakt, shawl teruggeslagen, portmonnaie [sic] gepakt en eindelijk dan met 
koude vingers het kwartje tevoorschijn wordt gehaald.” 

Een ander hoogst onaangenaam gevolg zijn ijskoude voeten. De twee moeilijkste 
ogenblikken “waarop we hevig naar Suriname, naar de zon, zelfs naar de muskieten verlangen 
[zijn] het naar bed gaan en het opstaan.” Het bed waar je instapt is “precies een ijsbad”. “Ik 
overdrijf heus niet als ik zeg, dat het een kwelling is je te moeten uitkleden in een koude 
kamer met een temperatuur van vier graden boven nul. Maar, goed dan komt het. Dan wacht 
het ijsbad. Of er nu twee of zes dekens op het bed liggen. De lakens tussen de dekens zijn 
ijskoud en wekken het gevoel op dat je in het water stapt. Je begint meteen te rillen en te 
klappertanden. In Suriname kon ik niet klappertanden, nu ben ik er bepaald bedreven in. 
Gelukkig kunnen we het leed van het koude bed verzachten en wel met de warme kruik. […] 
Nu is het opvallend dat er niet veel Surinamers zullen zijn, die zonder meer toegeven dat ze 
met een kruik in bed slapen. Het staat niet alleen kouwelijk, maar ook ouwelijk.” 

Als het glad is, is het geen pretje om naar college te gaan. Het is gevaarlijk en als je in 
de verwarmde zaal komt, “gaan je handen tintelen en duurt het wel even voordat je je pen 
kunt hanteren.” 

Moll eindigt met de observatie dat Surinamers de eerste winter dat ze hier zijn, het 
minste last hebben van de kou. “Hoe langer men hier blijft, hoe meer vat de kou op je krijgt. 
En zodra dit gebeurt, ga je meer dan je je zelf wel zou willen bekennen Hollandse gewoonten 
aannemen. Men kan zo zeggen dat de koude de Surinamers omvormt.” 

Het verhaal valt op door goede observaties en gedetailleerde beschrijvingen. Het is een 
van de meest compacte en indringende beschrijvingen in de Surinaamse literatuur van de 
gevolgen van een Nederlandse winter op het gedrag van een Surinamer. De vergelijking van 
een koud bed met een ijsbad is treffend gevonden. Ook de uitspraak: “Het staat niet alleen 
kouwelijk, maar ook ouwelijk” springt eruit. Moll wil zijn verhaal aan het slot ook nog een 
boodschap meegeven, namelijk dat Surinamers in Nederland worden omgevormd door de 
kou. Uit de laatste zin blijkt dat hij eigenlijk helemaal geen Hollandse gewoonten wil 
aannemen. Dit ligt in lijn met de opvattingen van Wie Eegie Sanie en met de inhoud van de 
hierboven besproken bijdrage. Hier zien we deze opvattingen tot in het extreme 
doorgetrokken. Moll gebruikt het grote woord “omvormen” voor de gedragsaanpassing. Ik 
betwijfel of de Surinamers door de winter zijn omgevormd. Ik kan me niet voorstellen dat zij 

                                                 
215 Jammer dat Moll deze zin (en passage) begint met “Naar mijn mening”, een soort stoplap uit het 
discussiecircuit. Hoeveel sterker was het niet geweest als hij gewoon begon met: “Er is een bepaalde techniek 
voor vereist …” 
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terug in Suriname hetzelfde gedrag als in Nederland blijven vertonen.216 Het ideologisch 
getinte slot doet afbreuk aan een bijdrage die verder pakkend is. 

Moll zegt in het verhaal ‘Huisfuifjes’ (25 januari 1958) dat deze in Amsterdam niet zo 
gek veel gehouden worden omdat het moeilijk is een kamer te vinden die groot genoeg is voor 
een man of dertig en de hospita een probleem is. Toch is de behoefte eraan groot omdat er 
geen dansgelegenheid is waar uitsluitend latin music wordt gespeeld. 

Vervolgens beschrijft hij wie er komen (Surinaamse en Nederlandse meisjes), wat er 
wordt gedronken (betaalbare Franse of Luxemburgse wijn) en wat er om twaalf uur wordt 
gegeten (rijst met bruine bonen, nasi goreng of een enorme huzarensla). ’s Winters eet men 
ook schaafijs: “Ja, speciaal in de winter, want het schaaf-ijs is gewoon sneeuw met stroop, en 
het smaakt uitstekend.” Er wordt onafgebroken gedanst: “Op Nederlandse fuiven worden er 
altijd wel spelletjes gedaan of iemand draagt iets voor of zo. Bij de Surinaamse fuiven hier is 
men bij elkaar in de eerste plaats om te dansen en dat doet men dan ook; uitbundig, ingetogen, 
met driftige passen alsof men haast heeft, kortom als ik het zo mag zeggen: je leeft.” Er is 
binnen de latin music nog een voorkeur:”Vooral de muziek van Martinique en Guadeloupe 
brengt ieder in beweging. De voorkeur voor latin of caribean [sic] music van de Surinamer 
kan niet duidelijker geïllustreerd worden. Het is trouwens niet meer dan logisch; je komt nu 
eenmaal uit die streken vandaan en het ligt voor de hand dat die muziek dan ook het meest tot 
je spreekt.” 

Bij fuifjes probeert men wel de geluidsoverlast voor de buurt te beperken: “Je moet de 
boel wel afsluiten want in de zomer heb je zo een telefoontje van een van de buren ‘of het niet 
wat zachter kan’. Het kan natuurlijk wel altijd zachter, maar voor dansmuziek is nu eenmaal 
een bepaald volume vereist.” Als de buren erg vervelend zijn, bellen ze de politie. Dan komen 
er twee agenten: “ze kijken eens rond, krijgen een kop koffie aangeboden, geven op vaderlijke 
toon de raad het iets rustiger te doen en verdwijnen, misschien wel op weg naar de volgende 
huisfuif.” 

Het verhaal eindigt als volgt: “Op zo’n avond vormen wij op duizenden kilometers 
afstand van Suriname een klein stukje Suriname met zijn dansen en plezier. De volgende 
ochtend is het weer voorbij, dan kan je palabrawerk gaan doornemen met je hospita of 
bovenburen.” 

Het is een levendig verteld verhaal met een licht humoristische inslag. Het laat zien 
hoe Surinaamse studenten de beperkingen die er zijn (een hospita, klagende buren) weten te 
omzeilen. Het hoogtepunt in zijn beschrijving is het dansen zelf en dat valt samen met de 
boodschap dat je eigen Caribische muziek, dus je eigen cultuur je het meest jezelf doet zijn, je 
het gevoel geeft te leven. Het is een boodschap die met literaire middelen wordt gebracht en 
naadloos aansluit bij het verhaal. 

Alle drie de bijdragen van Frits Moll sluiten ideologisch aan bij de nationalistische 
culturele opvattingen die hij in Wie Eegie Sanie propageerde. In die over het gemengde 
huwelijk doet hij zich kennen als een essayist die weliswaar handig zijn onderwerp weet te 
framen, maar die in de uitwerking vastloopt in tegenstrijdigheden. Ook is in deze bijdrage 
sprake van een zekere dwingelandij. Het essay ligt in lijn met de typering die Voorhoeve van 
Moll gaf: “een […] politiek warhoofd met dictatoriale neigingen, die hij met een zekere 
speelsheid […] beoefent.” Het verhaal over de kou in Nederland zou een juweeltje geweest 
zijn, als Moll aan het slot niet perse zijn ideologische veren warhoofdig had opgezet. Het 
verhaal over de huisfuifjes is een treffende beschrijving van het beleven van je eigen cultuur 

                                                 
216 Misschien vatten anderen de laatste zin als een grapje op, als een hyperbool die duidelijk moet maken hoe erg 
die Hollandse winter is. Ik betwijfel dat. Moll stond niet bekend als een grappenmaker als het om aanpassen aan 
de Nederlandse cultuur ging. Ik acht het niet uitgesloten dat Moll zich laat leiden door de marxistische theorie 
dat de onderbouw de bovenbouw bepaalt. 
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in een vreemd land met een humoristische inslag door de beschrijving van de hindernissen die 
hiervoor moeten worden genomen. 
 

W. Halfhide 
Over W. Halfhide heb ik niets kunnen achterhalen. Uit de draaiboeken blijkt dat de 

Surinamer W. Halfhide in 1954 vijf weken achter elkaar een bijdrage heeft geleverd aan de 
West-Indische uitzending. Alleen de eerste, die van 7 september, is bewaard gebleven. Op het 
typoscript staat geen titel, maar uit het draaiboek van de uitzending blijkt dat de omroeper de 
bijdrage aankondigde als “Een Surinamer kijkt in Nederland rond”. Dezelfde formulering 
gebruikte hij ook de week daarop. De drie overige bijdragen kregen geen inhoudelijke 
omschrijving, alleen de naam van de spreker werd vermeld. Uit het begin van het bewaard 
gebleven typoscript blijkt dat het aannemelijk is dat de vijf bijdragen een miniserie vormen 
met eenzelfde bedoeling 

Op 7 september 1954 begon Halfhide met de opmerking dat hij begin van dat jaar een 
paar maanden in Suriname was geweest en merkte “dat men daar zo weinig weet van 
Nederland en het Nederlandse volk”. Hij denkt dat de drie landen van het Koninkrijk weinig 
begrip voor elkaar zullen opbrengen als niet wordt geprobeerd meer belangstelling voor 
elkaar op te wekken. Daarom is hij gaan praten met Radio Nederland Wereldomroep wat 
ertoe leidde dat hij “in enige praatjes het een en ander gaat vertellen over het leven in 
Nederland.” 

Allereerst doet hij dat over het gezinsleven dat hij in de vijf jaar die hij in Nederland is 
als “lid van een doorsnee Nederlands gezin” goed heeft leren kennen. Hij noemt het gezin de 
peiler van de gehele samenleving. De Nederlander is verknocht aan huis en haard. Deze haard 
speelt in het gezinsleven een bijzondere rol, vooral “wanneer hij op een winteravond gezellig 
snorrend een behaaglijke warmte verspreidt en de leden van het gezin daaromheen geschaard 
al pratend, lezend of met een of ander spel de avond doorbrengen. Dan zien we het 
Nederlandse gezinsleven op zijn best.” 

De maand december met zijn feesten is het hoogtepunt in het gezinsleven. De 
Sinterklaasavond is naast de avond van cadeautjes en snoeperij ook de avond “dat men elkaar 
met surprises en kreupele gedichten op een grappige manier op allerlei tekortkomingen en 
eigenaardigheden wijst, en er de gek mee steekt.” Kerstfeest is niet een feest van uitbundige 
vrolijkheid en ook niet van zuiver materialistische genoegens, zoals oudejaarsavond dat wel 
is: “De vele genuttigde olie-bollen en soortgelijke baksels en de grote ketel warme wijn 
mogen daarvan getuigen.” In vergelijking met de bijdragen van andere Surinamers is dit ook 
een opmerkelijk standpunt, want zij vinden lekker en veel eten juist bij elke bijeenkomst 
horen. 

Halfhide merkt op dat een Nederlander als gevolg van zijn huiselijkheid vrij veel geld 
uitgeeft voor de inrichting van zijn huis. Dit heeft weer tot gevolg dat men in vergelijking met 
andere West-Europese landen “slechts een betrekkelijk klein deel van zijn inkomen besteedt 
aan uitgaan. […] Ja, zelfs het eten in de stad wat in vele naburige landen bijna een gewoonte 
is, vindt hier slechts plaats wanneer er een of andere heugelijke gebeurtenis gevierd moet 
worden.” 

Halfhide wijst zijn luisteraars erop dat wat hij vertelt, geldt voor Nederland boven de 
grote rivieren. De leefwijze van het zuiden komt meer overeen met die van België. Het leven 
buitenshuis speelt daar een veel grotere rol. 

Omdat het huis zo’n belangrijke plaats inneemt in het gezin, is de Nederlandse 
huisvrouw erg netjes. “Behalve het normale dagelijkse werk wordt speciaal op Vrijdag het 
huis nog eens een extra beurt gegeven.” Maar dat is nog niet voldoende want in het voorjaar 
“breekt er een soort besmettelijke ziekte uit die ‘grote schoonmaak’ heet.” Halfhide besluit 
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met de opmerking dat het bijzonder prettig was te ervaren “hoeveel gezins- en daardoor 
levensgeluk er bestaat”.  

Het opmerkelijkste aan Halfhide’s verhaal is zijn beweegreden om contact te zoeken 
met de Wereldomroep: Surinamers weten zo weinig over Nederland en dat is niet bevorderlijk 
voor het goed functioneren van het Koninkrijk. Zijn constatering dat Surinamers zo onwetend 
zijn over Nederland is een zelden gehoord geluid van Surinaamse kant. Meestal is de klacht 
dat Surinamers alles over Nederland weten, maar Nederlanders niets over Suriname. Uit zijn 
bijdrage blijkt dat hij vooral doelt op het gewone dagelijkse leven, dat men nog niet kent als 
men feilloos jaartallen en spoorlijnen kan opsommen.  

Misschien gaat het te ver uit zijn opmerking dat het gezin de kern is van de 
Nederlandse samenleving, te concluderen dat dit in Suriname niet zo is, maar een feit is wel 
dat hij vindt dat het Nederlandse gezinsleven zich heel anders afspeelt dan in Suriname. Huis 
en haard staan letterlijk centraal, wat gevolgen heeft voor het contact tussen de gezinsleden, 
het bestedingspatroon en de poetswoede van de Nederlandse huisvrouw.  

Halfhide zegt dat hij vijf jaar “lid van een doorsnee Nederlands gezin” is geweest, 
zodat hij de Nederlander heeft leren kennen in zijn eigen omgeving. Hij was dus bij een gezin 
in de kost. Opmerkelijk is dat hij er geen kwaad woord over zegt, in tegenstelling tot anderen 
die kritiek hebben op de krenterigheid, de karigheid aan vlees en de bemoeizucht van de 
hospita’s. Ook op dit punt laat Halfhide een heel eigen geluid horen. 

Zijn taalgebruik is noch in negatieve, noch in positieve zin opmerkelijk. Zijn 
beschrijving van de Nederlandse huiselijkheid is adequaat. De waarde van zijn bijdrage ligt 
dus vooral in de twee afwijkende visies die hij heeft. 
 

Raúl Römer                                                                 

In het draaiboekenarchief van de Wereldomroep heb ik naast zijn Cuentanan di Nanzi 
twee andere bijdragen van Römer gevonden. De oudste (21 juni 1949) is een vertalende 
samenvatting van een Papiamentstalig betoog over het leesprobleem op Curaçao. Hij betoogt 
erin dat kinderen geen leeshonger krijgen omdat er alleen boeken zijn “die handelen over voor 
hen totaal onbekende mensen, landen en omstandigheden”. Het is een zakelijke tekst die 
buiten het kader van deze studie valt. 

De tweede bijdrage, die van 17 augustus 1956, doet dit wel. Raúl Römer vertelt dan 
het verhaal ‘Terug in Nederland’. Het begint zo: “Toen ik vier maanden geleden, na een 
afwezigheid van meer dan twee jaar, voor de tweede keer in Nederland aankwam, regende 
het. In de trein had ik mijn best gedaan om door de beslagen ruiten naarbuiten [sic] te kijken, 
maar het was donker en ik kon slechts zien dat het licht uit de treincoupé’s teruggekaatst werd 
door allerlei voorwerpen die één ding gemeen hadden: zij zagen er alle glibberig uit, zij waren 
nat. En ik concludeerde voorlopig dat Nederland niet veel veranderd was.”  

Het is een voorlopige conclusie want al snel merkt hij dat er wel iets is veranderd. Hij 
noemt het “een internationalisatie die op verscheidene gebieden het leven in Nederland heeft 
gewijzigd.” Op straat valt hem bij de damesmode op dat men zich nu niet alleen op Parijs 
richt, maar ook op Italië, Zwitserland en de Verenigde Staten. Ook heeft hij de indruk dat de 
Nederlandse vrouw meer “fashion-minded” is geworden. 

Bij de heren “is het Italië al wat de klok slaat.” Het land heeft Engeland van de eerste 
plaats verdrongen. Reeds een paar jaar terug waren Italiaanse overhemden in de mode. “Maar 
Italië heeft zijn klerenkolonie uitgebreid. Italiaanse schoenen met messcherpe punten bezetten 
in praktisch iedere zaak […] meer dan driekwart van de etalageruimte. Deze schoenen doen in 
Nederland duidelijk uitheems aan, en daarom verwondert het mij des te meer dat men soms 
zeer achtenswaardige heren van middelbare leeftijd in dit schoeisel ziet rondstappen alsof zij 
hun hele leven niets anders gedaan hadden.” De das en ook het colbertje zijn Italiaans van 
stijl. “Deze Italiaanse modellen doen voor ons die op de Antillen de Amerikaanse mode 
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gewend zijn meer Amerikaans aan dan de meeste Europese modellen. Ik ken dan ook 
Antillianen, die zich een costuum hebben laten aanmeten in Italiaanse stijl, juist omdat deze 
hun op Amerika ingestelde smaak meer bevredigde.” 

Als men al deze Italiaanse kleding heeft aangetrokken en eens naar buiten wil gaan, 
moet men natuurlijk eerst een Italiaanse regenjas aantrekken. “Aldus warm ingepakt tegen 
wind en regen richt men zijn schreden naar een niet al te duur Chinees restaurant.” Maar daar 
vangt men bot, omdat alle tafels bezet zijn. Vroeger kwamen er bijna alleen studenten. Maar 
nu komt iedereen er, waaruit hij concludeert “dat in heel veel gezinnen waar vroeger het 
woord ‘rijst’ in de eerste plaats aan ‘rijsterbrij’ [sic] deed denken, dit voedsel nu zelfs op een 
normale door-de-weekse dag wel eens de aardappel vervangt. […] Italië liet dit natuurlijk niet 
op zich zitten. En macaroni en spaghetti mochten dus niet achterblijven.” Na het eten gaat 
men naar een Italiaanse espressobar. 

Thuisgekomen vlijt men zich in Scandinavische meubels, drinkt uit Finse glazen, 
luistert naar muziek uit een Duitse radio of naar Amerikaanse platen gedraaid op een Engelse 
pick-up. 

Hierna gaat Römer verder met de Amerikaanse invloed: huishoudapparaten, 
wonderstoffen, barbecues, gastvrijheid en “ongedwongenheid bij feestjes, pardon ‘parties’ tot 
Amerikaanse citroensap in blik en Amerikaanse toeristen toe.” 

Römer constateert aan het slot dat de internationalisatie te verklaren valt uit de 
veranderingen op economisch gebied, maar hij constateert ook dat hier een geest mee gepaard 
gaat die “hoe langer hoe meer open staat voor allerlei uitheemse dingen”. En de vraag is of 
deze gerichtheid slechts als gevolg van […] economische factoren moet worden beschouwd. 
En of deze niet reeds als zelfstandig geworden factor deze internationalisatie mee bevordert.” 

Het verhaal heeft verschillende kwaliteiten. Het begint met een sfeervolle beschrijving 
van een verregende treinreis. Ook beeldend is de beschrijving van de achtenswaardige heren 
op middelbare leeftijd die in Italiaanse puntschoenen rondstappen. Römer besteedde zorg aan 
de opbouw die origineel is. Eerst kleedt de Nederlander zich aan, wat eindigt met de regenjas 
die nodig is om naar het restaurant te gaan. Vandaar naar een espressobar en vervolgens naar 
huis. Op deze voor het oog simpele manier maakt hij duidelijk dat de internationalisatie overal 
is doorgedrongen. Römer kijkt ook verder dan de gemiddelde beschouwer, zo blijkt aan het 
slot. Hij voelt dat de internationalisatie wellicht een kracht op zichzelf is en de geschiedenis 
heeft hem gelijk gegeven. Römers internationalisatie noemen we tegenwoordig globalisatie. 
Het is een verhaal met een origineel gegeven dat vakkundig is verteld.  
 

Carol Elassaiss  
Het verhaal ‘Voor het eerst in Nederland’ is het enige van Elassaiss dat bewaard is 

gebleven. Hij vertelde me dat hij ook enkele keren een bijdrage had aangeleverd aan de 
programma’s van Yvette Ecury, maar daar heb ik geen sporen van aangetroffen in de 
draaiboeken. Elassaiss heeft verder alleen ambtelijke stukken en zakelijke beschouwingen 
geschreven. Hij werd in 1939 geboren op St. Kitts, waar zijn moeder vanaf Curaçao heen was 
gegaan om in een Engelstalige omgeving te bevallen. Zijn vader was van Libanese afkomst. 
In 1957 ging hij in Nijmegen studeren. Hij deed er twee studies: eerst biologie en daarna 
medicijnen. Hij remigreerde in 1978 naar Curaçao, waar hij directeur werd van het 
Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de Nederlandse Antillen.217 

Op 29 oktober 1957 vertelde C. Elassaiss zijn verhaal ‘Voor het eerst in Nederland’. 
Bij zijn aankomst in de zomer vond hij het vreemd dat de zon nog ’s avonds om tien uur 
scheen, maar hij voegt eraan toe: “Van die zon moet je je overigens niet te veel voorstellen. 
Want ofschoon de zon schijnt kan het behoorlijk koud zijn. Althans voor iemand uit de 

                                                 
217 De gegevens zijn ontleend aan een interview dat ik op 27 november 2011 met Elassaiss had. 
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tropen.” Soms ook gebeurt het dat je het in de zon warmer hebt “dan thuis”. Dan zoek je de 
schaduw op en dan is het weer te koud, “althans te koud voor een tropenmens.” Hij zegt niet 
te kunnen wennen aan het klimaat: het is te koud of te drukkend warm. Ook de 
wisselvalligheid van het weer vindt hij vreemd. De dag begint bijvoorbeeld met zon, maar een 
paar uur later gaat het regenen of een hele dag motregenen. 

De komst van de herfst merk je doordat de dagen steeds korter worden. De 
zonsondergang duurt langer dan op Curaçao. Nog iets vreemds in Nederland: “Het gebeurt 
niet bij ons dat je je eigen adem ziet. Er komt dan uit mijn mond en neus een soort damp, die 
je duidelijk kon zien.”  

Er is naast het weer nog iets wat hem verbaast, “Wat mij zo trof, dat was, dat de 
huizen en de straten van precies dezelfde stenen zijn gebouwd. Het is soms net alsof straten en 
huizen, die in lange rijen aan elkaar vast zitten, een geheel vormen.” Op Curaçao zijn de 
straten altijd van asfalt en de huizen staan afzonderlijk naast elkaar. 

Ook de bomen spelen een aparte rol. “Niemand op de Antillen kan zich een straat 
voorstellen met aan beide kanten bomen. Maar hier is dat wel het geval. Het was voor mij het 
vreemdste gezicht dat ik me denken kon. Nu ben ik er aan gewend.” 

Buiten de stad vindt hij het wonderlijk. “Ons land is droog en heuvelachtig. Hier is 
alles nat en vlak. Je loopt of rijdt langs wegen en aan beide kanten zie je weilanden. Aan de 
horizon zie je een dorpje, een kerktoren of een boerderij. En in het weiland staan dikke 
koeien, in tegenstelling tot onze magere kabrieten.” 

Over de mensen in Nederland merkt hij op dat er meer verschillen tussen zijn dan op 
Curaçao: “Sommigen zijn heel blond. Anderen donker zwart.” De eersten komen meestal uit 
het noorden en zijn protestant, de donkeren komen uit het zuiden en zijn katholiek. De 
Curaçaoënaren voelen zich meer thuis bij de zuiderlingen, daarom gaan ze daar ook meestal 
studeren. 

Elassaiss heeft geen klagen over zijn ontvangst, wel meldt hij dat Nederlandse 
studenten soms klagen over de neiging van Curaçaoënaren om “een beetje samen te klitten. 
Maar misschien is het wel goed, dat de Curaçaoënaars nauwe banden met elkaar onderhouden 
want daardoor kunnen ze de nieuwelingen makkelijker opvangen en met het leven in 
Nederland bekend maken.” 

In al zijn eenvoud is het een gave impressie van iemand die echt goed rondkijkt en dat 
met verbaasde ogen doet. Het levert observaties op die apart zijn, zoals dat men de eigen 
adem kan zien en dat straten en huizen een geheel vormen. Apart is ook dat Elassaiss vindt 
dat er in Nederland meer verschillen tussen mensen zijn dan op Curaçao. Het is duidelijk dat 
hij dan op de haarkleur let en niet op de huidskleur. Wellicht speelde de laatste voor Elassaiss 
helemaal geen rol in de ontmoeting met andere mensen. 
 

Conclusies 
De Wereldomroep bood een platform aan mensen die verhalen wilden vertellen, ook al 

hadden zij dit niet eerder gedaan. Soms namen zij zelf contact op met de Wereldomroep, zoals 
blijkt uit het verhaal van Halfhide. Het toont ook aan dat het bekend was dat de 
Wereldomroep verhalen uitzond. In de meeste gevallen werden zij gevraagd, zoals Elassaiss 
en Henk Dennert. Het kan niet genoeg worden herhaald dat het voor de Surinamers en 
Antillianen die vertelleraspiraties hadden zeer belangrijk was dat er zo’n platform was, dat 
bovendien een veel groter bereik had dan een literair tijdschrift. 

Niet alle bijdragen bleken literair even waardevol. Mooie verhalen bleken dat van 
Römer, Halfhide en Elassaiss te zijn. Het is jammer dat zij niet doorgegaan zijn met schrijven. 
Ook het verhaal ‘Huisfuifjes’ van Moll is gaaf, evenals ‘Met een kruik naar bed’, maar daar is 
het slot minder door een vreemde ideologische gedachtesprong. De verhalen van Dennert 
lijden aan een gebrek aan een persoonlijk geluid, behalve dat over de watersnood, waar de 
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kern van het verhaal aangrijpend is verteld. De kwaliteit van de verhalen overziende zou dit 
voor een literair tijdschrift geen slechte oogst zijn. Voor een toch vluchtiger medium als radio 
is het dat natuurlijk evenmin. Dat is op zichzelf een bescheiden, maar toch belangrijke 
bijdrage aan de jonge Surinaamse en Antilliaanse literatuur. 

Twee bijdragen zijn cultuurhistorisch en dus ook literair-historisch van groot belang. 
Het ene is dat van Henk Dennert over Círculo Patriótico. Hij formuleert hierin als een van de 
eerste Antillianen een compleet cultureel nationalisme, dat tegelijkertijd de grenzen van het 
insularisme moet overstijgen. Het andere is ‘Reis naar Italië’ van Johan Ferrier. Het is een 
pleidooi voor culturele oriëntatie op Europa in de vorm van een reisverhaal. Het is een 
historisch document uit de tijd dat de discussie nog levendig werd gevoerd over de vraag 
welke kant het met de cultuur op moest gaan. Zowel het stuk van Dennert als dat van Ferrier 
laat zien dat deze discussie tezelfdertijd op de Antillen en in Suriname werd gevoerd. Dat 
beide stukken met een tegengestelde boodschap door de Wereldomroep werden uitgezonden, 
laat zien dat de Wereldomroep ook een platform voor verschillende richtingen wilde zijn. J. 
van de Walle, de chef van de West-Indische afdeling, liet ook mensen aan het woord die 
anders dachten dan hij. Zijn platform was er dus niet eentje uitsluitend voor gelijkgestemden. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




