
»Het talent «
Tessa

Leuwsha

TessaLeuwsha (Am-
sterdam,1967) vertrok
nahaarstudievoor
de liefdenaarSuri-

name.Naderomans ‘De
Parbo-blues’ (2005) en
‘Solo, een liefde’ (2009)
verscheen in2015haar
eerstenon-fictieboek.
‘Fansi’s stilte’ gaatover
dezoektochtnaarhet
levenvanFancelyne
EvelyneCummings,
degrootmoedervan

Leuwsha.PasalsFansi
dik indezeventig is

verlaat zeSurinameen
verhuist zenaarNeder-
land,waarhaarnegen
kinderenzichal eerder
vestigden.Maarwie is
dezezwijgzamevrouw

eigenlijk?

Zewonenof zijnopgegroeid inNederland,maarSuriname is
nooit verweg.Het talent, debestsellerschrijver endegrande
dame:bij dezeSurinaams-Nederlandse schrijvers speelt de
zoektochtnaarhunwortels in een rijk, somsduister verleden
eenbelangrijke rol. Zesportretten. DoorEvaSchuurmans
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» Fansi’s stilte «
Atlas Contact,

2015
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» De
grande dame «

Ellen 
Ombre 

Ellen Ombre (Parama-
ribo, 1948) debuteerde

in 1992 met de ver-
halenbundel ‘Maal-
stroom’; haar eerste

roman verscheen
in 2004 (‘Negerjood 

in moederland’).
Haar tweede roman, 

‘Erfgoed’ (2014), 
vertelt het verhaal 

van Lakshmi Kanhai, 
die in Nederland 

samenwoont met haar
moeder. Als Lakshmi
na een korte affaire

zwanger raakt, besluit 
ze het kind te houden. 

Na de geboorte ontdekt
ze de parallellen met 

haar eigen ontstaans-
geschiedenis: ook 

háár vader verdween 
uit beeld. Ze wordt 
nieuwsgierig naar

hem en zoekt hem op 
in Suriname, maar dat 

brengt meer teweeg 
dan ze vooraf dacht.

» Erfgoed «
Nijgh & Van Ditmar, 

2014
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»De belofte «
Karin

Amatmoekrim

KarinAmatmoekrim
(Paramaribo,1976)

studeerdepsychologie
enmoderne letterkun-
deaandeUniversiteit
vanAmsterdamvoor
ze in2004debuteerde
met ‘Hetknipperle-
ven’. In ‘Demanvan
veel’ (2013),haar

vijfde roman,belicht
zehet levenvande
Surinaamseverzets-
strijderAntondeKom
(1898-1945).Diewordt,
alsantikoloniaal,

zonderprocesgevan-
gengezet enmetzijn
gezinnaarNederland
verbannen.Ze leiden
ereen leven inarmoe,
enbovendienwordtDe
Komin1939gedwon-
genopgenomen in
eenpsychiatrische
kliniek.Tijdenszijn
verblijfdaardringt
hetverledenzichaan

hemop.
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»Deman van veel «
Prometheus,

2013
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»De bestseller-
schrijver «
Cynthia
McLeod

CynthiaMcLeod
(Paramaribo,1936)
werdgeborenals

vierdekindvanJohan
Ferrier,deeerste
presidentvande

republiekSuriname.
Haardebuut, ‘Hoe
duurwasdesuiker’,
kwamuit in1987en

werdverfilmdin2013.
Metditboekschetst
McLeodeenportret
vanhet levenopeen
grote suikerplantage
aanheteindevande
18deeeuw.Hoewelde
zusjesSarithenElza
beschermdopgroeien
ineenrijkeplanters-
familie, komenze toch
inaanrakingmetde

Boni-oorlogen.

»Hoe duur
was de suiker «
Conserve,
2013
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»Demeester-
verteller «
Rihana

Jamaludin

RihanaJamaludin(Pa-
ramaribo,1959)werkte

alskunstenaaren
docentvoorzezichtoe-
legdeophetschrijven.
Haardebuutroman,

‘DeZwarteLord’(2009),
speeltzichafinhetSuri-
namevande19deeeuw.
ReginaWinterwordt
grootgebrachtineen

pleeggezininDenBosch.
Overhaarafkomst

weetzeweinig,behalve
datzewerdgeborenin
Suriname.Alszedekans
krijgtdaarlestegaan
gevenaanderijkekleur-
lingWaltherBlackwell,
dievanzijnvadereen

plantageerfde,grijptze
diemetmeteenaan.

»DeZwarte Lord «
LMPublishers,

2009
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»De gelauwerde «
Astrid
Roemer

AstridRoemer (Para-
maribo,1947)kreeg
dit jaardeP.C.Hooft-
prijs toegekendomdat
haar romansvolgens
de jurynietalleen

‘scherpeenrelevante
interventies inhet

publiekedebat’,maar
ook ‘complexeverbeel-
dingenvandegeschie-
denis vanSuriname’
zijn.Methaar tweede
roman, ‘Overdegekte
vaneenvrouw’ (1982),
eenzoektochtnaarde
vrouwelijke identiteit,
brakzedoor inNeder-
land.Noenkaslaagt
erniet inhetgeluk te
vinden.Naeenhuwe-
lijkmeteenagressieve
man, tal vanmislukte
relaties, eenabor-
tusendedoodvan

haarmoedervindt ze
eindelijk rust, bijhaar
vriendinGabriëlle.

»Over de gekte
van een vrouw «
Prometheus,

2016
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