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13. VOORDRACHTEN EN SECUNDAIRE BIJDRAGEN 
 
Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreek ik eerst voordrachten van Antilliaans en Surinaams literair 
werk dat niet speciaal voor de Wereldomroep was geschreven. Daarna ga ik in op de 
uitgezonden besprekingen van werk, waarbij eerst die over Surinaamse en Antilliaanse 
uitgaven aan de orde komen en daarna die over andere publicaties. Het doel hiervan is een 
antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvragen: valt er een beleid te reconstrueren uit 
de keuze van de onderwerpen, welke relatie met Suriname en de Antillen hebben de bijdragen 
die niet over deze landen gaan en hoe zijn de bijdragen te plaatsen in het licht van de 
contemporaine literaire ontwikkelingen? Deze deelvragen dienen om te komen tot de 
beantwoording van de hoofdvraag bij dit onderzoek: wat is de betekenis van de 
Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur? 
 

VOORDRACHTEN VAN EERDER EN ELDERS VERSCHENEN WERK 

 
Voor een radiostation lijkt het voor de hand te liggen reeds gepubliceerd literair werk 

in programma’s te presenteren. Een vergelijking met de muziekwereld kan dit verduidelijken. 
Het is eenvoudiger en goedkoper reeds gecomponeerd werk uit te zenden dan voortdurend 
compositieopdrachten te geven aan componisten. Des te opmerkelijker is het dat de West-
Indische afdeling maar twintig keer eerder en elders verschenen werk liet voordragen en er 
wel 263 keer voor zorgde dat Surinaamse en Antilliaanse schrijvers nieuw werk schreven 
voor haar uitzendingen. Een oorzaak van dit slechts spaarzaam gebruik maken van vroeger 
werk kan zijn, dat er nog niet veel literair werk van de Nederlandse Cariben voorhanden was 
waarin de tijdgeest weerklonk. In ieder geval was er geen werk waarin Surinamers en 
Antillianen hun kijk gaven op het naoorlogse Nederland. Van de Walle vulde deze lacune op 
door zelf op zoek te gaan naar schrijvers.  

Het uitzenden van al eerder verschenen werk was niet zonder belang. Werk dat in 
literaire tijdschriften of in verhalenbundels was verschenen, kwam zo onder de aandacht van 
een veel groter publiek dat in meerderheid geen specifieke literaire oriëntatie had, dit in 
tegenstelling tot een abonnee van een literair tijdschrift. Daar komt nog eens bij dat de 
bronnen (boeken, tijdschriften) voor de luisteraars op de Antillen en in Suriname vaak 
moeilijk te verkrijgen waren, zodat heruitgave via de radio voor velen een welkome service is 
geweest. 
 
Cola Debrot 

Drie keer is er een programma uitgezonden waarin eerder gepubliceerde gedichten van 
Cola Debrot werden voorgedragen. De eerste keer gebeurde dit op 26 februari 1949. Het 
draaiboek voor de omroeper vermeldt dat er een voordracht volgt uit het werk van Cola 
Debrot door Guus van der Steen met muzikale omlijsting. De bijdrage zelf ontbreekt, zodat 
niet meer te achterhalen is wat werd uitgezonden.  

De typoscripten van de twee andere uitzendingen met gedichten van Debrot zijn wel 
bewaard. De tweede uitzending vond plaats op zaterdag 25 februari 1950. Het script begint 
met: “In het nu volgende programma brengen wij U een keuze van gedichten van de bekende 
Curaçaose schrijver en dichter Cola Debrot, waaronder enkele nieuwe gedichten uit het 
September-October nummer van ”Podium” van het vorige jaar.” Het script sluit af met: “Onze 
medewerker Guus van der Steen droeg gedichten voor van de Curaçaose schrijver en dichter 
Cola Debrot. Hij werd op de gitaar begeleid door Lex Vervuurt.” Alles in het script wijst erop 
dat het door Van de Walle is gemaakt, zodat hij de samensteller van het programma was. 
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Voorgedragen werden 10 gedichten: ‘Witte bloesems’, ‘Beauté Mortelle’, ‘Pijn’, ‘De 
Opiumschuiver’, ‘Lied’ en ‘Parijse kwatrijnen’, die in 1946 al verschenen waren in de bundel 
Navrante zomer, en verder de gedichten ‘De Dichter’, ‘Het zevende gebod’, ‘Nocturne’ en 
‘Bohème’, die Debrot opnam in de bundel De afwezigen (1952) waar ze een aparte afdeling 
vormen onder de titel ‘In mineur’. Welke muziek de gedichten omlijstte, wordt niet duidelijk 
uit het draaiboek. Wel blijkt uit het draaiboek dat de gitaarmuziek van Lex Vervuurt apart is 
opgenomen, maar of Vervuurt improviseerde of bestaande muziek gebruikte, blijft in het 
ongewisse. 

Op 31 maart 1952 vond de derde uitzending met gedichten van Cola Debrot plaats. Ze 
werden opnieuw voorgedragen door de omroeper Guus van der Steen, op de gitaar begeleid 
door Lex Vervuurt. Het script vermeldt dat het gaat om een “Voordracht uit nieuwste 
gedichtenbundel van Cola Debrot”. Het zijn gedichten uit de bundel De afwezigen (1952), 
achtereenvolgens ‘Adíos’, ‘De slaaf spreekt’. ‘De afwezigen’, ‘Schemer’, ‘Het eiland’, 
‘Sonnet’218, ‘Bestaat er iets heerlijkers?’, en ‘Kwatrijnen van de verloren zoon’.219 

De keuze die Van de Walle uit de bundel maakt, is niet willekeurig. Als ik 
‘Kwatrijnen van de verloren zoon’ als één gedicht reken, zijn van de acht uitgezonden 
gedichten er vier een vrije vertaling van Debrot van Curaçaose dichters. Debrot meldt dit ook. 
Onder ‘De slaaf spreekt’ staat: “naar het Papiaments van Pierre Lauffer’, onder ‘De 
afwezigen’: “naar het Spaans van J.S. Corsen”, onder ‘Schemer’: “naar het Papiaments van 
J.S. Corsen” en onder ‘Bestaat er iets heerlijkers?’: “naar een thema van Pierre Lauffer”. Ook 
andere gedichten zijn op de regio gericht. ‘Adíos’ is volgens het script geschreven “naar een 
thema van Paraquay [sic]”. ‘Het eiland’ en ‘Kwatrijnen van de verloren zoon’ zijn te lezen als 
verzen van iemand die weergekeerd is op zijn eiland, daar in hevige mate geconfronteerd 
wordt met de sterflijkheid van het bestaan en ook het besef heeft dat hij in feite een zwerver 
is. 

De uitzending van 25 februari 1950 is bedoeld om gedichten van de toen bekendste 
Curaçaose schrijver ook onder de aandacht van het publiek in de West te brengen. Die van 31 
maart 1952 heeft niet alleen dit tot doel, maar wil ook de vertalingen van Debrot van andere 
Curaçaose auteurs bij hun landgenoten bekend maken. Zoals Debrot zijn bewerkingen maakte 
om hun gedichten voor een Nederlands publiek toegankelijk te maken, zo kaatste Van de 
Walle dit weer terug naar Curaçao, waarschijnlijk omdat hij ervan uitging dat deze Curaçaose 
gedichten het interessantst waren voor een Curaçaos publiek.220 
 
De Stoep 

Naast het werk van Debrot zond de Wereldomroep ook drie keer werk uit dat eerder 
was verschenen in het Curaçaose literaire tijdschrift De Stoep. Het tijdschrift verscheen tussen 
1940 en 1951 op Curaçao onder leiding van de in Nederland geboren arts Chris Engels die 
Luc Tournier als pseudoniem gebruikte. Hij richtte het tijdschrift op als daad van protest tegen 

                                                 
218 Van de Walle heeft de titel ‘Sonnet’ zelf gegeven. In feite is het nummer 3 van de ‘Vijf sonnetten uit Hades’. 
219 In het script ontbreekt de eerste pagina van de ‘Kwatrijnen van de verloren zoon’. Van de Walle had de 
gewoonte bij een gedicht dat langer was dan een pagina de volgende bladzijde hetzelfde paginanummer te geven 
als de eerste, aangevuld met een a, b, of c. Het gedicht ‘Schemer’ begint bijvoorbeeld op pagina 4 en gaat door 
op pagina 4a. Bij ‘Kwatrijnen van de verloren zoon’ begint de nummering meteen met 8a en het kwatrijn “De 
schildpad was beangstigd door mijn kuch”, het achtste kwatrijn van de serie, waarna de rest in volgorde van de 
bundel volgt, zodat voor de hand ligt dat de eerste zeven kwatrijnen op bladzijde 8 hebben gestaan. 
220 In feite worden de gedichten heen en weer gekaatst tussen Curaçao en Nederland. Op 24 januari 1948 was 
Debrot vertrokken uit Nederland om zich weer op Curaçao te vestigen. Zijn biograaf Oversteegen meldt dat hij 
aan boord gedichten schreef die hij opstuurde naar Podium (Oversteegen 1994: 11-13). Van de Walle leest de 
gedichten in Nederland, en later die uit De afwezigen, en stuurt ze via de Wereldomroep terug naar Curaçao, 
waar ook Debrot ze kan beluisteren. 
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de Duitse inval in Nederland. Hij publiceerde werk van Nederlanders in de diaspora en 
passanten op Curaçao. Na de oorlog werd de inbreng van jonge Curaçaose dichters als Oda 
Blinder, Charles Corsen en Tip Marugg steeds belangrijker.221  

De eerste keer dat Van de Walle werk uit De Stoep voor de microfoon liet brengen, 
was op 19 november 1949. Het script van de bijdrage is niet bewaard, maar de aankondiging 
ervan door de omroeper wel: “Luisteraars in de West, Wij vervolgen onze uitzending met de 
voordracht van een gedicht dat wij vonden in het Juli-nummer van het Curaçaos literair 
periodiek “De Stoep”. Het betreft hier een gedicht van de Curaçaose dichter Charles Corsen: 
Dona en de Gouden Sandalen, waarvan gedeelten zullen worden voorgedragen door onze 
medewerker Jacques Idserda. Hij zal op de gitaar worden begeleid door Lex Vervuurt.” 

De tweede keer dat gedichten uit De Stoep werden voorgedragen, was op 4 augustus 
1951. Hiervan is het script wel bewaard. Het geeft aan dat het onderwerp is “Gedichten uit de 
Nieuwe Stoep”. De hoofdletter van “Nieuwe” zal een tikfout zijn geweest, want de naam van 
het tijdschrift was niet veranderd. Van de Walle bedoelde natuurlijk het laatst verschenen 
nummer van het tijdschrift bedoelde, dat van mei 1951. (Het was tevens het allerlaatste 
nummer van het tijdschrift.) Verder blijkt uit het script dat de gedichten werden voorgedragen 
door de omroeper Guus van der Steen en dat de gedichten werden omlijst met muziek, al 
blijkt niet welke muziek dat was en wie de muziek speelde. 

De uitgekozen gedichten waren van Tip Marugg (‘Het verbrande kind was een 
dromer’ en ‘Zij’), van Oda Blinder (‘Aan een dierbare’) en van Federico García Lorca (‘Het 
geween’, in vertaling van Lucila Engels). De keuze die Van de Walle maakte, zowel de eerste 
keer voor een gedicht van Corsen als nu voor Marugg, Blinder en Garcia Lorca is 
contemporain gezien een statement voor moderniteit. In de Curaçaose pers werd vaak de spot 
gedreven met de onbegrijpelijkheid en rare beelden van de gedichten van Corsen en Marugg 
[Rutgers 1994: 193-197]. Van de Walle benadrukte met deze keuze het belang van deze 
vernieuwende dichters.  

Op 31 mei 1952 werd voor het laatst een bijdrage uit De Stoep uitgezonden. Het is de 
novelle ‘Norma’ van Wim van Nuland, pseudoniem van de Nederlandse pater Möhlman, 
voorgedragen door P. te Nuyl Sr. Het verhaal was al in augustus 1942 in De Stoep 
verschenen.222 Wim van Nuland (pater Michael Möhlman 1911-1969) was van 1939 tot 1969 
op Curaçao werkzaam. Pogingen tot mooischrijverij en een steeds sterker wordend moralisme 
deden Engels verder werk van hem weigeren [Rutgers 1994: 200]. De contemporaine kritiek 
vond het werk van Wim van Nuland het beste dat De Stoep had voortgebracht [Rutgers 2007: 
351]. Het verhaal gaat over een meisje dat in ellendige omstandigheden opgroeit. Haar vader 
is een zware drinker, die haar moeder en het kind elke dag aftuigt, terwijl de schrijver ook 
suggereert dat de vader het meisje misbruikt. Het meisje houdt zich staande door via een 
zelfgemaakte pop weg te dromen naar een betere wereld, een wereld met “nonnen […] die 
daar wandelen en lachen en beter zijn.”  

De stijl van Wim van Nuland is ouderwets paterachtig, met zwaar aangezette emoties. 
Het moderne aspect van het verhaal is dat het de ellendige omstandigheden van de lagere 
sociale klasse van Curaçao uitbeeldt, inclusief een bedekte verwijzing naar incest die de vader 
zou plegen. Dit vernieuwende karakter en de populariteit van Van Nulands verhalen zullen de 
redenen zijn waarom Van de Walle dit verhaal heeft uitgekozen voor de uitzending. 
 
Jules de Palm en Pierre Lauffer 

Jules de Palm presenteerde vier keer werk dat al eerder elders verschenen was. Een 
bijzonder geval was de eerste keer dat hij dit deed. Het gebeurde op 7 januari 1950 in een 
programma van Lex Vervuurt en de Zapakara’s. Ik citeer het script van de omroeper: “Wij 
                                                 
221 De gegevens voor deze alinea zijn ontleend aan Rutgers 1994: 191-193. 
222 Het verhaal is ook opgenomen in: Debrot 1985: 138-144. 
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vervolgen thans met een programma uitgevoerd door Lex Vervuurt en zijn Zapakara’s. Voor 
het eerst hebben we ons kunnen verzekeren van de medewerking van een Curaçaose zanger, 
de Heer Julio Perrenal. Het programma wordt geopend met een Curaçaos liedje: 
MADELINE.” Na de afkondiging van dit liedje zegt de omroeper: “Dit orkest gaat verder met 
een Curaçaos lied, waarvan het refrein wordt gezongen door Julio Perrenal. Het heet: Sjon 
Felitsjie.” Hierna volgt nog een Surinaams nummer, waarna de omroeper aankondigt: “En tot 
slot brengt Lex Vervuurt met medewerking van Julio Perrenal een Merengue met Curaçaose 
tekst.” 

In het hoofdstuk over Jules de Palm kwam de Julio Perrenal-constructie al ter sprake 
met de mystificaties die daaromheen plaats vonden. Het zogenaamde optreden van Julio 
Perrenal met de Zapakara’s is ook zo’n mystificatie. Van het driemanschap Lauffer – De Palm 
– De Rooy kan Pierre Lauffer niet hebben meegezongen in Hilversum, want hij ging pas op 6 
mei 1965 voor het eerst naar Europa [Heiligers 2012: 154]. Ook is onaannemelijk dat René de 
Rooy er was, men ging toen niet voor een korte kerstvakantie naar Nederland. Daar was de 
vliegreis te duur voor. De conclusie is dat Jules de Palm in zijn eentje voor Julio Perrenal 
speelde en zo de mystificatie weer leven inblies. Toen ik hem hiermee confronteerde, gaf hij 
dit volmondig toe.  

Twee keer droeg Jules de Palm gedichten van de Curaçaose dichter Pierre Lauffer 
voor. De eerste keer gebeurde dit op 17 april 1954. In dit programma presenteerde hij voor het 
eerst ook twee eigen gedichten. Zie hiervoor het hoofdstuk over Jules de Palm. De gedichten 
die hij van Pierre Lauffer voordroeg waren ‘Plegaria’ en ‘Cancion Tristu’. Op 18 januari 1956 
droeg hij weer gedichten van Pierre Lauffer voor. Meer dan dit vermeldt het draaiboek niet. 

Op 21 december 1951 droeg De Palm zijn verhaal ‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ 
voor, dat eerder in het Sticusajournaal was verschenen.  

Voor de keuzes die Jules de Palm maakte, was Van de Walle waarschijnlijk maar ten 
dele verantwoordelijk. Toch zal hij ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest van de populariteit 
van de liedjes van Julio Perrenal, wat voor hem de aanleiding moet zijn geweest Jules de Palm 
te laten zingen met de Zapakara’s. Het feit dat hij in de aankondiging van dit programma niet 
Jules de Palm als zanger laat noemen, maar Julio Perrenal, laat zien dat hij op de hoogte was 
van de mystificatie. Het verhaal ‘De Kerstcakes van Sjon Keta’ kende Van de Walle uit het 
Sticusajournaal en hij zal via zijn uitgebreide netwerk onder de studenten ook hebben 
gehoord hoe populair dit was. Door het uit te zenden werd het verhaal nu ook op de Antillen 
in bredere kring bekend, want De Palm had nog helemaal geen naam als schrijver van 
verhalen. 

Hoogstwaarschijnlijk was De Palm verantwoordelijk voor het uitzenden van gedichten 
van Lauffer. Lauffer had op Curaçao al naam, maar of hij werd gelezen? Van het eerste 
nummer van het veel geroemde tijdschrift Simadán werden meer exemplaren weggegeven dan 
verkocht, van het tweede werden honderd exemplaren verkocht [Heiligers 2012: 90/91]. Door 
de uitzendingen van de Wereldomroep bereikten de gedichten een veel groter publiek dan via 
de gedrukte bundels en tijdschriften. Dat Papiamentstalige gedichten van Lauffer door de 
Wereldomroep werden uitgezonden, toont ook aan dat Van de Walle sympathiek stond 
tegenover het streven de landstaal in de literatuur een plaats te geven.  
 

Albert Helman 

Twee keer is eerder verschenen werk van de Surinaamse schrijver Albert Helman 
uitgezonden. Op 30 april 1955 droeg Cecilia Lichtveld werk voor van haar vader. Verdere 
gegevens hierover ontbreken. Het ligt voor de hand dat de dochter verantwoordelijk was voor 
de keus die ze heeft gemaakt. Of zij zich hiervoor aangeboden had, of dat ze door Van de 
Walle is gevraagd, valt niet meer te achterhalen. Op 22 augustus 1956 droeg de 
voordrachtskunstenaar Otto Sterman het verhaal ‘Columbaan’ voor, dat verschenen was in de 



 316

bundel Hart zonder land (1929). Dit verhaal speelt zich af in een niet genoemd land, dat geen 
kenmerken van Suriname heeft. Het is in feite een variant op ‘De rattenvanger van Hamelen’.  
 
De hiervoor genoemde Otto Sterman was een in Nederland geboren self-made acteur met een 
Antilliaanse vader en een Nederlandse moeder. Hij leefde van 1913-1997. Eerst speelde hij de 
stereotype rollen voor zwarte acteurs bij het Nederlandse toneel. Onder meer zijn deelname 
aan de eerste opvoering van De geboorte van Boni bracht hier verandering in. Hij ging zich op 
zijn afkomst en donkere huidskleur richten met soloprogramma’s waarmee hij het land 
doortrok en tamelijk succes oogstte. Ze hadden titels als Ik ben een neger, De neger spreekt 
en Alleen voor blanken [Groeneboer 2003: 223-242]. 223 

Toen Sterman het verhaal ‘Columbaan’ voordroeg, was dit de zevenendertigste keer 
dat hij voordroeg in de West-Indische uitzending. Hij kan met recht de huisacteur worden 
genoemd, want tussen 14 november 1949 en 7 juli 1958 verzorgde hij niet minder dan 44 
voordrachtprogramma’s. Het is opvallend dat alleen het eerste met ‘De Negerpreek’ in de lijn 
ligt van de motieven waarmee hij in Nederland de planken op ging en bekendheid verwierf. 
Al zijn andere programma’s liggen in de lijn van de westerse literaire traditie. Een kleine 
greep uit zijn voordrachten laat dit zien: ‘Waarom bewaart een hond zijn vlooien’ van Karel 
Jonckheere op 8 maart 1952, ‘Het wonder van de wintertuin’ van Bocaccio op 10 januari 
1953, ‘De duldzame man’ van Arthur van Schendel op 31 maart 1953, ‘Een grap’ van 
Tsjechov op 6 november 1954, ‘Hoe de duivel een korst brood verdiende’ van Tolstoi op 6 
april 1955, ‘De rijke braamplukker’ van Godfried Bomans op 7 januari 1957 en ‘De hovenier’ 
van Tsjechov op 16 juli 1957. Het valt niet meer te achterhalen waarom Otto Sterman deze 
keus maakte. Wellicht wilde hij eens iets anders dan het over huidskleur hebben. Voor mijn 
onderzoek is interessanter waarom Van de Walle akkoord ging met deze keuze, want dat het 
de keuze van Sterman was, lijkt me duidelijk. Ik kan me niet voorstellen dat Van de Walle de 
westerse literatuur doornam op zoek naar geschikte verhalen voor Sterman. Wellicht telde 
voor hem dat hij een zwarte acteur met een gedeeltelijk Antilliaanse achtergrond in huis 
haalde die in Nederland naam aan het maken was. Misschien wilde hij het West-Indische 
publiek laten zien dat gekleurde artiesten in Nederland ook succes hadden. In ieder geval 
verschafte hij deze acteur hiermee neveninkomsten die deze goed kon gebruiken.  

Met het uitzenden van de voordrachten van Otto Sterman mag de Wereldomroep een 
bijdrage hebben geleverd aan zijn portemonnee, een bijdrage aan de ontwikkeling van de 
Surinaamse en Antilliaanse literatuur waren ze niet. Er is mij tenminste geen Surinaamse of 
Antilliaanse schrijver bekend die zich heeft laten inspireren door de voorgedragen werken. 
Wel is het voorgaande een kleine bijkleuring van het beeld dat Groeneboer schetst van Otto 
Sterman. 

Op 15 december 1951 droeg Kitty den Haan voor uit Mythen en Sagen uit West-Indië 
van Dr. H. van Cappelle. Het werk stamt uit 1926. In het draaiboekenarchief ontbrak het 
typoscript van de voordracht, zodat onbekend is welke keuze is gemaakt uit het werk van Van 
Cappelle. Dat er zoveel jaar na het verschijnen van dit werk een voordrachtsprogramma uit 
werd samengesteld, past helemaal in de oplevende belangstelling voor de orale overlevering. 
Dat die belangstelling steeds groeide, blijkt uit het feit dat er in 1978 een herdruk kwam van 
dit werk, dat een van de vroegste en uitvoerigste verzamelingen orale literatuur was. 
 
 

 

                                                 
223 Dat Sterman zich al voor zijn optreden in Eddy Bruma’s De geboorte van Boni met zijn huidskleur bezig 
hield, blijkt uit de uitzending van 14 november 1949. De uitzending was getiteld “De Negerziel spreekt”. Het 
omroepkoor zong negrospirituals o.l.v. Fred Boshart en Otto Sterman droeg ‘De Negerpreek’ voor. De preek zat 
niet in het archief. Omdat er verschillende negerpreken bestaan, is niet duidelijk welke hij heeft voorgedragen. 
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BESPREKINGEN VAN SURINAAMSE EN ANTILLIAANSE UITGAVEN 

 
De eeuwige cirkel 

De West-Indische afdeling van de Wereldomroep heeft ook besprekingen van nieuw 
verschenen werken uitgezonden. Dat gebeurde al op 25 maart 1947. Toen besprak R.D. 
Simons het boek De eeuwige cirkel (1946) van de Surinamer Assid. Van Kempen [2003: 608-
610] ziet het werk in de traditie van Anton de Kom als een antikolonialistische herschrijving 
van de Surinaamse geschiedenis. Hij vindt dat het werk in de Surinaamse geschiedenis sterk is 
verwaarloosd en binnen de Surinaamse letteren zelfs geheel is genegeerd. Hij oppert dat dit 
mogelijk komt door onduidelijkheid over de identiteit van de auteur. Hij vraagt zich af of 
Assid een pseudoniem is van Gerard Hamer of dat het Assid van Hoek is, directeur van het 
eerste Surinaamse conservatorium. 

R.D. Simons die het boek besprak, was in 1885 geboren in Paramaribo. Na een 
carrière bij de rechterlijke macht werd hij onderwijsinspecteur. Hij publiceerde veel over 
cultuur, folklore en literatuur. In 1946 ging hij naar Nederland [Van Kempen 2003: 569-570]. 

Simons begint zijn bespreking met een lange inleiding over boekenproductie en 
boekenprijzen, waarna hij zegt dat er over de West twee nieuwe werken zijn verschenen, 
“waarvan ik U ditmaal en de navolgende keer iets zal vertellen.”224 Hij zegt dat hij het deze 
keer zal hebben over De eeuwige cirkel; leven en strijd van de Indianen en Marrons in 
Suriname.225 Simons begint zijn inhoudsweergave met het laatste deel dat de omzwervingen 
door vele landen beschrijft. Dit deel van de bespreking eindigt hij met de zin: “Assid die nu in 
Suriname vertoeft heet Assid van Hoek.” Hierna vat hij de inhoud samen van het eerste deel, 
het leven bij de Indianen, en het tweede, het leven bij de Marrons. Zijn oordeel luidt: “Het 
verhaal is wèl romantisch en wij zullen misschien goed doen het niet op zijn historische 
waarheid te onderzoeken, terwijl wij ook niet zullen nagaan of Assid zó dicht bij de Caraiben 
staat als hij zegt, maar een auteur mag in een werk als dit wat fantasie hebben.” 

Met zijn achtergrond heeft Simons waardering voor de culturele en folkloristische 
aspecten van het werk, want hij zegt: “de schrijver vertelt interessante dingen over de 
godsdienst en de zeden en gewoonten der Indianen: de scheppingsmythen, de proeven voor 
piaiman en opperhoofd, over huwelijk, geboorte en dood.” Wat zuiniger is hij over het deel 
over de marrons: “Het tweede deel is de geschiedenis van het zwarte ras in Suriname, het 
lijden der slaven, de opstanden van de Marrons, enz.” 226 

Simons geeft de conclusie van Assid zonder commentaar weer: “De schrijver 
vergelijkt de overrompeling der autochtone bevolking van Amerika door de blanken met de 
invasie der Duitsers in de wereldoorlog. De geschiedenis herhaalt zich, niet in het verre 
Guiana, maar in Europa. De eeuwige cirkel.” Simons meldt dat Assid in zijn nabeschouwing 
zegt vertrouwen te hebben in de toekomst van Suriname, “al zucht […] het land nog onder 
zijn ondragelijke last van verdeeldheid en verwaarlozing.” Hij vindt het werk vlot geschreven. 
Het bevat ook “vele mooie illustraties […] en typische tekeningen van Assids echtgenote”. 
Hij eindigt met: “Hier en daar valt er een vraagteken te plaatsen en is het werk wat romantisch 
getint, doch de eindconclusie is, dat er een aardig boek is geschreven, dat in goede 
ontspannings-lectuur ook heel wat kennis over Suriname bijbrengt.” 

                                                 
224 De volgende bespreking van Simons zat niet in het archief. Grote delen voor 1949 ontbreken. In feite is deze 
bijdrage van Simons de enige op literair gebied die uit de vroegste periode aanwezig was. Het is dus aannemelijk 
dat de werkelijke bijdrage van de Wereldomroep aan de ontwikkeling van de Surinaamse en Antilliaanse 
literatuur in de praktijk groter was dan ik door de beperktheid van het archief kan beschrijven.  
225 Van Kempen geeft in zijn bibliografie abusievelijk als titel: De eeuwige cirkel: leven en strijd van de marrons 
in Suriname [Van Kempen 2003: 1226]. 
226 Het gebruik van het woord Marrons in plaats van het in 1947 alom gebruikte Bosnegers is wel opmerkelijk. 
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De eeuwige cirkel mag dan binnen de Surinaamse letteren zijn genegeerd, kennelijk 
vond Van de Walle het werk zo belangrijk dat hij het besproken wilde hebben. Uit zijn 
rapport over Suriname blijkt dat hij een sterk voorstander was van het zelfbeschikkingsrecht 
van Surinamers, waarbij hij pleitte voor het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. 
Bovendien had hij grote belangstelling voor de Indianen en de Marrons. Evenals Assid was 
Van de Walle zijn tijd vooruit. Het ligt voor de hand dat hij Simons vroeg het werk te 
bespreken, gezien diens belangstelling voor cultuur en folklore. Hij kende Simons uit zijn 
Surinaamse jaren.  

Evenals Van Kempen betwijfelt Simons of alles wel zo gegaan is als Assid beschrijft, 
maar ook hij vindt dit geen bezwaar. In tegenstelling tot Van Kempen ziet Simons het vooral 
als een romantisch werk. Hij ziet wel de boodschap dat het geweld van de Europeanen een 
eeuwige cirkel is, maar zegt niet dat dit werk dus een anti-koloniale boodschap heeft. 
Integendeel: het is ontspanningslectuur waar je ook nog wat van opsteekt: nuttig vermaak dus. 
Het roept de vraag op of Simons de echte boodschap niet zag, of niet wilde zien. Of was hij 
door zijn specifieke belangstelling zo gefocust op de informatie over leven en gewoontes van 
Indianen en Marrons, dat hij dat het belangrijkste vond. Of, ik durf het bijna niet te opperen, 
was de geschiedenis van onderdrukking en uitroeiing zo gemeengoed dat men dat normaal 
vond?  
 

Eldorado
227 

Vier keer besteedde de Wereldomroep aandacht aan het tijdschrift Eldorado, dat 
verscheen tussen januari 1949 en februari 1950 [Rutgers 1994: 209]. Dat is gezien de korte 
duur van bestaan van dit blad verhoudingsgewijs vaak. Twee van de vier bijdragen werden 
verzorgd door redactieleden. Op 27 mei 1949 gebeurde dit door de redactiesecretaris H. de 
Ruiter en op 1 december 1949 door redactielid W.F.H. Laret. Zij deden dit op uitnodiging van 
de Wereldomroep, zoals zij zelf melden. De Ruiter zegt het zo: “Dank zij de vriendelijke 
uitnodiging van de Wereldomroep PCJ mag ik enkele ogenblikken tot U spreken over “El 
dorado”, het maandblad dat in het begin van dit jaar voor ’t eerst is verschenen en dat […] 
streeft naar de behartiging van de belangen van Suriname en de Nederlandse Antillen.” Laret 
spreekt over een “uitnodiging”. Verder verzorgde J. van de Walle zelf een bijdrage op 18 
augustus 1950. 

Het eerste nummer van Eldorado werd op 22 februari 1949 besproken door H. de Wit. 
Hij was een Nederlander die journalist was geweest bij de Beurs- en Nieuwsberichten op 
Curaçao, de krant die op verzoek van de Shell door Van de Walle was opgezet. Hendrik de 
Wit was als essayist ook actief in de groep rond het Curaçaose tijdschrift De Stoep [Rutgers 
1994: 191].  

De Wit bespreekt allereerst de redactie. In Nederland wordt ze gevormd door Albert 
Helman, Rudie van Lier, W.L. Salm (uitgever) en H. de Ruiter (econoom en medewerker van 
Salm). Op Curaçao door Cola Debrot en Dr. Lashley en sinds kort ook Luis Daal, en in 
Suriname door Mr. Ezechiëls en Wim van Kanten. De Wit concludeert: zes leden zijn geboren 
in Suriname, twee in de Antillen en eentje, De Ruiter, in Nederland. Over de laatste had hij 
eerder opgemerkt dat hij de enige Nederlander in de redactie is “en ook de enige, die nooit in 
de West is geweest.” De Wit heeft dan ook kritiek op de samenstelling van de redactie, 
“namelijk dat de redactie in een te specifiek Surinaamse kring is gevormd en dat het goed zou 
zijn, dat er in de redactie in Nederland – waar het blad tenslotte moet worden gemaakt – ook 
enkele kenners van de Antillen zouden worden betrokken. Kleine fouten zouden dan kunnen 
worden voorkomen.” Hij illustreert dit aan de hand van een artikel in het tweede nummer over 

                                                 
227 Over de schrijfwijze van Eldorado bestaat geen eenduidigheid, ook niet bij de redacteuren van het blad. Men 
schrijft El Dorado, El dorado, of Eldorado. Ik zal mij in mijn tekst houden aan de laatste spelwijze, die ook 
wordt gebruikt door Rutgers en Van Kempen. In citaten volg ik uiteraard de spelwijze van de geciteerde auteur. 
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de betekenis van de olie voor Curaçao, geschreven door De Ruiter. Dit overigens “uitstekend 
artikel” boet aan geloofwaardigheid in doordat de auteur foutjes als de volgende maakt: hij 
beschrijft “Brakkeput” en “Mei-mei” als twee afzonderlijke vakantieoorden, terwijl het er 
eentje is. 

Vervolgens stelt De Wit de vraag of het blad zichzelf kan bedruipen. Het wordt 
volgens hem financieel geholpen door de Sticusa en dat roept bij hem de vraag op of Sticusa 
“dan niet tevens de West-Indische Gids zou moeten steunen”. Twee bladen die zich aan de 
West wijden en in zekere zin op elkaars terrein liggen, vindt De Wit op versnippering lijken. 
Maar een fusie lijkt hem ook moeilijk doordat De West-Indische Gids meer wetenschappelijk 
is en “meer de nadruk [legt] op degelijkheid dan op actualiteit, terwijl “El Dorado” zonder 
twijfel “levendig” is.  

De Wit gaat uitvoerig in op het artikel ‘Cultureel wantrouwen in Curaçao’ van Cola 
Debrot. Het artikel verdient volgens hem belangstelling “ver buiten de kring van El Dorado”. 
Het wantrouwen wordt enerzijds veroorzaakt door de arrogantie van de Nederlanders en 
anderzijds door het ressentiment van de Curaçaoënaars. De Curaçaose gemeenschap is niet 
zeker van zichzelf, zo zegt Debrot, en schiet tekort in de beheersing van zijn omgeving. Dat 
levert een stille broeierige wrok op, wat komt door het ontbreken van een culturele 
voorlichting. De Wit: “De organen, die culturele voorlichting geven, hebben naar zijn 
[Debrots] mening een min of meer koloniaal karakter, waarbij hij onder “koloniaal” verstaat, 
dat men de Europese cultuur met een Nederlandse tint tracht over te planten op een 
Caraibische [sic] bevolking, die voor het merendeel van Afrikaanse herkomst is.” Volgens 
Debrot is culturele ontplooiing de taak van de Curaçaose intellectuelen zelf. Het uitzenden 
van kunstenaars zoals gebeurt door de Sticusa, ziet hij meer als een culturele samenwerking 
tussen Nederlanders in Nederland en Nederlanders op de Antillen. De Wit besluit het gedeelte 
over Debrot met de voorspelling dat de redenering van Debrot polemiek zal uitlokken, “in het 
bijzonder bijvoorbeeld, waar hij ook het Curaçaos Museum en De Stoep van een koloniaal 
karakter beticht.” 228 

Het artikel van Debrot vindt De Wit duidelijk erg belangrijk. Hij zegt het zelf als hij 
erover begint en andere artikelen stipt hij alleen maar aan zonder ze weer te geven of erop in 
te gaan. Opvallend is dat hij niet vertelt of hij het eens is met de visie van Debrot. Als 
medewerker van De Stoep en goede bekende van Chris Engels had het misschien voor de 
hand gelegen dat hijzelf de polemiek met Debrot in zijn bespreking was begonnen, maar hij 
zegt alleen dat het hem niet onwaarschijnlijk lijkt dat Dr. Engels op Curaçao zal gaan 
reageren. Het ontbreken van een weerwoord aan Debrot, de uitvoerigheid waarmee hij hem 
bespreekt en de vrijwel letterlijke weergave van de belangrijkste passages kunnen een 
indicatie zijn dat De Wit op zijn minst sympathie heeft voor het standpunt van Debrot. Een 
bijkomend argument voor dit vermoeden is het feit dat hij het helemaal niet heeft over een 
ander artikel waarin een tegengesteld standpunt wordt verwoord. Het is van de hand van Prof. 
J.H.A. Logeman, de voorzitter van Sticusa. Deze schrijft: “Het is nu eenmaal zo, dat de 
nederlandse taal, nederlandse geloofsvormen, nederlandse wetenschap […], nederlandse 
bewindsvormen, staatkundige opvattingen en maatschappelijke maatstaven een belangrijk 
deel van het cultuurgoed der volkeren van Suriname en de Nederlandse Antillen uitmaken 
[…]. Daarom is het een surinaams en antilliaans belang, om bij voortduring uit een zo sterke 
en levende cultuur als de Nederlandse te kunnen blijven putten.” [Rutgers 1994: 209]. Dat De 
Wit dit diametraal tegenovergestelde standpunt, dat in de praktijk ook Engels’ visie was, 
verzwijgt, wijst er m.i. op dat hij het meer eens was met Debrot dan met Logeman/Engels. 

Opmerkelijk is dat De Wit op twee punten kritiek heeft op de samenstelling van de 
redactie. Op de plek waar het blad uiteindelijk wordt gemaakt, zit niemand die de Antillen 

                                                 
228 Beide opgezet door de Nederlandse arts Chris Engels, die onder het pseudoniem Luc Tournier publiceerde. 
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kent en de Surinamers hebben de overhand. Het eerste punt van kritiek raakt de inhoudelijke 
kant: zo worden vergissingen niet gecorrigeerd. Het tweede kritiekpunt lijkt een uiting te zijn 
dat de Antillen zich achtergesteld voelen bij Suriname, zonder dat men zich de vraag stelt of 
Antillianen even snel bereid en in staat zijn redactiewerkzaamheden te verrichten. Dat het in 
de praktijk met de Surinaamse overheersing meeviel, geeft De Wit zelf ook toe, want na zijn 
kritiek zegt hij wel dat hij moet toegeven dat de meeste artikelen geschreven zijn door mensen 
die op Curaçao wonen.  

Op 27 mei 1949 vertelt de redactiesecretaris H. de Ruiter over de bedoeling van 
Eldorado. Het blad wil aanknopen bij de te verwachten nieuwe status van Suriname en de 
Antillen binnen het koninkrijk. De wens voor deze staatkundige verandering ontstond in de 
Tweede Wereldoorlog: “Wereldoorlog II begon met het onder de voet lopen van vrije volken, 
maar hij schiep daardoor een onbreidelbaar verlangen naar vrijheid.” De Ruiter moet 
vervolgens een spagaat uitvoeren om niet te hoeven zeggen dat Nederland in het verleden de 
Antillen en Suriname ook onder de voet liep. Hij vervolgt dan ook uiterst voorzichtig dat dat 
onbreidelbaar verlangen naar vrijheid niet alleen ontstond “bij de volken die de overheersing 
aan den lijve ondergingen, maar ook bij die volken, die sedert eeuwen leefden onder een min 
of meer drukkend voogdijschap van andere volken, met wie ze in deze oorlog tegen de 
overheersing streden. Vele wensen die bij deze “koloniale” volken sedert jaren leefden, 
schenen plotseling op [sic] verwerkelijking te krijgen, toen in het Atlantisch Handvest werd 
overeengekomen, dat elk volk het recht zou hebben zelf de bestuursvorm te bepalen die het 
verkiest. Het op die overeenkomst gebaseerde overleg tussen Nederland en zijn voormalige 
koloniën in de West, leidde tot het ontwerp van een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 
waarin Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname autonome en gelijkgerechtigde 
partners zullen zijn.” 

Bij deze status wil Eldorado aanknopen en de stem van de West laten horen bij het 
Nederlandse volk. Het blad behandelt uitvoerig de problemen die voor de West van belang 
zijn, zegt De Ruiter, die zich ietwat neerbuigend direct tot zijn publiek richt: “Het is eigenlijk 
zo, luisteraars, dat gij van de West uit, op een gemakkelijke en goedkope wijze, door middel 
van El dorado elke maand in Nederland komt, van Uw wensen en moeilijkheden vertelt, en 
van de mogelijkheden die ge ziet om ze te vervullen en op te lossen. Elke maand legt gij 
Nederland een brok van Uw gemeenschapsleven voor en zegt: leer ons kennen. El dorado is 
immers vóór alles Uw eigen stem, en El dorado’s redacteuren zijn alle zonder uitzondering 
Uw eigen, vertrouwde landgenoten – geboren en getogen West–Indiërs.” De Ruiter ziet 
Eldorado als “Uw vertegenwoordiger bij het Nederlandse volk. Want het is niet zo, dat er in 
Nederland een hoofd-redactie zetelt, die de touwtjes in handen heeft. Integendeel. In 
Suriname en in de Antillen zijn volkomen autonome redacties, en in Nederland is alleen om 
redenen van practische aard het centrale punt. En deze vertegenwoordiging, die Uw belangen 
behartigt, geniet de ware medewerking van goedwillende en deskundige Nederlandse 
publicisten op allerlei gebied: kunst en cultuur, wetenschap en economie, sociologie en 
politiek.” De Ruiter eindigt zijn betoog met een oproep zich te abonneren op het blad. 

De Ruiter werd in zijn bijdrage niet moe erop te wijzen dat Eldorado de 
vertegenwoordiger van Surinamers en Antillianen is, die het Nederlandse volk vertelt over 
hun leven. Daarbij heeft Nederland de touwtjes niet meer in handen: de redacties zijn volledig 
autonoom en bestaan volledig uit landskinderen. Door deze opmerking plaatst hij zichzelf 
buiten de redactie, want hij is geen landskind. Hij werd ook nadrukkelijk aangekondigd als 
redactiesecretaris. Verder is opmerkelijk dat hij het opneemt voor het feit dat Nederlanders 
hun medewerking verleenden. Hij roemt ze als “deskundige publicisten”. Het is duidelijk dat 
De Ruiter zich verdedigt tegen kritiek, die, zo valt uit zijn betoog af te leiden, eruit bestaat dat 
Nederland de redactionele touwtjes in handen heeft, dat er iemand in de redactie zit die nog 
nooit in de West is geweest, en dat er veel Nederlandse contribuanten aan Eldorado zijn. 



 321

Het zijn kritiekpunten die later in de geschiedenis in veel verschillende situaties 
worden herhaald: alleen zwarten zouden over de slavernij mogen schrijven, de geschiedenis 
van Suriname of de Antillen zou alleen goed “van binnenuit” – lees: door Surinamers of 
Antillianen - kunnen worden beschreven. Als een van de eerste stukken, die over deze kwestie 
gaan, is deze tekst van contemporain belang.229  

Op 1 december 1949 blikt W.F.H. Laret, redacteur van Eldorado, terug op bijna een 
jaar Eldorado. Nu de interimregeling voor een nieuw bestuur in de West is aangenomen stelt 
Laret zich de vraag of er in de toekomst nog wel plaats is voor het tijdschrift. Hij vindt van 
wel, want zo lang er een binding is tussen Nederland en de West is een stem van de West in 
Nederland een volstrekte noodzaak. Toch ziet hij “pijnlijk een duidelijk tekort in het 
tijdschrift: […] het grootste deel van de geplaatste bijdragen [is] geschreven […] door niet-
ingezetenen van Suriname of de Antillen.” Wil Eldorado een echte stem van de West zijn, 
dan is het lokale accent van onmisbare waarde, aldus Laret. Hij besluit met een aansporing 
aan de luisteraars: “Welaan dan, vrienden overzee, levert Uw bijdrage aan deze arbeid...]. 
Levert ons Uw bijdrage. En voelt U zich daartoe niet in staat, welnu dan, maak propaganda 
voor Eldorado, win abonné’s.” 

Laret deelt de kritiek dat er zoveel Nederlandse contribuanten zijn, maar hij laat ook 
voelen wat de oorzaak ervan is: landskinderen leveren te weinig bijdragen en dat wil hij met 
zijn oproep veranderen. Ook dit argument wordt later in de tijdschriftengeschiedenis 
regelmatig gehoord. 

De laatste bespreking van Eldorado is van de hand van J. van de Walle zelf. Ze werd 
uitgezonden op 18 augustus 1950. In het tijdschrift had B.W. Schaper Van Liers studie 
Samenleving in een grensgebied besproken en de inhoud hiervan geeft Van de Walle weer. 
Hij citeert Schapers conclusie “dat de tijd voor eens en altijd voorbij is voor iedere vorm, hoe 
verkapt ook, van superioriteitsbesef, al of niet van raciale aard.” Dit superioriteitsbesef kan in 
de plaats van de oude neiging tot bevoogding ook de vorm aannemen van een rancuneuze 
laatdunkendheid in de zin van: laat ze daar maar verder in hun eigen sop gaar koken. Daartoe 
heeft het Nederlandse volk, zo meent Schaper, allerminst het recht. 

Vervolgens geeft Van de Walle een samenvatting van een artikel van W.F.H. Laret, 
dat hij twee keer opmerkelijk noemt. Het gaat over het onderwijs in Suriname. Laret betoogt 
dat men keuzes moet maken: heeft men behoefte aan intellectueel gevormde mensen of aan 
technisch bekwame mensen? Staat bijbrengen van kennis op de voorgrond, of de 
opvoedkundige taak van de school? Ook gaat Van de Walle in op een bespreking van Jules de 
Palm van het Curaçaose tijdschrift Simadán. Volgens De Palm breekt het blad met alle 
tradities en conventies. Als voorbeeld noemt hij de fonetische spelling van het Papiaments die 
de redactie hanteert. Van de Walle: “Wij moeten eerlijksheidshalve toegeven, dat wij af en toe 
met de ogen moesten knipperen, omdat het woordbeeld ons hier en daar tegen de borst stuitte, 
maar wij waarderen deze poging van de redactie, ofschoon wij voorzien dat zij met moeite 
zich een weg moet hakken door het oerwoud van traditie en conservatisme.” In de context van 
Van de Walle’s bespreking wordt het niet duidelijk of dit citaat nu de mening van De Palm of 
van Van de Walle weergeeft. 

Van de Walle concentreert zich in zijn bespreking op artikelen die gedachten bevatten 
die hij interessant vindt. Die gedachten geeft hij weer: een aanval op het superioriteitsbesef 
van de Nederlander, het onderwijs inrichten naar de behoeften die een land heeft, een weg 
hakken door het oerwoud van traditie en conservatisme. Het zijn ideeën die hij zelf ook 
koesterde. 
 

                                                 
229 Ik heb ook de indruk dat De Ruiter mede reageert op de kritiek van De Wit. Het is mogelijk dat Van de Walle 
hem gevraagd heeft zijn reactie op diens bijdrage te geven. De Ruiter zegt aan het begin immers dat hij is 
uitgenodigd door de Wereldomroep. 
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De West-Indiër 
Een ander tijdschrift waar de Wereldomroep aandacht voor vroeg is De West-Indiër. 

Op 9 juni 1952 besprak J. van de Walle de eerste uitgave. Hij begint zo: “Op Vrijdag, 6 Juni 
is hier in Nederland een blad verschenen onder de titel “De Westindiër”, dat onder leiding 
staat van Surinaamse en Antilliaanse studenten.”230 Eerst geeft hij het Ten geleide van Van 
Lier weer. Hierbij valt op dat hij nog eens in eigen woorden herhaalt wat Van Lier heeft 
gezegd over het nationalisme dat het blad propageert: “Hij verwerpt een eenzijdig verdélend 
werkend nationalisme, maar juicht aan de andere kant een nationalisme toe, dat critisch en 
constructief een positieve bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van de mensheid in het 
algemeen.” 

Uit de redactionele verklaring plukt Van de Walle dat het blad nieuws en voorlichting 
wil geven over de West. Over de redactie zegt hij dat ze “berust bij een groep gezond-
vooruitstrevend denkende Surinamers en Antillianen”. Van de Walle over de beginselen die 
het blad nastreeft: “Men zou willen meewerken […] aan de geestelijke en materiële 
verheffing van de West-Indische landen en volkeren. En in de tweede plaats zou men de 
samenwerking tussen deze landen en volkeren met Nederland en alle daarvoor in aanmerking 
komende landen en volkeren op de grondslag van gelijkwaardigheid en gelijkberechtigdheid 
willen nastreven.” 

Als Van de Walle het heeft over de medewerkers aan het blad, klinkt een nauwelijks 
verholen trots: “Wie nu eens dit blad ter hand neemt luisteraars, zal ontdekken, dat het voor 
een groot deel wordt volgeschreven door jonge mensen, die in de loop van de tijd in onze 
regelmatige Surinaamse en Antilliaanse Studentenprogramma’s het woord hebben gevoerd. 
Zo kunt U een artikel lezen […] over de Nederlandse Antillen, geschreven door student 
Silvius Rozendaal. E.A. Gessel schreef een bijdrage over de Surinaamse 
volksvertegenwoordiging. Eddy Bruma, evenals Roozendaal een van onze medewerkers, 
schreef over de begrippen Recht en Vrijheid. Henk Dennert neemt uiteraard, het is nu 
eenmaal de richting van zijn belangstelling, het literaire leven in de Nederlandse Antillen 
onder de loupe en de Surinamer C.H. Eersel schreef een bijdrage over de Surinaamse jeugd.”  

Het enige artikel waar Van de Walle het uitvoerig over heeft, is dat van de onbekende 
Mej. Truus Dijkstra. Het onderwerp dat zij bespreekt vindt Van de Walle “belangrijk genoeg 
om het in de bespreking van dit nieuwe studentenblad […] niet aan U te onthouden.” Het gaat 
over de positie van de gekleurde man die zelfbewust wordt, wat onvermijdelijk tot botsingen 
met de blanke wereld zal leiden, “die haar superieure plaats niet voetstoots wenst af te staan 
aan de door hem nog steeds met verachting, met hoogmoedig medelijden dan wel met 
curiositeit beschouwde kleurling.” Dijkstra betoogt dat Suriname partij zal moeten kiezen en 
samen met de kleurlingen over de gehele wereld voor erkenning en waardering moet strijden. 
Als Suriname zich afzijdig houdt, zou de gekleurde wereld dit als desertie, als lafheid, of 
erger nog als collaboratie met waandenkbeelden zien. 

Van de Walle hoopt aan het slot dat het blad van de kant van de luisteraars de steun 
krijgt die de jongeren hopen te krijgen. 

In zijn bijdrage spreekt Van de Walle zijn duidelijke sympathie uit voor “gezond-
vooruitstrevende Surinamers en Antillianen”. Het artikel van Dijkstra gaat over het groeiend 
zelfbewustzijn van de zwarte mens en wat voor veranderingen dat zal teweeg brengen. Ze 
keert zich tegen het superioriteitsgevoel van blanken. Zijn sympathie voor dit betoog vertolkt 
hij met de opmerking dat het betoog belangrijk genoeg is om onder de aandacht van de 
luisteraars te brengen.  
 

 

                                                 
230 Rutgers (1994: 208) vermeldt abusievelijk dat het eerste nummer op 27 februari 1953 verscheen. Het blad zou 
het overigens een jaar volhouden. 
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Antilliaanse Cahiers 
Het tijdschrift Antilliaanse Cahiers verscheen van 1955 tot 1967. Drijvende kracht 

was Cola Debrot, die al die jaren samen met Henk Dennert de redactie vormde. Het eerste jaar 
maakte ook nog Jules de Palm deel uit van de redactie. Volgens Debrots biograaf Oversteegen 
had het blad een dubbele opzet: “een aantal toppunten uit de Antilliaanse literatuur van het 
verleden laten zien, en de literatuur die op dat moment zelf ontstaat een podium bieden.” 
[Oversteegen 1994: 153]. Voorbeelden van het eerste zijn een bloemlezing uit De Stoep en de 
heruitgave van John de Pools Zo was Curaçao. Voorbeelden van het tweede zijn 
Weekendpelgrimage van Tip Marugg en Stemmen uit Afrika van Frank Martinus. 

Al voordat het tijdschrift uitkwam, besteedde de Wereldomroep aandacht aan 
Antilliaanse Cahiers. Dit gebeurde op 13 juli 1953 door Jules de Palm in het Papiaments, 
gevolgd door een samenvatting in het Nederlands. De Papiamentse versie is niet bewaard 
gebleven, de samenvatting wel. De Palm vertelt dat het plan Antilliaanse Cahiers uit te gaan 
geven op het punt staat gerealiseerd te worden. Het plan kwam uit de koker van Cola Debrot. 
Het nieuwe blad wil jongeren op de hoogte brengen van wat vroeger door Antillianen en over 
de Antillen werd geschreven. Met zulke uitgaven hoopt men het schrijven te stimuleren. 

De Palm doet ook een beroep op luisteraars. In vele kasten liggen boeken verborgen 
die grote waarde kunnen hebben. Hij vraagt hun deze toe te sturen, opdat bekeken kan worden 
of ze geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitgegeven. Ook wil de redactie sommige 
geschriften die in de landstaal zijn geschreven, vertalen in het Nederlands zodat elke 
Nederlander er kennis van kan nemen. 

Het is uitzonderlijk dat er bijna twee jaar voor verschijnen al aandacht werd besteed 
aan een tijdschrift. Het doel van De Palm hiermee is duidelijk: hij wilde kopij toegestuurd 
krijgen, want hij vermoedde dat er veel verborgen literaire schatten waren. Maar wat was het 
doel dat Van de Walle nastreefde met het geven van deze mogelijkheid? Het kan niet anders 
dan dat hij sympathiek stond tegenover de doelstelling schatten uit het verleden te bewaren en 
opnieuw uit te geven. Daarbij kwam dat hij Debrot al kende uit zijn tijd op Curaçao, evenals 
De Palm. Persoonlijke sympathie zal ook een rol hebben gespeeld. 

Op 1 februari 1956 bespreekt J. van de Walle het tweede nummer van Antilliaanse 
Cahiers dat een bloemlezing uit De Stoep is. Zijn betoog is opgebouwd rond het verschil in 
Nederlandse dichters en Antilliaanse. De Nederlander F.J. van de Molen doet zich als zodanig 
kennen door zijn thema terugkeer naar Nederland en door zijn “Nederlands-kritisch” geluid. 
Van de Walle typeert Vroman als “Nederlands woordkunsterig”. Hij vervolgt: “De werkelijk 
Curaçaose medewerkers aan deze Antilliaanse Cahiers slaan een andere toon aan. Niet, dat 
men in hun verzen plaatselijke motieven ontdekt. Dat gebeurt maar zelden. De sfeer van vele 
verzen is echter op de een of andere onbestemde manier, wel van Curaçaose oorsprong. Een 
zeker [sic] mineur-stemming, dezelfde droevenis [sic], die men uit de Antilliaans-Creoolse 
muziek kent, bemerkt men, gemengd met veel romantiek en veel surrealisme, ook in deze 
verzen”. Als voorbeelden citeert hij gedichten van Oda Blinder, Tip Marugg en Charles 
Corsen. 

Van de Walle gaat vervolgens in op de afdeling “Dromen buitengaats” waarin 
gedichten van Luc Tournier, het pseudoniem van Chris Engels, zijn samengebracht. De titel 
wijst er volgens hem al op, “dat ook hij een Nederlandse dichter is, die overigens, om met 
Cola Debrot te spreken, een creoliseringsproces onderging. Dat hij toch, ondanks vele 
motieven, die hij ontleende aan de nieuwe omgeving, een Europees schrijver is, blijkt uit het 
treffende: paspoortportretje van September 1939.” 

Van de Walle eindigt met ‘Zeeman aan de Wal’, een gedicht van Pierre Lauffer. Hij 
zegt er alleen over dat het “een zeer eenvoudig en zeer eigen lied” is. 
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De invalshoek die Van de Walle koos, was in die tijd origineel. Dichters van 
Nederlandse afkomst gebruiken vaak veel couleur locale, maar ondanks dat doet hun werk 
niet Antilliaans aan. Dat herkent hij wel ogenblikkelijk bij de Curaçaose dichters, die de 
couleur locale vaak niet gebruiken. Hij probeert die Curaçaose sfeer te omschrijven met 
woorden als “mineur-stemming”, “droefenis”, “romantisch” en “surrealistisch”. Allemaal 
eigenschappen die hij ook ziet in de muziek. Hij ziet de typisch Curaçaose kenmerken in de 
literatuur en de muziek dus cultureel bepaald. Een gedicht hoeft niet over Curaçao te gaan om 
Curaçaos te zijn. En een gedicht dat over Curaçao gaat, is daarmee nog niet Curaçaos. Het is 
een mening die pas na Antilliaans Literair Logboek doorbreekt. Van de Walle was een vroege 
voorloper.  

Op 9 mei 1957 besprak Pierre H. Dubois het Cahier waarin Weekendpelgrimage van 
Tip Marugg voor het eerst werd gepubliceerd. Dubois (1917-1999) was dichter, 
prozaschrijver en criticus. In 1966 kreeg hij de prijs der literaire kritiek, in 1985 de 
Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre en in 1995 kreeg hij een eredoctoraat bij de 
Universiteit Utrecht.  

Dubois herinnert aan de eerste Antilliaanse Cahiers, waarin Cola Debrot een overzicht 
van de Antilliaanse literatuur gaf. Hij vond dat een goed idee, omdat deze literatuur bij veel 
mensen vreemd en exotisch overkomt, waardoor ze geneigd zijn ze als folklore te 
beschouwen. Dubois zegt dat dan vooral het gevaar bestaat, “dat men de algemeen menselijke 
betekenis van zulk een literatuur over het hoofd ziet.” De volgende nummers van Antilliaanse 
Cahiers hebben volgens Dubois in bloemlezingvorm geprobeerd die algemene waarde in het 
werk van hedendaagse en vroegere Antilliaanse schrijvers te doen beseffen.231 Nu, zo vervolgt 
Dubois, is er een romandebuut van Tip Marugg, dat “reeds de aandacht van de literaire kritiek 
heeft getrokken”. Hij noemt het “ook in het geheel van de Nederlandse literatuur […] een 
belangrijke verschijning.” 

Het werk ontleent zijn belang namelijk niet in de eerste plaats aan de banden die het 
heeft met de Antillen. Dubois: “Het belang van het boek in bredere zin ligt in een algemeen-
menselijke problematiek die hier in een oorspronkelijke, individuele vorm gestalte heeft 
gekregen. Dit probleem is de worsteling van de hoofdfiguur om de zin van het bestaan, een 
bestaan dat onophoudelijk zijn droom poogt te vernietigen, terwijl het desondanks juist die 
wanhopige droom is die het bestaan mogelijk maakt.” Dubois noemt de hunkering naar 
zelfmoord die de hoofdfiguur heeft, een verlangen naar bevrijding die zich elke 
zaterdagavond herhaalt. De lezer komt er dus achter dat deze zaterdagavond eigenlijk niets 
bijzonders is, “tenzij in de verbeelding van de hoofdfiguur. Maar zoals steeds, zal hij ook deze 
keer geen gevolg aan zijn voornemen geven.” De roman vertelt in fascinerende scènes met 
groot talent over vruchteloze obsessies. Voor lezers waar ter wereld ook groeit hij uit “tot een 
nieuwe en zeer persoonlijke verbeelding […] van het absurde.” Naar zijn vorm behoort de 
roman volgens Dubois tot de opmerkelijkste Nederlandse voortbrengselen van de laatste 
jaren.  

Dubois formuleert in zijn inleiding een vooroordeel dat kennelijk heerst over 
Antilliaanse literatuur: vreemd, exotisch en dus folkloristisch. In een voortreffelijke analyse 
laat hij zien dat dit in het geval van Weekendpelgrimage een onjuist oordeel is. Hij formuleert 
en passant de eis voor echte literatuur: ze behandelt een algemeen-menselijke problematiek in 
een oorspronkelijke individuele vorm. Merkwaardig is de termwisseling die plaats vindt. Hij 
begint met het overzicht van Debrot over de Antilliaanse literatuur, waaruit blijkt dat deze 
echte literatuur is en niet louter folklore. Hij eindigt er echter mee dat de roman een van de 

                                                 
231 Het tweede nummer was een bloemlezing uit De Stoep en het derde uit het werk van Wim van Nuland. 
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opmerkelijkste voortbrengselen is van de Nederlandse literatuur. Het ontgaat hem in de 
praktijk dat de roman behoort tot de Antilliaanse literatuur.232  

Opmerkelijk is dat Dubois als Nederlands recensent zonder specifieke kennis van de 
Antillen op zoek is naar de algemeen-menselijke aspecten. Van de Walle als Antillen-
deskundige constateerde in zijn bespreking van Antilliaanse Cahiers eerst dat die algemeen-
menselijke aspecten er waren, en dat het dus om echte literatuur ging, en vervolgens ging hij 
op zoek naar de specifieke kenmerken van de Antilliaanse literatuur.  

Het vijfde nummer van Antilliaanse Cahiers werd ook door Pierre H. Dubois 
besproken. Dat gebeurde op 19 september 1957. Het bevat gedichten van Alette Beaujon: 
Gedichten aan de Baai en elders.233 Dubois begint met de stelling dat poëzie niet op een 
verstandelijke manier te begrijpen is, omdat een wonder iets tot poëzie maakt. “En dat wonder 
herkent men aan de toon, aan een accent, aan tal van elementen die gezamenlijk de dichter 
vormen.” Bij Alette Beaujon fascineert hem de prille zuiverheid. Hij illustreert dit door het 
gedicht ‘Avond’ voor te dragen. Haar toon is magisch geladen, wat zij noteert is meestal 
simpel, “maar door een kleine optische verschuiving schept zij ineens verdroomde en verre 
perspectieven. Er ontstaan plotselinge verbanden met vreemde en verre werelden die liggen, 
men weet niet waar, achter de horizon misschien in het rijk, dat enkel dat der verbeelding is.” 

Een gevoel van vereenzaming vindt Dubois in de bundel bijna voortdurend aanwezig. 
Daardoor sluit ze aan bij de jongste poëzie. Dubois besluit met: “Het belangwekkende in haar 
verschijning is echter het volstrekt eigene in haar gevoelswereld en het eigen geluid dat 
daaraan beantwoordt. Het wekt de verwachting, dat wij in deze jonge Antilliaanse dichteres 
een aanwinst voor de Nederlandse poëzie mogen begroeten.”234 

Ook in deze bespreking zegt Dubois wat zijn normen voor echte poëzie zijn en 
vervolgens probeert hij duidelijk te maken dat de gedichten van Aletta Beaujon hieraan 
voldoen. Omdat volgens zijn normen poëzie niet op een verstandelijke manier te begrijpen is, 
beschrijft hij op een intuïtieve manier wat de kenmerken van haar poëzie zijn: een gevoel van 
vereenzaming, magisch geladen, optische verschuivingen, verdroomde perspectieven, 
plotselinge verbanden met verre werelden. Het zijn kenmerken die niet zo heel ver afstaan van 
de kenmerken die Van de Walle Antilliaans werk toedichtte. 

 
Vox Guyanae 

Het eerste nummer van Vox Guyanae verscheen in mei 1954 onder redactie van Lou 
Lichtveld, Hugo Pos, Lucien Rens en Wim Salm [Van Kempen 2003: 761]. Het blad ging in 
1960 met de West-Indische Gids en Christoffel op in de Nieuwe West-Indische Gids. Het 
wilde een uitingsmogelijkheid scheppen voor de wetenschappelijke en culturele 
zelfwerkzaamheid en deze zelfwerkzaamheid stimuleren. 

Op 26 juli 1954 sprak Frits Corsten over “Het verschijnen van een nieuwe periodiek 
Vox Guyana te Paramaribo”. Een titel die de lading dekt, want van een bespreking is geen 

                                                 
232 Het is mogelijk dat Dubois kritiek heeft gekregen op zijn laatste uitspraak, want in zijn bespreking van 
Gedichten aan de Baai en elders, die zo dadelijk aan de orde komt, zegt hij: “Het vorige nummer bevatte […] de 
verrassende roman “Weekend Pelgrimage” van Tip Marugg, die – helemaal afgezien van de specifiek 
Antilliaanse letteren – voor het geheel der Nederlands-talige literatuur een belangrijk en overtuigend 
schrijverschap openbaarde.” Hij classificeert de roman dan als Antilliaanse Nederlandstalige literatuur, wat een 
stuk correcter is. 
233 Het is de tweede keer dat luisteraars over de Wereldomroep de bundel horen bespreken. Ruim een maand 
eerder al deed Ed. Hoonik het al in “Sticusa-nieuws”, dat niet werd samengesteld door J. van de Walle en 
waarvoor hij ook geen verantwoordelijkheid droeg. Dit blijkt ook uit de dubbele bespreking van de bundel. Er 
was dus geen overleg tussen de Wereldomroep en Sticusa over de inhoud van het Sticusanieuws. 
234 Nadat hij eerder in deze bespreking Weekendpelgrimage had beschreven als een Antilliaanse 
Nederlandstalige roman, is duidelijk dat hij in deze zin met Nederlandse poëzie Nederlands-talige poëzie 
bedoelt. 
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sprake. Corsten constateert dat er een groot aantal medewerkers en begunstigers is, wat 
volgens hem een zeker optimisme rechtvaardigt over het voortbestaan van het blad. “Het lot 
van b.v. “Eldorado” toonde eens te meer aan hoe riskant het is een blad uit te geven dat een 
zeer beperkte oplaag heeft en dat ook in onderwerpen en deskundige medewerkers eerder een 
tekort dan een teveel heeft te verwachten.” 

Corsten uit kritiek op de omslag: “De Indiaan met pijl en boog op de vooromslag kan 
ik […] als figuur, noch als symbool waarderen.” Waarom hij dat niet doet, zegt hij niet.235 
Wel haalt hij instemmend een oud artikel van Lou Lichtveld aan, waarin deze erop wijst “dat 
de sterkste band die Suriname aan Nederland bindt, de band der cultuur is.” Corsten zegt dat 
“deze geestelijke band der cultuur zal verdorren en als iets kunstmatigs gevoeld worden als 
naast de onbetwistbaar waardevolle overname van bepaalde ideeën, waarden en gewoonten, 
Suriname slechts op het terrein van de zang en muziek iets eigens aan de grote stroom uit 
Europa en Noord-Amerika kan toevoegen.” Hij verwijst naar de grote landen van Latijns-
Amerika waar pas sedert 1920 over een eigen Amerikaans-Spaanse of Amerikaans-Portugese 
literatuur wordt gesproken en knoopt daar de conclusie aan vast dat er “in onze kleine 
Surinaamse gemeenschap nog lang geen sprake kan zijn van een eigen literatuur in het 
“Surinaams-Nederlands”.236 Maar de oprichting van dit blad is “ongetwijfeld een zeer 
belangrijke stap”. 

De bijdrage van Corsten is een beetje warrig. De culturele band met Nederland zal 
verdorren, als Suriname niet werkt aan de uitbouw van zijn eigen cultuur, probeert hij te 
zeggen. Maar deze uitbouw zal nog lang duren, zo laten de voorbeelden in Latijns-Amerika 
zien. Deze redenatie is niet helder. Is het de bedoeling de eigen cultuur uit te bouwen om de 
culturele band met Nederland te bewaren? Waarom zou dat dan nodig zijn? En waarom 
verdort de band met Nederland als men de eigen cultuur niet uitbouwt? Het tegendeel lijkt 
eerder te verwachten. Corsten lijkt hier een onmogelijke spagaat te maken in de toen actuele 
kwestie: moeten we allereerst de culturele banden met Nederland aanhalen, of moeten we 
alles zetten op de ontwikkeling van de eigen cultuur? 
 
Simadán 

Het draaiboek van 31 maart 1950 geeft aan dat Raúl Römer over het Curaçaose 
tijdschrift Simadán zal spreken. Het vermeldt dat het geheel in het Papiaments is en dat 
Römer ook gedichten uit het tijdschrift voordraagt. Maar de tekst van Römer ontbreekt, zodat 
we niets meer te weten komen, alleen dat er aandacht aan is besteed en dat dit in het 
Papiaments gebeurde over een tijdschrift in het Papiaments. 
 
Volkskunde van Curaçao 

Op 26 februari 1952 besprak de Nederlandse volkskundespecialist Dr. Tj.W.R. de 
Haan het boek Volkskunde van Curaçao, geschreven door de Curaçaoënaar N. van Meeteren, 
dat al in 1947 was verschenen. De Haan vond het de hoogste tijd dat de volkskunde van dit 
eiland werd vastgelegd, omdat de gewoontes door de industrialisatie dreigden te verdwijnen. 
De volkskunde van Curaçao vindt hij extra interessant, want hierin vloeien Afrikaanse, 
Spaanse en Nederlandse elementen tot een kleurig, beweeglijk geheel samen, wat volgens De 
Haan de aandacht van folkloristen en etnologen verdient. 

Als hij het werk gaat beoordelen, noemt hij eerst pluspunten: “Het is een rijke mijn 
van honderd en een bizonderheden, die altezamen een schilderachtig beeld oproepen van een 
Curaçao dat voor het grootste deel onherroepelijk verdwijnt. Woningbouw, huisraad, kleding, 
familieleven, muziekinstrumenten, dansen en liederen, volksvoeding, gebruiken tijdens de 

                                                 
235 Vermoedelijk had hij er bezwaar tegen dat een van de bevolkingsgroepen zo naar voren werd gehaald. 
236 Door de vergelijking met de grote Latijns-Amerikaanse landen is duidelijk dat Corsten met Surinaams-
Nederlands niet de taal bedoelt, maar een eigen Surinaamse literatuur. 
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hoogtepunten van het leven, bijgeloof, volksfeesten, volksverhalen, spreekwoorden en het 
Papiamentoe komen uitvoerig ter sprake, en een overvloed van rake voorbeelden maakt dit 
leerzame boek tevens een bron van genoegen.” 

De Haan heeft twee punten van kritiek: de stijl en spelling laten soms te wensen over 
en Van Meeteren veroordeelt soms te vlot het hedendaagse volksleven. Het laatste vindt De 
Haan een kwaal van veel folkloristen en “een erfenis van de romantiek, die vreemd stond in 
de eigen werkelijkheid. In Nederland bewonderen dergelijke folkore-minnaars het antieke 
Kwezelken en de Twee Koningskinderen, maar zij versmaden de hedendaagse Ouwe Taaie”.  

De bespreking eindigt enthousiast: “speciaal de liederen en verhalen hebben ons veel 
plezier gedaan, fris en verrassend als zij dikwijls zijn.” Hij hoopt dan ook “dat dit boek in vele 
handen zal komen. Zowel in de West als hier in Nederland is het helaas op het ogenblik niet 
meer verkrijgbaar, maar m.i. zou het voor een tweede en wellicht voor een derde druk in 
aanmerking komen.”  

Het slot roept de vraag op waarom Van de Walle een boek vijf jaar na dato nog liet 
bespreken, terwijl het niet meer te verkrijgen was. Het antwoord geeft De Haan: hij pleit voor 
een heruitgave omdat het werk belangrijk is. Van de Walle zal niet voor niets dé Nederlandse 
specialist hebben ingeschakeld. Het merkwaardige verschijnsel doet zich namelijk in een 
koloniale en post-koloniale maatschappij voor dat veel mensen in zo’n maatschappij iets pas 
echt waardevol vinden als het door een recensent van een Nederlands medium zo te zeggen 
“koninklijk goedgekeurd” wordt. Dit zal ongetwijfeld ook komen door de kleinschaligheid 
van maatschappijen als de Surinaamse en Antilliaanse en het feit dat bijna iedereen daar alles 
gepubliceerd krijgt, zodat er bij lezers en luisteraars twijfel is aan de waarde van wat hij 
lokaal leest en hoort.237 

Het onderstreept nog eens dat Van de Walle waarde hechtte aan het vastleggen van het 
verleden, zeker op literair gebied. Het pleidooi van De Haan had overigens geen effect. Pas in 
1977 kwam een fotografische herdruk van Volkskunde van Curaçao.  

Voor de volledigheid: het draaiboek van 28 maart 1952 vermeldt dat er een opname 
van een lezing van Cola Debrot is uitgezonden over ‘De literatuur van de Nederlandse 
Antillen.’ Er was geen tekst bijgevoegd en de opname is ook niet bewaard gebleven.  
  
BIJDRAGEN OVER ONTWIKKELINGEN BUITEN SURINAME EN DE ANTILLEN 

 
De zwarte kunst op het westelijk halfrond 

Op 7 mei 1949 hield Rosey Pool een voordracht over de poëzie van Amerikaanse en 
West-Indische gekleurde schrijvers. Bij haar aankondiging werd gezegd dat ze met dit soort 
voordrachten “hier te lande […] zeer veel belangstelling voor deze vorm van literatuur heeft 
weten op te wekken.” Zelf gaf ze aan deze voordracht de titel “Happy are they who laugh ….. 
Gelukkig hij die lacht.” 

Rosey Pool (Amsterdam 1905 – Londen 1971) wekte niet alleen in Nederland 
belangstelling voor de poëzie van zwarte dichters, ze deed dat later ook internationaal. Ze was 
een Nederlandse jodin die al heel jong getroffen was door de poëzie van de dichters van de 
Harlem Renaissance, met wie ze in de jaren twintig uitvoerig correspondeerde. Ze ging in 
Berlijn culturele antropologie studeren, een studie die ze afsloot met een scriptie over “The 
Poetic Art of the North American Negro”. In 1938 keerde ze terug naar Nederland. Ze 
overleefde de oorlog, ging lesgeven en kreeg bekendheid met haar voordrachten over zwarte 
poëzie. In 1953 verhuisde ze naar Londen, waar ze naam maakte met bloemlezingen. Ze gaf 

                                                 
237 Ik spreek uit eigen ervaring. Toen ik in de jaren 1973 tot 1979 op Curaçao woonde en in de Amigoe 
recenseerde, reageerden mensen met een in mijn ogen gezonde scepsis. Toen ik daarna in Nederland recenseerde 
voor Trouw en de Wereldomroep, citeerde men mij tot mijn stomme verbazing als een gezaghebbend 
Nederlandse recensent. 
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samen met Paul Bremer in 1958 een tweetalige bloemlezing in het Nederlands uit: Ik Zag Hoe 
Zwart Ik Was. Poëzie van Noordamerikaanse negers. Regelmatig ging ze ook naar de 
Verenigde Staten om colleges te geven.238   

In haar bijdrage voor de Wereldomroep schetste ze in grote lijnen de ontwikkeling van de 
zwarte dichtkunst op het westelijk halfrond. Elke stap in de ontwikkeling illustreerde ze met 
een gedicht. Hieronder geef ik haar grote lijn weer met tussen haakjes welke illustratie ze 
gebruikte. 

1. Toen de Amerikaanse neger begon te dichten zong hij zijn verlangen naar echte 
vrijheid en rechtvaardigheid uit. (E. Harper, Bury me in a free land) 

2. Met de vrijheid kwamen ook de conflicten met de buitenwereld. (James Corrothers: 
‘”Een neger zijn en dat in deze tijd …./ Mijn God, voor welke wandaad straft Gij 
mij!”) 

3. Al spoedig klinkt het geluid van de trotse neger die weet dat hij zijn lot in eigen 
handen houdt. (James Edward Mac. Call: “With soul awakened, wide awake he 
stands/ Holding his destiny within his hands.”) 

4. Voor een groep die pas sinds kort in vrijheid leeft, zijn er opmerkelijk veel dichters; 
zij zingen vaak een droef lied, maar er is ook diepe vreugde in het uit kunnen zingen 
van droefenis. (Langston Hughes, Laughers) 

5. Men loopt in de praktijk tegen ongeschreven wetten op in al hun onverbiddelijkheid, 
zoals de segregatie. (Langston Hughes, Jim Crow Laws) 

6. Men begint te beseffen dat men broeders heeft in zoveel delen van de wereld en dat 
men veel aan Afrika te danken heeft. (Mae Cowdery en de in Jamaica geboren Claude 
McKay) 

7. Waar we onze blik ook wenden in donker Afrika, overal wordt gezongen, overal waar 
negers zijn, klinkt het ritme van Afrikaanse trommels: in West-Indië, in Holland op 
een feestavond van Surinamers, in Harlem-New York. (Slaapliedje uit Somaliland) 

8. Overal klinkt de stem van negers: in Martinique Georges Desportes, in Guadeloupe 
Guy Tirolien, in Haïti Jacques Roumain. 

9. Overal klinkt de ondertoon van eenzelfde melodie: “een melodie waarin de lach 
doorklinkt, de lach in vreugde en in droefenis”. 

 
Met Rosey Pool had Van de Walle een echte deskundige in huis gehaald. Ze keek over de 

grenzen heen. Ze informeerde een Nederlands publiek over iets wat elders gaande was, via de 
Wereldomroep informeerde ze de luisteraars in Suriname en de Antillen over processen die 
ook bij hen gaande waren en hoe deze elders in de literatuur hun weerspiegeling hadden 
gekregen. Dit deed ze op een tijdstip dat deze geluiden in de Antilliaanse en Surinaamse 
literatuur nog niet zo geprononceerd klonken. 

 
Bim 

Op 15 december 1950 kondigde de omroeper een bespreking van het Brits West-
Indische literaire tijdschrift Bim door C.J. Kelk als volgt aan: “Luisteraars in de West, We 
geven vandaag het woord aan een van onze meest bekende Nederlandse boekrecensenten, een 
criticus dus, de Heer C.J. Kelk, Redacteur van het leidinggevende Nederlandse Tijdschrift 
“De Gids” en tevens redacteur van het litteraire bijvoegsel van de Groene Amsterdammer. De 
Heer Kelk kwam onlangs door ons toedoen in aanraking met het tijdschriftje BIM uit 
Barbados. Een west-Indisch letterkundig geschrift, dat zijn belangstelling opwekte. We 
vroegen hem toen om eens voor onze West-Indische luisteraars uiteen te zetten, wat hij 
daarvan dacht. Ik vraag Uw aandacht voor de Heer Kelk.” 

                                                 
238 Gegevens ontleend aan: www. archiveshub.ac.uk 
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Met de typering van Kelk als een van de meest bekende boekrecensenten in Nederland 
liet Van de Walle de omroeper niets te veel zeggen. Kelk publiceerde al ver vóór de Tweede 
Wereldoorlog in bladen als Het Getij en De Vrije Bladen. Hij was de auteur van een 
omvangrijk overzicht: De Nederlandse poëzie; Van haar oorsprong tot heden. (1938)  

Het tijdschrift Bim bestond al sinds december 1942. Het verscheen op Barbados.239 
Het ontwikkelde zich tot het bekendste en belangrijkste literaire tijdschrift uit de 
literatuurgeschiedenis van het Engelstalige Caribische gebied. “Almost every important West 
Indian writer contributed first poems and short stories to Bim.”240 Volgens Ramchand bracht 
het tijdschrift voor het eerst schrijvers van verschillende eilanden samen in eenzelfde kaft. Hij 
stelt ook dat het tijdschrift voor schrijvers de sprong naar Engeland kon betekenen: “In 1946, 
Henry Swanzy became editor of the B.B.C.’s weekly overseas broadcast, ‘Caribbean Voices’. 
The free trade between the two institutions was of a mutual advantage. Bim gave the 
permanence of print, ‘Caribbean Voices’ supplied cash and the promise of a literary future in 
England” [Ramchand 1974: 72]. 

Kelk begint zijn bespreking met een vergelijking tussen jonge auteurs in Europa en de 
jonge auteurs die hij in Bim leerde kennen. Hij zegt verontrust te zijn dat bij de jongeren in 
Europa een overmoedige strijdbaarheid ontbreekt. Anders is dat in Bim: “Ik heb in dat 
tijdschrift enige voortreffelijke korte verhalen gelezen en een aantal gedichten, die althans 
deze kwaliteit bezitten, dat zij minder om correcte vormen dan wel om hevige gedachten en 
gevoelens bekommerd zijn. Hier trof ik veel dat een zekere culturele onvolmaaktheid bezit, 
maar een afspiegeling schenkt van een natuur, heviger, een gesteldheid, onbeheerster en 
ongeruster, dan de voorbeeldige klassieke onverstoorbaarheid, waar toch nog steeds een deel 
van onze eigen westerse cultuur zich op grondt.”  

Kelk is vooral getroffen door de poëzie van de jonge Derek Walcott, maar voor hij zijn 
werk bespreekt, werkt hij eerst verder aan de vergelijking tussen de contemporaine Europese 
poëzie en die van Bim. De Europese is al duizend jaar aan het groeien op grondslagen die de 
Latijnse landen hebben gelegd, waardoor er een zekere eenheid is gebleven. Nu is die poëzie 
gegroeid tot “het vers der gevoelsassociatie, belichaamd in de beeldassociatie.” Anders is dit 
bij Walcott. Hij wil volgens Kelk niet stemmingen van het ogenblik weergeven, noch 
bereiken dat de lezer in dezelfde stemming zou geraken als hij. “Neen, hij beeldt rechtstreeks 
en voorkeurloos in alles wat zijn zinnen ervaren, een algemene gesteldheid uit, wel duidelijk 
aan de tijd en plaats van herkomst verbonden, maar die hij veronderstelt in alles wat zijn 
wereld bevat aanwezig te zijn. De tijd waarvan hij spreekt, is bewogener dan welke andere 
ook over heel het aardoppervlak, de plaats van waaruit hij spreekt, bevindt zich in een 
draaikolk van beschavingen en lotgevallen, van talen en godsdiensten, van verwachtingen en 
overtuigingen, waarbij echter één ding op het voorplan staat: er is een begin, er is een jeugd, 
er wordt minder een verleden overzien dan wel een toekomst ingeschouwd. Daarom 
misschien is het juist een der allerjongsten gelukt – Walcott is nauwelijks twintig – om ons te 
overtuigen van de levende kracht van deze poëzie.” 

Om dit te illustreren citeert Kelk het gedicht ‘Breakers and Builders’ met de regel 
“There are no worlds to conquer, but words to recreate”. Hierna gaat hij in op het gedicht ‘In 
a Year’, waarin hij het ongeduld van de jeugd ziet, waar hij aan toevoegt: “iedere dichter is er 
op uit tot zelfontdekking te geraken, maar weinigen zijn er, die zo jong reeds hiernaar 
trachten: dit is […] de winst van een volk, dat nu pas een stem verkrijgt, een aansluiting vond 
en, nu die eenmaal is gevonden, wil nagaan in hoeverre deze zegenrijk kan worden voor de 
wereld en voor de jeugd die haar beleeft. Het is dus zeer verklaarbaar waarom niet een oude 
wijze bard maar een bloedjong mens op zijn best deze poëzie van zelfontdekking 
vertegenwoordigt.” Kelk roemt verder de taal die rijk is aan originele beelden en die een eigen 
                                                 
239 BIM is de bijnaam van Barbados. 
240 Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/BIM_(magazine) 
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ritme zoekt. Zijn conclusie: “Zulk een begaafd dichter brengt zoveel door ons nog niet 
gekende traditie, […] zoveel locaals en speciaals ook, mee in zijn algemene verstaanbaarheid, 
dat hij inderdaad een nieuwe stem voor ons wordt. En zeer belangrijk is het voor onze oude 
wereld, dat nu die andere nieuwe stem tot ons spreken gaat uit streken, waarvan wij nooit eer 
een stem hebben vernomen.” 

Het is opvallend dat Kelk zoveel meer heil ziet in de toekomst van de Caribische 
schrijvers en dichters dan in die van de Europese. Ook de inhoudelijke vergelijking tussen de 
twee soorten literatuur is interessant. De Europese op het verleden gericht, voortbouwend aan 
een traditie en onverstoorbaar. De Caribische op de toekomst gericht, heviger, gebruikmakend 
van alles wat zich voordoet in de Cariben, die hij “de draaikolk van beschavingen en 
lotgevallen, van talen en godsdiensten noemt”. De vergelijking die Kelk maakt, komt erop 
neer dat de Europese literatuur als het ware volgroeid is, zodat niets spannends of 
onverwachts meer gebeurt, terwijl de Caribische literatuur aan het begin staat, omdat de 
cultuur nog onvolmaakt is in de letterlijke zin van het woord: hij is zich nog aan het vormen. 
En dat levert verrassende, spannende en energieke literatuur op. Kelk blijkt een feilloze neus 
te hebben gehad voor de kwaliteiten van Walcott, die immers in 1992 de Nobelprijs voor 
literatuur kreeg.  

Met Kelk haalde Van de Walle een poëziekenner voor de microfoon die een open oog 
had voor het eigen karakter van de Caribische literatuur en die de kwaliteit van de goede 
schrijvers meteen herkende. Kelk werd door Van de Walle attent gemaakt op dit werk. Diens 
bedoeling was duidelijk het Surinaamse en Antilliaanse publiek bekend te maken met het 
tijdschrift uit Barbados. Daarmee liet hij luisteraars meekijken in wat er elders in de regio 
gebeurde, waar de literaire ontwikkelingen al verder waren dan in Suriname of op de Antillen. 
Voorzover ik kon nagaan was dit de eerste keer dat er in Suriname en de Antillen aandacht 
werd besteed aan Bim en dat mensen daar de naam van Walcott en fragmenten uit zijn 
gedichten hoorden.  
 

Présence africaine  

In 1947 richtte Alioune Diop in Parijs het tijdschrift Présence africaine op. Het 
bewoog zich op cultureel, politiek en literair gebied. Het kwam voort uit de beweging van de 
négritude en beïnvloedde deze in hoge mate. De négritude-ideologie werd in de jaren dertig in 
Parijs geformuleerd door Léopold Senghor uit Senegal, Léon Gontran Damas uit Frans 
Guyana en Aimé Léopold Césaire uit Martinique. Négritude is geen scherp omlijnd begrip. 
Arnold [1994: 480] geeft een wel zeer ruime omschrijving: “negritude is the poetic expression 
of ethnicity by Africans or people of African descent.” Silenieks [1994: 509] noemt “the 
thrust to heighten black consciousness” het gemeenschappelijke in de verschillende 
verschijningsvormen van de négritude. Hij wijst erop dat Senghor en Césaire vanaf het begin 
andere aspecten benadrukten. Senghor legde de nadruk op black beauty en black soul, terwijl 
Césaire het gemeenschappelijke historische lot van het zwarte ras benadrukte: kolonialisme in 
Afrika en kolonialisme en slavernij in de Amerika’s.  

Het toneel dat de négritude voortbracht, toont een strijdbare geest die wil ingrijpen in 
de sociaal-politieke problemen van de tijd. Onderdrukking en onrecht stelt het aan de kaak. 
Het wil het publiek ideologisch opvoeden, verontwaardiging opwekken en aanzetten tot 
revolutionaire actie met name tegen voorbeelden van koloniale onderdrukking [Silenieks 
1994: 518]. De kenmerken die Silenieks in het toneelwerk aanwijst, komen ook bij de andere 
literaire genres voor die aanhangers van de négritude beoefenden.  

Op 18 juli 1950 besteedde de Wereldomroep aandacht aan Présence africaine. Rudie 
van Lier deed dit en de omroeper kondigde hem als volgt aan: “Wij geven nu het woord aan 
Professor Dr. R. van Lier, die zal spreken over een Frans tijdschrift dat zich bezig houdt met 
Afrikaanse kwesties, die zonder twijfel ook bij sommige luisteraars in de West belangstelling 
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zullen vinden.” Op het typoscript staat als onderwerp: “Afrika presenteert zich.” Van Lier had 
in 1949 naam gemaakt met zijn standaardwerk Samenleving in een grensgebied. 

Aan het begin van zijn bespreking zegt Van Lier dat het een tijdschrift is, “dat 
uitsluitend aan de neger is gewijd”. Hij ziet de oprichting ervan in 1947 als een gevolg van het 
feit dat tijdens de Tweede Wereldoorlog “in de afhankelijke gebieden over de gehele wereld 
de geest van zelfbewustheid en de drang in vrijheid een eigen leven te leiden [is] gegroeid.” 
Uit het eerste nummer gaat hij in op de inleiding van André Gide en op het artikel over het 
doel van het tijdschrift van de hand van de oprichter Alioune Diop. Gide ziet drie perioden in 
de Europese belangstelling voor Afrika. Eerst de exploitatie, toen het neerbuigende 
medelijden en tenslotte de fase dat de Europeaan zich ook door de Afrikaan wil laten beleren. 

Diop zegt dat het doel van het tijdschrift is “het eigen karakter van de Afrikaan te 
ontdekken en voor hem een plaats in de wereld te bepalen en te veroveren.” Hij vindt dit 
vooral noodzakelijk voor hen “die door hun aanraking met Europa niet geheel meer volgens 
de oude Afrikaanse traditie kunnen leven, maar zich ook niet geheel aan Europa kunnen 
assimileren.” Van Lier citeert Diop: “Wij hadden het gevoel, bij het oprichten van “Présence 
Africaine” […] een nieuw ras te vormen uit geestelijke vermenging ontstaan, maar dat zich in 
zijn eigenheid nog niet heeft doen kennen en dat zich zelf nog niet eens heeft leren kennen.” 

Inmiddels, zo zegt Van Lier, is er al een zevental nummers van het tijdschrift 
verschenen en nu is er een dubbelnummer, “Le monde Noir”, dat een overzicht wil geven van 
de stand van de cultuur van de neger in de gehele wereld. Ook bij de bespreking van dit 
nummer gaat hij op twee artikelen in. Het eerste is dat van A. Adandé over de grote betekenis 
van het spreekwoord voor de Afrikaan. Van Lier zegt dat dit artikel luisteraars in Suriname en 
op de Antillen speciaal zal interesseren. Hij vervolgt: “Wie weet welke grote plaats de odo in 
het leven van de Surinaamse bevolking en op de Antillen inneemt, zal grote overeenkomst 
met de Afrikaanse traditie ontdekken.” Hij geeft hier ook enkele voorbeelden van. 

Het tweede artikel waar hij op ingaat is ‘Ondergaan of kiezen’ van Léopold Sédor 
Senghor. Deze gaat de voor- en nadelen van Europa in Afrika afwegen. Europa bracht zijn 
machines en de techniek. Het continent bracht zijn kritisch methodisch denken, waarmee de 
Afrikaan zich nu ook tegen de schadelijke invloeden van Europa kan weren. Het bracht ook 
zijn christelijke moraal, die zich in helpend handelen uit. Van Lier: “De techniek aanvaardt 
Senghor onvoorwaardelijk. Hij wijst echter op het gevaar de critische geest over te nemen als 
die niet hand in hand gaat met artistieke zin en morele waarden. Niemand zal ontkennen, zegt 
hij, dat de Europeaan deze bezit, hij is hierin echter geen onfeilbaar meester.…] Het ideaal 
van een gemengde cultuur rijst voor zijn ogen. De grote beschavingen zijn gemengde 
beschouwingen geweest. Waarom zou de Europese loot niet op de Afrikaanse stam geënt 
kunnen worden?” 

Senghor is voor een nieuw humanisme. Zelf hoorde hij tot de Serere-stam, zijn moeder 
was Peul en hij werd christelijk gedoopt. Van Lier: “De verdeeldheid die hierop ontstond in 
hem is hij reeds te boven gekomen en daarom kan hij de toekomst met vertrouwen tegemoet 
zien.” Hij besluit ermee dat hij uit gesprekken met jonge mensen uit de West weet, dat zij ook 
voor gelijke problemen als Senghor staan, daarom zal iemand die zich voor deze problemen 
interesseert, zo zegt Van Lier, in Présence africaine veel stof tot nadenken aantreffen. 

Van Lier kiest als Surinamer voor zijn Surinaamse en Antilliaanse publiek die zaken 
waarvan hij vermoedt dat er interesse voor is. Dat zijn de overeenkomsten in spreekwoorden 
en de rol die deze spelen en de menging van de eigen cultuur met de Europese, waarbij de 
eigen cultuur als gelijkwaardig wordt beschouwd.  

Aan het begin vertelde hij dat het tijdschrift is opgericht naar aanleiding van het 
vrijheidsstreven dat in de Tweede Wereldoorlog opkwam. Hiermee sluit Van Lier ook aan bij 
de belevingswereld van zijn luisteraars, want het Surinaamse en Antilliaanse streven naar 
autonomie kreeg in en door de oorlog vleugels. Maar bij de oprichting van Présence africaine 
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speelde meer mee, zoals de grote invloed die uitging van de Harlem Renaissance in de jaren 
twintig en dertig. Dat Van Lier dit niet noemt, wijst er eens te meer op dat hij het onderwerp 
dicht naar de belevingswereld van de luisteraars wil brengen.  

Met het besteden van aandacht aan Présence africaine bracht de Wereldomroep een 
belangrijk tijdschrift en een nieuwe belangrijke internationale ontwikkeling onder de aandacht 
van het Surinaamse en Antilliaanse publiek, een ontwikkeling die hen ook aanging. 
Voorzover ik kon nagaan, was dit de eerste keer dat dit in Suriname en op de Antillen 
gebeurde. 
 

Senghors anthologie 

Vier maanden nadat aandacht was besteed aan Présence africaine besteedde de 
Wereldomroep aandacht aan Senghors Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. 
Dit gebeurde op 10 november 1950 door Halbo C. Kool. Kool (1907-1968) was dichter, 
journalist, criticus en vertaler. In de Tweede Wereldoorlog zat hij in het kunstenaarsverzet. 
Van 1949 tot 1963 werkte hij bij de Wereldomroep.241  

Kool stelt in zijn inleiding dat negerkunst (muziek, beeldende kunst) een belangrijke 
invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de moderne kunst. Ook in de poëzie zijn 
sporen aanwijsbaar. Dat er Amerikaanse romans van negers bestonden, was bekend. Maar dat 
er ook een Franse negerliteratuur bestond, is vrijwel onbekend. Hierdoor is de bloemlezing 
van Senghor voor Kool een ware verrassing. Senghor nam werk op van zestien jonge dichters, 
bijna allen geboren in de twintigste eeuw. Opvallend is dat er zoveel uit de West komen: tien 
van de zestien. 

Kool vindt dat de Franse negerpoëzie veel verder afstaat van de West-Europese 
tradities dan de Amerikaanse negerpoëzie. De Franse negers hebben “nog veel meer contact 
[…] met de sociale en magische functie van de poëzie”. Kool zegt dat de Europese poëzie 
geen lied meer is, maar leesstof. De Franse negerpoëzie heeft nog onmiddellijk voeling met 
de muziek, waarbij het ritme een belangrijke rol speelt.  

Kool constateert een verschil in de manier waarop wat oudere dichters de tegenstelling 
tussen zwart en blank aan de orde stellen en de wijze waarop jongeren dit doen. Kool: “Elke 
nieuwe groep van deze dichters stelt het ras bewuster, positiever, en agressiever. Elke nieuwe 
groep ook wijst het verstandelijke element verder terug, om zich langs surrealistische wegen 
te begeven op paden, die schijnen terug te voeren tot de Afrikaanse landen van herkomst.” 

Met deze laatste zin geeft Kool aan dat hij wel aanvoelt welke boodschap schuil gaat 
in de bloemlezing van Senghor, maar dat hij nog niet in de gaten had wat voor impact de 
bloemlezing had en wat het belang ervan was. Ondertussen had de Wereldomroep wel met 
Kools bespreking ervoor gezorgd dat Senghors bloemlezing onder de aandacht kwam van de 
mensen in de West.  

BIJDRAGEN OVER DE SPAANSTALIGE LITERATUUR UIT LATIJNS-AMERIKA 

D.W.A. van der Kamp 

Op 5 april 1947 sprak D.W.A. van der Kamp over twee Spaans-Amerikaanse dichters, 
Rubén Darío en Gabriela Mistral. Het typoscript vermeldt dat hij dit deed in de rubriek 
‘Latijns-Amerikaanse cultuur’ en ook uit de eerste zin blijkt dat dit niet de eerste keer was dat 
hij voor de microfoon kwam: “Bij vorige gelegenheden mocht ik reeds met U spreken over 
enkele Latijns-Amerikaanse staat- en volkenkundige figuren.” Hieruit blijkt dat de West-
Indische afdeling vanaf haar oprichting al aandacht besteedde aan de regio waarin Suriname 
en de Antillen liggen.  

                                                 
241 Gegevens ontleend aan: Van Bork 2007 en aan: Ter Laan 1942. 
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Van der Kamp gaat vooral in op de levenslopen van beide dichters, die voor mijn 
onderzoek niet interessant zijn. Verder geeft hij enkele kwalificaties van hun werk. Over 
Darío (1867-1916) zegt hij dat deze de eerste Spaans-Amerikaanse dichter van wereldfaam is 
en een omvormer en verrijker van de Spaanse taal. De Chileense Nobelprijswinnaar Gabriela 
Mistral, die geboren werd in 1889 en ten tijde van de uitzending nog leefde, schrijft volgens 
Van der Kamp “zachte, indroeve en daardoor diep aangrijpende poëzie”. Wat duidelijk 
uitkomt in zijn beschouwing is dat Spaans-Amerika in de twee besproken dichters figuren van 
wereldformaat heeft zodat de impliciete boodschap is, dat deze regio op literair gebied 
mondiaal van belang is. In zoverre is dit een correctie op het Euro-centrisme dat in de 
koloniën nog toonaangevend was. 

J.A. van Praag 

Tussen 31 oktober 1950 en 25 april 1956 werd er 26 keer gesproken over Spaanstalige 
Latijns-Amerikaanse werken en schrijvers. Op eentje na, die van Dolf Verspoor over Spaans 
Caribische poëzie op 28 april 1951, waren al deze bijdragen van Prof. Mr. Dr. J.A. van 
Praag.242 Van Praag (1895-1969) groeide op in een liberaal joods gezin in Amsterdam. In 
1921 slaagde hij voor het doctoraalexamen Spaans aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
promoveerde er als eerste Nederlander op een Spaans onderwerp. Het ging over Nederlandse 
vertalingen van enkele honderden Spaanse toneelstukken. Volgens Henrichs (2012) was zijn 
aandacht voor de rol van vertalers de eerste keer dat Van Praag zijn belangstelling liet blijken 
voor de uitwisseling tussen culturen. In 1927 slaagde hij ook nog eens voor het 
doctoraalexamen rechten. 

In hetzelfde jaar werd hij privaatdocent Spaanse taal- en letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam, waarna hij in 1930 werd benoemd tot lector. Henrichs zegt het 
volgende over de rede waarmee hij dit ambt aanvaardde: “Hij vestigde de blik op de 
‘convivencia’, het gedurende lange perioden van dit tijdvak [de middeleeuwen] vreedzaam 
naast elkaar bestaan van christenen, joden en moslims. Een pleidooi voor tolerantie en 
uitwisseling tussen culturen zou als een rode draad door Van Praags publicaties blijven 
lopen.” Tijdens de oorlog dook hij onder. In 1948 werd hij benoemd tot hoogleraar. Hij 
breidde zijn interessesfeer geleidelijk uit naar de Spaanstalige gebieden in Midden- en Zuid-
Amerika. Henrichs vindt dat Van Praag de hispanistiek groot aanzien heeft gegeven in 
Nederland en daarbuiten. Hij wilde zijn liefde voor de Spaanse taal en culturen met niet-
wetenschappers delen. Henrichs: “Zijn rustige, maar niet aflatende pleidooi voor tolerantie en 
uitwisseling tussen culturen maken [sic] hem tot een van de meest waardige beoefenaren van 
het hispanisme in Nederland en de wereld.” 

Het is niet onmogelijk dat Van Praag bij de Wereldomroep kwam via zijn student Raúl 
Römer die sinds 24 september 1949 regelmatig bijdragen leverde. Römer studeerde af in 1953 
en hij begon in 1955 samen met Van Praag en drs. H.A. Combé aan een systematisch 
onderzoek naar het Papiaments. In 1957 werd hij wetenschappelijk medewerker aan de 
universiteit van Amsterdam [Maduro 1986: 215/216]. 

In zijn eerste drie bijdragen sluit Van Praag aan bij de heersende belangstelling voor 
“Negerpoëzie”. Hij begint met twee bijdragen die hij de titel ‘De Spaanse Negerpoëzie I en II’ 
geeft. Op 31 oktober 1950 geeft hij eerst een overzicht van de rol die de zwarte man in de 
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw in de literatuur speelde. Pas aan het begin van de 
twintigste eeuw ging de zwarte man in Latijns-Amerika zich in het Spaans en Portugees uiten 
naar zijn eigen aard. 

De blanke reageert hierop op twee manieren. Er komt in de amusementskunst een 
oppervlakkige imitatie, maar waarachtige kunstenaars peilden dieper. Zij zagen een kunst die 

                                                 
242 De gegevens over Van Praag heb ik ontleend aan Henrichs 2012. 
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primitief en onbedorven was, omdat ze onbekend was “met de remmingen, godsdienst en 
moraal, die de kunst der blanken eeuwenlang geknot […] hadden.” Van Praag noemt dit “de 
felle ongebreidelde hartstocht van het oerwoud”. Volgens hem moet de zwarte man voor de 
afschaffing van de slavernij een schat aan overlevering gekend hebben, die helaas niet is 
vastgelegd en nu verloren is gegaan.  

Op taalkundig gebied merkt Van Praag op dat sommige oude, uit Afrika stammende 
woorden door de zwarte dichters worden gebruikt, “terwijl hij evenmin schroomt om de taal 
der westerlingen […] om te vormen, haar iets heel eigens te geven en haar te verrijken met 
zelfgevonden rhytmische woorden.” Hij stelt dat de negerpoëzie voor het grootste deel tekst 
voor zang is die de dans begeleidt. Als voorbeeld noemt hij de rumba die in het Caribisch 
gebied is ontstaan. De teksten die erbij worden geschreven (sones, of son) gaan over het hele 
scala van het leven: de hartstochten, de achteruitstelling, de wreedheid van de blanke wereld, 
de armoede en het heimwee naar Afrika. 

Als voorbeeld gaat hij in op de Cubaanse dichter Nicolás Guillén, die een halfbloed en 
een gestudeerd man is. Hij voelt “zo hecht de band met de ongeletterde neger, dat hij zijn 
gedachten en zijn gevoelens weet te vertolken, zo echt, zo levenswaar, dat hij erin slaagt zijn 
eigen westerse beschaving te vergeten.” Van Praag eindigt met de voordracht van het gedicht 
‘Secuestro de la mujer de Antonio’ in het Spaans, waarna hij een eigen vertaling laat volgen, 
zoals hij zegt, “voor de niet Spaans kennenden”. 

Op 7 november 1950 gaat Van Praag verder over de rumba. Hij noemt ‘La Rumba’ 
van de Cubaan José Zacarías Tallet. “Deze Rumba is geladen van een zodanig felle sexuele 
lust, dat zij voor kuise oren aanstotelijk wordt.” Van Praag zou het graag willen voordragen 
en niet de sterke sensualiteit weerhoudt hem ervan, maar de grote lengte. Zijn oordeel is 
lovend: “De talrijke afrikanismen en de in laaiend enthousiasme gevonden nieuwe woorden, 
het prachtig volgehouden rhythme en de dramatische geladenheid van het dichtstuk maken het 
m.i. tot een der meest belangrijke uitingen van de afro-cubaanse poëzie.” 

Hierna draagt Van Praag steeds na een korte toelichting drie gedichten voor van 
Nicolás Guillén, waaronder eentje over het magische denken in de negermythologie, en eentje 
van Emilio Ballagas. Over hem zegt hij: “Dit is ook een Cubaan, maar van zuiver blank ras. 
Met zulk een liefde is hij zijn zwarten broeder genaderd, dat hij hem tot in zijn diepste 
roerselen heeft leren begrijpen”.    

Op 20 maart 1951 vraagt Van Praag aandacht voor de bloemlezing Mapa de la poesía 
americana, samengesteld door Emilio Ballagas. Deze bracht er gedichten in samen “van 
blanken, beïnvloed door Afrikaanse sentimenten en gedichten van negers en kleurlingen”. Het 
grootste deel van zijn bijdrage bestaat uit het voordragen van gedichten van de Portoricaan 
Luis Palés Matos, de Cubaan Nicolás Guillén en de Peruaan Jorge Carrera Andrade. Van 
Rafael Alberti bespreekt hij wel een gedicht, maar hij draagt het niet voor. Hij zegt dat het een 
gedicht is “van sociale opstandigheid, waarin hij, zowel het blanke als het zwarte element van 
Cuba als slaven ziet van het Noord-Amerikaanse grootkapitaal en ze daartegen tot opstand wil 
aanzetten. Het vrij onbekende gedicht werkt met zijn constante herhalingen welhaast 
obsederend. Daar het in zijn haat tegen de Yankee alle proporties kwijt raakt, leent het zich, 
hoewel ik er een adequate Nederlandse vertaling van gemaakt heb niet goed tot voordracht in 
het openbaar.” 

Na deze drie bijdragen over negerpoëzie komt Van Praag pas weer op 4 december 
1951 voor de microfoon. Hij heeft het dan over José Martí, de vrijheidsheld van Cuba, die “in 
de laatste 25 jaar van de vorige eeuw enthousiasme wekte bij iedere Spaansch-Amerikaan 
[…]”. Vrij uitvoerig beschrijft hij diens leven en hij laat zien hoe zijn ervaringen doorklinken 
in zijn werken. Van belang voor dit onderzoek is wat Van Praag zegt over de invloeden die 
Martí heeft ondergaan. Het zijn veel Spaanse en de filosofie van Krause waar hij in Spanje 
mee in aanraking kwam. In de Verenigde Staten leerde hij het werk van Emerson kennen, 
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“wiens transcendentalisme en verwantschap met de Stoa hem lag. Uit zijn werk spreekt een 
pantheïstisch gevoel”. 

De hoofdmoot van Van Praags bijdrage over de Nicaraguaanse dichter Rubén Darío 
op 15 april 1952 is de voordracht van het gedicht ‘Salutación del optimisa’ in het Spaans en in 
zijn eigen vertaling die hij de titel ‘Begroeting van den optimist’ geeft. Voorafgaand aan deze 
voordracht vertelt hij over het belang van Darío. Hij noemt hem een van de grootste dichters 
die de Spaans sprekende wereld ooit bezeten heeft, omdat hij het harde stugge Spaans wist om 
te smeden tot een zoetvloeiende en melodieuze taal. Daarnaast was hij een vernieuwer van de 
poëzie en het proza rond de eeuwwisseling. “Tegenover het triviale realisme aan den eenen 
kant en het gezwollen academisme aan den anderen, stelde de als een meteoor uit Nicaragua 
het hart van Spanje binnengevallen kleurling een taal met nieuwe beelden, nieuwe klanken, 
nieuwe rhythmen, nieuwe zinsorden”. 

Vervolgens gaat Van Praag na welke perioden Darío heeft gekend. Eerst was hij 
begoocheld door de Franse dichterscholen, al spoedig bekeerde hij zich in Spanje tot “het 
Spaansche”, omdat hij er zag “met hoeveel vezels hij verbonden was met het oude land aan de 
Middellandsche zee. En later weer teruggekeerd in de Nieuwe wereld, rijpte in hem het besef, 
dat hij toch ook weer geen Spanjaard was, maar evenmin een Yankee; dat in hem leefde de 
Indoamerikaan, gebonden ten deele aan zijn grond, maar veel meer dan de Yankee door 
Katholicisme en aangeboren romantiek vastzittend aan de Oude wereld.” Van Praag merkt op 
dat hij zijn hispanoamericanismo in ‘Salutacíon del optimista’ hartstochtelijk beleed. 

Van Praag komt vervolgens met twee bijdragen die een louter historisch karakter 
hebben. Op 10 mei 1952 vertelt hij over het leven van Columbus, naar aanleiding van het feit 
dat op die dag 450 jaar geleden Columbus voor de vierde keer naar het westen vertrok om 
nieuwe landen te ontdekken. Op 17 mei 1952 is 50 jaar onafhankelijkheid van Cuba de 
aanleiding om over de geschiedenis van de Cubaanse vrijheidsstrijd te vertellen. 

Interessant is het begin van de bijdrage over Mexicaanse letterkunde in de koloniale 
tijd, die Van Praag op 9 september 1952 gaf. Hij stelt de vraag of de Mexicaanse letterkunde 
een onderdeel is van de Spaanse. Het antwoord is: “Ja, omdat ze in het zelfde Spaans 
geschreven is als die van Spanje; neen, omdat de Mexicaanse schrijvers ten dele van ander ras 
zijn, dus een andere mentaliteit, een ander gevoelsleven hebben, en tevens omdat, en met 
name na de vrij wording van Spanje, de twee volken: het Spaanse en het Mexicaanse, uiteen 
zijn gegaan. Hun staatkundige geschiedenis wordt een andere; deze leidt tot het ontstaan van 
letterkundige bewegingen, die het oude moederland niet kent, deze geeft de dichters en 
prozaschrijvers motieven en onderwerpen, die voor het moederland niet gelden. Na de 
bevrijdingsoorlog (1810-1821) mogen we dus van een Mexicaanse letterkunde spreken.” 

Dit antwoord leidt Van Praag naar volgende vragen: verschilt de letterkunde van vóór 
de vrijheidsoorlog dan van die van Spanje, met andere woorden: “Hebben Creolen (de in de 
kolonie geboren blanken), mestiezen (afstammelingen van blanken en Indianen) en Indianen 
geen aandeel in die letterkunde gehad?” Van Praag gaat dit na vanaf 1523 tot de 
onafhankelijkheidsoorlog. Hij komt tot de conclusie dat er voornamelijk werd geschreven 
door geestelijken en geschiedschrijvers. Hij eindigt met de belofte dat hij later meer zal 
vertellen over het ontstaan van een eigen nieuwe Mexicaanse kunst door de samenwerking 
tussen blanken, mestiezen en Indianen. 

De vraagstelling in het begin van zijn bijdrage was interessant, maar de uitwerking is 
dat niet. Ik denk dat dit komt doordat Van Praag een draai maakt in zijn vraagstelling. Eerst 
zegt hij dat het uiteen gaan van Spanje en Mexico leidt tot andere letterkundige bewegingen 
en andere motieven en onderwerpen. In plaats van zich hierop te concentreren in zijn reis door 
de koloniale letterkundegeschiedenis van Mexico, verlaat hij zijn standpunt en verandert hij 
impliciet zijn abstracte beschrijving van de kenmerken waarin de Mexicaanse zich van de 
Spaanse literatuur onderscheidt in het onderscheid dat Mexicaanse literatuur geschreven zou 
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moeten zijn door Creolen, mestiezen of Indianen. In plaats van te kijken of er inhoudelijk in 
het koloniale verleden al sporen te vinden zijn van de verandering, komt hij nu met een saai 
historisch overzicht van mensen en instituties die boeken voortbrachten, zonder dat er op de 
inhoud wordt ingegaan.   

Het beloofde vervolg op Van Praags betoog over de Mexicaanse letterkunde komt er 
niet. Op 30 september 1952 begint hij zo: “Eigenlijk had ik nu bedoeld zoals ik aan het einde 
van mijn vorige causerie beloofd had, een overzicht te geven over de Mexicaanse letterkunde 
na de vrijwording van het land in de beginjaren van de vorige eeuw. Maar men gaf er de 
voorkeur aan, dat ik deze keer tot U zou spreken over één van Mexico’s grote en populaire 
dichters, waardoor mij ook weer de gelegenheid geboden zou worden U wat Spaanse verzen 
voor te dragen, die ik, zoals ik dat gewend ben, zal laten vergezeld gaan van een eigen 
vertaling in het Nederlands.” 

Uit dit begin wordt duidelijk dat Van de Walle sturing gaf aan wat werd besproken. 
Hij zal de opsomming van namen uit de vorige bijdrage niet zo gewaardeerd hebben en 
inhoudelijk andere verwachtingen hebben gehad over de bijdrage. Hij zal gevreesd hebben dat 
een overzicht van de letterkunde na de onafhankelijkheid van Mexico weer een opsomming 
zal worden. Uit de woorden van Van Praag blijkt ook wat Van de Walle van hem verwacht: 
de levensgeschiedenis van een schrijver, geïllustreerd met een of meerdere fragmenten uit zijn 
werk. Dat was inderdaad de kracht van Van Praag. Hij vertelt met enthousiasme en geeft tal 
van bijzonderheden over het leven van schrijvers, die voor verreweg de meeste luisteraars, zo 
mag ik aannemen, onbekenden zijn. De levensgeschiedenis van een belangrijk mens wekt 
immers de interesse van luisteraars en zo wekt men interesse voor het literaire werk. Het 
wordt in bijna al zijn volgende bijdragen de vaste structuur: Van Praag begint met een meestal 
lange inleiding over biografische en dus ook historische achtergronden van een dichter en hij 
eindigt met de declamatie van een of meer gedichten in het Spaans waarna hij met een 
Nederlandse vertaling komt. 

De gekozen formule levert voor de luisteraar aangename stukken op, maar in veel 
gevallen leveren ze geen nieuwe gegevens op voor mijn onderzoek. Voor de bijdragen verwijs 
ik naar bijlage A. Hier beperk ik me verder tot die gedeeltes van de bijdragen die wel relevant 
zijn voor de beantwoording van mijn onderzoeksvragen. 

Op 13 oktober 1952 bespreekt Van Praag een verzameling Mexicaanse kinderliedjes: 
Lirica infantil de Méjico van Vicente T. Mendoza. Hij wijst op de verschillende herkomst van 
de liedjes en op de veranderingen die ze in Mexico ondergingen: “Uit alle streken van Spanje 
zijn ze afkomstig, want de metgezellen van Cortés en degenen, die hen volgden, kwamen 
zowel uit Extremadura als uit Ca[s]tilië, of uit Asturië of uit Galicië. Maar vaak zijn de 
wijsjes veranderd en vaak zijn er nieuwe woorden bijgekomen en andere eraf gegaan.” 

Het Quechúa-drama Ollántay van Ricardo Rojas bespreekt Van Praag op 2 december 
1952. Pastoor Valdés had het gegeven al eens in de achttiende eeuw gebruikt. Geheel volgens 
de Spaanse traditie liet deze het stuk eindigen met een happy ending. Rojas herschept het stuk 
in 1938 “overeenkomstig de Quechúatradities”. Hij laat koren componeren volgens de 
motieven van de oude inlandse liederen, waarvan er sommige in het Quechúa worden 
gezongen. Europese invloeden zijn er ook, want het stuk verloopt als een antieke tragedie, 
waarin het noodlot regeert. 

Ook in de bespreking op 3 juli 1953 van short-story-schrijvers van Midden-Amerika 
wijst Van Praag op de menging van invloeden: “Muziek, dichtkunst, architectuur is Spaans, 
zij het dan ook, dat, vooral in onze eeuw, de Indiaanse en daarnaast de neger-invloed 
belangrijk is geweest en steeds belangrijker wordt. Vooral de muziek heeft allerduidelijkst de 
autochtone invloeden ondergaan. Maar ook de letterkunde bezint zich op het eigene, op de 
folklore, op de oude Indiaanse legenden en inspireert zich op het inheemse landschap.”  
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Dolf Verspoor 

Op 28 april 1951 had de vertaler Dolf Verspoor een bijdrage over ‘Spaans Caraibische 
Poëzie in het Nederlands’. Hij begint als volgt: “De letterkunde van het Caraibische 
cultuurgebied treedt geleidelijk aan iets meer naar buiten. Doch niet voldoende voor de 
behoefte die de rest van de wereld meer en meer gevoelt aan authentieke uitingen van wat het 
gehele mensdom voelt en denkt.” Hoe langer hoe meer kunnen mensen tegenwoordig kennis 
nemen van wat er geschreven wordt in het Frans, Engels en Spaans. Verspoor noemt een 
aantal Spaanse anthologieën en vertelt vervolgens waar zijn belangstelling voor de Caribische 
wereld vandaan kwam. Deze ontstond “tijdens enkele jaren verblijf in Zuid-Oost-Azië”. Daar 
groeide bij hem het besef dat de invloed van Spanjaarden en Portugezen, die historisch 
afgelopen was, in het Zuid-Amerika en het Caribisch gebied voelbaarder en zichtbaarder was 
dan de invloed van de kolonisatoren in Azië. 

Bij de Caribische poëzie interesseert Verspoor zich het meest voor wat hij noemt het 
sociologische aspect. “Deze verzen geven in vrijwel alle gevallen tevens dié kant van de 
werkelijkheid weer die zich in het dagelijks leven uit als de ontmoeting der rassen, speciaal in 
de Caraibische gebieden. En aangezien dit, wat ik euphemistisch “ontmoeting” noem, veelal 
botsing is geweest, en in Azië nog vaak botsing is, valt er voor de gehele wereld vrij veel te 
leren uit deze Caraibische geluiden wat betreft de onderlinge reacties van verschillende rassen 
op elkaar.” Na vertalingen van Guillén en Emilio Ballagas voorgedragen te hebben, zegt 
Verspoor dat in de Caribische lyriek “steeds sterker en overtuigender de stem van het zwarte 
werelddeel tot uiting komt: Afrika. Niet alleen zijn de meeste vertegenwoordigers dezer lyriek 
afstammelingen van Afrikaans volkeren, ook Afrikaanse woorden komen herhaaldelijk voor”. 
Aan het slot draagt hij het gedicht ‘Nombres negros en el són’ van Guillén voor “als een 
hymne aan het felle intense leven dat voor zovele buitenlanders een openbaring is op de 
Antillen en dat nog zoveel kan voortbrengen om respect af te dwingen in een wereld die het 
“savoir-vivre” dreigt te verleren”. 

Wat Verspoor fascineert zijn twee zaken: in de eerste plaats de specifieke 
cultuurmenging die in het Caribisch gebied heeft plaats gevonden, waaruit de wereld lering 
kan trekken hoe dit verloopt in gebieden waar die menging pas later ging plaatsvinden. In de 
tweede plaats is het dat deze menging een literatuur heeft opgeleverd die Europeanen verrast 
wegens de intensiteit van de gevoelens en het leven dat erin wordt uitgedrukt. 

CONCLUSIES 

De Wereldomroep zond niet vaak Antilliaanse of Surinaamse literatuur uit die elders 
al was gepubliceerd. Van de Walle gaf er de voorkeur aan werk speciaal voor de uitzendingen 
te laten schrijven. De getallen spreken hier voor zich: 263 keer tegenover 20 “heruitgaven”. 
Bij de heruitzendingen van eerder werk ging de voorkeur uit naar werk dat oude kaders 
doorbrak, dus dat vernieuwend was. Er werd ook speciale zorg besteed aan de presentatie van 
het werk. Gedichten werden omlijst met muziek. Soms werd deze muziek speciaal 
opgenomen; dan werd ze gespeeld door Lex Vervuurt. Of hij hiervoor ook speciale muziek 
componeerde, viel niet op te maken uit de draaiboeken. 

Een geval apart bleken de voordrachten die Otto Sterman hield. Van de 44 keer dat hij 
voordroeg, was dit slechts één keer een Surinaams verhaal. Dit gegeven levert een correctie 
op van het beeld dat over hem heerst, namelijk dat hij zich na zijn rol in De geboorte van Boni 
verder toelegde op literatuur van zwarten. Het is aannemelijk te veronderstellen dat Van de 
Walle het belangrijker vond Otto Sterman in de uitzendingen te hebben, dan wat voor soort 
verhalen hij vertelde. Sterman was immers de enige gekleurde acteur die naam had gemaakt 
in Nederland, wiens naam dus ook bekend was in Suriname en de Antillen. 
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Bij de besprekingen van Antilliaanse en Surinaamse uitgaven valt op dat de nadruk 
ligt op het onder de aandacht brengen van tijdschriften. Niet alle besprekers gingen echt 
inhoudelijk in op de artikelen in de periodieken. Bij de besprekingen van Eldorado komt voor 
het eerst de verhouding tussen het aantal Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse 
medewerkers aan tijdschriften aan de orde. De Wit met zijn Antilliaanse achtergrond vindt dat 
er wel erg veel Surinamers in de redactie zitten, terwijl iemand met Antilliaanse kennis in de 
Nederlandse redactie ontbreekt. De redacteur Laret constateert tot zijn spijt dat er 
verhoudingsgewijs weinig landskinderen in Eldorado publiceren.  

Opvallend is de bespreking van Van de Walle, omdat daarin nogal direct blijkt wat 
voor standpunten hij heeft. Hij vindt dat het onderwijs in Suriname uit moet gaan van de 
behoeften van het land. Dit is een impliciete afwijzing van het kopiëren van het Nederlandse 
onderwijssysteem, wat gebeurde. Hij keert zich ook tegen het Europese superioriteitsgevoel 
en is een voorstander van vernieuwing. Met instemming citeert hij dat er een weg gehakt moet 
worden door het oerwoud van conservatisme. 

Eenzelfde non-conformisme blijkt uit zijn bespreking van De West-Indiër. Hij 
onderstreept er een artikel dat ingaat op de consequenties van de verandering in de positie van 
de zwarte mens. Met trots vermeldt hij ook dat veel auteurs in De West-Indiër medewerkers 
van de Wereldomroep waren en zijn. Het is het genoegen van een redacteur die ziet dat de 
talenten uit zijn kweekvijver ook elders mogen en kunnen zwemmen. 

Antilliaanse Cahiers hadden bij voorbaat al de sympathie van Van de Walle. 
Redacteur Jules de Palm mocht ver voor het eerste nummer verscheen, een oproep doen voor 
kopij die misschien bij mensen thuis in laden lag. Het tweevoudige doel van het tijdschrift 
sprak hem zonder twijfel aan: heruitgaven van eerder werk en publicatie van nieuw werk. 
Pierre H. Dubois geeft indringende analyses van het werk van Tip Marugg en Aletta Beaujon, 
waarin hij betoogt dat er uit de bijzondere omstandigheden van de locaties een algemeen-
menselijke visie oprijst, zodat beiden grote literatuur hebben geschreven. 

Van de Walle maakt in zijn bespreking van het nummer over De Stoep interessante 
opmerkingen over de vraag wat literatuur van Antillianen kenmerkt. Dit is niet de locatie waar 
het werk zich afspeelt, want ook Nederlanders gebruiken die locatie in hun werk, zonder dat 
het een Antilliaans karakter krijgt. Het is een andere gemoedstoestand, vindt hij, die hij ook 
poogt te beschrijven, waaruit blijkt dat het Antilliaanse karakter van het werk wordt bepaald 
door culturele aspecten. Hiermee is Van de Walle een van de eersten die dit opmerkt.  

De Wereldomroep besteedde aandacht aan de belangwekkende roman De eeuwige 
cirkel van Assid, die tot aan de dissertatie van Van Kempen in de literatuurgeschiedenissen 
niet voorkwam. De anti-koloniale strekking was duidelijk, maar men had kennelijk nog 
moeite met het gebruik van het woord kolonialisme, zoals bij De Ruiter bleek bij zijn 
bespreking van Eldorado. Dat Van de Walle deze roman toch liet bespreken, bewijst in ieder 
geval dat hij niet benepen was en openstond voor een andere kijk op de historie. 

Al in zijn rapport over Suriname liet Van de Walle zien dat hij over de grenzen van de 
Nederlandse West heenkeek. Hij vergeleek bijvoorbeeld de ontwikkeling van de loonkosten 
in Suriname niet alleen met die van de Antillen, maar ook met die in Engelse eilanden in het 
Caribisch gebied. Eenzelfde open blik naar buiten blijkt uit zijn recensiebeleid. Hij liet de 
aandacht vestigen op contemporaine ontwikkelingen in het Caribisch gebied, Europa en 
Afrika op een tijdstip dat dit nog niet gebeurde in Suriname en de Nederlandse Antillen. Zo 
vroeg hij aandacht voor de tijdschriften Bim en Présence africaine en voor de anthologie van 
Senghor. Alle drie waren van grote invloed op de ontwikkelingen in de Caribische literatuur, 
daar zijn de latere historici het over eens.  

Wat opvalt in de besprekingen van bekende, meestal Nederlandse recensenten is dat ze 
de Europese literatuur voorstellen als een literatuur die vermoeid is. De Caribische literatuur 
daarentegen heeft voor hen een ongekende vitaliteit die nieuwe, tot nog toe onbekende paden 
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inslaat en die tegelijkertijd een hoog literair gehalte heeft en toekomstgericht is. Kelk herkent 
meteen het grote talent van de toen nog zeer jonge Walcott. Kool vestigt de aandacht erop dat 
de poëzie in Senghors bloemlezing een heel andere functie vervult dan in Europa: ze heeft 
nog een sociale en magische functie. Van Lier legt de nadruk op de geestelijke vermenging 
die Présence africaine voorstaat tussen westerse en Afrikaanse elementen. 

De herwaardering van het Afrikaanse element is een steeds terugkerend onderwerp. 
De specialiste Rosey Pool laat zien hoe dit in de poëzie wordt weerspiegeld, Van Lier doet het 
in zijn bespreking van Présence africaine en bij Van Praag is dit het onderwerp in zijn eerste 
drie bijdragen. Verspreid over verschillende bijdragen gaat hij het meest concreet in op de 
nieuwe aspecten van de Spaanstalige Caribische en Latijns-Amerikaanse literatuur. Gedichten 
zijn eigenlijk liederen die bij dansen horen. Schrijvers zijn niet gehinderd door westerse 
remmingen van godsdienst en moraal, zodat ze soms zeer seksueel geladen werk maken. De 
werken kenmerken zich door een uitwisseling van culturen, rassen en sociale klassen. Men 
maakt gebruik van afrikanismen, neologismen en nieuwe zinsorden. Gedichten kenmerken 
zich door een sterke ritmiek en een dramatische geladenheid. Schrijvers grijpen terug op oude 
inlandse mythen en overleveringen en geloven. Ze koppelen deze aan structuren die ze van 
het westen kennen, bijvoorbeeld aan de wetten van de klassieke tragedie. Van Praag steekt 
zijn enthousiasme over deze ontwikkeling niet onder stoelen of banken. Ook waagt Van Praag 
zich aan de moeilijke vraag of de Spaanstalige Amerikaanse literatuur nog wel behoort tot de 
Spaanse.  

Uit het voorgaande is de vraag of er een beleid uit de keuzes van de onderwerpen valt 
af te leiden, positief te beantwoorden. Van de Walle werkte vanuit de optiek dat er grote 
veranderingen plaats vonden op het gebied van de rasrelaties, met name dat de zwarten een 
gerechtvaardigde plaats onder de zon opeisten. Deze ontwikkeling wilde hij onder de 
aandacht brengen en stimuleren. Hij was tegen het eurocentrisme en de koloniale 
verhoudingen, met name op cultureel gebied. Dat was een reden dat hij ook buiten de grenzen 
van Suriname en de Antillen keek en ontwikkelingen elders die in zijn ogen bepalend zouden 
zijn voor de toekomst onder de aandacht bracht. Hij dichtte zich hiermee een duidelijke 
gidsfunctie toe, zonder deze overigens als zodanig uit te spreken. 

Voorzover er Surinaamse en Antilliaanse uitgaven werden besproken, is de relatie met 
deze landen natuurlijk evident. Waar het andere uitgaven betreft, ligt de relatie indirect. De 
ontwikkelingen in de zwarte wereld die elders werden gesignaleerd, vonden ook in Suriname 
en de Antillen plaats, maar ze werden daar nog niet zo openlijk besproken. Alleen Wie Eegie 
Sanie deed dat. Voor de microfoon van de Wereldomroep. Het inventariseren van de 
bijzondere kenmerken van de eigen literatuur gebeurde nog niet: werk in het Nederlands werd 
algemeen beschouwd als Nederlandse literatuur. De Wereldomroep vertelde wat er elders in 
vergelijkbare gebieden gebeurde. Dat gebeurde door mensen van naam. Heeft dit luisteraars 
op ideeën gebracht? Het valt niet meer te zeggen. De geschiedenis heeft Van de Walle in ieder 
geval gelijk gegeven dat vergelijkbare ontwikkelingen in de literatuur in de West ook plaats 
vonden of zouden gaan plaats vinden. En de luisteraar was er al over geïnformeerd. Door de 
Wereldomroep. 

Op de contemporaine ontwikkelingen in Suriname en de Nederlandse Antillen liep 
Van de Walle dus vooruit, terwijl hij de contemporaine ontwikkelingen elders in de wereld 
weergaf en zo zijn luisteraars liet informeren. 

In hoeverre hebben de besprekingen bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
Surinaamse en Antilliaanse literatuur, is de hoofdvraag. Voorzover het besprekingen waren, 
kunnen ze van belang zijn geweest voor een grotere verspreiding van de uitgaven. Dit moet 
niet overschat worden. De korte levensduur van een aantal tijdschriften bewijst dit al. Maar 
mijn ervaring is dat er in Suriname en de Antillen misschien relatief weinig lezers zijn, maar 
dat er wel een vrij grote groep is die geïnformeerd wil worden over wat er gaande is. Het 
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belang hiervan moet men niet onderschatten. Mensen bleven zo op de hoogte. Net zoals lezers 
van recensies in een krant of een tijdschrift geïnformeerd worden over wat er verschijnt. En 
wat je leest of hoort, beïnvloedt je. Zo gezien zullen de besprekingen zeker hun invloed 
hebben gehad en bijgedragen hebben aan een klimaat waarin de Surinaamse en Antilliaanse 
literatuur tot een zekere bloei konden (gaan) komen.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




