
“Het sluitstuk, ‘De buiksluiter’
de tap’ bere van het drieluik
over Caribische auteurs is de

Surinaams-Nederlandse romancière
dichteres, toneelschrijfster, (ex-)politica,
het vulkanisch veelvoud, Astrid H. Roe-
mer. Hun betrokkenheid op het sociale,
maatschappelijke en politieke vlak
maken hen wie ze zijn. Dat is allemaal
terug te vinden in hun werken.”

Schrijverschap ontwikkeld
Voor Kerseborn zijn de overeenkomsten
tussen de drie auteurs in hun literaire
werk belangrijk. “Hun politieke betrok-
kenheid, hun verwerking van de kolonia-
le geschiedenis, hun visie op de man-
vrouw-verhoudingen, op hetero- en
homorelaties. Maar bovenal schreven alle
drie, zowel in het Nederlands als in de
lokale taal. Hun eigen tweetaligheid heb-
ben ze geproblematiseerd en geplaatst in
de koloniale en postkoloniale context. De
taalkwestie was een uitvloeisel van de
gedeelde geschiedenis van Nederland, de
Antillen en Suriname. Dat levert nog
steeds conflictstof en inspiratie op.”
Cairo, Arion en Roemer werden geboren
in de koloniale tijd.
     Met die achtergrond hebben ze ook na

de onafhankelijkheid in heel hun oeuvre
zeer kritische standpunten ingenomen
over zowel hun land van herkomst - als
hun land van aankomst, Nederland. Ze
gingen er studeren en ontwikkelden hun
schrijverschap verder. “Ze schroomden
niet om zowel hun moerstaal als het
Nederlands te gebruiken in hun proza,
poëzie en toneelstukken. Bij alle drie
vormt de keuze tussen schrijven in de
inheemse taal (Sranan of Papiamentu) en
het Nederlands een onontkoombaar
thema en elk van hen wist een discussie
op gang te brengen die ook nu niet alleen
nog actueel is, maar ook nog universeel.
En alle drie toonden zich gevierde schrij-
vers met een scherpe pen.”

Roemers ‘Drieling’
De documentaire over Astrid Roemer ‘De
wereld heeft gezicht verloren’ gaat op 7
december in Nederland in première. In
aanloop naar het absolute hoogtepunt
onderneemt Kerseborn een drietal acties
om het grote publiek bekend te maken
met de voor haar ‘bigi Sranan skrifi uma’.
Vrijdag is de literaire avond ‘Was gete-

kend’ in het Amsterdamse Compagnie-
theater gevolgd door een expositie (‘Roe-
mers Drieling’ 18 juni in CBK-Amsterdam
Watergraafsmeer) en ‘Het Vrouwentribu-
naal’. Roemer treedt dan uit de relatieve
anonimiteit tijdens de literaire avond
door zich te laten interviewen door Arjan
Peters van de Volkskrant over haar werk.
Alle drie activiteiten worden onder meer
verwerkt in de documentaire met Roe-
mer als hoofdpersonage.
      Aan een negental kunstenaars onder
wie Marlene Dumas, Marga Weimans en
Iris Kensmil is gevraagd om hun eigen
interpretatie te geven van ‘Roemers Drie-
ling’; de laatste drie werken van de gevier-
de schrijfster. Het westerse idee van een
tribunaal is omarmd door Kerseborn.
Maar niet om slachtoffers en daders met
elkaar te confronteren met interventie
van een rechter. “In dit tribunaal, gehou-
den in de Haagse rechtbank, gaan zes
vrouwen uit verschillende culturen met
elkaar in debat over de rol van de vrouw
tijdens de oorlog. Wat vinden zij, waar
staan zij. Vind ik het een interessant
thema. Vrouwen moorden ook,  zoals
blijkt. Ik keer het westerse idee van het tri-
bunaal om. Vrouwen kijken naar vrou-
wen.” Zes vrouwen aan het woord over de
moordende staat, de strijd om de macht
en de rol van vrouwen daarin.

Moeilijke boeken
Boeken van Astrid Roemer blijken niet zo
populair onder studenten van de Suri-
naamse middelbare scholen. Die staan
wel op de literatuurlijst voor het eindexa-
men van de AMS en het Havo,  maar vol-
gens leerkrachten Nederlands worden
die met weinig succes gelezen. Documen-
tairemaker Kerseborn hiermee gecon-
fronteerd, reageert enigszins teleurge-
steld terwijl zij weet dat in Nederland de
boeken van Roemer wel gelezen worden.
Ze vindt het jammer dat er geen leescul-
tuur is in Suriname en pleit voor stimule-
ring hiervan. Zij vergelijkt de zogenaamd
moeilijke boeken van Roemer met klas-
sieke muziek, maar ontkent de moeilijk-
heidsgraad ook niet. “Muziek is voor mij
de hoogste vorm van cultuur. Als het je
niet geleerd wordt te luisteren naar klas-
sieke muziek, dan is het hoofdpijnmu-
ziek. Zijn haar boeken moeilijk? Ja, yu
musu go sidon leisi den buku. Is ook zo
met sommige westerse schrijvers.”
Om studenten te laten wennen aan Roe-

mer’s boeken beveelt zij ‘Over de gekte

van een vrouw’, ‘De wereld heeft gezicht
verloren’ en ‘Waarom zou je huilen mijn
lieve, lieve…’ aan. ‘Over de gekte van een
vrouw’ vergelijkt zij met het boek van
Alice Walker ‘De kleur paars’. Dit boek is
verfilmd en een megasucces geworden
met Whoopi Goldberg in de hoofdrol.
Het zijn mooie kleine romans. Haar eerste
gedichtbundel van de jaren tachtig waar-
in racisme besproken wordt, was toen
relevant en nu ook nog. “Ik toets hun the-
ma’s aan de huidige internationale reali-
teit. Cairo heeft het over negerverdriet,
Arion ziet machismo en de man-vrouw-
verhouding nog steeds als actuele onder-
werpen. Wat ze toen schreven is nog
steeds relevant.”

Op staande voet ontslagen
Alle drie gedocumenteerde schrijvers
hebben in Nederland hun universitaire
opleiding genoten. Roemer is cum laude
geslaagd aan de Universiteit Humanis-
tiek in Utrecht. Ze zijn in Nederland
geworden wat ze nu zijn; schrijvers, poë-
ten en alle drie hebben minimaal dertig
werken op hun naam staan. Twee van
hen, Arion en Roemer, hebben aan de
politiek geroken en zijn weer eruit
gestapt.
      Sommige zijn met veel tamtam bin-
nengekomen als ook weer met luid trom-
geroffel eruit gestapt als Roemer. “Ik weet
niet of het een goede zet van Roemer is
geweest om de politiek in te gaan. Zelf
denk ik van niet, maar zij is niet de eerste
en ook niet laatste schrijver die een poli-
tieke stap deed. Velen zijn haar voor
gegaan.”
      Roemer werd in 1989 met 1.400 voor-
keursstemmen voor GroenLinks gekozen
in de Haagse gemeenteraad.  “De verha-
len gaan dat zij niet kwam opdagen tij-
dens de vergaderingen en een groot con-
flict had met de fractie.” 
In Suriname, haar geboorteland, heeft de
schrijfster ook veel stof doen opwaaien.
Op de kweekschool waar zij les gaf, werd

zij begin jaren zeventig op staande voet
ontslagen, omdat zij weigerde het Sinter-
klaasfeest met Zwarte Piet te vieren. Ker-
seborn: “Kijken wat relevant is. Het Sinter-
klaasfeestje moet voor mij blijven
bestaan, Zwarte Piet moet eruit.” 
Met het drieluik probeert Kerseborn uni-
versele documentaires te maken die ook
in bijvoorbeeld China gezien kunnen
worden. De gedachte om zich te richten
op een voor haar specifieke groep vindt

zij eng. “Ik word doodziek van de groeps-
identiteit. Ik vind het verstikkend. Zeer
verstikkend. Leve de vrijheid van het
woord. De hele aarde is van ons. Vrijheid
én zelfstandigheid is een groot goed. Ik
vind het knap dat zij (de drie schrijvers
Cairo, Arion en Roemer, …red.) de vrij-
heid hebben genomen om te schrijven
zoals zij denken én wat ze willen .”.-.
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CULTUUR ENZO...

Gedurende de hele immigratieperiode (1873-1921) is er
een tekort geweest aan Hindostaanse vrouwen. De
Hindostaanse immigratie in Suriname begon op 5 juni

1873 en in totaal kwamen er 21.237 mannelijke en slechts 8.527
vrouwelijke contractarbeiders (28,6 procent) uit het toenma-
lige Brits-Indië naar Suriname. Het verschil van 12.710 geeft al
een indicatie van de onevenwichtige sekseratio tussen de
vrouwen en mannen. Door de minderheid waren de vrouwen
erg gewild en hadden een bepaalde vrijheid, machts- en
onderhandelingspositie. Echter was deze vrijheid niet zonder
gevolgen.
      De grote verschillen gaven aanleiding tot veel ruzie om
vrouwen, die uitmondden in aanslagen op hen. Aanslagen
waardoor de vrouw mishandeld, arbeidsongeschikt en zelfs
werd vermoord. Van deze aanslagen en klachten zijn vele
gevallen opgetekend in de verschillende archieven zoals in
het archief van de Agent Generaal (AG) voor de Immigratie,
Gouverneur van Suriname, Districtscommissarissen (DC),
Koloniale Verslagen en de Rechterlijke archieven. De Kolonia-
le Verslagen laten niet alleen zien dat er veel aanslagen wer-
den gepleegd op vrouwen, maar ook nog op de meest wrede
manieren zoals met petroleum overgieten en in brand steken,
armen afkappen, met een houwer verwonden enzovoorts.
      Zo bevond zich in 1886 onder de repatriërende Brits-
Indiërs een vrouw ‘wier beide voorarmen door haren man uit
minnenijd waren afgehakt’. Een ander geval op plantage Rust
en Werk in 1887 geeft aan dat een man de vrouw met wie hij
samenleefde uit minnenijd petroleum over het hoofd goot en
daarna in brand stak. Er zijn nog meer gevallen opgetekend
waar de man uit jaloezie zijn vrouw met een houwer heeft
gekapt omdat hij dacht dat zij overspelig was, of omdat zij
had aangegeven met een andere man te gaan leven.

Niet alleen gehuwde of in concubinaat levende vrouwen wer-
den vermoord, maar ook alleenstaande vrouwen die begeerd
werden door een man. Door de scheve aantallen mannen en
vrouwen, kon niet elke man een vrouw vinden vandaar dat zij
vrouwen dwongen om een relatie. Als de vrouw weigerde
werd zij uit frustratie vermoord.
      Het gaat niet om de aantallen aanslagen of moordgevallen,
maar het feit alleen dat deze aanslagen plaatsvonden ver-
klaart veel en geeft de indruk dat er iets niet klopte. Niet alleen
vrouwen werden de dupe hiervan maar ook mannen die een
relatie hadden met eenzelfde vrouw. Op deze manier ont-
stond er een zekere concurrentie en competitie onder de
mannen. Dat de vrouw haar man willekeurig kon verlaten en
verliet, werd door de man als een prestigeverlies ervaren. Ook
na veel proberen (met hulp van de AG en de DC) om de vrouw
(en de eventueel meegenomen kinderen) huiswaarts te laten
keren, gelukte het niet altijd om de vrouw weer in huis te krij-
gen. In het archief van de AG zijn er gevallen genoteerd waar
de vrouw terugkeerde maar na enige tijd weer ging samenwo-
nen met een andere of dezelfde man met wie ze een relatie
had vóór ze terugkeerde bij haar wettige man. Ook konden de
vrouwen door hun onderhandelingspositie andere mannen
aanzetten tot het plegen van een misdaad, in veel gevallen van
het vermoorden van haar echtgenoot of minnaar.-.

Bronnen: 
-Archief van de Agent Generaal voor de Immigratie, 1853-1946 
-Archief van de verschillende DC’s 
-Archief van de Gouverneur van Suriname, 1846-1965 
-Archief Ommegaande Rechters 
-Koloniale Verslagen 

Het Numismatisch Museum is één van de nieuwkomers tijdens deze
tweede editie van Museumnacht. Het museum, opgericht ter ere van
het 55-jarig bestaan van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in april

2002, werd benaderd door initiatiefnemer Winson Lieveld en was direct
enthousiast.
Numismatiek staat voor de studie van munten of penningen. “De meeste lan-
den hebben wel een Numismatisch museum”, legt de coördinator Nancy Har-
nandan uit.
      Het woord ‘numismatiek’ zegt eigenlijk al wat er te zien is in het museum.
Zo is de ontwikkeling van het geldwezen in Suriname te zien. “Vanaf het
moment dat goederen als geld gebruikt werden. We doen alleen de ontwikke-
ling in Suriname. Maar we hebben ook een collectie van geld in het buitenland.
Soms krijgt de president van de CBvS biljetten of geldsoorten van andere lan-
den te zien en dat wordt dan naar het museum gestuurd. Helaas hebben we
onvoldoende ruimte om dat te laten zien.”
      Zeer verheugd is de coördinator over de verschillende muntcollecties die te
zien zijn. “Vaak wordt voor een speciale gelegenheid een munt geslagen. Het
hele proces is te zien. Deze munten nemen vaak in waarde toe, dus het is een
investering.” Zo is de papegaaienmunt te zien en te koop. Het is de eerste munt
van Suriname. De BU-muntenserie is er te koop en ook het spel ‘Skoinsi’. “Dat
is een kwartet geldspel over geld in Suriname”, vertelt Harnandan enthousiast.
      De expo die ook te zien zal zijn tijdens de Museumnacht gaat over ‘Oor-
spronkelijk Geld’. Het is de bedoeling dat de bezoeker dan kan zien wat vroe-
ger allemaal gebruikt werd als geld.
      Het museum is vooral in trek bij scholen, die periodiek afspraken maken.
“We hebben ook veel toeristen die langslopen, maar lokalen doen dat in
beperkte mate. Door mee te doen aan Museumnacht hopen wij dat het aantal
lokale mensen dat ons bezoekt toeneemt, zodat de mensen weten wat er te
zien is en ook vaker langs kunnen lopen.”
      Harnandan is zeer positief over het initiatief om Museumnacht te organise-
ren. “Het stimuleert ook de culturele uitwisseling en kennis over Suriname. Zo
gaat het Kotomuseum over een specifiek deel van de geschiedenis en wij doen
een ander deel.” Op Museumnacht is het Numismatisch Museum geopend van
zeven uur ’s avonds tot middernacht.-.

De geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met ons heden. Zij bepaalt het perspectief van waaruit wij het heden bekijken. Ter
verbreding van dat perspectief zal het Nationaal Archief Suriname in samenwerking met de cultuurredactie regelmatig een rele-
vant onderwerp uit de Surinaamse geschiedenis belichten.

Tekort aan Hindostaanse vrouwen

Museum
bij Nacht

Musea worden wereldwijd steeds
minder bezocht. Ook in Suriname zijn deze
instituten niet bepaald op de must see list
van de lokalen. Om de wereld bewust te
maken van het belang van musea heeft de
Raad voor Musea van de Unesco (Icom) in
1977 de Internationale Museumdag geïn-
troduceerd. In deze rubriek wekelijks meer
informatie over de musea die dit jaar op
30 mei meedoen met dit initiatief, in Suri-
name bekend als de Museumnacht. Van-

daag het Numismatisch Museum.Tekst: Euritha Tjan A Way
Beeld: Stefano Tull

Astrid Roemer na wan
bigi Sranan skrifi uma
Na een zoektocht van ruim anderhalf jaar is het documentaire-
maker Cindy Kerseborn gelukt contact te krijgen met schrijfster
Astrid Roemer (1947). De Surinaamse schrijfster die gedwongen
een nomadisch leven ging leiden, is voor Kerseborn het sluit-
stuk van het drieluik documentaires over Caribische schrijvers.
Astrid Roemer hoort volgens de documentairemaker in het rij-
tje met Edgar Cairo (‘Ik ga dood om jullie hoofd’ - 2010) en Frank
Martinus Arion (‘Yu di Kòrsou’ - 2013).

Tekst: Stuart Rahan

In de rubriek ‘Museum bij Nacht’ van 13 mei zijn er een aantal storende fouten
geslopen. Zo staat dat het Fort Zeelandia door een particuliere stichting is opge-
richt. Dat is niet zo. Er moet staan ‘de Stichting Surinaams Museum werd vanuit
particulier initiatief opgericht in 1947.’
Er stond ook ‘Ten tijde van de oprichting was het Surinaams Museum gevestigd in
het Fort Zeelandia complex, het enige museum in Suriname.’ Dat klopt niet. Het
moet zijn ‘Ten tijde van de oprichting van de Stichting Surinaams Museum was
Fort Zeelandia nog steeds een gevangenis totdat in 1967 Santo Boma werd opgele-
verd en het fort werd gerestaureerd ten behoeve van het museum.’
Het was verder niet het enige museum, er was ook een Stichting Openlucht Muse-
um Fort Nieuw Amsterdam (Somna). Onze verontschuldigingen voor deze fout.-.

Correctie en aanvullingen

De ingang van het Numismatisch Museum.-.

Foto / collectie Cindy Kerseborn
Gedicht van Astrid Roemer ‘Mi Kanto’.-.


