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14. UITLUI243 
 
Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken ben ik gedetailleerd ingegaan op de inhoud van de 
literaire bijdragen die de Wereldomroep tussen 1947 en 1958 in het West-Indische blok 
uitzond. Uit dit onderzoek valt een redactiebeleid te destilleren dat Jo van de Walle nergens 
expliciet heeft geformuleerd. In dit afrondende hoofdstuk zal ik zijn beleid reconstrueren, 
omdat zo duidelijker wordt welke plaats het geheel van deze bijdragen inneemt binnen de 
ontwikkeling van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur. Ik beschrijf dit redactiebeleid 
tegen de achtergrond van de doelstellingen van een internationaal radiostation als de 
Wereldomroep, zoals deze ook in de uitzending naar de West tot uiting kwamen. Omdat deze 
studie zich concentreerde op de West-Indische literatuur, is immers op de achtergrond geraakt 
dat het West-Indisch blok een onderdeel was van een veel grotere uitzending. In de paragraaf 
‘De twee gezichten van de Wereldomroep’ benader ik de uitzending naar de West eerst vanuit 
de optiek van de radiomakers en vervolgens uit die van de luisteraar. 

Een belangrijk deel van deze studie ging over de vraag wat de Wereldomroep heeft 
betekend voor de ontwikkeling van individuele schrijvers. In de tweede paragraaf maak ik 
hiervan de gezamenlijke balans op. Daarna ga ik in op het effect dat de 
Wereldomroepbijdragen hebben gehad op het leven van de auteurs, wat ik doe door een 
vergelijking te maken met het effect dat de bijdragen aan het BBC-programma Caribbean 
Voices had op het leven van Engelstalige Caribische auteurs. De derde paragraaf gaat in op de 
vernieuwende motieven die bij verschillende schrijvers voorkomen en vergelijkt de 
ingenomen standpunten. 

Maakte ik in de eerste drie paragrafen geen expliciet onderscheid tussen Suriname en 
de Antillen, in de twee volgende paragrafen doe ik dit wel. Daar geef ik antwoord op de 
hoofdvraag wat de Wereldomroep heeft betekend voor de ontwikkeling van respectievelijk de 
Surinaamse en de Antilliaanse literatuur. De nadruk ligt hierbij op de ontwikkelingsgang van 
deze literaturen en de plaats die de Wereldomroep hierin kan worden toegekend. Dit 
hoofdstuk eindigt met een persoonlijk getinte terugblik op deze studie. 
  
De twee gezichten van de Wereldomroep  

Vanaf het begin heeft de Wereldomroep verschil gemaakt in de benadering van de 
Oost en de West. Het jaarverslag over 1946 vermeldt dat de Indonesische afdeling samen met 
de Engelse de internationale dienst vormde en er binnen de Nederlandse dienst een West-
Indische afdeling was opgezet. De Indonesische afdeling moest de harten en hoofden van de 
Indonesiërs winnen in de propagandastrijd met de Indonesische Republikeinen en toen de 
soevereiniteitsoverdracht eenmaal had plaats gevonden, breidde de Wereldomroep de zendtijd 
naar Indonesië juist uit om de economische belangen van Nederland in dit land veilig te 
stellen. Het is duidelijk dat de internationale dienst en de later daarvan afgesplitste Oosterse 
dienst, waar de Indonesische afdeling deel van uitmaakte, vooral “Nederland-projectie” tot 
taak had, wat inhield dat de Nederlandse politieke opvattingen, culturele uitingen en 
producten werden gepropageerd. Radio Nederland Wereldomroep onderscheidde zich met 
zo’n doelstelling niet van andere internationale omroepen. Het medium was hier ook 
uitermate voor geschikt. Men kon zonder tussenkomst van anderen individuen over grote 
afstanden bereiken en proberen te beïnvloeden. Radio bereikt individuen met een collectieve 
boodschap. Deze dialectiek tussen individu en collectiviteit achtte de Duitser Pongs al in 1930 
wezenlijk voor de radio [Bulte 1984: 10].  
                                                 
243 De titel van dit hoofdstuk refereert aan een informeel omroepbegrip. Een bijdrage in een uitzending wordt 
ingeleid door een omroeper met een zogenaamde intro; na de bijdrage komt de omroeper terug met een 
afkondiging ook wel eens de uitlui genoemd.  
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Pongs vond radio een middel tot “Erziehung zum Kollektivgeist”, waarmee hij 
preludeerde op de nationaalsocialistische radiopolitiek. Hierdoor kwam zijn theorie in een 
kwade reuk te staan [Ibid.]. Dit neemt niet weg dat zijn constatering dat radio individuen 
probeert te brengen tot een collectieve opvatting nog steeds geldt voor internationale 
radiostations die zich richten op vreemde volkeren. Internationale radiostations die andere 
volkeren willen bereiken, doen dit dan ook in een taal die in het beoogde land wordt verstaan. 
Zo zond de Wereldomroep in het Indonesisch uit naar Indonesië en in het Engels naar India. 
In de tijd van de Koude Oorlog had Radio Moskou een Nederlandse afdeling die dagelijks een 
korte Nederlandse uitzending verzorgde. De strijd tussen de verschillende ideologieën werd in 
die tijd vooral via de ether uitgevochten.  

Geen land zal zijn eigen internationale omroep bestempelen als een propagandazender, 
maar in feite is hij dit wel. In Nederland ging de Wereldomroep zich al gauw profileren op het 
verspreiden van de democratie, de vrijheid van meningsuiting, de handhaving van de 
rechtsstaat zoals wij die zien, en de verdediging van de mensenrechten. Terecht vinden wij dit 
vanzelfsprekend. Dit neemt niet weg dat andere landen en volkeren hier anders tegenaan 
kijken. Het opkomen voor de rechten van homo’s bijvoorbeeld wordt door Rusland 
geïnterpreteerd als propaganda voor homoseksualiteit.  

Een omroep als de Wereldomroep heeft naast dit propagandistisch gezicht nog een 
tweede: het vertrouwde gezicht van thuis. Als even belangrijke taak had hij het onderhouden 
van de band met landgenoten waar ook ter wereld. Dat deed de Nederlandse dienst bij de 
Wereldomroep met een programma dat de Nederlandse luisteraars op de hoogte hield van de 
ontwikkelingen in Nederland op politiek, economisch en cultureel gebied. Men bracht ook 
Nederlandse ontspanningsprogramma’s en Nederlandse sportuitslagen. Dit Nederlandse 
programma was ook bestemd voor Antillianen en Surinamers, want zij werden, anders dan 
Indonesiërs, gezien als leden van de Nederlandse stam. In het jaarverslag over 1951 worden 
ze expliciet genoemd in het rijtje “eigen zonen” met wie contact onderhouden moet worden. 
Deze zonen, zo betoogt het verslag, zijn aangewezen op de Wereldomroep voor de 
handhaving van een brok Nederlandse taal en cultuur. De West-Indische afdeling is dus 
welbewust bij de Nederlandse dienst ingedeeld en er niet bij ondergebracht omdat ze 
organisatorisch nu eenmaal bij een overkoepelende dienst moest horen.  

Antillianen en Surinamers beschouwen als stamgenoten en eigen zonen is de 
consequentie van de gevoerde koloniale Nederlandse assimilatiepolitiek in de West. De 
leiding van de Wereldomroep bleek deze in de eerste jaren te volgen. Daar kwam in het 
jaarverslag van 1957 verandering in. Dan heet het dat kennisverspreiding over Nederland niet 
als doel had dat Nederlandse levensgewoonten en –opvattingen door Surinamers en 
Antillianen werden nagevolgd. Maar onveranderd bleef dat de uitzendingen moesten gaan 
over ontwikkelingen in Nederland, waardoor de luisteraars in de West in staat werden gesteld 
deze te volgen, zodat nog steeds het programma voor Nederlanders naar de West werd 
uitgezonden. 

In dit programma verzorgde de West-Indische afdeling een blok van een kwartier tot 
een half uur. De vraag hoe dit blok past binnen de Nederlandse uitzending beantwoordde Van 
de Walle in het jaarverslag van 1950 door te stellen dat hij in dat blok de culturele uitingen 
van zijn luisteraars de plaats wilde geven waar ze recht op hadden. Alleen dan was de 
Caribische luisteraar bereid naar de Nederlandse elementen in de rest van de uitzending te 
luisteren, omdat zo de indruk werd weggenomen dat men aan cultuurimperialisme deed. Of 
dat de werkelijke reden voor Van de Walle was om ruim plaats in te ruimen voor de cultuur 
van Suriname en de Antillen ben ik gaan betwijfelen. Uit mijn onderzoek valt zijn 
redactiebeleid te reconstrueren, ook al heeft hij dit nergens geformuleerd. 
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Literair gezien wilde hij een bijdrage leveren aan het vastleggen van wat er in het 
verleden gedaan was. Voor de radio is dit in feite een onmogelijke opgave, omdat men in een 
kwartier tot een half uur niet een heel boek kan voorlezen. Hij deed dus wat achteraf voor de 
hand lag: hij zorgde ervoor dat mondeling overgeleverde verhalen uit Suriname, Curaçao en 
Sint Maarten werden vastgelegd. Contemporain gezien lag dat helemaal niet voor de hand. 
Het was lokaal nauwelijks gedaan en deze volkscultuur had nog geen literaire status, maar 
werd gebruikt als taalkundig en antropologisch onderzoeksmateriaal. Dit pionierswerk leverde 
de eerste en enige verzameling orale literatuur op met werk van Suriname, de Beneden- en de 
Bovenwinden, dus van de hele Nederlandse Cariben.  

In de tweede plaats wilde hij de literatuur verder uitbouwen. Hiervoor ging hij actief 
op zoek naar Antillianen en Surinamers in Nederland, die al eens iets geschreven hadden of 
die bereid waren te gaan schrijven. Wat dit opleverde is hiervoor uitvoerig beschreven. Van 
de Walle zorgde er bovendien voor dat de auteurs werden gecoacht voor hun voordracht en 
dat er redactionele bijstand was, een aspect van het uitgeven dat zeer belangrijk is. 

In de derde plaats zorgde hij literair voor een blik op landen in de regio. Het bleef er 
niet bij dat de Surinamers over de Antillen te horen kregen en de Antillianen over Suriname, 
beide kregen ook informatie over wat er in de Frans- Engels- en Spaanstalig regio gebeurde. 
Hierin was de Wereldomroep uniek. Er is mij geen medium bekend dat dit in die periode ook 
deed. Met deze drie beleidslijnen deed Van de Walle al vanaf 1947 wat Debrot in 1955 voor 
ogen stond met Antilliaanse Cahiers [Oversteegen 1994: 153].244 

In de vierde plaats wilde Van de Walle het ontwakende culturele en politieke 
nationalisme stimuleren, zo bleek uit dit onderzoek. De Surinaamse nationalistische beweging 
Wie Eegie Sanie kreeg al een paar maanden na haar oprichting een vaste maandelijkse 
rubriek. De enige keer dat een ander cultuurpolitiek geluid in het West-Indische blok klonk, 
gebeurde in de reisverhalen van Johan Ferrier. In de aankondiging van zijn bijdragen liet Van 
de Walle nadrukkelijk zeggen dat Ferrier op eigen verzoek sprak. Verder liet hij een werk als 
De eeuwige cirkel van Assid bespreken dat een anti-koloniale en nationalistische strekking 
had. Opmerkelijk zijn in dit verband ook de bijdragen van J.A. van Praag over de 
Spaanstalige literatuur in de regio. Van de Walle stuurde aan op het vertellen van de 
levensverhalen van schrijvers. In de praktijk waren dit vrijwel altijd mensen die streden voor 
de culturele eigenheid en de onafhankelijkheid van hun landen. Ook benadrukte Van Praag 
keer op keer dat er sprake was van een mengcultuur, die waarde en dus bestaansrecht op 
zichzelf had. Dezelfde teneur hadden bijdragen over Présence africaine en over de anthologie 
van Senghor, evenals over het tijdschrift Bim. Opvallend bij deze besprekingen was dat de 
Nederlandse recensenten onder de indruk waren van de nieuwe wegen die werden ingeslagen 
en van de vitaliteit die uit het werk sprak, kwaliteiten die zij misten in de Nederlandse 
literatuur. Slechts één keer sprak Van de Walle voor de microfoon indirect zijn sympathie uit 
voor het nationalisme. Hij vermeldt dan dat de redactie van De West-Indiër berust bij 
Surinaamse en Antilliaanse studenten die hij “een groep gezond-vooruitstrevend denkende 
Surinamers en Antillianen” noemt. Met trots meldt hij dat het blad voor een groot deel is 
volgeschreven door mensen die regelmatig voor de Wereldomroep spraken en hij noemt 
onder anderen de Surinamers Gessel, Bruma en Eersel, allen lid van Wie Eegie Sanie. 

In de vijfde plaats voerde Van de Walle een beleid dat alle ruimte bood aan de 
verschillende talen op de Antillen en Suriname; Sranantongo, Papiaments, Bovenwinds 
Engels en Sarnami kwamen in de uitzendingen voor, naast het Nederlands. De vraag wie 
bepaalde welke taal werd gebruikt, is niet meer met zekerheid te beantwoorden. Bij het 
scheppen van de rubriek In eigen taal ligt het voor de hand te concluderen dat dit door Van de 
Walle is gebeurd. Het feit dat Wie Eegie Sanie zowel het Sranantongo als het Nederlands 
                                                 
244 Debrot had deze beleidslijnen in 1950 voorgesteld als werkterrein van het Cultureel Centrum Curaçao 
[Helman/De Roo 1988: 72/73]. 
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gebruikte, wijst erop dat zijzelf bepaalden welke taal ze gebruikten. Soms gaven zij een 
verklaring waarom dit het Nederlands was. Het feit dat de volkstalen in de uitzendingen van 
de Wereldomroep werden gebruikt, heeft in die tijd zeker statusverhogend voor deze talen 
gewerkt. Het nationalistische beleid en de volwaardige plaats die de volkstaal kreeg, kwam in 
Suriname alleen voor bij het Surinaamse blad Foetoe-boi (1946 – 1956) van Koenders. Op 
Curaçao daarentegen werd de volkstaal al volop in de literatuur gebruikt. 

Het unieke van Van de Walles beleid in die tijd was de combinatie van deze vijf 
beleidspunten. Geen enkele redactie van een literair tijdschrift had deze in de onderzochte 
periode. Op elk apart beleidspunt werd hij belangrijk: hij was een van de voorlopers bij het 
vastleggen van de orale literatuur, het uitbouwen van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur 
leverde meer verhalen op dan welk tijdschrift ook, als enige informeerde hij over 
ontwikkelingen in de regio en hij gaf in het West-Indische blok alle ruimte aan de volkstalen.  

Wat Van de Walle in de praktijk deed, was heel wat meer dan de Surinaamse en 
Antilliaanse culturen de plaats geven die hun toekwamen. Hij voerde een actief beleid om 
deze uit te breiden en te stimuleren. In een uitzending die bedoeld was om het vertrouwde 
gezicht van het Nederlandse thuis uit te stralen, gaf hij het West-Indische blok een  
propagandistisch gezicht: voor de Surinaamse en Antilliaanse culturen en talen! Zelf weigerde 
hij later het woord propaganda of promotie te gebruiken, omdat hij vond dat cultuur niet te 
promoten viel, die kon je alleen maar maken [De Roo 1993: 4]. Dit is precies wat hij deed: 
literatuur en muziek laten maken. Het propagandistisch effect ervan is misschien nog wel 
groter dan wanneer hij er ideologische betogen omheen gebouwd had. 

Uit zijn beleid blijkt ook dat de West-Indische afdeling binnen de Nederlandse dienst 
een grote speelruimte had. Hij omschreef dit zelf in het jaarverslag over 1950 als een soort 
koorddansen tussen het trekken van luisteraars in Suriname en de Antillen en de 
doelstellingen van de Nederlandse dienst, waarmee hij zich een alibi verschafte om als het 
ware sluikreclame te maken voor de Antilliaanse en Surinaamse culturen. De praktische 
omstandigheid dat de West-Indische afdeling geen meerkoppige redactie had, werkte mee. 

Het lijkt vreemd te moeten concluderen dat het bij een tamelijk groot internationaal 
radiostation mogelijk was dat het West-Indische blok tegen de Nederlandse tijdgeest inging 
en dat dit op het conto van één man kon worden geschreven, maar toch was dit het geval. Ik 
denk dat dit ook komt doordat de aandacht van de Wereldomroepleiding in deze jaren veel 
meer uitging naar de Oost dan naar de West. De zendtijd naar de Oost werd immers 
behoorlijk uitgebreid, de Derde Wereld was in opkomst en die moest worden gewonnen voor 
Nederlandse standpunten en vooral voor Nederlandse bedrijven. Daar komt bij dat hij niet 
alleen de chef van de afdeling was, maar ook de enige programmamaker. Hij zat zogezegd 
leiding te geven aan zichzelf. Er was geen redactie met wie hij moest overleggen over de te 
volgen koers, zodat hij zelf kon bepalen wat die koers was en welke tijdelijke medewerkers 
hij voor de uitvoering ervan ging aantrekken. Met die medewerkers hield hij een één-op-één 
contact.  

Als ik vergelijk met literaire tijdschriften die in die tijd verschenen, is deze wijze van 
redactievoering het effectiefst gebleken. Het Antilliaanse tijdschrift De Stoep verscheen van 
1940 tot 1951. Men kan gerust zeggen dat het een tijdschrift van Chris Engels was, ook al was 
er soms een mede-redacteur [Rutgers 1994: 191]. Antilliaanse Cahiers verscheen tussen 1955 
en 1967. Hoewel Henk Dennert mede-redacteur was, bepaalde toch vooral Cola Debrot het 
beleid. Hier staat tegenover dat het tijdschrift Simadán al na twee nummers strandde omdat er 
binnen de redactie verschil van mening bestond over de te volgen koers tussen enerzijds René 
de Rooy en Nicolas Piña en anderzijds Tip Marugg en Charles Corsen [Ibid. 215 en De Roo 
1980: 28]. In Suriname verscheen het eenmansblad van Koenders Foetoe-boi tussen 1946 en 
1956. Latere tijdschriften haalden zoveel jaren niet. Tongoni (1958 en 1959) kwam met twee 
nummers en eindigde omdat de drie redacteuren in verschillende landen gingen wonen 



 345

waardoor er niet flexibel kon worden samengewerkt [Van Kempen 2002: 761-763]. Soela 
verscheen tussen 1962 en 1964 met drie enkele nummers en twee dubbelnummers. Het blad 
ging niet ten onder aan gebrek aan kopij. De uitgebreide redactie had te weinig oog gehad 
voor de opbouw van een abonneebestand [Ibid.: 798/790]. Moetete (1968) beleefde twee 
nummers. Het ging ter ziele omdat de vijfkoppige redactie geen overeenstemming kon 
bereiken over de inhoud van het derde nummer.Ibid.: 816-817]. 

 
In het voorgaande heb ik laten zien dat het de bedoeling van de Wereldomroep was het 

vertrouwde gezicht van thuis naar de West uit te zenden, terwijl Van de Walle in het West-
Indische blok er een propagandistisch gezicht van maakte door de eigen talen en culturen van 
de West centraal te stellen en zo te promoten. Dit is vanuit de radiomakers geredeneerd. 
Vanuit de optiek van de Antilliaanse en Surinaamse luisteraars bekeken, was het net 
andersom. Het West-Indische blok gaf hun in de praktijk het gezicht van thuis. Het veel 
grotere Nederlandse deel van de uitzending niet. Al die aandacht die hierin werd gegeven aan 
Nederlandse politieke en economische ontwikkelingen, Nederlandse succesvolle sporters, 
Nederlandse nieuwe trends, Nederlandse architectuur, Nederlandse waterbouwkundigen, 
Nederlandse wetenschappers, Nederlandse uitvindingen, Nederlandse humor en Nederlandse 
succesvolle musici en schrijvers, - de luisteraars in de West moeten hieruit wel hebben 
geconcludeerd dat Nederland propaganda maakte voor zichzelf en dat het zich verheven moet 
hebben gevoeld boven de kolonies. Zeker het progressieve deel van de luisteraars zal de 
conclusie hebben getrokken dat de Wereldomroep een koloniaal instrument was.  

Dit heeft volgens mij ook een rol gespeeld bij het feit dat het van de meeste hier 
besproken schrijvers niet bekend was dat ze voor de Wereldomroep verhalen en 
beschouwingen hadden geschreven. Ze verzwegen het. Waar de Engelstalige auteurs er trots 
op waren dat hun verhalen in Caribbean Voices werden uitgezonden en niet nalieten hun 
dankbaarheid te tonen voor het opstapje dat dit betekende voor hun carrière, zwegen de 
Antilliaanse en Surinaamse auteurs. De enigen die dit wel vermeldden – en dan nog vrij laat - 
waren Johan Ferrier in 2005 [Jansen van Galen 2005: 57], John Leefmans in 2001 op de 
omslag van de dichtbundel Retro en Frank Martinus Arion ook in 2001 in de verantwoording 
bij zijn verhalenbundel De eeuwige hond [165/166]. Waarom zwegen de meesten? Ik denk dat 
dit te maken heeft met het imago dat de Wereldomroep in Surinaamse en Antilliaanse 
progressieve kringen werd toegedicht. Dat is het beeld van een Nederlandse dus een koloniale 
instelling die probeert de Nederlandse cultuur en de Nederlandse visie op de politieke 
kwesties te propageren. Waar zo’n imago wordt gekoesterd is het not done te verkondigen dat 
je verhalen voor de Wereldomroep hebt verteld. Mogelijke andere verklaringen schieten 
namelijk tekort. Zouden schrijvers zich achteraf distantiëren van hun werk en zwegen ze 
daarom? Dan is het niet te verklaren waarom Boeli van Leeuwen zich er niet tegen verzette 
dat door mij gevonden verhalen alsnog werden gepubliceerd. Of dat Jules de Palm 
Wereldomroepverhalen opnam in zijn bundel Antiya. Of dat Bruma zijn activiteiten voor Wie 
Eegie Sanie met dezelfde boodschap voortzette toen hij geremigreerd was. Vonden ze het 
onbelangrijk wat ze verteld hadden? Dat kan niet gelden voor de Papiamentist Raúl Römer 
die als docent Papiamentse taal en literatuur moet hebben geweten dat zijn collectie 
Cuentanan di Nanzi heel bijzonder was.  

Het voorbeeld van Wie Eegie Sanie versterkt me in de mening dat het in progressieve 
kring not done was ervoor uit te komen dat je publiceerde via de Wereldomroep. De 
vereniging was het gezicht van progressief Suriname. Er werd altijd gedacht dat Wie Eegie 
Sanie zelden naar buiten trad. Een van de weinige keren dat dit gebeurde was bij de lancering 
van het Suriname-nummer van het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne. Nooit werd de 
Wereldomroep in verband gebracht met Wie Eegie Sanie, terwijl 14 leden in totaal 34 maal 
voor de Wereldomroep propaganda maakte voor hun ideeën. De betekenis van de 
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Wereldomroep voor Wie Eegie Sanie is dus enorm geweest, niet alleen door het grote aantal 
keren dat men publiceerde, maar evenzeer omdat men zich rechtstreeks tot de beoogde 
doelgroep kon richten via een medium dat bij veel meer mensen in huis kwam dan een 
tijdschrift.  
 
De betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van schrijvers 

Twaalf auteurs schreven tussen 1947 en 1958 speciaal voor de Wereldomroep literaire 
verhalen. Voor niet minder dan zeven van hen was dit hun debuut: Irving Plantz, Raúl Römer, 
Hubert Dennert, John Leefmans, Frits Moll, W. Halfhide en Carol Elassaiss. Het merendeel 
van de schrijvers begon dus bij de Wereldomroep en ook nog eens op instigatie van Van de 
Walle, wat laat zien hoe belangrijk de Wereldomroep voor hen was. Twee van hen, Römer en 
Leefmans, schreven daarna ook buiten de Wereldomroep om en kwamen zo in de 
literatuurgeschiedenissen terecht. Römer sloeg na zijn Wereldomroepperiode een andere 
richting in: hij ging zich toeleggen op de Papiamentse bewerkingen van buitenlandse 
literatuur. Hierdoor vormen zijn cuentanan di Nanzi een aparte fase binnen zijn beperkte 
oeuvre, een fase die achteraf gezien zijn belangrijkste is geweest, want hij legde ook orale 
literatuur vast die door niemand anders was opgetekend. John Leefmans debuteerde als 
prozaschrijver, terwijl hij later vooral naam maakte als dichter. Zijn Wereldomroepstukjes 
zijn geslaagde miniatuurtjes, die trefzeker Nederlandse eigenaardigheden in beeld brengen. Ze 
staan hierin binnen zijn oeuvre apart. Een aantal elementen blijft in zijn verdere werk een rol 
spelen: het vermogen veel impliciet aan te duiden, de lust tot experimenteren met taal, de 
ironie waarmee wantoestanden aan de kaak worden gesteld, het pleidooi een open oog te 
houden voor de buitenwereld en de democratische gezindheid. Zowel voor Römer als voor 
Leefmans is de Wereldomroepperiode belangrijk geweest voor hun ontwikkeling als 
schrijver: voor Römer was het zijn eerste periode die hij daarna afsloot en voor Leefmans was 
het een geslaagde opstap naar een verdere carrière als auteur.    

Over de andere vijf debutanten, Plantz, Hubert Dennert, Moll, Halfhide en Elassaiss, is 
met zekerheid te zeggen dat ze zonder de Wereldomroep geen literair werk gemaakt zouden 
hebben, want het is het enige dat ze hebben geproduceerd. Voor hun kortstondige literaire 
leven is de Wereldomroep allesbepalend geweest. Het feit dat het merendeel van de auteurs 
debutant was, onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat er een instituut is – of het nu een 
uitgever, een literair tijdschrift, een krant of een radiostation is - dat een 
publicatiemogelijkheid biedt. Suriname en de Antillen hadden geen uitgeverijen en literaire 
tijdschriften waren er in de onderzochte periode nauwelijks en altijd heel kortstondig. Er 
waren wel kranten en deze namen ook literair werk op, maar ze gingen niet actief op zoek 
naar nieuw talent. Daar komt bij dat de debutantauteurs in Nederland woonden en blijkbaar 
niet geneigd waren op eigen initiatief een bijdrage te schrijven voor een krant in Suriname of 
de Antillen. Naast het bestaan van een instituut dat publicaties verzorgt, is dus voor het 
aantrekken van schrijvers een actieve talent scouting van belang en een redelijk honorarium. 
De Wereldomroep besteedde aandacht aan beide en onderscheidde zich hiermee van andere 
publicatie-instituten in de West. 

Vijf van de twaalf schrijvers hadden al werk gepubliceerd voordat ze dit voor de 
Wereldomroep deden: Johan Ferrier, Boeli van Leeuwen, Frank Martinus (Arion), Jules de 
Palm en Henk Dennert. Ferrier ging door met het vertellen van Anansitori. Voor zijn 
ontwikkeling als schrijver is de Wereldomroep niet van belang geweest. De enige 
uitzondering zijn twee reisverhalen die bij nader inzien een cultureel statement inhouden: 
Suriname moest zich de Europese cultuur eigen maken. Dit geluid heeft hij nadien niet meer 
uitgedragen. Hij hield zich verder bij de spinverhalen.  

Van Leeuwen had een dichtbundel en een navertelling van het lijdensverhaal op zijn 
naam staan voordat hij voor de Wereldomroep ging schrijven. Zijn vertellingen zijn de eerste 
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oorspronkelijke prozaverhalen die hij schreef. Voor zijn ontwikkeling als schrijver zijn ze 
belangrijk geweest. Hij experimenteert er met de montagetechniek die hij later in zijn romans 
toepast. Ook is te zien hoe hij probeert het afronden van een verhaal onder de knie te krijgen. 
Belangrijk is bovendien dat heel veel motieven uit de Wereldomroepverhalen een rol blijven 
spelen in zijn latere oeuvre. Daar past hij hun betekenis aan aan de boodschap die een roman 
uitdraagt. Bijzonder is dat hij voor de Wereldomroep voor het eerst zijn kunstopvatting 
formuleert die hij verder zijn leven lang is trouw gebleven. Voor het oeuvre van Van 
Leeuwen en zijn ontwikkeling als schrijver zijn z’n Wereldomroepverhalen buitengewoon 
belangrijk geweest. 

Dit was niet het geval met de bijdragen van Frank Martinus Arion. Wel laten deze een 
fase in zijn ontwikkeling zien die tot nog toe onbekend was. Hij omarmt aanvankelijk alles 
wat Nederlands en Europees is, noemt deze cultuur zelfs de graal voor de onafhankelijkheid 
en hij heeft alleen maar positieve ervaringen met Nederlanders. Zijn onderwerp in de 
Wereldomroepverhalen is inburgering, waarbij een langzame verschuiving in standpunt te 
zien is naar een afstandelijker houding tegenover de Nederlanders en de Nederlandse cultuur. 

De bijdragen van Jules de Palm spelen een belangrijke rol in zijn ontwikkeling als 
schrijver. In tegenstelling tot wat hij in het nawoord van Antiya beweert, is de bundel niet tot 
stand gekomen omdat zijn vrouw hem daartoe aanspoorde. Na zijn eerste twee verhalen is hij 
pas weer gaan schrijven na voortdurende aandrang van Van de Walle. Analyse van deze 
Wereldomroepverhalen bracht aan het licht dat daar voor het eerst een motief voorkomt dat 
kenmerkend is voor zijn verdere oeuvre: de moeder als symbool van het behoudzuchtige 
traditionele. Zowel de moederfiguur als de traditionele conservatieve maatschappij typeert hij 
voor de Wereldomroep als “het oude gareel”.  

De bijdragen van Henk Dennert bevestigen het beeld dat er al van hem was: een matig 
schrijver van primair werk en een enthousiast en succesvol promotor van de Antilliaanse 
literatuur en cultuur. Opmerkelijk is zijn bijdrage over Círculo Patriótico. Het is de enige tekst 
uit die tijd die over deze club gaat. Maar de Wereldomroep speelde geen rol in zijn 
ontwikkeling als schrijver.  

Ferrier en Henk Dennert gingen bij de Wereldomroep dus gewoon door met wat ze al 
deden. Frank Martinus ging bij de Wereldomroep door met het oefenen van verhalen 
schrijven in het Nederlands. Deze vormen binnen zijn oeuvre een aparte en tot nog toe 
onbekende fase in zijn ontwikkeling. Jules de Palm vernieuwt zich thematisch in zijn 
Wereldomroepverhalen en bovendien leidden de aansporingen van Van de Walle ertoe dat hij 
is blijven schrijven. Bij Boeli van Leeuwen zijn z’n Wereldomroepverhalen cruciaal geweest 
voor zijn verdere ontwikkeling, omdat hij een totaal andere weg insloeg dan in zijn eerdere 
werk. Deze weg was bepalend voor de structuren van zijn romans, zijn kunstopvatting en zijn 
motieven. De vraag wat de Wereldomroep betekende voor de ontwikkeling van schrijvers die 
al eerder hadden gepubliceerd, is dus niet eenduidig te beantwoorden. Voor belangrijke 
schrijvers als Boeli van Leeuwen en Jules de Palm was dit veel, voor Frank Martinus Arion 
weinig. 
 

Drift Towards the Audience 
Een nog niet gestelde vraag is: welk effect had het uitzenden van verhalen via de 

Wereldomroep op het leven van de schrijvers? Het waren allemaal in Nederland studerende 
Antilliaanse en Surinaamse studenten. Zij richtten zich vanuit Nederland tot het publiek in 
hun landen van herkomst. Hierin verschilde de opzet van de Wereldomroep van die van het 
programma Caribbean Voices van de BBC. Daar lazen Engelse stemmen (later ook West-
Indische) verhalen voor van schrijvers die in het Caribisch gebied woonden. Dat had grote 
gevolgen voor het leven van de schrijvers. Ramchand constateert dat Caribbean Voices onder 
meer als effect had dat Engelstalige Caribische schrijvers naar Engeland trokken om er zich te 
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vestigen. Hij noemt dit een Drift Towards the Audience. Dit lijkt een tegenstrijdigheid te zijn, 
want Caribbean Voices richtte zich immers op een West-Indisch publiek, dat was the 
audience. Maar dit is niet wat hij bedoelt, want hij legt impliciet uit dat er in het Caribisch 
gebied nauwelijks een publiek was voor hun verhalen als hij betoogt dat er geen afzetgebied 
was door de economische omstandigheden en het intellectuele klimaat. De schrijvers merkten 
dat hun publiek in Engeland woonde, want daar kregen ze waardering van de BBC en van 
Engelse tijdschriften. Deze fungeerden als een calling sound. Vanaf 1948 gingen schrijvers 
zich er vestigen en daar publiceerden ze hun werk. Van de 52 werken die van 1950 tot 1959 
uitkwamen, verschenen er 42 in het Verenigd Koninkrijk, 7 op Jamaica, 1 in de V.S. en 2 in 
Australië. Hij concludeert dan ook: “London is indisputably the West Indian literary capital.” 
[Ramchand 1974: 63-74]. 

Geheel anders was de uitwerking die de Wereldomroep had op de Nederlands-
Caribische schrijvers. De meesten, zoals Hubert Dennert, Frank Martinus Arion, Boeli van 
Leeuwen, Jules de Palm, Johan Ferrier, Irving Plantz, Raúl Römer, Carol Elassaiss, Eddy 
Bruma en Hein Eersel keerden terug naar hun land van herkomst. Zij waren immers niet naar 
Nederland gekomen om dichtbij uitgevers en lezers te zijn, maar om te studeren en daarna 
terug te keren om een bijdrage te leveren aan de opbouw van hun land, of bij te dragen aan 
een mentaliteitsverandering in hun land. De echo van dit voornemen klinkt hier en daar ook 
door in de verhalen die ze vertelden voor de Wereldomroep. Ik acht het bovendien helemaal 
niet uitgesloten dat diegenen die schrijversaspiraties hadden, dachten dat hun werk ook in 
Suriname of op de Antillen uitgegeven kon worden. In hoofdstuk 2 bleek dat op de werken 
van Debrot en Helman na al de belangrijke schrijvers uit de periode 1947 tot 1958 hun 
werken in Suriname of de Antillen publiceerden: Koenders, Kees Neer en Assid in Suriname; 
Nita, Lauffer, Rosario, Charles Corsen, Geerdink-Jesurun Pinto en Tip Marugg op Curaçao. 
Daar komt nog eens bij dat een aantal Wereldomroepschrijvers in hun landstaal schreef. Hun 
publiek woonde in het Caribisch gebied. Hun “Drift Towards the Audience” bestond uit 
remigratie. Wie in het Nederlands wilde publiceren kon dat via Cola Debrot in Antilliaanse 
Cahiers doen, zoals blijkt uit Stemmen uit Afrika van Frank Martinus Arion en uit 
Weekendpelgrimage van Tip Marugg. Uit het laatste voorbeeld blijkt dat men helemaal niet in 
Nederland hoefde te wonen om in dit tijdschrift gepubliceerd te worden en dat dit leidde tot 
aandacht van een uitgever die het werk vervolgens als boek op de markt bracht. Van de Walle 
bracht zijn auteurs waarschijnlijk ook niet in contact met Nederlandse literaire tijdschriften of 
uitgevers en als hij dit wel heeft gedaan, hadden deze geen interesse. Dit laatste is zeer 
waarschijnlijk gezien het heersende literaire klimaat. Van Leeuwen zei erover: “Ik vond dat ik 
gerechtigd was om te praten over Curaçao, maar dan over de realiteit, niet in termen zoals een 
Nederlander dat doet.” En: “Opeens zegt hij [Morriën]: ‘Die toon van jou, die moet je 
helemaal laten varen. Je moet de kreten die wij hier slaken, die moet je je aanleren, anders lig 
je er bij iedereen uit.’ ” [De Roo 1980: 56]. 
 

Vernieuwende motieven   
In de voorgaande hoofdstukken heb ik onderzocht welke motieven in de 

Wereldomroepverhalen voorkwamen en of deze in het verdere oeuvre van de auteurs een rol 
speelden. In deze paragraaf ga ik na welke motieven hiervan nieuw zijn in de Antilliaanse en 
Surinaamse literatuur en welke verschillende standpunten de auteurs innemen bij een bepaald 
motief. Het is opvallend dat op de orale literatuur na verreweg de meeste verhalen en 
beschouwingen zich afspelen in Nederland. Slechts vijf bijdragen van Boeli van Leeuwen, 
drie van Jules de Palm en eentje van Frank Martinus spelen zich geheel op Curaçao af. Dat 
deze verhalen er zijn, bewijst dat het geen opdracht was van Van de Walle om het over 
Nederland te hebben, maar dat de auteurs dit uit eigen wil deden. Dit is niet 
verbazingwekkend. Het waren vrijwel allemaal jonge mensen die voor een universitaire studie 



 349

naar Nederland waren gegaan en daar graag aan hun eigen mensen thuis wilden vertellen hoe 
het er was. 

Veel bijdragen van de auteurs kunnen hierdoor tot de migrantenliteratuur worden 
gerekend. In de Antilliaanse literatuur kwam deze nog niet voor; in de Surinaamse literatuur 
wel, maar dat was gedaan door eenlingen die zich weinig geprononceerd uitten. Volgens Van 
Kempen zouden de typische migrantenmotieven pas in de jaren zestig in de Surinaamse 
literatuur gemeengoed worden. Uit dit onderzoek bleek dat dit al eerder het geval was in de 
uitzendingen van de Wereldomroep. Ook voor de Surinaamse literatuur is het 
inburgeringsmotief nieuw. 

Dit motief heeft twee aspecten. In de eerste plaats is er de vraag of het wenselijk is in 
Nederland in te burgeren. De auteurs denken hier verschillend over. Frits Moll bleek een 
tegenstander te zijn. Hij ziet dit als een verlies van zijn Surinaamse eigenheid want hij 
constateert met spijt dat het klimaat hem noodzaakte zich een beetje aan te passen. Anderen – 
Hubert Dennert, Frank Martinus, Boeli van Leeuwen en John Leefmans – vinden het juist 
wenselijk te integreren in de Nederlandse maatschappij. Leefmans vond het geen verlies van 
zijn Surinaamse eigenheid, omdat hij van mening is dat je die niet kunt verliezen, omdat je nu 
eenmaal Surinamer bent. Boeli van Leeuwen constateert bij zijn dertigste verjaardag, dat hij 
de helft van zijn leven in Nederland heeft doorgebracht, maar dat hij nog steeds ten volle 
Curaçaoënaar is. De voorstanders van inburgering in de Nederlandse maatschappij wijzen 
erop dat dit je blik verruimt en dat je je zo de geestelijke rijkdom van Europa eigen kunt 
maken. Dit maakt je een completer mens, zodat je de verworven inzichten bij terugkeer in het 
land van herkomst kan gebruiken bij het oplossen van problemen daar. Inburgering in een 
vreemde omgeving leidt volgens hen tot de voor een intellectueel noodzakelijke 
zelfstandigheid.  

Het tweede aspect van het inburgeringsmotief is de vraag of het mogelijk is in 
Nederland in te burgeren. De meeste auteurs vinden dat dit kan. Heel uitvoerig hierover is 
Hubert Dennert. Hij beschrijft drie fasen van het inburgeringsproces waarbij de laatste is dat 
men Nederland als het eigen land beschouwt en men dus twee vaderlanden heeft. Frank 
Martinus komt tot de conclusie dat sommige dingen hem tegenstaan. Hij vindt dat men het 
onvermijdelijke moet accepteren en dat men alleen dat in zich op moet nemen wat aanspreekt. 
Alle auteurs vinden de Nederlanders vriendelijk en behulpzaam bij het inburgeren. Wat dit 
aspect betreft is de vondst van teksten uit de tijd na de Tweede Wereldoorlog een aanvulling 
op de studie van Maduro en Oostindie naar de migratie van Surinamers en Antillianen naar 
Nederland. Zij constateerden dat er nauwelijks bronnen uit die tijd waren en dat zij de 
houding van Nederlanders tegenover immigranten uit de West moesten reconstrueren aan de 
hand van interviews. Nu zijn er bronnen uit die tijd. 

Een apart motief binnen de inburgering is de hospita. Onder andere Leefmans 
beschrijft haar als schraperig, op geld uit zonder daar veel tegenover te stellen. Bij hem en bij 
Henk Dennert is duidelijk dat de hospita een zee van ge- en verboden oproept, die de vrijheid 
van de student inperkt. Frank Martinus daarentegen beschrijft haar als hulpvaardig en Jules de 
Palm beschouwde haar zelfs als een tweede moeder. De hospita is een motief dat in de 
literatuur na 1958 vrijwel niet meer voorkomt. De studentenhuisvesting verliep later anders.  

De vraag of Antillianen en Surinamers in Nederland lid moeten worden van eigen 
verenigingen, kan men beschouwen als een apart motief, maar ook als een submotief van het 
integratiemotief. In de Wereldomroepbijdragen stellen de schrijvers het als het laatste voor. Er 
zijn tegenstanders zoals John Leefmans, die vindt dat men hierdoor vasthoudt aan gewoonten 
die Nederlanders afkeuren. Boeli van Leeuwen is ook een faliekant tegenstander van aparte 
Antilliaanse of Surinaamse verenigingen. Hij heeft hiervoor twee argumenten. Het doet de 
karaktervorming tekort omdat men zo niet zelfstandig de moeilijkheden in een vreemde 
maatschappij leert te overwinnen. In de tweede plaats identificeert men zich met de 
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problemen van het land van herkomst, omdat de discussies daar vooral over gaan. Zo wordt 
men zelf deel van het probleem, terwijl een intellectueel problemen juist afstandelijk moet 
bekijken en bij terugkeer in zijn land een zelfstandige positie moet innemen.245  

Het merendeel van de auteurs heeft een andere mening dan Leefmans en Van 
Leeuwen. Zij zijn voorstander van het verenigen van landgenoten. Naast het feit dat het 
plezierig is elkaar te ontmoeten, de eigen taal te spreken, de eigen cultuur te beleven en op de 
eigen muziek te feesten, noemen zij ook het argument dat het helpt bij de inburgering. Hubert 
Dennert, Henk Dennert, Frank Martinus en Wie Egie Sanie vinden de opvang en het wegwijs 
maken van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij een belangrijke taak van de eigen 
verenigingen. Over de manier waarop zij dit deden weidden ze niet uit, maar het is 
aannemelijk dat bijvoorbeeld Wie Eegie Sanie het vooral zocht in het ontwikkelen van het 
gevoel van eigenwaarde. De meeste verenigingen waren studentenverenigingen, maar Wie 
Eegie Sanie wilde nadrukkelijk een vereniging van studenten, arbeiders en kantoorpersoneel 
zijn. Hun activiteiten voor een betere inburgering begonnen toen zij constateerden dat de 
instroom van arbeiders groter werd en dat deze door de problemen die ze in Nederland 
ondervonden regelmatig in de criminaliteit belandden. De waarschuwing voor deze 
ontwikkeling kwam dus allereerst uit de hoek van de Surinamers zelf.  

Het Nederlandse eten en het klimaat zijn twee submotieven die bij de inburgering, 
maar ook bij andere motieven een rol spelen. Bij de aanpassing aan Nederland dienen ze als 
toetssteen voor de mate waarin deze heeft plaats gevonden. Bij het voedsel kijkt men 
aanvankelijk vreemd aan tegen sla en spruitjes, maar deze wennen na een tijdje. Het meest 
beschreven is de haring. Sommigen leren ook deze te eten, maar Hubert Dennert, die zichzelf 
als ingeburgerd beschouwt, blijft ervan gruwen. Het weer is een veel beschreven fenomeen. 
Alle auteurs moeten er in het begin niets van hebben. Frits Moll blijft het verfoeien, Frank 
Martinus leert er onverschillig over te zijn en Jules de Palm is het gaan waarderen. 

Een tweede hoofdmotief dat veel aandacht krijgt is de herwaardering en definiëring 
van het eigene die in Nederland plaats vindt. De hele beweging Wie Eegie Sanie is er een 
voorbeeld van. Bij hen speelde hierbij ook een rol dat Nederland wel de Indonesische cultuur 
respecteerde, maar niet de Surinaamse. Wie Eegie Sanie stelde zich door de aanwezigheid in 
Nederland de vraag of men wel een eigen cultuur had, een vraag die volmondig positief werd 
beantwoord. In de praktijk streden zij via de Wereldomroep vooral voor een herwaardering 
van de Afrikaanse elementen in de cultuur, wat uiteindelijk ook expliciet werd geformuleerd. 
Zo bezien was Wie Eegie Sanie een tegenbeweging tegen de Unie Suriname die de Europese 
cultuur propageerde en neerkeek op de Afrikaanse elementen. 

Op het eerste oog lijkt het of de beweging Círculo Patriótico in Antilliaanse kring voor 
de Antilliaanse cultuur hetzelfde deed als Wie Eegie Sanie voor de Surinaamse. Mede-
oprichter Henk Dennert vertelde erover dat men de Antilliaanse cultuur wilde uitbouwen, er 
bekendheid aan wilde geven en het Papiaments wilde bevorderen. Ook Círculo Patriótico 
ontstond in Nederland, maar de achtergrond hiervan was heel anders. De Antilliaanse 
studenten wilden over hun eigen cultuur en literatuur gaan vertellen in Nederland. Hierdoor 
beseften ze dat ze er zelf weinig van wisten en dat er in Nederland weinig bronnen waren 
waar ze uit konden putten. De vraag of men een eigen cultuur had, kwam niet op: de eigen 
cultuur was voor hen een vaststaand feit. Círculo Patriótico was geen tegenbeweging, want er 
was geen enkele groep op de Antillen die bestreed dat men een eigen cultuur had die de 
moeite waard was. Er is nog een belangrijk verschil tussen Wie Eegie Sanie en Círculo 
Patriótico. De Antilliaanse groep wilde zich ook oriënteren op andere tropische culturen om 

                                                 
245 Deze houding heeft Van Leeuwen na terugkeer op Curaçao inderdaad consequent volgehouden: hij nam de 
politieke ontwikkelingen waar, gaf achter de schermen raad aan politici van alle partijen die hem erom vroegen, 
maar hij nam nooit deel aan het bedrijven van politiek. 
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zo overeenkomsten te ontdekken met de eigen cultuur, terwijl Wie Eegie Sanie zich 
concentreerde op Suriname en daarbinnen dan nog vooral oog had voor de Afrikaanse 
elementen. Círculo Patriótico was in strikte zin dus geen beweging voor de herwaardering van 
het eigene, maar voor de verdieping van de kennis erover.  

Hubert Dennert is een voorbeeld van een auteur die door zijn aanwezigheid in 
Nederland bij terugkeer op Aruba waardering voor het eigene van het Arubaanse landschap 
heeft gekregen. In het kader van het heimweemotief droomde hij eerst over Aruba zoals 
Europeanen dromen over een Caribisch eiland, gekenmerkt door zon, strand en palmen. Na 
een vakantie daar noemt hij het echte typerende van het landschap: cactussen en enorme 
rotsblokken en hij voegt er aan toe dat deze ook schoonheid hebben. Boeli van Leeuwen heeft 
vanaf het begin oog voor het eigene van het Curaçaose landschap. Het bijzondere van hem is 
dat dit eigene hem zo vertrouwd is dat hij het landschap en de landhuizen metafysische 
betekenissen gaat toekennen. Dit is een vernieuwing in de Antilliaanse literatuur. 

Vaak is de confrontatie met de Nederlandse volksaard aanleiding de eigen volksaard 
ook te definiëren. Zo stelt Hubert Dennert dat Antillianen snel opgewonden en enthousiast 
zijn, terwijl Nederlanders zakelijker zijn. Ook hebben Antillianen volgens hem een groter 
gemak van leven. Lang niet altijd trekken zij expliciete vergelijkingen tussen beide 
volksaarden. Het is plausibel dat auteurs in hun bijdragen eveneens gekomen zijn tot 
typeringen van het eigene door onuitgesproken te vergelijken met Nederland. Voornaamste 
argument hiervoor is hun vertelsituatie. In de bijdragen voor de West-Indische uitzendingen 
richten zij zich uitsluitend tot hun landgenoten, zodat zij niet hoeven te vertellen of uit te 
leggen wat voor de luisteraars en henzelf vanzelfsprekend is. Dat zij dit toch doen komt 
doordat in Nederland het besef opkomt dat het vanzelfsprekende iets eigen-aardigs is, zodat 
zij het eigene willen benoemen. Jules de Palm bijvoorbeeld constateert dat Antillianen houden 
van ceremonies, muziek en dans. Zij vinden familie belangrijk en vinden de schijn 
belangrijker dan wat er werkelijk is gebeurd. Heel bijzonder is bij hem de moederfiguur die 
symbool wordt voor behoudzucht en verstikkende sociale controle. Ik denk dat hij op dit 
motief is gekomen doordat hij in Nederland heel andere ervaringen met zijn hospita opdeed, 
reden waarom hij zijn proefschrift aan haar heeft opgedragen. Boeli van Leeuwen beschrijft 
de Antilliaanse volksaard als tolerant, vol zelfspot en acceptatie van het onafwendbare. Henk 
Dennert vindt de Antilliaan kosmopolitisch doordat hij uit een mengcultuur komt. Het is een 
constatering die je kunt maken als je in een monocultuur als de Nederlandse ondergedompeld 
bent geweest. Niet eerder is de eigen volksaard zo nadrukkelijk in de Antilliaanse literatuur 
beschreven. Dit motief is een nieuw typisch migrantenmotief. 

De beschrijvingen van de Nederlandse volksaard behoren ook tot de typische 
migrantenmotieven. De Surinamer John Leefmans vindt hen sober, saai, weinig spontaan, 
kleurloos en smakeloos. Ook constateert hij dat er tussen hen een rivaliteit sluimert. Zijn 
landgenoot Halfhide vindt hen huiselijk en constateert dat ze veel geld uitgeven aan de 
inrichting van hun huis. Ook de Antilliaan Frank Martinus Arion vindt hen huiselijk. Hij vindt 
dat ze opzien tegen wat van buiten komt in die zin dat ze dat hoger inschatten. Hubert Dennert 
wijst op het zakelijke karakter van de Nederlander. Raúl Römer constateert dat Nederlanders 
in een paar jaar zijn veranderd: ze staan meer open voor invloeden van buitenaf, wat tot 
gevolg heeft dat ze gaan veramerikaniseren. Opmerkelijk is dat Hubert Dennert, Boeli van 
Leeuwen en John Leefmans een kuddegeest constateren. Bij mooi weer doet men allemaal 
hetzelfde en men viert op dezelfde wijze vakantie. Halfhide en Van Leeuwen beschrijven ook 
regionale verschillen in volksaard. 

Een aantal schrijvers constateert dat Nederlanders onwetend zijn over de West en ze 
drijven er de spot mee. Het valt op dat bij dit motief de klacht niet wordt geuit dat Surinamers 
en Antillianen op school wel alles moesten leren over Nederland, maar Nederlanders niet over 
Suriname en de Antillen. Dit komt waarschijnlijk doordat de auteurs in Nederland tot de 
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ontdekking zijn gekomen dat ze in hun jeugd weliswaar leerden hoe ze met de trein van 
Groningen naar Maastricht moesten reizen, maar dat dit nog niets zegt over Nederland en het 
leven daar. Een aanwijzing is de opmerking van Hubert Dennert, dat hij in zijn jeugd op 
Aruba in een klein wereldje leefde, waar hij eigenlijk niets over de buitenwereld wist. Ook de 
constatering van Halfhide dat Surinamers weinig weten over het leven in Nederland wijst 
daarop. 
  Het beeld van de Nederlanders dat de auteurs in de Wereldomroepverhalen geven, is 
erg positief. In de Surinaamse literatuur heeft alleen Albert Helman voor 1947 een beeld 
gegeven van de Nederlander. Hij verweet hen hovaardij, vindt hen zelfgenoegzaam en 
overtuigd van de eigen voortreffelijkheid. Hij liep hiermee vooruit op de periode na 1958, 
toen in de literatuur een heel ander beeld van Nederlanders werd geschetst dan in de 
Wereldomroepverhalen gebeurde. Toen werden ze afgebeeld als mensen met vooroordelen 
over Surinamers (deze zouden dom zijn, verslaafd, diefachtig en gewelddadig). Men vond 
Nederlanders ook racistisch waar het Sinterklaasfeest een voorbeeld van was. Ze 
discrimineerden. Ze waren gierig, hadden ruwe omgangsvormen en een gebrek aan hygiëne, 
ze belazeren je en doen zich anders voor dan ze zijn. Tenslotte hadden ze geen interesse in de 
West, wat leidde tot grote onwetendheid over dit deel van het Koninkrijk [De Roo 2002]. 
Alleen de laatste notie kwam ook in de Wereldomroepverhalen voor. Het andere geluid dat in 
de Wereldomroepverhalen doorklonk over de Nederlandse volksaard, maakt dat de uitwerking 
van dit motief in deze periode een aparte plaats inneemt in de Surinaamse 
literatuurgeschiedenis.  

Vóór 1947 was de Nederlandse volksaard geen onderwerp in de Antilliaanse literatuur. 
Na 1958 krijgen Nederlanders er veel minder aandacht dan in de Surinaamse werken. De 
belangrijkste conclusies van een onderzoek naar het beeld dat de Antilliaanse auteurs dan van 
Nederlanders geven, is dat deze misschien zelf denken dat ze belangrijk zijn voor het eiland, 
maar dat ze er in feite geen rol spelen. Die Nederlanders die iets toevoegen aan de kennis over 
Curaçao worden gewaardeerd, de andere getolereerd [De Roo 1991]. Van Leeuwen omschrijft 
Nederlanders uit de literaire kringen als mensen met een vies en onverzorgd uiterlijk. De 
positief gewaardeerde Nederlanders komen bijna allemaal uit de sociale onderlaag. Net als in 
zijn Wereldomroepverhalen zijn het mensen die zich niet tot eenheidsworst hebben laten 
draaien. Positief aan Nederlanders vindt Van Leeuwen dat het mensen met zelfdiscipline zijn, 
dat zij een consequente levenshouding hebben en opofferingsgezindheid tonen. In feite trekt 
Van Leeuwen de lijn uit zijn Wereldomroepverhalen gewoon door en die lijn is te 
kenschetsen als overwegend kritisch positief. In het hoofdstuk over Frank Martinus Arion heb 
ik aangetoond dat hij na zijn Wereldomroepverhalen een radicaal andere houding tegenover 
Nederlanders heeft ingenomen. Het beeld dat hij dan van hen geeft, komt overeen met dat van 
de Surinaamse schrijvers na 1958. Met het beschrijven van de volksaard van Nederlanders is 
in de Wereldomroepverhalen een nieuw motief in de Antilliaanse literatuur gekomen. 

Een typisch migrantenmotief als heimwee komt veelvuldig voor in de 
Wereldomroepverhalen. Het kan door veel zaken worden opgeroepen. Het Nederlandse 
klimaat doet vaak terugverlangen naar de West. Het kan de snerpende kou zijn, de 
onvoorspelbaarheid, of de overdaad aan regen. Heel vaak wordt het veroorzaakt door het 
gemis aan familie, wat vooral bij feestdagen het geval is. Soms ook overvalt het de migrant 
zonder dat er een speciale aanleiding voor is. 

Behalve dat het klimaat een rol speelt bij de ontwikkeling van andere motieven zoals 
de inburgering en het heimwee, is het zelf ook een opvallend aanwezig motief in de 
Wereldomroepverhalen. Het bepaalt een aantal zaken in het leven van de Nederlander die 
Surinaamse en Antilliaanse migranten in hun landen van herkomst niet kenden. Een voorbeeld 
hiervan is het verschijnsel zomer- en wintersporten. Het veroorzaakt dat de Nederlander veel 
huiselijker is en veel meer aandacht aan zijn interieur besteedt. De viering van Kerst en de 
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jaarwisseling verloopt er anders door dan in de West. De veelvuldige regenval geeft het 
landschap een drassig aanzien en maakt van Nederland een echt waterland. Minder 
belangrijke motieven die in de Wereldomroepverhalen voorkomen zijn: de manier van 
vakantie vieren in Nederland en de valkuilen van het gebruiken van Papiaments in Nederland.  
 

De betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Surinaamse literatuur 

Hiervoor is al beschreven dat de Wereldomroep van belang was omdat hij schrijvers 
aantrok en een podium bood. Tevens is al vastgesteld dat dit gebeurde vanuit een literair-
historisch vernieuwend redactiebeleid. Hier beperk ik me tot de evolutionaire tendensen bij de 
ontwikkelingsgang van de Surinaamse literatuur en de rol die de Wereldomroep hierbij heeft 
gespeeld. Van Kempen beschouwde de jaren tussen 1923 tot 1957 als een periode waarin bij 
eenlingen voor het eerst opvattingen en thema’s te zien zijn, die pas in hectische jaren zestig 
gemeengoed werden. Met Helman en Van Lier begon de migrantenliteratuur in Nederland. 
Hun migrantenmotieven waren nog weinig geprononceerd [Van Kempen 2003: 630]. Deze 
studie toonde aan dat al voor de jaren zestig de migrantenmotieven veel uitgesprokener 
voorkomen bij de Wereldomroep. Het aantal migrantenmotieven wordt er behoorlijk 
uitgebreid: het integratiemotief, de hospita, het opsluiten in eigen kring, het klimaat, de 
herwaardering van het eigene door de confrontatie met het vreemde, de Nederlandse en de 
Surinaamse volksaard en de onwetendheid van Surinamers en Nederlanders over elkaars 
leven. Opvallend is dat het discriminatiemotief nog helemaal ontbreekt. Hiermee 
weerspiegelen de auteurs de maatschappelijke werkelijkheid uit die tijd.  

Een tweede ontwikkeling die volgens Van Kempen pas in de jaren zestig doorzet is de 
herijking van de volkstalen. Voor 1957 pleitte een eenling als Koenders hiervoor en in zijn 
voetspoor Wie Eegie Sanie. Deze studie bracht aan het licht dat deze vereniging dit via de 
Wereldomroep deed. Dit gebeurde zeer frequent, zodat rustig gezegd kan worden dat de 
luisteraars in Suriname werden bestookt met propaganda voor en in het Sranan. Daarnaast 
werd deze taal ook bij de Anansitori’s gebruikt en in andere bijdragen zoals in de serie “In 
eigen taal” door Leefmans. De Wereldomroep ging dus verder dan alleen een podium bieden 
aan de ideeën van Wie Eegie Sanie. Hij deed wat Wie Eegie Sanie propageerde. Verder waren 
er af en toe niet-literaire betogen in het Sarnami. Het Nederlandse internationale radiostation 
gaf deze volkstalen door ze te gebruiken een volwaardige plaats in de uitzendingen, wat 
ongetwijfeld een belangrijke bijdrage was aan hun statusverhoging. 

Een derde ontwikkeling die pas in de jaren zestig doorgezet zou zijn is de oriëntatie op 
het eigene. Dit gebeurde tussen 1947 en 1958 al volop in de uitzendingen van de 
Wereldomroep. Wie Eegie Sanie deed dit, zoals de naam al aangeeft: onze eigen dingen. Maar 
ook in de typische migrantenbijdragen gebeurde dit, zij het indirect: door de confrontatie met 
de Nederlandse omgeving kwam men tot waardering en definiëring van het eigene. 

Pas in de jaren zestig zou het nationalisme zich ten volle manifesteren in de 
Surinaamse literatuur. De Wereldomroep gaf ruim baan aan nationalistische ideeën. Dit 
gebeurde niet alleen in de uitzendingen van Wie Eegie Sanie, maar ook in besprekingen van 
literair werk. Nationalistische opvattingen van schrijvers uit andere literaturen, zoals de 
Spaans- en Franstalige Cariben kwamen ruimschoots aan bod en hadden ten doel Suriname 
een spiegel voor te houden. 

De ontwikkelingen die in de jaren zestig tot volle bloei kwamen, werden – zo bleek in 
dit onderzoek – door meer mensen in gang gezet dan tot nog toe werd aangenomen. In de 
jaren 1947-1958 was de Surinaamse literaire toekomst al begonnen bij sommige individuen 
en bij de Wereldomroep. De rol van de Wereldomroep omschrijven als die van een voorloper 
doet die rol tekort, want het redactiebeleid van Van de Walle ging naadloos over in het beleid 
dat in de jaren zestig door Surinaamse literaire tijdschriften werd gevoerd. In de periode 1947 
tot 1958 was de vernieuwing van de jaren zestig al volop aanwezig in de uitzendingen van de 
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Wereldomroep. Waarom de auteurs die deze vernieuwing gestalte gaven, hun eigen rol daarin 
verdoezelden, heb ik eerder al uiteengezet. Hier voeg ik eraan toe dat zij ook niet beschikten 
over het totaalplaatje. Ze konden immers de uitzendingen zelf in Nederland niet beluisteren en 
waren niet op de hoogte van wat er allemaal in aan de orde kwam.   
 

De betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Antilliaanse literatuur 

Anders dan in de Surinaamse literatuur hadden de voornaamste ontwikkelingen in de 
Antilliaanse al plaats gevonden voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het 
Papiaments werd volop gebruikt, experimentele poëzie was er, de literatuur had zich 
ontworsteld aan de katholieke moraal en men richtte zich op de eigen leefwereld. Cola Debrot 
had in 1934 in Mijn zuster de negerin nieuwe motieven geïntroduceerd: de remigrant, 
creolisatie en het psychische integriteitmotief. In 1957 begon een periode van relatieve bloei 
in de Antilliaanse literatuur met schrijvers als Aletta Beaujon, Tip Marugg, Frank Martinus 
Arion en Boeli van Leeuwen. 

Een nieuwe ontwikkeling die de Wereldomroep bracht is de migrantenthematiek. Voor 
het eerst kwamen motieven voor als inburgering, de hospita, de eigen kringvorming, het 
vreemde voedsel, het klimaat, de Nederlandse feesten, de herdefiniëring van het eigene en 
met name de eigen volksaard door het contact met een andere cultuur, heimwee en de 
Nederlandse onwetendheid over de Antillen. Ook nieuw is het optekenen van de orale 
literatuur waarbij het heel bijzonder is dat dit ook gebeurt met die van Sint Maarten.  

Men richtte zich in de Antilliaanse literatuur al op de eigen leefwereld. Daarbij deden 
zich bij de publicaties van de Wereldomroep twee opmerkelijke ontwikkelingen voor. Boeli 
van Leeuwen ging de Curaçaose ruimte zien als metafoor voor metafysische opvattingen. 
Jules de Palm introduceerde een nieuw motief: de moeder als symbool voor conservatieve 
behoudzucht. Deze twee schrijvers staan eigenlijk model voor de betekenis die de 
Wereldomroep in de literatuurgeschiedenis had voor de ontwikkeling van de Antilliaanse 
literatuur. Naast het initiëren van nieuwe motieven werkte men vooral aan de uitbouw van 
ontwikkelingen die al een tijd gaande waren. 
   
Tot slot 

Dit onderzoek begon met de constatering dat al bekend was dat de kaart van de 
Antilliaanse en Surinaamse literatuurgeschiedenis een witte vlek vertoonde. Het bleek 
mogelijk deze witte vlek vrij nauwkeurig in te vullen. De expeditie naar dit ongekende land  
was een echte ontdekkingstocht. De bronnen van verschillende rivieren werden gevonden. 
Ook bleken er een aantal te zijn die er ontsprongen, maar hun loop eindigde er ook. Tenslotte 
waren er rivieren die elders ontsprongen, door het ongekende land kronkelden en er 
bevaarbaar werden voordat ze buiten dit gebied verder stroomden als drukke verkeersaders.  

De beeldspraak in de voorgaande alinea is ingegeven door het bewustzijn dat het 
zelden voorkomt dat een literatuuronderzoeker stuit op een onbekende schat aan verhalen die 
zo’n zestig jaar eerder zijn gepubliceerd door schrijvers die later bekend zijn geworden, of 
door schrijvers van wie men het bestaan niet wist. De onbekendheid van het materiaal maakte 
het onmogelijk voor dit onderzoek een aanpak te kiezen die uitgaat van receptieonderzoek. De 
diversiteit aan genres maakte dat de bestaande onderzoeksmodellen niet voldeden. Ik heb 
daarom gekozen voor een eclectische aanpak. Centraal stond de analyse van de gevonden 
teksten. Bij de interpretatie ervan maakte ik ook gebruik van historische, biografische, 
sociologische en literairhistorische gegevens en inzichten. Dit kan voorkómen dat de teksten 
uit een andere tijd en een andere cultuur worden gelezen met de blik van de eigen tijd en 
cultuur. De gekozen methodologie, bleek vruchtbaar te werken. 

Aan het begin schreef ik dat ik benieuwd was of Jo van de Walle inderdaad de man 
was geweest die oog had voor de waarde van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur en 
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kunst. Het antwoord is meer dan duidelijk positief. Het maakt zijn persoon alleen maar 
interessanter. In Suriname had ik vaak gehoord dat hij werd gezien als de loopjongen van 
gouverneur Kasteel, de uiterst koloniale gouverneur die hij diende als hoofd van de 
gouvernementspersdienst. Dit stempel werd hem opgedrukt door de lichtgekleurde Creoolse 
elite die tegen algemeen kiesrecht was en over wie Van de Walle van mening was dat zij 
ongeschikt was het land te leiden. Als deze studie ook enkele bouwstenen heeft aangedragen 
voor een biografie over Van de Walle, zou ik heel gelukkig zijn.  
 
 
  
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




