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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Ik ga strÐden moeder : gekozen gedichten / Astrid H. Roemer ; bezorgd door Koos van den Kerkhof. Eerste uitgave, Haarlem : In de Knipscheer, 2021. - 136 pagina's ; 22 cm.
Keuze uit de poëzie van de Nederlandse schrijfster en dichter van Surinaamse herkomst (1947), die ook
dekolonisatieromans en liederen schreef en in 2016 de P.C. Hooftprijs ontving. In 2021 ontving zij ook de
Prijs der Nederlandse Letteren en ontstond bij de toekenning ervan ophef wegens haar woord van dank aan
Desi Bouterse, die in 2019 werd veroordeeld wegens de Decembermoorden. De gedichten, in totaal zo'n 80,
zijn bij elkaar gebracht uit eerdere bundels en literaire tijdschriften. Verscheidene gaan over de zwarte
Surinamer die zich niet thuis voelt in Nederland en de 'roze blagen die mij om mijn huidskleur plagen'.
Andere gaan over liefde en andere ontroerende onderwerpen. De gedichten hebben kracht, maar krijgen
vooral kleur als ze worden voorgedragen, zoals bleek bij podiumoptredens van de schrijfster. De
geëngageerde ondertoon komt het literaire gehalte niet altijd ten goede. In zijn verhelderende inleiding gaat
de samensteller in op de aandacht voor het slavernijverleden in het werk van Roemer. De bundel zal vooral
in de smaak vallen bij mensen die geïnteresseerd zijn in de invloed van de Surinaamse geschiedenis in de
Nederlandstalige poëzie.
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