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Essay	  uitgesproken	  door	  Gloria	  Wekker	  op	  de	  Literaire	  Avond	  ter	  ere	  van	  Astrid	  H.	  Roemer,	  
Compagnie	  theater	  Amsterdam,	  22	  mei	  2015.	  	  

	  Waarde	  Astrid	  Heligonda	  Roemer,	  lieve	  Astrid,	  geachte	  aanwezigen,	  	  

-‐ Sasa;	  	  
-‐ Neem	  mij	  terug	  Suriname;	  	  
-‐ De	  wereld	  heeft	  gezicht	  verloren;	  	  
-‐ Waarom	  zou	  je	  huilen	  mijn	  lieve,	  lieve;	  	  
-‐ Over	  de	  gekte	  van	  een	  Vrouw;	  	  
-‐ Nergens	  ergens;	  	  	  
-‐ En	  wat	  dan	  nog?!	  Liederatuur;	  	  
-‐ Noordzee	  Blues:	  liederatuur;	  	  
-‐ Levenslang	  gedicht.	  Roman;	  	  
-‐ De	  orde	  van	  de	  dag;	  	  
-‐ De	  achtentwintigste	  dag.	  	  
-‐ Het	  spoor	  van	  de	  jakhals;	  	  
-‐ Alles	  wat	  gelukkig	  maakt;	  	  
-‐ Niets	  wat	  pijn	  doet;	  	  
-‐ De	  trilogie	  Gewaagd	  leven-‐	  Lijken	  op	  Liefde	  en	  Was	  Getekend;	  	  
-‐ Zolang	  ik	  leef,	  ben	  ik	  niet	  dood.	  een	  autobiografisch	  proces;	  
-‐ Wereld	  heeft	  gezicht	  verloren;	  verzamelde	  novellen.	  
-‐ Naam	  voor	  de	  liefde;	  	  
-‐ Waar	  ligt	  de	  horizon.	  Gedichten.	  	  
-‐ Rosa.	  	  
-‐ ‘Miauw”,	  24	  nieuwe	  gedichten.	  	  
-‐ Het	  Chocolade	  manifest;	  	  
-‐ Oost	  West	  Holland	  Best;	  	  
-‐ De	  Buiksluiter;	  	  
-‐ Paramaribo,	  Paramaribo;	  	  
-‐ Een	  vrouw	  van	  een	  man.	  Een	  zondag	  middag	  in	  hotel	  ‘Askanisher	  hof’;	  	  
-‐ Dichter	  bij	  mij	  schreeuw	  ik.	  Een	  stuk	  hemelsblauw;	  	  
-‐ Suriname.	  Een	  gids	  voor	  vrienden;	  	  
-‐ Het	  vrolijke	  meisje.	  Verhalen	  van	  vrouwen	  die	  putten	  uit	  meer	  dan	  alleen	  

de	  Nederlandse	  cultuur.	  
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Meisje,	  het	  is	  zoals	  we	  in	  Suriname	  zouden	  zeggen	  :	  “niet	  je	  malligheid”,	  wat	  je	  
allemaal	  geschreven	  hebt	  en	  dan	  heb	  ik	  waarschijnlijk	  nog	  niet	  alles	  genoemd.	  	  

De	  afgelopen	  achtentwintig	  jaar	  ben	  je	  uit	  mijn	  oog	  geweest,	  maar	  niet	  uit	  mijn	  

hart.	  Hoe	  zou	  dat	  ook	  kunnen	  met	  een	  schrijfster,	  een	  iets	  oudere	  

generatiegenoot,	  die	  zozeer	  deel	  is	  geweest	  van	  mijn	  eigen	  coming-‐of-‐age,	  mijn	  

volwassenwording	  in	  gegendered,	  in	  Surinaams	  en	  in	  seksueel	  perspectief.	  Ik	  

vond	  je	  toen	  ik	  je	  ontmoette,	  in	  de	  80er	  jaren,	  een	  stoere	  vrouw,	  een	  dyadya	  

uma/	  een	  vrouw	  die	  ik,	  toen	  ik	  begin	  90er	  jaren	  onderzoek	  gedaan	  had	  in	  

Suriname,	  leerde	  herkennen	  als	  iemand	  die	  van	  wanten	  weet;	  die	  flink	  is	  en	  die	  

–	  in	  allerlei	  opzichten	  -‐	  zorgt	  voor	  degenen	  die	  haar	  lief	  zijn.	  Je	  was	  een	  

rolmodel	  voor	  mij,	  iemand	  die	  de	  gave	  van	  het	  woord	  bezat	  en	  dat	  gebruikte	  

om	  zich	  in	  allerlei	  politieke	  en	  maatschappelijke	  debatten	  te	  mengen	  en	  voor	  

Nederland	  onorthodoxe	  standpunten	  liet	  horen.	  Je	  schuwde	  het	  niet	  om	  over	  

liefde	  tussen	  vrouwen,	  over	  racisme,	  seksisme	  en	  over	  andere	  

belangwekkende,	  maar	  min	  of	  meer	  getaboeïseerde,	  zaken	  te	  schrijven	  en	  te	  

praten.	  Ik	  ben	  erg	  blij	  dat	  ik	  je,	  ook	  bij	  wijze	  van	  dank,	  toe	  mag	  spreken	  tijdens	  

deze	  viering	  van	  jou	  en	  je	  indrukwekkende	  oeuvre.	  	  

Vanavond	  wil	  ik,	  uit	  de	  geweldige	  rijkdom	  van	  dat	  oeuvre,	  spreken	  over	  de	  

trilogie	  Gewaagd	  Leven	  (1996),	  Lijken	  op	  Liefde	  (1997)	  en	  Was	  Getekend	  

(1999),	  de	  eerste	  postkoloniale	  trilogie	  in	  het	  Nederlands	  taalgebied,	  een	  

meesterwerk,	  zoals	  mijn	  collega	  Isabel	  Hoving	  het	  benoemde	  in	  haar	  mooie	  

hoofdstuk	  “Nat	  Hout:	  Astrid	  Roemers	  postkoloniale	  verbeelding”	  in	  Cultuur	  en	  

Migratie	  in	  Nederland	  (2004).	  In	  een	  notendop,	  vertelt	  de	  cyclus	  de	  drie	  laatste	  

decennia	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  van	  onderop,	  door	  de	  ogen	  van	  verschillende,	  

altijd	  in	  beweging	  zijnde,	  Surinaamse	  protagonisten.	  Ik	  zal	  mij	  –	  gezien	  de	  

beperkte	  tijd	  –	  op	  drie	  thema’s	  focussen.	  Maar	  voorafgaand	  daaraan	  nog	  twee	  

opmerkingen:	  1.	  Ik	  herinner	  me	  dat	  je	  het	  verschil	  tussen	  jou	  en	  mij	  ooit	  
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kernachtig	  als	  volgt	  samenvatte:	  “als	  het	  op	  een	  dag	  mooi	  weer	  is,	  dan	  wil	  ik	  

een	  grote	  pot	  met	  bruine	  bonen	  koken,	  en	  dan	  wil	  jij	  naar	  het	  strand”.	  Je	  wist	  

met	  twee	  rake	  beelden	  het	  verschil	  tussen	  jou	  en	  mij	  neer	  te	  zetten,	  gebaseerd	  

op	  mijn	  zeer	  vroege	  en	  jouw	  latere	  aankomst	  in	  het	  “moederland”.	  Mijn	  

spreekpositie	  is	  inmiddels	  dieper	  doorleefd.	  Beide	  kanten	  naast	  het	  

koppelteken	  zijn	  meer	  in	  evenwicht	  geraakt:	  m.a.w.	  ik	  wil	  nu,	  nadat	  ik	  naar	  het	  

strand	  ben	  geweest,	  ook	  bruine	  bonen	  eten	  op	  een	  zonnige	  dag.	  2.	  Mijn	  

tweede	  opmerking	  betreft	  de	  ijzeren	  discipline	  waarom	  de	  opeenvolging	  van	  

die	  boeken	  gevraagd	  heeft.	  Respect!!	  Ik	  had	  ze	  al	  eerder,	  vlak	  na	  hun	  publicatie	  

gelezen,	  maar	  wat	  me	  nu	  bij	  tweede	  lezing	  vooral	  opviel,	  is	  	  

1.	  hun	  meeslependheid,	  d.w.z.	  de	  grote	  vertelkunst	  die	  je	  aan	  de	  dag	  legt	  en	  

waarin	  je	  de	  lezer	  meevoert,	  die	  wil	  weten	  hoe	  ieder	  van	  de	  verhalen	  af	  zal	  

lopen.	  Het	  is	  vrijwel	  onmogelijk	  om	  af	  te	  haken.	  	  

2.	  Ik	  ben	  voorts	  getroffen	  door	  de	  paradox	  van	  de	  tederheid	  die	  belangrijke	  

personages	  aan	  de	  dag	  leggen,	  juist	  te	  midden	  van	  al	  het	  neo-‐	  en	  postkoloniale	  

geweld,	  dat	  hen	  omgeeft.	  Het	  gaat	  om	  tederheid	  in	  hun	  beschrijvingen	  van	  

landschappen,	  flora	  en	  fauna,	  maar	  ook	  in	  intermenselijke	  verhoudingen	  en	  	  	  

3.	  –	  mijn	  stokpaard	  -‐	  de	  inzichten	  die	  de	  trilogie	  geeft	  in	  Suriname	  en	  het	  

Surinaamse	  Zelf.	  Door	  het	  thema	  van	  “het	  tribunaal”,	  dat	  door	  de	  drie	  boeken	  

heenloopt,	  houd	  je	  de	  lezers	  en	  vooral	  de	  Surinaamse	  lezers	  een	  spiegel	  voor	  

van	  het	  verlangen	  naar	  degenen	  die	  we	  wilden	  zijn	  en	  die	  we	  niet	  geworden	  

zijn.	  Op	  ieder	  van	  die	  drie	  punten	  zal	  ik	  hier	  ingaan.	  	  	  

Ad	  1.	  De	  rijkdom	  van	  je	  vertelkunst.	  Met	  deze	  boeken	  bereikte	  je	  een	  voorlopig	  

hoogtepunt	  in	  je	  vertelkunst,	  die	  gepaard	  gaat	  met	  een	  grote	  zeggingskracht.	  Je	  

vermogen	  om	  een	  andere	  structuur	  aan	  ieder	  van	  de	  boeken	  op	  te	  leggen	  die	  

de	  vertellingen	  voortstuwt,	  is	  die	  van	  een	  rijp	  schrijfster.	  De	  trilogie	  is	  in	  zichzelf	  
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een	  complexe	  menging	  van	  genres:	  een	  whodunnit,	  een	  ontwikkelingsroman,	  

een	  post-‐	  of	  zelfs	  een	  dekoloniaal	  werk,	  een	  geschiedkundige	  roman.	  Drie	  

verschillende	  structuren,	  drie	  verschillende	  protagonisten,	  die	  ook	  in	  de	  andere	  

delen	  weer	  terugkomen	  –	  of	  in	  de	  verte,	  doof	  geworden-‐	  zichtbaar	  zijn	  en	  aan	  

een	  horizontaal,	  transnationaal	  netwerk	  van	  relaties	  invulling	  geven,	  van	  de	  

micro	  interacties	  in	  een	  dorp	  in	  het	  binnenland	  naar	  macro	  gebeurtenissen	  in	  

Rotterdam,	  London	  en	  Miami,	  zitten	  ze	  in	  een	  wereldomspannend	  net.	  En	  toch	  

weet	  je	  het	  een	  overtuigende,	  in	  elkaar	  grijpende	  vertelling	  te	  maken,	  een	  rijk	  

verknoopt	  tapijt	  van	  wereldbeelden,	  van	  verschillende	  vormen	  van	  corruptie	  

en	  bederf,	  en	  van	  verschillende	  vormen	  van	  (on)gelukkig	  zijn.	  Je	  hebt	  een	  

universum	  geschapen	  dat	  geloofwaardig	  is,	  herkenbaar	  en	  leerrijk.	  Waarlijk,	  

een	  tour	  de	  force.	  	  

Ad	  2.	  	  Paradoxaal	  is	  –	  temidden	  van	  dit	  “schuldige	  landschap”,	  het	  

alomtegenwoordige	  geweld	  in	  de	  neo-‐	  en	  postkoloniale	  samenleving	  -‐	  de	  

tederheid	  van	  de	  mensen	  en	  van	  de	  vegetatie,	  bv.	  wanneer	  Cora	  de	  

begroeiingen	  in	  de	  tuinen	  aan	  de	  Surinderstraat	  6	  beschrijft,	  waar	  zij,	  in	  Lijken	  

op	  Liefde,	  naar	  toe	  gaat	  om	  het	  huis	  van	  de	  vermoorde	  An	  en,	  later,	  dat	  van	  

Onno	  te	  zien.	  Een	  buurvrouw	  vraagt	  haar	  wie	  ze	  zoekt.	  Ik	  citeer:	  	  

Ze	  had	  maar	  gezegd,	  dat	  ze	  had	  gehoord	  dat	  op	  dat	  adres	  konufruku-‐tete	  

groeide	  en	  dat	  zij	  er	  wat	  van	  nodig	  had.	  Inderdaad	  had	  ze	  die	  liaan	  

weelderig	  om	  de	  pilaren	  van	  het	  huis	  zien	  slingeren.	  En	  ook	  stond	  ze	  het	  

bloedrood	  van	  de	  tamusi-‐tulata	  te	  bekijken	  (	  p.	  292).	  [..]	  Voor	  de	  deur	  

van	  het	  huis	  (van	  Onno)	  en	  bij	  de	  poort	  bloeiden	  mooie	  witte	  en	  roze	  

kotomisi	  (p.	  293).	  	  

Ook	  de	  tederheid	  tussen	  de	  twee	  zo	  verschillende	  broers	  in	  Gewaagd	  Leven,	  

Hagith	  en	  Onno	  Mus,	  is	  breekbaar,	  sensueel,	  prachtig	  beschreven.	  De	  relatie	  
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tussen	  de	  Paraan	  Herman,	  natuurgenezer	  en	  aborteur,	  en	  de	  dogla	  

huishoudster	  Cora,	  die	  allebei	  door	  schaduwen	  omringd	  in	  het	  leven	  staan	  

breekt	  je	  hart:	  als	  blijk	  van	  trouw	  geeft	  Herman	  Cora	  een	  blikken	  voedsel	  

trommeltje	  mee	  op	  haar	  wereldreis,	  waarin	  het	  eten	  –	  batjauw	  met	  

aardvruchten-‐	  	  als	  ze	  het	  na	  drie	  dagen	  opent,	  geheel	  bedorven	  is.	  Die	  paradox	  

tussen	  geweld	  en	  tederheid	  is	  een	  belangrijk	  thema	  in	  de	  trilogie	  en	  

weerspiegelt	  het	  Surinaamse	  leven.	  	  

Ad	  3.	  Het	  meest	  heb	  ik	  genoten	  van	  de	  beschrijvingen	  van	  de	  gedachten	  en	  de	  

wederwaardigheden	  van	  de	  verschillende	  protagonisten	  met	  de	  Surinaamse	  

samenleving,	  die	  samenleving	  die	  zo	  mooi	  en	  dierbaar	  en	  tegelijkertijd	  zo	  

ondragelijk	  is.	  Etniciteit,	  gender,	  klasse,	  seksualiteit:	  ook	  hier	  is	  weer	  sprake	  van	  

en	  rijk	  geweven	  tapijt,	  waarbij	  je	  steeds	  op	  een	  onnadrukkelijke	  en	  

vanzelfsprekende	  manier	  complexiteit	  toont.	  Je	  laat	  de	  rijke	  etnische	  

geschakeerdheid	  van	  de	  Surinaamse	  samenleving	  zien	  -‐	  Paranen,	  

Hindoestanen,	  Creolen,	  Javanen,	  Dogla’s,	  buru’s,	  Hollanders,	  ‘zoutwater-‐	  

Chinezen’,	  rooie	  bosnegers;	  ze	  komen	  allemaal	  voorbij,	  in	  al	  hun	  relaties	  tot	  

elkaar:	  biologische	  vader,	  halfbroer,	  adoptieve	  zus,	  binnen-‐	  of	  buitenvrouw.	  

Het	  gaat	  ook	  over	  de	  relaties	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen:	  de	  ontembare	  

honger	  van	  mannen	  naar	  buitenvrouwen;	  hoe	  middenklasse	  vrouwen	  erin	  

slagen	  zichzelf	  ervan	  te	  overtuigen	  om	  toch	  bij	  die	  man	  te	  blijven;	  hoe	  het	  hele	  

gezin	  onder	  het	  dubbele	  gezinsleven	  van	  de	  echtgenoot/	  vader	  lijdt.	  Ook	  de	  

uiteenlopende	  manieren	  van	  leven	  in	  verschillende	  klassen	  komt	  aan	  de	  orde.	  

Laat	  ik	  tenslotte	  inzoomen	  op	  het	  tribunaal	  over	  de	  December	  moorden,	  een	  

sleutelmetafoor	  die	  door	  de	  hele	  cyclus	  heenloopt,	  en	  dat	  uiteindelijk	  ontaardt	  

in	  een	  onontwarbare	  kluwen	  van	  elkaar	  beschuldigende	  personen	  en	  partijen.	  

Ik	  citeer	  uit	  Lijken	  op	  Liefde:	  	  
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“Op	  de	  radio	  was	  te	  horen	  dat	  de	  mensen	  vonden	  dat	  ‘gerechtigheid’	  

uiteindelijk	  moest	  zegevieren.	  In	  de	  stadsbussen	  werd	  beweerd	  dat	  een	  

gemeenschap	  die	  mensenmoordenaars	  beschermt	  ongezond	  is	  en	  

onveilig.	  [..].	  Het	  was	  zoals	  de	  kranten	  dagelijks	  meldden:	  Surinamers	  

willen	  de	  eenentwintigste	  eeuw	  eerbaar	  beginnen”	  (p.	  294,	  mijn	  

cursivering).	  	  

Ook	  in	  het	  licht	  van	  de	  aanstaande	  verkiezingen	  op	  25	  Mei,	  houd	  je	  de	  

lezer	  hiermee	  een	  pijnlijke	  spiegel	  voor:	  dit	  is	  wie	  we	  hadden	  willen	  zijn,	  nl.	  een	  

volk	  dat	  niet	  met	  ongerechtigheid	  wilde	  leven	  en	  dat	  is	  ons	  niet	  gelukt;	  we	  zijn	  

niet	  eerbaar	  geworden.	  We	  zijn	  verstrikt	  geraakt	  in	  onze	  eigen	  spinsels,	  in	  de	  

materiële	  voordelen	  die	  ons	  voorgehouden	  zijn	  door	  de	  machthebbers,	  de	  

meest	  geliefde	  “zonen	  van	  het	  volk”,	  zoals	  ik	  elders	  beschreven	  heb	  in	  “De	  

firma	  B	  &	  B”	  in	  de	  bundel	  Suriname	  en	  ik	  (Beijer	  en	  Leerdam,	  red.	  2010).	  	  

Ik	  heb	  de	  romans	  met	  ingehouden	  adem	  gelezen.	  Jouw	  boeken	  zijn	  het	  naast	  

gelegen	  middel	  om	  even	  in	  Suriname	  te	  zijn,	  als	  ik	  er	  niet	  naar	  toe	  kan;	  je	  hebt	  

het	  breekbare,	  warme,	  wrede	  Surinaamse	  leven	  gevangen.	  	  Waarde	  Astrid,	  de	  

tijd	  die	  me	  vanavond	  gegeven	  is,	  is	  te	  kort,	  en	  ik	  zou	  veel	  meer	  tijd	  hebben	  

willen	  om	  je	  te	  vertellen	  hoe	  ongeëvenaard	  je	  werk	  is;	  hoeveel	  ik	  van	  je	  geleerd	  

en	  genoten	  heb.	  ik	  	  hoop	  dat	  we	  nog	  meer	  van	  je	  tegemoet	  mogen	  zien,	  poëzie	  

en	  proza.	  Ik	  denk	  dat	  ik	  voor	  méér	  mensen	  dan	  alleen	  mezelf	  spreek	  ,	  als	  ik	  zeg	  

dat	  we	  je	  stem	  gemist	  hebben,	  de	  laatste	  jaren.	  	  

Ik	  wens	  je	  het	  allerbeste	  toe,	  en	  hoop	  dat	  het	  niet	  weer	  achtentwintig	  jaar	  gaat	  

duren,	  eer	  ik	  je	  wéér	  zie.	  Nanga	  bun	  bigi	  lespeki,	  waka	  bun,	  sisa.	  

Prof.	  dr.	  Gloria	  Wekker	  
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