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BIJLAGE B: DE PROGRAMMERING IN DE PRAKTIJK 
 
Hieronder geef ik een indruk van wat in 1949 tussen 17 februari en 31 december in de 
verschillende rubrieken feitelijk werd uitgezonden. Het is geen complete inventarisatie, dat 
zou in het kader van dit onderzoek te ver voeren. Wat erin is opgenomen is een goede 
representatie van het totale plaatje. Waar de inhoud van een programma afwijkt van de 
programmaformule geef ik dit aan met een *. 
 
Maandag: het groetenprogramma 
*7-3-’49 Mr. [Raymond] Pos, de Vertegenwoordiger van Suriname sprak over voorstellen 
voor andere verhoudingen in het Rijk.  
*14-11-‘49 “De negerziel spreekt”, negrospirituals, gezongen door het Omroepkoor onder 
leiding van Fred Boshart en de monoloog “De negerpreek” voorgedragen door Otto Sterman. 
*26-12-‘49 Hubert Dennert: Sneeuw en zon op Kerstmis. 
 
Dinsdag: Spreker 
22-2-’49 H. de Wit over het maandblad El Dorado 
1-3-’49 Mr. W.A.N. Kallen, directeur van het ANP over de mogelijkheid van de oprichting 
van een onderafdeling van het ANP in de West. 
15-3-’49 Dr. J. Hartog: Indonesië door een West-Indische bril deel 1. [Deel 2 werd de 
volgende dag uitgezonden in De West in Nederland.] 
29-3-’49 R. Samlal in het Hindoestaans over boerenleenbanken in Nederland, “ter lering voor 
landgenoten in Suriname.” [Maar Samlal stond normaal op vrijdag geprogrammeerd].  
2-4-’49 Hubert Dennert over de lente in Amsterdam: “Een Westindiër neemt ons mee naar 
onze lentestad”.  
3-5-49 M.P. Gorsira, de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen, sprak in het 
Papiaments. (Maar Gorsira staat ook wel op vrijdag geprogrammeerd). 
10-5-’49 Causerie van Dr. Johan Hartog die vergelijkingen trekt tussen Oost en West. 
17-5-’49 Dhr. A. van Emden, directeur van het Nederlandse Rode Kruis over het Rode Kruis 
op Curaçao, voor de oorlog begonnen, waardoor het tijdens de oorlog “dat prachtige werk kon 
doen.” 
28-6-’49 Dhr Meyer Sluyser van het Vrije Volk over zijn reis naar de West, deel 1. ( Het 
tweede deel werd enkele weken later in het programma De West in Nederland uitgezonden.). 
31-5-’49 C. Monte over internationale jeugdcongressen. 
7-6-’49 Johan Hartog, een kort woord van “onze medewerker” die op het punt staat naar 
Curaçao te vertrekken. 
21-6-’49 De Heer [Raúl] Römer met een toespraak. 
28-6-’49 Dhr. Neher, directeur-generaal der PTT, over de plannen van de PTT in Suriname. 
5-7-’49 Prof. Dr. A.A. Pulle over de Surinaamse expeditie. 
12-7-’49 Ed. Hoornik van de Stichting voor culturele samenwerking tussen Nederland, 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen over wat de stichting voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen kan betekenen. 
26-7-49 Causerie over: Curaçao werd 450 jaar geleden ontdekt. (Verdere gegevens 
ontbreken). 
*2-8-’49 Niets West-Indisch in de uitzending, wel Snip en Snap. 
9-8-’49 Katherin Dunham: Is dat Caribische muziek? 
16-8-’49 Ed. Hoornik over Sticusa 
27-9-’49 Dr. J.H. Westerman over de vraag of er andere welvaartsplannen zijn voor de 
Nederlandse Antillen dan olie. 
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11-10-’49 Een toespraak van Hubert Dennert, voorzitter van de Vereniging van Antilliaanse 
Studenten in Nederland. 
25-10-’49 Johan Ferrier bespreekt de World Assembly of Youth. 
1-11-’49 Bespreking van het boek The Sugar Islands van Alec Waugh. 
15-11-’49 Ed. Hoornik van de Sticusa over de rol van Sticusa voor Antilliaanse en 
Surinaamse studenten in Nederland. 
29-11-’49 Arthur Blom over Surinaamse muziek. 
6-12-’49 Dr. R. van Lier, “pas teruggekeerd uit de West, spreekt zijn landgenoten toe”. 
20-12-’49 Johan Ferrier: Een Surinamer ziet Brussel en Parijs. 
 
Woensdag: De West in Nederland 
*16-3-’49 Dr. J. Hartog: Indonesië door een West-Indische bril, deel 2. 
*5-4-’49 W. Statius van Eps over de faculteit der sociale en politieke wetenschappen in het 
kader van het Curaçaose studentenprogramma. (De studentensprekers plaatste Van de Walle 
dus eigenlijk overal. Ze hoorden eigenlijk op dinsdag thuis, maar ze kwamen ook op vrijdag 
voor.) 
*27-4-’49 J. van de Walle gaf een verslag over de bijeenkomst van Curaçaose Studerenden, 
die zaterdag jl. in Amsterdam plaats vond in verband met de opening van de nieuwe Staten. 
‘*13-7-’49 M.P. Gorsira, Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen met een toespraak 
in het Papiaments. 
*13-7-’49 Het tweede deel van Meyer Sluyser’s reis naar de West. 
*28-9-’49 Mr. Dr. da Costa Gomez, de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen in het 
Papiaments. 
 
Donderdag: Caraïbisch Commentaar; na 1 augustus op vrijdag 
17-2-’49 De oprichting van de University of the West Indies en de economische 
omstandigheden op Trinidad. 
24-2-’49 Plannen van Engeland om de economie van haar koloniën te stimuleren. 
17-3-’49 Het tekort aan hout op de West-Indische eilanden. 
14-4-’49 Het overlijden van Sir Lemo O’Reilly 
*5-5-’49 Toespraak van Prof. Dr. J.H.A. Logemann over wat voor de West werd bereikt na 
vier jaar bevrijding. [Op Bevrijdingsdag werd de programmering dus doorbroken.] 
19-5-’49 De suikerpolitiek in de West Indies. 
2-6-’49 Een vergelijking van de kosten van de autonomie met die van de Engelse gebieden. 
9-6-’49 Gewapende opstanden in de jaren dertig. 
*23-6-’49 Een causerie van Jhr. Sandbergh over zijn reis naar Suriname en Curaçao.  
*7-7-’49 Toespraken van de Vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen, 
de Heren [R. H.] Pos en  Gorsira bij het twaalfeneenhalfjarige huwelijk van Koningin en 
Prins, gevolgd door de volksliederen 
*28-7-’49 Verslag van het vertrek van het eerste elftal van BVV naar Curaçao. 
[Uit de draaiboeken blijkt dat het Caraïbisch Commentaar na 1 augustus op vrijdag werd 
uitgezonden. Het wisselt van plaats met de Algemene onderwerpen van vrijdag.]  
 
Donderdag: Algemene onderwerpen 
4-8-’49 Mr. Dr.  R.H. Pos over de moeilijkheden rond de interim-regeling en de betekenis van 
de Ronde Tafel Conferentie voor West-Indië 
18-8-’49 Hubert Dennert: Een Arubaan over zomervakantie in Nederland. 
8-9-’49 Arthur Blom over Surinaams als voertaal. 
13-10-’49 J. de Jong van het Indisch Instituut te Amsterdam over de leergangen van het 
Instituut. 
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3-11-’49 H. de Wit, redacteur Algemeen Handelsblad, over de RTC en West Indiër. 
24-11-’49 Causerie van Prof. Hellinga over taalonderzoek in de West.  
17-11-’49 Prof. Dr. J. W.Wolff over het succes van DDT bij de bestrijding van malaria. 
24-11-’49 Prof. Hellinga over taalonderzoek in de West. 
15-12-’49 15 jaar geleden vloog de Snip naar de West; herinneringen van gezagvoerders. 
 
Vrijdag: Algemene onderwerpen 
18-2-’49 R. Samlal in het Hindoestaans over de weinig gelukkige omstandigheden waaronder 
Hindoestanen op het platteland leven en 90% van hen woont op het platteland. 
2-2-’49 M.P. Gorsira, Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen. 
11-3-’49 Jhr. Ir. A.C.D. de Graeff over de plannen op Curaçao voor een vaste 
oeververbinding. 
18-3-’49 Dhr. Uyttenbooggaerdt over mengtalen. 
*29-4-’49 Er is geen spreker, de West-Indische rubriek is uitgevallen. 
6-5-’49 Ed. Hoornik over Sticusa. 
13-5-’49 Curaçaos studentenprogramma met Irving Plantz. 
20-5-’49 R. Samlal in het Hindoestaans over het belang van de toespraak van de koningin op 
7 december 1942. 
27-5-’49 H. de Ruiter, redactiesecretaris van El Dorado, over doel en streven van het blad. 
10-6-’49 Bespreking van het boek van Dr. R.A.J. van Lier, Samenleving in een grensgebied. 
17-6-’49 Mr. Dr. R.H. Pos, vertegenwoordiger van Suriname in Nederland met een causerie. 
2-7-’49 De Heer Ferrier met een Anansitori. 
22-7-’49 Verslag kamerdebatten over Suriname. 
29-7-’49 R Samlal in het Hindoestaans over polders in Nederland en Suriname. 
 
[Na 1-8-’49 wisselen Caraïbisch Commentaar en de Algemene onderwerpen van vaste 
uitzenddag. 
Vrijdag: Caraïbisch Commentaar 
19-8-’49 Over Eric Williams. 
*16-9-’49 R. Samlal met een causerie in het Hindoestaans 
23-9-’49 Vergelijking van politieke veranderingen in de West met die van de regio. 
*27-10-’49 E. Bruma, Surinaams student in Nederland, over studeren in Nederland. 
 
Zaterdag: Muziek of causerie over West-Indische of omringende landen 
*26-2-’49 Voordracht uit het werk van Cola Debrot door Guus van der Steen. 
*16-4-’49 Charles Irving Plantz “vertelt een oud verhaaltje uit de Bovenwinden”. 
*30-4-’49 Een reportage van een Curaçaose receptie met hierin opgenomen toespraken van de 
Vertegenwoordigers van de Antillen en Suriname, de heren Gorsira en Pos.  
*7-5-’49 Voordracht over “dichtkunst van de negers” door E. Pool en Guus van der Steen. 
14-5-’49 Lex van Spall en zijn Habanera-orkest. 
*21-5-’49 Anansitori door Johan Ferrier. 
28-5-’49 De Zapacara’s onder leiding van Lex Vervuurt. 
*4-6-’49 C.I. Plantz vertelde een verhaal van de Bovenwinden. 
*11-6-’49 Cuenta di Nanzi in het Nederlands door Jan Musch.  
*18-6-’49 Impressies van Amsterdamse verkiezingspropaganda door Hubert Dennert uit 
Aruba. 
25-6-’49 Orkest Lex van Spall en Max Woiski. 
*16-7-’49 Irving Plantz met een West-Indisch verhaal. 
23-7- ’49 Lex van Spall’s Habanera-orkest. 
*13-8-’49 Johan Ferrier met een Anansitori. 
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*10-9-’49 Johan Ferrier met een Anansitori. 
*24-9-’49 Cuenta di Nanzi door Raúl Römer. 
*15-10-’49 Anansitori door Johan Ferrier. 
*5-11-’49 Raúl Römer met een Cuenta di Nanzi. 
*19-11-’49 Voordracht van een gedicht van Charles Corsen. 
*17-12-‘49 Johan Ferrier vertelt een Anansitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




