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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DUBBELBLOED
WINNAAR VAN DE OPZIJ LITERATUURPRIJS 2018De pijn is scherp en
snijdend als mijn oudere Surinaamse nicht zonder enige aanleiding haar
naaldhak in mijn rug plant.'Je moet niet denken dat je beter bent omdat je wit
bent.'Ik ben tien jaar en begrijp er niets van. Ze heeft haar punt gemaakt en
het doet zeer.Etchica is een dubbelbloed, kind van een Surinaams-creoolse
vader en een Nederlandse moeder. Lang is zij zich niet bewust van haar
moksi, haar gemengde afkomst. Als opgroeiend meisje is zij onwetend en
naïef, als twintiger onbekommerd met een twist van verwarring. Pas na de
geboorte van haar zoon op haar dertigste wordt zij nieuwsgierig naar haar
dubbele achtergrond.Na het overlijden van haar vader groeit het verlangen
meer te weten over haar creoolse afkomst. Haar oma uit Drenthe biedt liefde
en bescherming in een oer-Hollandse omgeving. Maar als ook haar
Surinaamse oma, die zij nooit echt heeft gekend, het leven laat, vreest
Etchica een deel van de familiegeschiedenis en daarmee een deel van
zichzelf kwijt te raken. Ze besluit op zoek te gaan naar haar Surinaamse
wortels, naar de familie voor wie zij een vreemde is, in het land waar ze nooit
eerder is geweest.Etchica ervaart dat zij als moksi uiteindelijk nergens bij
hoort, niet bij haar Nederlandse witte familie, niet bij haar Surinaamse zwarte
familie. Tegelijk beseft ze dat zij als dubbelbloed het beste van twee culturen
in zich draagt, dat onafhankelijkheid en zelfstandigheid belangrijker zijn dan
afkomst en kleur.Dubbelbloed is het autobiografische verhaal van
ondernemer, blogger en schrijver Etchica Voorn. In haar boek beschrijft zij
vanuit haar bi-raciale achtergrond haar zoektocht naar de eigen identiteit.Lof
vooraf:'Vroeger werd ik altijd aangesproken als halfbloedje. Ik heb dat
overigens nooit als negatief ervaren. Toen Etchica mij voor het eerst op
'dubbelbloed' attendeerde, voelde dat als een enorme verrijking. Afkomstig
zijn uit twee culturen zie ik als pure rijkdom!' - Diana Matroos'Haar thema is
sterk en gedurfd. Ze pakt het ook heel eigenzinnig en authentiek aan. Niets
dan lof daarvoor. Het opent opnieuw je ogen.' - Koos van den Kerkhof
DUBBELBLOED | RADIO 1
Radio 1 duikt deze zomer in de platenkast van Belgen met buitenlandse
roots. Layla El-Dekmak ontvangt een 'dubbelbloed': Belgen die door hun
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familiegeschiedenis. Etchica is een dubbelbloed, kind van een
Surinaams-creoolse vader en een Nederlandse moeder. Lang is zij zich niet
bewust van haar moksi, haar gemengde afkomst. Dubbelbloed (paperback).
WINNAAR VAN DE OPZIJ LITERATUURPRIJS 2018De pijn is scherp en
snijdend als mijn oudere Surinaamse nicht zonder enige aanleiding haar
naaldhak. Leven tussen 'zwartje' en 'laiverd' Van onzeker kind tot trotse
vrouw uit twee culturen. 'Ik ben een halfbloedje, mijn vader is Surinaams en
mijn moeder. De Nederlandse uitgeverij In de Knipscheer presenteert in het
kader van het Kwaku Summer Festival de muzikale theatervoorstelling
'Dubbelbloed', met Etchica Voorn. Dubbelbloed. De pijn is scherp en
snijdend als mijn oudere Surinaamse nicht zonder enige aanleiding haar
naaldhak in mijn rug plant.'Je moet niet denken dat je beter. Etchica Voorn Dubbelbloed Etchica Voorn Dubbelbloed Biografische roman Suriname Nederland Gebrocheerd in omslag met flappen, 192 blz., € 17,50 ISBN
978-90. PROLOOG 'Ik ben een halfbloedje, mijn vader is Surinaams en mijn
moeder Nederlands.' Zo begon ik een spreekbeurt op de lagere school.
Waarom heet het geen twee. Van de hand van Etchica Voorn verschijnt op 3
september 2017 het debuutroman Dubbelbloed. Het wordt uitgegeven bij
Uitgeverij In de Knipscheer en gelanceerd op een. Etchica Voorn
Dubbelbloed Biografische roman Suriname - Nederland Gebrocheerd in
omslag met flappen, 176 blz., € 17,50 ISBN 978-90-6265-969-2 Presentatie
3. De winnaar van de OPZIJ Literatuurprijs 2018 is Etchica Voorn met
Dubbelbloed (Uitgeverij In de Knipscheer). De winnaar van de OPZIJ
Literatuurprijs 2018 werd 3 juli. Met haar roman 'Dubbelbloed' won Etchica
Voorn tot haar grote verrassing de Opzij Literatuurprijs 2018. WINNAAR
VAN DE OPZIJ LITERATUURPRIJS 2018 De pijn is scherp en snijdend als
mijn oudere Surinaamse nicht zonder enige aanleiding haar naaldhak in...
The latest Tweets from Dounia El Baraka (@dubbelbloed). Haagse
wereldburger | aanjagen, coördineren en verbinden I Joost én Tijmen de
Boer ? dubbelbloed. The. Dubbelbloed, dat is het thema voor deze editie
van Babs' Woordsalon: de benaming voor kinderen met twee of meerdere
culturele identiteiten in hun bagage. Door de.
DUBBELBLOED
Dinsdagavond 3 juli 2018 is op een feestelijke bijeenkomst in EYE
Amsterdam uit de shortlist van tien genomineerden Etchica Voorn met haar
prozadebuut 'Dubbelbloed. Etchica Voorn Dubbelbloed Recensie ????
Waardering en Informatie. Mooi, boeiend en confronterend debuut van
Etchica Voorn - Dubbelbloed Neske Beks heeft 'dubbelbloed'. Toch weet ze
meer over haar witte Europese geschiedenis dan over het zwarte Afrikaanse
deel van haar identiteit. Wit. 3 juli 2018 | De winnaar van de OPZIJ
literatuurprijs 2018 is Etchica Voorn met Dubbelbloed (In de Knipscheer). Dit
werd vanavond bekendgemaakt in het. Dubbelbloed (niks halfbloed) door
Cees Luckhardt. Dubbelbloed is de eerste roman die heel persoonlijk en
zeer herkenbaar de witte onschuld, kleurblindheid en 'wit. Zwarte mannen
hebben een grote. Blanke niet.Hun scooter is meestal kleiner.Blanke
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vrouwen zijn een makkelijke prooi. Zwarte niet.Die springen sneller
Dubbelbloed - Etchica Voorn (2017) op BoekMeter.nl. Je kunt ook inloggen
door je aan te melden met je account van één van de volgende sites: De
later bedachte term 'dubbelbloed' is weliswaar iets beter, maar verdient ook
niet de voorkeur omdat het toch refereert aan 'bloedvermenging'. Sigrid
Kaag gaat op Zondag 30 september in op de vraag hoe maatschappelijke
ontwikkelingen zich verhouden tot mensenrechten en het belang van
wederzijds respect en. Etchica Voorn / Dubbelbloed. Etchica is een
dubbelbloed, kind van een Surinaams-creoolse vader en een Nederlandse
moeder. Lang is zij zich niet bewust van haar moksi. De Amsterdamse
Etchica Voorn brengt op 3 september 2017 haar debuut "Dubbelbloed" uit.
Een roman gevuld met ervaringen en onderwerpen die haar identiteit
hebben. Etchica Voorn heeft met Dubbelbloed de Opzij Literatuurprijs 2018
gewonnen. Dat is gisteravond in filmmuseum EYE te Amsterdam
bekendgemaakt. De prijs, een Ik ben Jurnyce, ik ben nu 16 jaar en ik woon
in Amsterdam -west. Ik ben een west-side chickie, west side till i die! In west
wonen… Vrijdag 3 november- 14.00-15.00 uur Op Paperback Radio heeft
Peter de Rijk een interview met Etchica Voorn een interview over haar
debuut Dubbelbloed, een.
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