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DANKWOORD D 

Mett deze dissertatie kan ik mijn promotieonderzoek eindelijk afsluiten. Een veel 
langerr traject dan ik me had voorgenomen maar daarom niet minder de moeite 
waardd Op mijn weg naar dit 'promoriepunt' ben ik geplaagd door veel wikken 
enn wegen, frustraties en momenten van onzekerheid Tegelijkertijd waren er ook 
veell  mooie zijwegen (met als mooiste ervaring: de geboorte van mijn derde 
kind),, onverwachte uitdagingen en uitdieping van mijn kennis en ervaringen. Als 
ikk de balans op maak heeft deze expeditie absoluut bijgedragen tot verrijking van 
mijnn leven. 
Sociaall  onderzoek is geen individuele aangelegenheid, maar vooral het product 
vann afstemming, meevoelen, dus van samenwerking. Daarom dit dankwoord 
aann al de personen die mij in de afgelopen periode, op welke manier dan ook, 
hebbenn ondersteund, begeleid, aangemoedigd en gesterkt in mijn keuzen en be-
sluiten.. Van veel mensen kan ik de namen niet hardop uitspreken omdat ze 
anoniemee respondenten zijn. In mijn gedachten zijn ze wel gegrift Elk van hen 
hebb ik ervaren als een bijzondere persoon. KGran tang. Woorden van dank zullen 
mijj  altijd te kort schieten. 
Hoee zou ik er doorheen gekomen zijn zonder de dagelijkse liefde, steun en begrip 
vann Jimmy Narain, mijn levenspartner en onze fantastische kinderen: Shivanny, 
Raitzaa en Denzel? 
Dankk aan mijn ouders die mij vooral hebben geleerd om simpel en met veel 
humorr om te gaan met de complexiteit van het leven. Mijn moeder, Amini Terborg 
-- Singotiko die zonder vragen, altijd voor me klaar staat en mijn grote voorbeeld 
iss in vele opzichten. Mijn vader, Oscar Terborg, een grote Surinamer, die mijn 
promotiee niet meer meemaakt maar nog steeds mijn 'guardian angel' is. Ook ma 
Narainn is er jammer genoeg niet meer bij, maar ze zal altijd in mijn gedachten 
blijvenn voortleven als een bijzondere en moedige vrouw. Veel steun heb ik gehad 
vann Omar en Doreen Terborg, die tijdens mijn perioden van afwezigheid mijn 
kinderenn vaak met liefde hebben helpen opvangen. Lukt Notohardjo, mijn vriendin 
voorr het leven, Joe, Brett en Archie bedankt voor jullie liefdevolle opvang en 
troostt op momenten dat ik het in Nederland niet zag zitten omdat ik verschrik-
kelijkee heimwee had naar mijn gezin en naar de zon. Ook dank aan Renold 
Terborg.. Zonder aarzelen was je er altijd als ik weer eens een beroep op je deed 
Dankk aan mijn zusters, mijn broer en de restvan mijn grote familie en schoonfamilie 
inn Nederland Jullie ondersteuning, op welke manier dan ook, heb ik zeer ge-
waardeerdd Vooral de gezellige familiefeesten waren een welkome afleiding. 

Inn het Veld' heb ik van vele mensen ondersteuning gehad. Zonder anderen te 
kortt te doen wil ik vooral bedanken: Theo Iinscheer, Harvey van Ommeren, 
Glennn Leckie, Dr. S. Sadal (nu wijlen), dhr. Prade, Juanita Altenberg, 
Kennethh Burnet, Christien Polak, Siene Proeve, Elly Purperhart, 
Haroldd Jap A Joe, Jeanette Denz, Glenn Uiterloo, Jennifer Silos, Martelise Eersel, 
Muriell  Narain, Tineke Sumter. Op belangrijke momenten heb ik gebruik mogen 



makenn van julli e informatie en faciliteiten en waren julli e behulpzaam bij het leggen 
vann contact met respondenten of boden julli e de gelegenheid om een groter 
publiekk te bereiken. 
Toenn ik in Suriname vrij eenzaam bezig was met het schrijven van mijn eerste 
conceptt heb ik vaak, met een sterk gevoel van gemis, teruggedacht aan mijn 
kamergenotenn op het Antropologisch-Sociologisch Centrum(ASC): 
Anitaa Vermeulen, Huub Evereart en later ook Marie-Trees Meereboom. 
Julliee waren goede luisteraars en altijd bereid tot feedback. Aspha Bijnaar was 
altijdd nieuwsgierig naar mijn onderzoekservaringen, wat een goede gelegenheid 
boodd voor reflectie. Ada Tieman en Maartje Uneputty van het Secretariaat van 
hett ASC: bedankt voor julli e geduld, als ik weer eens voor de zoveelste keer een 
beroepp deed op julli e diensten. Hanna Jap A Joe was een grote hulp toen ik de 
transcriptiee van interviews niet meer zelf aankon. 

Opp Mayke Kromhout ben ik trots en wil haar vooral bedanken voor haar inspi-
rerendee voorbeeld als eerste gepromoveerde vrouwelijke socioloog van de Anton 
dee Kom Universiteit. 
Veell  dank ben ik verschuldigd aan mijn begeleiders Humphrey Lamur en 
Gertt Hekma van wie ik vooral in de cruciale afrondingsfase veel steun heb mogen 
ontvangen.. Jullie waren altijd bereid naar mijn standpunten te luisteren en deze 
kritischh te beoordelen. Met veel geduld bleven julli e er vertrouwen in hebben dat 
ikk het zou afmaken, ook toen ik besloot terug te gaan naar Suriname en daar 
voortdurendd verwikkeld raakte in andere projekten. Jullie waren degenen die mij 
steedss weer terugvoerden op het spoor van de promotie als ik daar te ver van 
afdwaalde. . 

Gloriaa Wekker, heel erg bedankt voor je kritische begeleiding en steun. Onze ge-
dachtenwisseling,, zowel persoonlijk als via e-mail, is ongetwijfeld een verrijking 
geweestt van mijn bestaande inzichten. Bedankt Joop Vemooy en Mildred Caprino 
voorr het meelezen van mijn manuscript. Jullie inzichten en suggesties waren zeer 
waardevol. . 
Specialee dank wil ik uitbrengen aan Siegmien Staphorst, die vanaf het begin tot 
hett eind nauw betrokken was bij mijn promotieonderzoek. Ze spaarde tijd noch 
moeitee om contacten voor mij te leggen, mijn manuscript grondig te lezen en 
boodd mij diverse mogelijkheden om mijn inzichten in de praktijk te toetsen en 
verderr te ontwikkelen. 

Veell  dank aan Maureen Silos. Op een moeilijk moment in het schrijfproces voorzag 
zijj  mij van de juiste literatuur en stimuleerde mij in het leggen van de juiste accenten. 
Mett Rita Grauw kon ik op de gezellige zondagmorgenwandelingen mijn hoofd 
luchten'' en vooral met veel humor de man-vrouwrelatie analyseren. 
Waarderingg wü ik uitspreken voor alle vrouwen en mannen met wie ik in de loop 
derr jaren, in het kader van diverse discussiebijeenkomsten en projecten, heb mogen 
samenwerkenn en die mij steeds hebben gevoed met ideeën, stof hebben aange-
dragenn voor overdenking en belangrijke inspiratiebronnen zijn geweest Een bij-
zonderee plek in mijn herinneringen hebben de jongeren, met wie ik zo prettig heb 
samengewerktt in het project jongeren voor gezonde partoerrelatieŝ 



julli ee enthousiasme en grote drang tot positieve verandering geven hoop op een 
beteree toekomst voor Suriname. Hedwig Goede heeft mij steeds aangemoedigd 
inn het vergroten van mijn deskundigheid en bood mij de ruimte om binnen Pro-
Healthh een speciaal onderzoeksprogramma gericht op reproductieve gezondheid 
enn seksualiteit te ontwikkelen, wat ongetwijfeld ook van nut is geweest voor mijn 
promotieonderzoek. . 
Veell  dank ben ik verschuldigd aan degenen die met veel voortvarendheid hebben 
gewerktt aan de technische afwerking van het manuscript. Aan Chandra van 
Binnendijkk en Joan Rellum wil ik dankzeggen voor respectievelijk het redigeren 
enn het screenen van de tekst op de Nederlandse spelling. Eddy van der Hilst was 
niett alleen een goede informant tijdens mijn veldwerk maar ook een grote hulp 
bijj  het correct spellen van de teksten in het Sranan. Annette Tjon Sie Fat zorgde 
mett veel vaardigheid ervoor, dat ik binnen een zeer kort tijdsbestek kon beschikken 
overr de engelse vertaling van de samenvatting. 
Dee heer Wijsman van Drukkerij Paramaribo heeft niets nagelaten om ook onder 
minderr gunstige omstandigheden, een prachtig product af te leveren. Geduldig 
enn vaardig stond Jenny Muntslag me bij in het persklaar maken van mijn manu-
scriptt Veel waardering heb ik voor Roy Ritfeld die met enthousiasme en grote 
creativiteitt een ontwerp maakte voor de omslag. 
Bijzonderee dank gaat uit naar het ProHealth team: Carol Jurgens, 
Denisee Pahalwakhan, Mariet Jordaan, Rugia Kluivert, Gilbert Kempes, 
Nancyy Gooding, Sahinsa Rampersad en Pearl Playfair. Jullie begrip, ondersteu-
ningg en extra inzet hebben het mogelijk gemaakt dat ik tussen de drukke bedrijven 
doorr tijd heb kunnen vrijmaken voor het afronden van mijn proefschrift. 

Ditt boek draag ik op aan mijn kinderen opdat zij altijd 'hongerig' blijven naar 
meerr kennis over Suriname. Dit boek draag ik ook op aan alle vrouwen en man-
nenn die hun levensverhalen, emoties en toekomstdromen met mij wilden delen. 
Zonderr jullie openheid en vertrouwen was deze studie nimmer tot stand gekomen. 
Latenn wij met elkaar de moed opbrengen om te kiezen voor wat werkelijk belang-
rijkk is en onze ziel raakt Dan zullen we voor altijd omhuld zijn met liefde en 
kracht t 

JuliaJulia Terborg 




