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D
e derde documentaire
van het al jaren gele-
den beoogde drieluik
van Kerseborn is af en
draait om de in Suri-

name geboren auteur Astrid H.
Roemer (Paramaribo, 1947), die
in 1966 als jong meisje naar
Nederland kwam, maar na haar
studie terugkeerde naar haar ge-
boorteland om er te werken als
onderwijzeres. Van haar was
toen al in 1970 een poëziebun-
del verschenen onder pseudo-
niem. In 1975 vestigde zij zich
opnieuw in Nederland. Een jaar
eerder verscheen haar roman
‘Neem mij terug’, een in Suri-

name uitermate populair boek,
omdat het behandelt hoe ont-
heemd je kunt zijn, wanneer je
om welke reden dan ook je
thuisland verlaat en ergens an-
ders moet zien te aarden Hoe
actueel.

De film ‘Astrid H. Roemer -
De wereld heeft gezicht verlo-
ren’, is het resultaat van een
zoektocht naar Roemer in
Schotland, die uiteindelijk leidt
tot een open gesprek met de
vrouw en auteur in een Gents
klooster, waar zij vlakbij woon-
de. Op 7 december, de dag voor
de decembermoorden, werd
Kerseborns documentaire ge-

presenteerd. Negen kunste-
naars lieten zich door haar ro-
mantrilogie ‘Roemers drieling’
inspireren en zorgden voor toe-
passelijk werk dat tot op heden
geëxposeerd wordt, op het mo-
ment van ons gesprek in de cen-
trale bibliotheek te Den Haag
aan het Spui. 

Het is overigens niet toevallig
dat deze drieling in feite ook van
Kerseborn een drieling laat
zien. Wat eraan voorafging?
‘Edgar Cairo - Ik ga dood om jul-
lie hoofd’, is de titel van het eer-
ste portret. Cairo (1948-2000)
verliet Suriname om Neder-
lands en Literatuurwetenschap-

pen te studeren. Hij werd au-
teur en later kunstschilder. De
tweede van Kerseborn was een
hommage aan ‘Frank Martinus
Arion - Yu di Kòrsou’. Arion
(1936-2015) studeerde eveneens
in Nederland, werd leraar en au-
teur en zette zich ook in politiek
opzicht in. Toen dit portret af
was, had de cineaste voor haar
derde film Roemer al op het
oog. Het mag gezegd: Een voor-
uitziend oog, gezien het feit dat
op 14 december jongstleden be-
sloten werd dat de prestigieuze
P.C. Hooftprijs op 19 mei 2016
zal worden uitgereikt aan deze
auteur. Dit is een oeuvreprijs
die sinds 1947 vrijwel jaarlijks
wordt toegekend, meestal aan
mannelijke schrijvers. Zes maal
werd hij niet uitgereikt, elf maal
viel hij een vrouw ten deel en nu
is hij voor het eerst voor een au-
teur die én vrouw is, én van Ca-
ribische oorsprong. 

,,Net als ik, zijn de door mij
geportretteerden alle drie opge-
groeid in de Cariben en om-
streeks de zestiger jaren naar
Nederland gekomen om te stu-
deren”, vertelt Kerseborn. ,,Zij
schrijven over universele onder-
werpen die relevant zijn voor
Nederland en daarbuiten. Ze
snijden items aan met sociale
en politieke achtergronden en
vanuit hun eigen rugzak. Ze
brengen dingen van hun eigen
land aan de orde, zoals de taal,
de sociale klasse, het verlooche-
nen van jezelf, de man-vrouw-
verhouding en, zoals Cairo het
noemt: het ‘negerverdriet’. Niet
onbelangrijk: zij hebben alle
drie iets betekend voor zowel
het land van herkomst als het
land van aankomst. En Roemer
kon al als heel jong meisje pre-
cies to the point aangeven hoe

haar ervaringen waren, dat vind
ik heel bijzonder.” Ze denkt
even na. ,,Ik ben ervan uitge-
gaan dat deze drie schrijvers
van hun generatie de belang-
rijkste zijn. Met geen van hen
heb ik een persoonlijke relatie,
dus op zich geldt voor mij maar
één ding: mijn keuze is op Roe-
mer gevallen omdat ze gewoon
in dit rijtje thuishoort. Als ik
met film bezig ben, schakel ik,
zeg maar, mijn persoonlijke fas-
cinatie uit en kijk ik naar wat de
schrijvers betekend hebben
voor de maatschappij. Roemer
heeft daarbij de aandacht ge-
vestigd op het vrouw-zijn, iets
dat toch universeel is voor alle
maatschappijen en culturen, al
kunnen de uitingsvormen ver-
schillen. Wat mij daarnaast
interesseert, is het werk dat

kunstenaars die ik daartoe heb
uitgenodigd, maakten op basis
van ‘Roemers drieling’.” 

In deze romantrilogie, die in
2001 in één band verscheen,
zijn opgenomen: ‘Gewaagd le-
ven’ uit 1996, ‘Lijken op liefde’
uit 1997 en ‘Was getekend’
(1999). Wikipedia zegt hier het
volgende over - ik citeer: ,,In de-
ze grote en uiterst complexe tri-
logie geeft Roemer verbeelding
aan de werkelijkheid en de dro-
men van de Surinamers in de
laatste drie decennia van de 20e
eeuw, en in het bijzonder aan
wat de militaire dictatuur van
het regime-Bouterse van na
1980 voor het land Suriname
en de mensen heeft betekend.”
Einde citaat.

Vanwege de bekendmaking
van de toekenning van de P.C.

Hooftprijs werd een interview
dat Vrij Nederland in 1985 had
met Roemer digitaal nogmaals
gepubliceerd. Hierin noemde
zij in plaats van het woord ‘lite-
ratuur’ het muzikalere woord
‘liederatuur’, dat, althans mij,
tot de verbeelding spreekt, en
sprak zij onder meer ook over
de verschillen tussen mannelijk
en vrouwelijk schrijven, al han-
teren beide seksen dezelfde
techniek van het schrijven. 

Een onderwerp dat ik ook bij
Kerseborn beluister: de ver-
schillen tussen man en vrouw.
Hoe kunnen die zo hardnekkig
blijven bestaan? Waarom berei-
ken mannen nog altijd eerder
de top dan vrouwen? Aan wie
ligt dat? Aan de vrouwen die
hun zonen zo opvoeden? Aan
de maatschappij die maar niet
toestaat dat vrouwen in sommi-
ge gevallen de mannen voorbij
zouden kunnen streven? Of zit
het in de mannen zelf? Is het
een ooit verworven privilege dat
ze liever nooit opgeven? 

Wie Kerseborn in beeld wilde
brengen, was - zoals ze zelf zegt:
,,Deze (in feite) ‘migranten-
vrouw’, Astrid H. Roemer, die
een voorbeeldfunctie heeft voor
andere migrantenvrouwen, om-
dat zij zich zo geweldig heeft
staande gehouden in een com-
plexe maatschappij als de on-
ze.”

Roemer zelf heeft die voor-
beeldfunctie wellicht niet be-
doeld, omdat ze op mij (Giselle
Ecury, red.) overkomt als uiterst
bescheiden en bijna onzicht-
baar. Ze schrijft om het schrij-

ven, ophef schuwt ze en het was
telkens de vraag of zij wel een
van de presentaties van de docu-
mentaire zou bijwonen. Toch
juist dít uit Roemers werk te ha-
len, zegt ook iets over de cine-
aste. Dat zij juist die kwaliteiten
van deze vrouw in beeld wil
brengen met als doel zichtbaar
te maken wat zij - en dus wij al-
lemaal - kunnen verwerven
door een heldere kijk te houden
op de dingen die om ons heen
gebeuren, zou een afspiegeling
kunnen zijn van haar eigen ge-
dachten en gevoelens. Zo vindt
Kerseborn het moeilijk om niet
mee te gaan met een zekere
‘flow’ waarvan zij zich bewust
is, de zogenoemde ‘zesjescul-
tuur’, de middelmatigheid waar
iedereen zich aan lijkt te toet-
sen, dat vervelende ‘het ieder-
een naar de mond praten’, waar-
aan zijzelf niet wil meedoen.
Want wat we zien, is toch echt
niet altijd góéd? Zelf houdt ze
ervan zich te verbeteren, dingen
anders te tonen, anders te kij-
ken naar wat er om je heen ge-
beurt en de puntjes op de i te
zetten. ,,Neem er geen genoe-
gen mee, draai aan je eigen
lens, verplaats de aandacht.
Vind jezelf niet al snel goed,
want daarin schuilt arrogantie.
Door arrogantie kom je niet ver-
der, je vindt jezelf geweldig en
bent niet meer bereid iets bij te
leren, niet bereid van die 6 een
echte dikke 8 te maken. Met een
alfabet vol woorden alleen ben
je er nog niet. Er is werkelijk ta-
lent voor nodig om iets te berei-
ken en dat ligt verder weg dan

‘alleen maar leuk schrijven of
schilderen’”, zegt de nooit in
hokjes denkende Kerseborn.
,,Je moet min of meer een
woordkunstenaar zijn, omdat je
mij dan pas triggert. Alleen dan
maak je mij als filmmaker

nieuwsgierig. Pas dán wordt het
interessant.” Waarvan akte -
hulde aan de drie personen die
deel uitmaakten van de trilogie
van Kerseborn. Met voorlopig
Astrid H. Roemer nog even het
meest in beeld. Hulde!

Bij een gesprek met cineaste Cindy Kerseborn weet je 
nooit waar het heengaat. Haar ogen scannen jou en de
omgeving af. Ze ziet veel en denkt snel. Haar conclusies
zijn navenant,
waardoor mooie
discussies ontstaan.
Altijd met de
bereidheid zo
nodig de lens
opnieuw af te
stellen, de focus 
te verleggen.

Door Giselle Ecury

Een portret van Astrid H. Roemer, geschilderd door Iris
Kensmil (2015). Roemers gedichten uit de bundel
‘NoordZeeBlues‘ zijn vorig jaar tijdens een speciale avond
met discussie, gesproken essays en gezongen gedichten
gepresenteerd. De gedichten werden op muziek gezet
door Izaline Calister, Pablo Nahar en Sabrine Starke. 

De kunstenaars die zich lieten inspireren door een van de gedichten van Astrid H. Roemer zijn Marlene
Dumas, Iris Kensmil, Fabrice Hünd, Esiri Eheriene-Essi, Wendela de Vries en Marga Weimans. De ande-
re kunstenaars waren ‘uitlandig’.

De filmploeg op locatie in België. Geluidsman Nils de Sitter, regisseuse Cindy Kerseborn, camera-
man Ricky Cramer. FOTO CINDY KERSEBORN

(Quote van William
Shakespeare)
Van Cindy Kerseborn ver-
nam ik, dat auteur Astrid
Roemer graag haar tweede
voorletter, de H., vermeld wil
hebben. Voor mij een reden
via internet te achterhalen
wat die tweede naam is en
wat de mogelijke betekenis
zou kunnen zijn: Heligonda. 
Een afgeleide van het Neder-
landse Hillegonda of het
Duitse Hildegunde. Van
oorsprong een uit twee stam-
men samengestelde Ger-
maanse naam: Hilde en
Gunde. Laat nu beide ele-
menten ‘Strijd’ betekenen.
Het kan zijn, dat beide ele-
menten verschillende manie-
ren van strijd aanduiden.
De naam schijnt vooral be-

kend te zijn uit de oude Duit-
se sagen, uit het ‘Walthari-
lied’, een heldenepos dat een
bijzondere plaats inneemt
binnen de literaire overleve-
ring. Het stamt uit de
middeleeuwen en gaat over
Walther von Aquitanien en
Hildegunde. Een monnik uit
het klooster Weißenburg is
de dichter van dit lied, dat
ons direct terugvoert naar de
geest van de oud-Germaanse
heldentijd.
In Nederland was een beken-
de naamdraagster Hillegonda
de Jong (1911-2010) bekend
onder het pseudoniem Maria
Loriot, een Nederlandse
opera- en operettezangeres.
Kerseborn liet mij later ook
nog weten, dat Astrid H.
Roemer op dit moment ook

een libretto heeft klaarliggen.
Dit is Italiaans voor ‘boekje’ -
meervoud: libretti, of (vol-
gens het ‘Groene Boekje’ met
correcte spellingaanwijzin-
gen) libretto’s - en is de bena-
ming voor het tekstboekje
van bijvoorbeeld een opera,
operette, ballet of musical. In
bredere zin is een libretto de
tekst, bestaande uit dialogen
en regieaanwijzingen, die ten
grondslag ligt aan een thea-
trale opvoering met muziek. 

What’s in a name? 

Portret van Astrid Heligonda
Roemer, bewerkt door
Nicolaas Porter.

Geluidsman Nils de Sitter en cameraman Ricky Cramer in actie
op de set in het Belgische klooster.

Astrid H. Roemer, de eerste Caribische vrouw
aan wie de P.C. Hooftprijs zal worden uitgereikt
op 19 mei 2016. FOTO ARNOLD VAN WEST

Fragment uit ‘Omwentelingen’
Opgenomen in de film ‘Astrid H. Roemer - De
wereld heeft gezicht verloren’, van Cindy Kerse-
born.
Antwoorden blijken nutteloos
met huid en hart word ik door weer
en wind en door de branding van mijn gedachten
opgevreten, uitgewist en voor eeuwig 
weggeblazen.

Uit: ‘Afnemend’, 21 liefdesgedichten, Astrid H. Roemer 

(BUKU Bibliotheca Surinamica, 2012). 

Via de link de film-trailer te bekijken. 

www.youtube.com/watch?v=Z5wLdZmFv9c&
feature=youtu.be 

i

Roemer via de lens van Kerseborn


