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Voorwoord 

Een onderzoek van dit formaat doe je niet alleen. Ik herinner mij nog de 
avonden in Nederland dat ik werkte aan de onderzoeksopzet en mij lang-
zaam realiseerde wat dit zou betekenen. De eerste opzet is besproken met 
prof. dr. Gloria Wekker. Haar vertrouwen en verwachtingen vormen de ab-
solute aanzet tot deze studie. Gloria stemde in met een brief aan de Vreem-
delingendienst in Paramaribo. Deze brief heeft op vele wankele bureautjes 
van ministeries gelegen en ‘krakende’ kantoordeuren geopend. Daarvoor ben 
ik haar dankbaar. 
 
Graag wil ik de volgende personen bedanken.  
 
Mijn promotoren prof. dr. I.S.A. Baud en prof. dr. G.A. de Bruijne voor hun 
waardevolle steun en kritiek. De gesprekken - nadat ik het veldwerk zelfstan-
dig had verricht - in Amsterdam en Paramaribo zijn voor mij een grote steun 
geweest en hebben mij steeds het gevoel gegeven op de goede weg te zijn. 
Ook de gesprekken met Ad de Bruijne op de veranda bij mevrouw Ingrid 
Baptista hebben mij inzicht gegeven hoe een onderzoeker eerdere besluiten 
kan herzien. Soms had ik het geluk dat Isa even in Suriname was en een uur-
tje voor me vrijmaakte. Dat waren heerlijke momenten. 
 
Veel dank ben ik verschuldigd aan Siegmien Staphorst en Joyce Ooft van de 
Nationale Vrouwen Beweging. Zij hebben mij met open armen ontvangen. 
Vooral de gesprekken met Siegmien hadden een buitengewoon hartelijk 
karakter en ik heb altijd het gevoel gehad dat ‘geen berg te hoog’ was dit 
onderzoek tot een goed einde te brengen. Chandra van Binnendijk moet ik 
bedanken voor de periode dat wij mijn eerste teksten doornamen en zij mij 
van waardevolle adviezen voorzag. Sieglien Spier wil ik bedanken voor de 
mogelijkheden die zij bood in het vrouwendocumentatiecentrum te werken. 
Ricardo Carrot wil bedanken voor de redactie van mijn artikelen in de Ware 
Tijd. 
 
Drs. Bettie Cederboom en Marilyn Aaron (MA) zijn in 2002-2003 zeer waar-
devolle gesprekspartners geweest. Zij hebben mij geholpen inzicht te krijgen 
in de Afro-Surinaamse vrouw en cultuur en met hen kreeg ik mijn eerste 
inzichten in ‘betrokkenheden met diaspora’. Geregeld spraken wij in mijn 
huisje af, waar de vrouwen na een gezellige lunch zich konden buigen over 
de levensgeschiedenissen. Wat hebben wij gestoeid met het materiaal. Zeker 
ben ik deze dames dankbaar voor de inzichten in de ‘gevoeligheden’ in de 
teksten. Deze ‘gevoeligheden’ bleken in latere fasen van studie uitermate 
belangrijk voor de analyses. Deze vrouwen hebben mij tevens vooruit gehol-
pen met het krijgen nieuwe respondenten. Mijn dank. 
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Geregeld tijdens mijn onderzoekstijd bezocht ik de Universiteit van Surina-
me en sprak er met drs. Loes Monsels en drs. Josee Artist. Deze gesprekken 
hadden niet alleen een prettig karakter, ik had ook de indruk onder vakgeno-
ten te zijn en de Surinaamse samenleving als een ‘buitenstaander’ te kunnen 
bespreken. Zeer prettig is het als mensen in je onderzoek geïnteresseerd zijn 
en je vragen naar je vorderingen. Ik heb mij in hun aanwezigheid altijd pret-
tig gevoeld. Ook de gesprekken die later volgden met dr. Marten Schalkwijk 
waren prettig en  informatief. 
 
Dr. Anouk de Koning moet apart worden vermeld. Anouk heb ik leren ken-
nen via Ad de Bruijne en zij heeft mij gedurende een klein jaar bijgestaan. 
Met Anouk heb ik eerdere versies van teksten doorgenomen en wij hebben 
verschillende middagen gesproken over de vorderingen van het onderzoek. 
Anouk heeft mij ontzettend geholpen en bracht het onderzoek naar vormen 
van diasporic belonging . Daarvoor ben ik haar dankbaar. Ook de gesprekken 
met dr. Rivke Jaffe hebben aan dit onderzoek een belangrijke bijdrage gele-
verd. 
 
Bij aankomst in Suriname eind 2002 ben ik zeer prettig ontvangen door 
Trees Soemoredjo. Zij beantwoordde mijn vragen en hielp mij op weg. Via 
Trees ben ik aan een woning gekomen, zij verwees mij naar ministeries, in-
stellingen en organisaties waardoor ik in sneltreinvaart met belangrijke ‘ver-
wijzers’ in contact kwam. Via haar had ik de beste slager, bakker, kapper, 
huisarts, videotheek, fietsenverhuurder, kroeg, restaurant en masseur. Zo 
iemand als Trees gun ik iedereen die onderzoek doet in onbekende streken. 
Zij heeft mij voorgesteld aan haar familie, wat heeft geleid tot knusse midda-
gen en avonden met de ‘meisjes’ Soemoredjo. Oma, Mien, Lucia en Painie 
moeten worden vermeld als ‘gevallen engelen’. Hoewel ik met jullie echtge-
noten minder contact heb gehad, wil ik ook hen bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen. 
 
Voor achtergrondinformatie ben ik verschillende personen en instanties zeer 
erkentelijk. Directie en medewerkers van het Algemeen Bureau voor Statis-
tiek Suriname, medewerkers van het Ministerie van Sociale Zaken, medewer-
kers van het Ministerie van Arbeid, medewerkers van het Ministerie van 
Onderwijs en Volksontwikkeling, afdeling Cultuur, directie en medewerkers 
van de Naksmuziekschool, medewerkers van de Volksmuziekschool, ge-
meentebestuur Duta Watjana, directie B-SuriNed, medewerkers van Tori 
Oso, medewerkers van Otra, medewerkers van Vereniging van Reizigers, 
directie Service Bureau Suriname (CoSur), medewerkers Fiti Fu Wini en 
Stichting Tata Kwasi.   
 
In Nederland heb ik in het bijzonder veel hulp gehad van medewerkers van 
het IIAV, KITLV en het KIT die mij met ‘beide handen’ hebben geholpen. 
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Ik herinner mij nog goed hoe ik soms radeloos deze instellingen ‘binnen-
vloog’ en ze met relevante literatuur weer verliet. Passend is te vermelden 
hoe deze medewerkers dit onderzoek steeds weer vooruit hebben geduwd, 
ook als ik dacht nooit meer licht aan het eind van de tunnel te zien. 
 
Ida Thoenes en Marie-Antoinette de Veth wil ik bedanken voor het kritisch 
doornemen van eerdere versies van de tekst. Het heeft mij geholpen op ver-
schillende wijzen naar de stof te kijken. De gesprekken die vaak volgden op 
hun commentaar leverden in de regel nieuwe inzichten op. 
 
Grote dank ben ik verschuldigd aan alle respondenten of, zoals ze in deze 
studie worden genoemd, vertellers. Zonder hen was dit onderzoek niet ge-
schreven. Zij hebben allen hun best gedaan hun levensgeschiedenissen zo 
gedetailleerd mogelijk te vertellen. Zij hadden in de regel weinig moeite met 
mijn rol als onderzoeker, als ik ze tenminste vertelde wie ik was en wat ik 
onderzocht. Veel levensgeschiedenissen hebben mij tot nadenken gestemd, 
onder meer doordat ze zoveel vertrouwelijke informatie bevatten. Omdat ik 
in alle gevallen anonimiteit heb gewaarborgd, is het niet correct hen hier 
persoonlijk te bedanken. 
 
Mariëtte wil ik speciaal bedanken voor de steun die zij mij gedurende het 
hele onderzoek heeft gegeven en het blijvende vertrouwen in een goede af-
loop. Mariëtte en Gijsbert hebben altijd in mij geloofd en wisten dat ik deze 
studie moest volbrengen. Het is uitzonderlijk dat er mensen zijn die meer 
vertrouwen in je hebben dan je in jezelf hebt. 
 
Tenslotte wil ik Anna bedanken. Jij begreep dat ik een doel nastreefde. 
Avonden, middagen, ochtenden en soms nachten was je alleen omdat ik 
schreef, las, dacht, transcribeerde, sprak of mailde. Het kwam geregeld voor 
dat je ’s morgens vroeg boterhammen smeerde en ik - nog in pyjama - je 
vertelde welke nieuwe ‘vondsten’ mij die nacht uit mijn slaap hadden gehou-
den. Je bent een grote steun geweest en hebt me een ongelooflijke dienst 
bewezen. Ik hoop je die de komende tijd in de vorm liefde en aandacht terug 
te geven.  
 
Utrecht, Juni 2009 
 
Pam H. Zuurbier 
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Hoofdstuk I Transnationalisme & diaspora 
Vanaf de jaren vijftig migreren Afro-Surinaamse vrouwen van alle klassen 
naar Nederland en remigreert een kleine groep. De kennis omtrent remigratie 
staat in geen verhouding tot de vaak hoog oplopende emoties die dit onder-
werp bij de leden van deze groep in levensverhalen losmaakt.1 In dit onder-
zoek vraag ik mij af hoe betrokkenheden en identificaties met de herkomst- 
en vestigingsdiaspora bij drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrou-
wen in levensverhalen worden verteld en hoe aspecten van deze betrokken-
heden en identificaties zich verhouden tot specifieke invullingen van het 
vrouw-zijn. Daartoe heb ik sekse in navolging van Scott (1988) gedefinieerd 
als proces van betekenisgeving op drie vlakken: symbolisch, structureel en 
subjectief. Deze processen worden in dit onderzoek als middel gebruikt 
waarmee invullingen van sekse kunnen worden beschreven. Analyses van de 
processen van ‘roots’ en ‘routes’ (Gilroy 1993; Clifford 1997) geven voorts 
inzichten met welke diasporavoorstellingen en -verlangens Afro-Surinaamse 
remigrantenvrouwen specifieke betekenissen verlenen aan verschillende con-
texten. Met deze culturele (re)producties positioneren Afro-Surinaamse re-
migrantenvrouwen zich in de herkomst- en vestigingsdiaspora en wordt 
inzicht verkregen hoe de betrokkenheden en identificaties worden ‘verteld’. 
Creolisering vormt in een multi-etnische samenleving als Suriname een cen-
traal begrip in de structurering van sociale relaties. Betrokkenheden en identi-
ficaties met diaspora evenals specifieke invullingen van vrouwelijkheid zijn 
dan ook verbonden met constructies van creolisering en culturele identitei-
ten. Alvorens hierop uitgebreid in te gaan, wil ik aanvangen met een voor-
beeld. 

                                                 
1 De voornaamste migratietheorieën komen in deze studie niet aan de orde. Daarom hier een kort over-
zicht. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd migratie veelal bestudeerd binnen het kader 
van de moderniseringstheorie. In deze theorie wordt modernisering gedefinieerd naar moderne westerse 
maatstaven. Er is sprake van een scheiding tussen de stad en het platteland waarbij economische en 
sociale ontwikkelingen in de stad zich verspreiden naar het platteland (Kearney 1986; Goossens 2007). 
Het bekendste model van de moderniseringstheorie is het push-pull-model dat stelt dat migratie wordt 
beïnvloed door push-factoren (geassocieerd met de vertrekkende samenleving) en pull-factoren (geassoci-
eerd met de ontvangende samenleving). Dit model valt binnen de moderniseringstheorie omdat push-
factoren gereserveerd worden voor traditionele samenlevingen en pull-factoren voor 'moderne' samenle-
vingen (Du Toit 1990). Veel sociaal wetenschappers achten deze theorie inmiddels als achterhaald omdat 
de huidige migratiestromen naar steden en tussen steden zich beter laten beschrijven aan de hand van het 
concept van sociale uitsluiting. Het proces van sociale uitsluiting kenmerkt zich doordat individuen of 
groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van deelname aan de samenleving (Thomas & Allen 
2000). Een derde model van migratie is bekend geworden onder de naam spatial flow (Du Toit 1990) 
waarbij een aantal stromen naast die van de migranten zelf worden beschreven. Daardoor wordt een 
ander perspectief verkregen op de relatie tussen het dorp en de stad. Veel studies die het oogmerk hebben 
migrantengroepen te bestuderen in de plaats van vestiging zijn verricht met behulp van het concept van 
adaptieve strategieën (Graves & Graves 1974).        
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Aan het woord is Cornelly2 die in 1997 is geremigreerd naar Suriname na 
meer dan 36 jaar in Nederland te hebben gewoond. Ze is geboren op planta-
ge Nieuw-Hoop in Boven-Commewijne. Haar eerste schoolherinneringen 
bestaan uit vaartochten die dagelijks gemaakt moesten worden omdat de 
school zich bevond op een andere plantage. Later vertrekt Cornelly met haar 
zus naar Paramaribo en woont bij vrienden van haar ouders. Na haar school-
tijd gaat ze werken in de keuken van de bauxietmaatschappij Suralco in 
Moengo. Als jonge vrouw van midden twintig vertrekt ze naar Nederland en 
werkt onder meer als verloskundige in Den Haag en Leiden. In onderstaand 
fragment vertelt Cornelly over de strenge regels die golden tijdens haar jeugd: 
 

‘Ik heb geen spijt van onze opvoeding, de mensen waren streng 
maar dat heeft ons geen kwaad gedaan. Als ze iets wilden, zeiden ze: 
‘ik spuug’ - mi spiti- ‘en voor het droog is moet je terug zijn’. Nou, je 
rent je benen uit je lijf. Onze opvoeding was anders, ik weet niet of 
het nu nog zo moet zijn. Nu zeggen de kinderen gewoon, doe het 
zelf! Ik heb geen kinderen, ik heb een pleegdochter. A. zei laatst te-
gen M. waar ik bij was: ‘Je moet de vaat doen.’ ‘Ik moet niet’, zei M. 
Tegenwoordig zeggen ze niet meer: je moet, wil je het doen? Het zit 
in een woordje. Toch hebben de mensen vroeger hun best gedaan 
om je een beetje onderwijs te laten genieten. Er werd niet veel ge-
praat en als je wilde leren, was het goed. Trouwens, als je niet wilde 
leren, zocht je het maar uit. Later zat ik in Nederland op de docen-
tenopleiding waar een dokter lesgaf. Als je niet wilde komen, hoefde 
je niet te komen. Die dokter zei ook wanneer een aantal studenten 
de trap opliep: ‘Oh, gaat u weg?’ Wanneer de lessen werden afgeslo-
ten, werd door de groep beslist.’  

 
In dit fragment zitten enkele bijzondere wendingen. Aanvankelijk spreekt 
Cornelly met waardering over de strenge regels die golden tijdens haar jeugd. 
Daarbij hadden kinderen in het huishouden vaste taken die dagelijks moesten 
worden uitgevoerd. De voordelen van een grote machtsafstand (Hofstede 
1991) tussen ouders en kinderen bracht met zich mee dat kinderen de op-
drachten van hun ouders strikt opvolgden. De voordelen van een kleinere 
machtsafstand legt de vertelster uit aan de hand van ervaringen in het on-
derwijs in Nederland: ‘Wanneer de lessen werden afgesloten, werd door de 
groep beslist’. Daartussenin zit een fragment waar de vertelster een tussenpo-
sitie inneemt die ik bij meer Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen ben te-
gengekomen. Met behulp van transnationale associaties legt de vertelster uit 
hoe tussen en binnen culturen posities ingenomen worden waarin - in dit 

                                                 
2 Een deel van dit fragment is ook gebruikt in ‘Afstand zonder afscheid. Transnationale elementen in 
levensverhalen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen.’ Oso Tijdschrift voor Surinamistiek 2007 
(26)(1):123-140.   
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geval - het gedrag van ouderen op waarde wordt geschat en het gedrag van 
jongeren evenmin wordt afgekeurd. Meestal wordt er gebruik gemaakt van 
samengestelde ervaringen van vele ‘thuisplaatsen’ (Portes 1997). Een onbe-
doeld effect van deze bescherming en verdediging is (re)creatie van diaspora 
(Ghorashi 2004; Zuurbier 2007). Diaspora verwijst hiermee niet langer alleen 
naar een geografisch gebied. Het kan ook verwijzen naar specifieke voorstel-
lingen van vertellers over het verleden of naar een verleden waar niet langer 
naar wordt terugverlangd (Ghorashi 2004). Tenslotte kan het fungeren als 
achtergrond waartegen transnationale werkelijkheden worden ge(re)creëerd 
(Zuurbier 2007). In dit fragment wordt tevens duidelijk dat de vertelster 
voorstellingen selecteert uit het verleden. Met behulp van zogenoemde 
‘roots’ en ‘routes’ selecteren Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen diaspora-
voorstellingen in hun vertellingen, waarbij denkbeelden en praktijken van 
meerdere thuisplaatsen worden gebruikt om transnationale werkelijkheden te 
(re)creëren. Door veronderstelde verbindingen tussen een selectief aantal 
voorstellingen van de ontvangende en de vertrekkende samenleving is bij 
(re)creatie van diaspora sprake van specifieke betekenisgeving. 

1.1 Migratiepatronen 
Migratie vanuit het Zuid-Amerikaanse rijksdeel Suriname zoals dat ruim een 
halve eeuw geleden vorm kreeg, is aanvankelijk vooral studiemigratie en 
aansluitend arbeidsmigratie met economische motieven. Daarbij hebben de 
bestaande historische banden tussen beide landen een positieve invloed op 
de omvang van migratie. Niet alleen de taal en cultuur, ook het geïmporteer-
de Europese onderwijssysteem heeft daartoe bijgedragen. Al vroeg in de 
jaren vijftig vatte het besef post dat in het overzeese rijksdeel, ongeacht de 
sociaal-economische klasse of culturele afkomst, sprake was van beperkte 
ontplooiingsmogelijkheden (Corsten 1993: 36). 
Tot 1950 zijn het vooral de leden van de gegoede middenklasse die het avon-
tuur naar Nederland wagen (Bovenkerk 1975: 8). Het betreft een kleine 
groep migranten die goed op de hoogte is wat hen daar te wachten staat. Na 
deze jaren komen er door welvaartstijging en een toename van het passa-
giersvervoer door de lucht geleidelijk aan ook andere groepen bij. Sinds de 
jaren zestig kan gesproken worden van grote aantallen Surinamers die ver-
huisden naar het land dat hun gebied drie eeuwen lang vormgaf en koloni-
seerde. De pieken in de migratie liggen in de jaren voor de onafhankelijkheid 
in 1975 en in mindere mate bij aanvang van de militaire periode in 1980 en 
na de Decembermoorden in 1982. In de periode daarna neemt de migratie af 
als gevolg van een strenger toelatingsbeleid, maar door de instabiele Suri-
naamse economie blijft migratie lang een begeerd doel (Bijnaar 2004). 
 
Surinaamse Nederlanders kunnen vaak met oplopende emoties spreken over 
de noodzaak terug te keren naar hun moederland. Het aantal betogen voor 
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remigratie staat echter in geen verhouding tot de feitelijke remigratie en tot 
de beschikbare kennis over dit onderwerp (Bröer 1997). Reeds vanaf de jaren 
zeventig wordt met regelmaat gepleit voor terugkeer naar ‘switi Sranan’. In 
diverse enquêtes geeft meestal de helft van de respondenten aan terug te 
willen naar Suriname (Bovenkerk 1976; SER 1991; Tesser 1993; Martens 
1995). Ook in het nummer van de Weekkrant Suriname - dat verscheen ter 
gelegenheid van twintig jaar onafhankelijkheid op 25 november 1995 - zijn 
enige pagina’s gevuld met ingezonden mededelingen die eindigen met: ‘Ga 
terug en steek de handen uit de mouwen’ (Bröer 1997). Zelfs president Ve-
netiaan opperde eind jaren negentig nog dat Surinamers hun moederland 
moesten komen opbouwen (ibid.). De meest gezaghebbende literatuur op 
het gebied van Surinaamse remigratie komt van Frank Bovenkerk (zie ook 
Bröer 1997; Peetoom 1994; Schüster 1988; Sansone 1992) die hiernaar in de 
jaren zeventig onderzoek deed.  
Betrokkenheden van Surinamers bij hun moederland heeft in de jaren zeven-
tig en tachtig in Nederland geleid tot een groot aantal remigratieorganisaties 
die veelal met overheidssubsidies remigratie bepleiten, organiseren en onder-
zoek laten uitvoeren. Ik heb opgaven van verschillende bronnen vergeleken 
en met behulp van CBS-gegevens aantallen remigranten daarvan afgeleid. 
Maar het herhaaldelijk ‘circuleren’ van veelal Nederlanders van Surinaamse 
komaf maakt een cijfermatige onderbouwing van remigratie onbetrouwbaar. 
Het CBS telt immers immigratie en emigratie op basis van in- en uitschrij-
vingen in de gemeentelijke basisadministratie, maar veel remigranten schrij-
ven zich niet uit. Hoe groot de marge van onnauwkeurigheid is, valt moeilijk 
te voorspellen. Wel bestaat het vermoeden dat de omvang van remigratie 
aanzienlijker is dan de cijfers van het CBS aangeven (zie ook Wekker 1994; 
Broër 1997; CBS 1995, 2002; Gowricharn 2004). 
Volgens mijn berekeningen (re)migreerden in de periode 1995-2002 jaarlijks 
ongeveer vijfduizend Turken, Marokkanen en Surinamers met veelal de Ne-
derlandse nationaliteit naar hun land van herkomst. Daarvan (re)migreren 
tussen de 900-1100 Surinaamse Nederlanders naar Suriname, waaronder 
naast Hindostaanse, Javaanse en Chinese Surinamers een relatief groot aantal 
gerekend kan worden tot de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep. Uitgaande 
van een relatief klein aantal Javaanse en Chinese remigranten en een hoger 
aantal Afro-Surinaamse dan Hindostaanse remigranten, schat ik het aantal 
Afro-Surinaamse remigranten in deze periode per jaar op 350 personen. 
Bekend is dat onder Afro-Surinamers meer vrouwen dan mannen remigreren 
(Wekker 1994; CBS 1995, 2002). Daarom schat ik het aantal jaarlijks geremi-
greerde vrouwen tussen 200-225 personen. In deze berekening zijn echter de 
‘circulerende’ Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen niet meegenomen. 
Deze getallen laten zien dat ongeacht de economische veranderingen migra-
tie tussen Suriname en Nederland relatief hoog blijft. Hierbij zijn de bekende 
aantrekkende en afstotende factoren werkzaam. Belangrijk hierbij is wanneer 
migratie eenmaal tussen landen op gang is gekomen, deze meestal voortduurt 
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als de oorspronkelijke condities al lang zijn gewijzigd. Er ontstaat een zoge-
noemde migratietraditie (Richardson 1989; Schüster 1988; Simmons & 
Guengant 1992; Bröer 1997; Hoekstra 2003). 
Vanaf 1981 vinden wij de invloed van nieuw beleid terug in de migratiecij-
fers. In dat jaar - 5 jaar na de onafhankelijkheid - wordt in Nederland de 
visumplicht voor Surinamers ingevoerd en bereikt voor een belangrijk deel 
zijn doel: de emigratie neemt af. Onbedoeld stijgt wel het aantal illegaal in 
Nederland verblijvende Surinamers. Hoewel Bovenkerk al in 1983 conclu-
deerde dat het merendeel van de Surinamers in Nederland zou blijven of er 
zou terugkeren, werd mede op initiatief van remigratieorganisaties een finan-
ciële regeling ingesteld voor ‘terugkeerders’. In 1994 wijzigt het belangrijkste 
gedeelte van deze regeling, vooral omdat een deel van de remigranten zich na 
verloop van tijd weer in Nederland vestigden. Veel remigranten zijn meerde-
re keren verhuisd, anderen hebben in de twee landen semi-permanente ver-
blijfplaatsen. Deze pendelmigratie of circulatie (Koot & Rigot 1986) is een 
bekend Caribisch verschijnsel. Bovenkerk (1983) meldt al dat van zijn res-
pondenten de helft na enige jaren weer in Nederland zal wonen. Ook Bröer 
(1997) en Sansone (1992) maken hiervan melding. 

1.2 Thuisvoelen 
Uit veel migratiestudies vernemen wij dat migranten bijna voortdurend rei-
zen van samenleving naar samenleving en zich daarmee op verschillende 
wijzen verbinden. Migratieonderzoekers laten daarmee zien dat 
(re)migratiestromen als gevolg van globalisering omvangrijker en gevarieer-
der zijn geworden. Migratie is daarmee niet langer definitief, migranten voe-
len zich op meerdere plaatsen thuis en maken in hun dagelijks leven gebruik 
van meerdere culturele systemen. Deze hedendaagse migranten reizen daar-
mee niet langer van samenleving naar samenleving, maar leven met meerdere 
thuisplaatsen wat onder meer heeft geleid tot de begrippen transnationalisme 
en transmigranten (Snel, Engbersen en Leerkes 2004). 
Afgelopen decennia hebben migratiesociologen zich bij voorkeur bezigge-
houden met onderwerpen waarin de bijdragen van transmigranten aan tradi-
ties, families en gemeenschappen centraal staan. In de vroege jaren negentig 
van de vorige eeuw veranderen de onderwerpen door een reeks publicaties 
van antropologen (Basch et al. 1994; Glick Schiller et al. 1992; Rouse 1991) 
en doet de transnationale benadering haar intrede (zie Kearney 1995; Portes 
et al. 1999; Smith and Guarnizo 1998; Vertovec and Cohen 1999). Rouse 
(1995) hierover: 
 

‘While, a decade ago, disagreements about the frames for under-
standing (im)migrant experience were largely contained within the 
dominant models of bipolar landscapes and localized identities, they 
now focus much more widely on the relationship between these 



[- 6 -] 
 

models and the alternative images of transnational social spaces and 
multi-focal affiliations.’ (1995: 355). 

 
Hoewel meerdere onderzoekers aandacht besteden aan de wijze waarop 
migrantengroepen relaties met ‘thuis’ onderhouden, zijn er ook studies waar-
bij met behulp van transnationalisme aandacht is voor de verschillen waarop 
de verbindingen met ‘thuis’ worden gecontinueerd (zie Foner 1997; Moraws-
ka 1999; Portes et al. 1999). Verder brengt de aard van het moderne transna-
tionalisme zowel bij transmigranten als bij ‘thuisblijvers’ veranderingen te-
weeg in hun politieke en economische omstandigheden. Hierbij moet wor-
den gedacht aan belangengroepen van migranten of de invloeden van remit-
tances op de lokale economieën. 
Noties als ‘transnationalisme’ en ‘transmigranten’ hebben ook in Nederland 
afgelopen decennia tot nieuw onderzoek geleid. Zo zijn er studies versche-
nen naar de betekenis van transnationale netwerken onder illegale migranten, 
migrantenondernemers en de omvang en frequentie van internationale geld-
stromen (Staring 2001; Ghorashi 2003; Van der Meer 2004). Veel van deze 
studies zijn in zoverre eenzijdig, dat veruit de meeste aandacht uitgaat naar 
de betekenis van transnationalisme voor migranten en migrantengemeen-
schappen. Er wordt bovendien veel gediscussieerd over de vraag wie tot de 
groep transmigranten moet worden gerekend. Wanneer het alle mensen be-
treft die sociale betrekkingen onderhouden met zowel de ontvangende als 
vertrekkende samenleving, is met de huidige ontwikkelingen in onder andere 
de communicatietechnologie deze groep veel te omvangrijk. Daarom kiezen 
Portes et al (1999) voor een meer nauwgezette omschrijving die gericht is op 
de reguliere professionele activiteiten tussen het herkomstland en gastland: 
‘(...) activities that require regular and sustained social contact over time 
across national borders for their implementation’. Andere onderzoekers 
leggen het accent minder op de professionele bindingen en menen dat het 
meer gaat om familiale verbondenheid (Staring 2001).  
Voorts wijst Van Dijk (2004: 78-9) in een studie op de toenemende belang-
stelling van antropologen voor transnationale bewegingen. Deze aandacht 
beperkt zich niet langer tot grensoverschrijdende vormen van migratie alleen, 
vooral de mate waarin dit samenhangt met stromen van informatie, ideeën 
en ideologieën worden object van onderzoek. Hierdoor ontstaat de moge-
lijkheid intercontinentale migratie te bestuderen als element in het ontstaan 
van een transnationale beweging. Dit perspectief biedt mogelijkheden Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen te bestuderen, waarbij nieuwe ‘transideolo-
gische ruimten’ worden bevroed omdat nationale grenzen maar ten dele 
relevant zijn voor de levensgeschiedenissen van deze migranten.  
In veel onderzoek naar transnationalisme is ervoor gekozen de ervaringen 
van migranten als uitgangspunt te nemen. In deze ervaringen komen voor-
stellingen voor van ontvangende en van vertrekkende samenlevingen. Hierbij 
is dikwijls sprake van de-territorialisatie, wat inhoudt dat vertellers betekenis-
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sen samenstellen los van tijd en plaats. Deze niet-gefixeerdheid van beteke-
nissen is mijns inziens noodzakelijk voor analyse. In deze studie is daarom 
aandacht voor de processen die verantwoordelijk zijn voor het construeren, 
voorstellen en veranderen van deze betekenissen. Ook de manier waarop 
meerdere culturen invloed uitoefenen op de constructie van identiteiten - en 
waarbij het uitdrukken en onderhandelen leidt tot ‘nieuwe ruimten’ (Gowri-
charn 2004) - zal de aandacht krijgen. Vooral de wijze waarop vertellers in 
levensverhalen betekenissen samenstellen door middel van (transculturele en 
transnationale) associaties maken deze vertellingen dynamisch, complex en 
hybride (Ghorashi 2004). 

1.3 Identiteit 
Wanneer identiteiten in levensgeschiedenissen het verleden ophemelen, kan 
dit een poging zijn het verlaten land of huis te herscheppen. Veel onderzoek 
heeft laten zien dat noties als ‘identiteit’ en ‘verbondenheid’ veel complexer 
liggen dan simpele verwijzingen naar territoriaal gebied (Appadurai 1988; 
Malkki 1992). Vertellers stellen betekenissen samen zonder aandacht te be-
steden aan plaatsgebondenheid, waarmee nieuwe definities noodzakelijk zijn 
om ‘identiteit’, ‘thuis’ en ‘verbondenheid’ te omschrijven. 
 
In de Caribische migratieliteratuur van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
wordt aanvankelijk aandacht besteed aan de assimilatiefasen van migranten 
(Sutton & Chaney 1987) en onderzocht hoe etnische verscheidenheid in het 
land van vestiging assimilatieverschillen oplevert. Zo beschrijft Kasinitz 
(1992) hoe Caribische migranten in de tweede helft van de vorige eeuw arri-
veerden in de Verenigde Staten en met name aandacht besteden aan het 
behoud van hun ‘etnische identiteit’( zie ook Kerkhof 2000). Hij stelt dat 
‘eerdere’ Caribische migranten in tegenstelling tot de groep die na 1965 arri-
veerde, de etnische banden vooral reserveerden voor de privésfeer. Kasinitz 
ontdekt hiermee meerdere publieke functies van etniciteit in termen van 
transnationale verbondenheden tussen groepen migranten. Hier ligt min of 
meer de basis voor het continue proces van (her)definiëring van identiteit als 
subject en onderwerp van transformatie. En: 

 
‘Cultural identities come from somewhere, have histories. But, like 
everything which is historical, they undergo a constant transforma-
tion. Far from being eternally fixed in some essentialized past, they 
are subject tot the continuous ‘play’ of history, culture and power. 
Far from being grounded in a mere 'recovery' of the past, which is 
waiting to be found, and which when found, will secure our sense of 
ourselves into eternity, identities are the names we give to the differ-
ent ways we are positioned by and position ourselves within the nar-
ratives of the past.’ (Hall 1990: 225). 
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Hoewel voornoemde studies bijdragen aan de beeldvorming van Caribische 
migratie en de effecten op de culturele identiteit van migranten, is het zinvol 
het begrip culturele identiteit te heroverwegen. In de meeste onderzoeken 
wordt culturele identiteit immers begrepen als ‘an already accomplished fact’ 
waarmee onvoldoende recht wordt gedaan aan posities en het positioneren 
van vertellers in hun verhalen. Betekenisvoller is het om in navolging van 
Hall (1990) culturele identiteit op te vatten als ‘werk in uitvoering’ ‘which is 
never complete, always in process and always constituted within, not outside, 
representation’ (ibid.: 220). Daarmee wordt aangegeven dat ook etnische en 
raciale identiteiten geen statische of monolithische concepten zijn, maar (in-
ter)lokaal betekenis krijgen en als subjecten onderwerp kunnen zijn van on-
derhandeling, transformatie en vernieuwing. 
Stuart Hall (1992: 297) wijst terecht op de toenemende culturele hybriditeit 
van onder meer de meeste West-Europese landen. Het heterogene karakter 
van deze staten is de voornaamste aanleiding om afstand te doen van de 
opvatting dat identiteiten verbonden zouden zijn aan homogene natiestaten 
(vgl. Glick Schiller 1999). Culturele hybriditeit is een veel gebruikte term 
waarmee vaak wordt aangeduid hoe mensen putten uit verschillende culture-
le bronnen of gebruik maken van meerdere culturele achtergronden (Bhabha 
1994; Hall 1992; Werbner & Madood 1997). Het verwijst er naar hoe mensen 
verschillende posities ten aanzien van culturen innemen en gaat uit van een 
dynamische en plurale notie van cultuur. In de essentialistische benadering 
zien we een statische en monolithische notie van cultuur, waardoor beide 
benaderingen wel als elkaars tegenhanger worden voorgesteld. In navolging 
van Ghorashi (2004) ben ik van mening dat de tegenstelling tussen essentia-
listische en hybride praktijken van cultuur niet langer stand houdt en ook 
nostalgische elementen levensverhalen niet meer of minder essentialistisch 
maken. 
 
Met de pogingen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in levensverha-
len de verlaten buurt of school te herscheppen, kiezen zij veelal voor speci-
fieke uitgangssituaties en kleuren die met samengestelde en gedeterritoriali-
seerde betekenissen in waardoor (re)creatie van diaspora ontstaat. Afhanke-
lijk van onder andere het geheugen van de verteller, haar leeftijd, de Afro-
Surinaamse herkomstgemeenschap en het (re)migratiegedrag kan geput wor-
den uit de kolonie Suriname, Nederland of de Republiek Suriname. Hall’s 
(1992) conceptualisering van culturele identiteit is hierbij betekenisvol. Daar-
in wordt gesteld dat constructies van identiteiten refereren aan het verleden 
en bij reconstructie gebruik maken van het heden. Hierdoor zijn de beelden 
van het verleden steeds onderhevig aan het heden. 
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1.4 Diaspora 
Zoals gezegd, wordt diaspora in veel gevallen gereserveerd voor gemeen-
schapsvorming met gedeelde rootsverlangens, tezamen met een veelheid aan 
herinneringen en ervaringen die betrekking hebben op migratie uit een land, 
stad of regio. Hieronder valt ook het onderhouden en intensiveren van eco-
nomische, sociale, politieke en culturele betrekkingen met de ‘thuislanden’ 
(Tölölyan 1996). Nassy Brown (1998; 2000) meent in navolging van Tsing 
(1993) dat lokaal en mondiaal hiermee niet langer elkaars tegenpolen hoeven 
zijn, maar door vervlechting nieuwe betekenissen kunnen opleveren. Hoewel 
de genoemde tegenstelling fluïde is - omdat de grenzen steeds opnieuw moe-
ten worden vastgesteld -, blijft volgens mij voor theoretisering van diaspora 
inzicht in het cultureel lokale van belang. Volgens Nassy Brown is een 
‘thuisplaats’ juist een belangrijke hulpbron, die inzicht geeft in wat door de 
transmigrant tot centrum of marge van zijn of haar diaspora gerekend wordt 
(Nassy Brown 1998: 298). Zo kan voor een Afro-Surinaamse Rotterdammer 
Amsterdam-Zuidoost het centrum zijn van haar diaspora, terwijl voor een 
Afro-Surinaamse Amsterdammer het Groot-Paramaribo kan zijn. Centrum 
en periferie zijn in andere woorden afhankelijk van waar en wanneer diaspo-
raverlangens en diasporavoorstellingen worden verteld. 
Gilroy’s (1993) en Clifford’s (1997) theoretisering van betrokkenheden en 
identificaties met diaspora als processen van ‘roots’ en ‘routes’ zijn hierbij 
geschikt. Het verschaft inzicht hoe autochtonen en (trans)migranten speci-
fieke betekenissen verlenen aan verschillende contexten. Dit sluit aan bij de 
bevindingen van Sawyer (2002) die beschrijft hoe Zweedse migranten van 
Afrikaanse afkomst het nationale discours hanteren om hun betrokkenheden 
en identificaties met de diaspora kenbaar te maken. Hoewel deze Afrikaanse 
migranten zich verbonden voelen met meerdere transnationale gemeen-
schappen, benadrukken zij hun betrokkenheid en identificatie door zowel 
gebruik te maken van nationale als Afrikaanse criteria voor ‘diasporic belon-
ging’ (ibid.). Betrokkenheden en identificaties met diaspora zijn in andere 
woorden talige praktijken van ‘roots’ en ‘routes’ die bij bestudering ervan 
aandacht schenken aan de diasporaverlangens en -voorstellingen van migran-
ten. Bij rootsverlangens moet worden gedacht aan de wensen, dromen en 
fantasieën van migranten, bij rootsvoorstellingen gaat het om het ‘hoe’ en 
‘wat’ in de beelden. Bij de ‘routes’ moet worden gedacht aan de verbindingen 
waardoor ge(re)creëerde transnationale en transculturele werkelijkheden 
ontstaan, waarbij (inter)lokale en multilokale voorstellingen de betrokkenhe-
den en identificaties met diaspora inhoud geven.  
In deze studie is het van belang onderscheid te maken tussen betrokkenhe-
den en identificaties met diaspora. Gekozen is om de betrokkenheden van de 
remigrantenvrouwen met diaspora specifiek te betrekken op de structurele 
aspecten aan de hand waarvan instituties zoals arbeidsmarkt, school en hu-
welijk in de verhalen worden vormgegeven. Onder identificaties met diaspo-
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ra moet worden verstaan de subjectieve aspecten van de remigrantenvrou-
wen aan de hand waarvan verbondenheden met diaspora betekenis krijgen. 
Voorts is gekozen voor het begrip identificatie in plaats van identiteit. Dit 
biedt mogelijkheden om te analyseren hoe de vrouwen zich bewegen in een 
dynamische wereld en gevoelsbanden en -voorstellingen met diaspora op-
bouwen en afbreken. Er worden in deze studie drie manieren van identifica-
tie onderscheiden waarmee de ‘verbinding’ tussen verteller en omgeving tot 
stand wordt gebracht: functionele, normatieve en emotionele identificatie 
(vgl. Waardenburg 2001; Grever et al 2007; Sleegers 2007). Er is sprake van 
functionele identificatie wanneer een persoon zich sterk identificeert met de 
baan die zij uitoefent, de club waartoe men behoort of de opleiding die 
wordt gevolgd. Het gaat hierbij tevens om de-etnificering; iemand is lid van 
een algemene politieke partij, student aan een universiteit of bewoner in een 
wijk. Herkomst is in dat geval van minder belang. Bij normatieve identificatie 
staan de heersende normen centraal. Dat kunnen de normen van Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen zelf zijn, maar ook de gangbare normen die 
gelden in de landen of gemeenschappen waar wordt gewoond. Willen Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen zich verbonden voelen met Nederland en 
met Suriname moeten hun ideeën in het publieke debat een plaats krijgen. 
Naar de vrouwen moet worden geluisterd, ook als hun opvattingen afwijken 
van het publieke discours. De derde vorm van identificatie is de emotionele, 
waar het voornamelijk gaat om de vraag waarmee men zich het meest ver-
bonden voelt. 
 
Een studie naar betrokkenheden en identificatie met diaspora in levensverha-
len heeft mij doen stilstaan bij het begrippenpaar roots-diaspora. De verre 
herkomst ‘roots’ van Afro-Surinamers liggen - met een slag om de arm -  in 
en rondom het huidige Ghana. Opvallend tijdens de gesprekken met de re-
migrantenvrouwen was dat ze Suriname als hun land van herkomst zagen en 
pas in tweede of derde instantie hun Afrikaanse afkomst noemden. ‘Roots’ 
en diaspora moeten daarom in deze studie vanuit een cultureel perspectief 
worden bezien. Het belangrijkste onderscheid ligt tussen de herkomstdiaspo-
ra en de vestigingsdiaspora, de Afrikaanse afkomst leidt hierbij ‘een sluime-
rend bestaan’. Hoewel de begrippen herkomst- en vestigingsdiaspora lang 
niet altijd recht doen aan de beleving van de vertellers, is vanwege het onder-
scheid besloten dit te handhaven. 

1.5 Sekse constructie 
Cultuur is dynamisch en wordt steeds opnieuw vormgegeven in een strijd om 
betekenis. Een voorname achtergrond voor deze strijd wordt gevormd door 
mondiale processen. Door de continue stroom van mensen, ideeën en goe-
deren worden grote delen van culturen telkens van hun vanzelfsprekendhe-
den ontdaan. Appadurai stelt dat ‘culture becomes less what Bourdieu would 
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have called a habitus (a tacit realm of reproducible practices and dispositions) 
and more an arena for conscious justification and representation...’ (Appadu-
rai 1990: 18). Sekse staat in deze processen van betekenisgeving veelal cen-
traal en definities van vrouwen en vrouwelijkheid zijn voortdurende arena’s 
waar de strijd over traditie en moderniteit, vooruitgang en moraal wordt 
gevoerd (ibid.: 19). 
Betekenisgeving is altijd politiek en vormt een belangrijke bron van macht. 
Macht is niet alleen de beheersing van een persoon over een ander en ge-
stoeld op de mogelijkheid terug te grijpen op fysiek geweld. Macht is ook 
productief, stelt Foucault ‘What makes power holds good, what makes it 
accepted, is simply the fact that it doesn't only weigh on us as a force that 
says no, but it traverses and produces things, it induces pleasure, forms of 
knowledge, produces discourses’ (1984: 61). Het draagt in belangrijke mate 
bij aan de constructie van de werkelijkheid. Het bepaalt in belangrijke mate 
wat normaal gevonden wordt, afwijkend of bijzonder. Het vormt zelfs onze 
identiteit in verhalen en bepaalt wat we vertellen en verzwijgen (vgl. Ortner 
1984: 153). Dit wil niet zeggen dat een individu volledig wordt gedetermi-
neerd door structuren. Joan Scott stelt dat er degelijk ruimte bestaat voor ‘a 
concept of human agency as the attempt ... to construct an identity, a life, a 
set of relationships, a society within certain limits and with languages - con-
ceptual language that at once sets boundaries and contains the possibility for 
negation, resistance, reinterpretation, the play of metaphoric intervention 
and imagination’ (1988: 47).        
Met deze benadering wordt betekenisgeving midden in een politiek krach-
tenveld geplaatst. Groepen en individuen die toegang hebben tot instituties 
of mechanismen van betekenisgeving kunnen een dominante positie in de 
samenleving innemen, veroveren of veilig stellen. Anderen kunnen van der-
gelijke posities worden uitgesloten. Zo worden bepaalde groepen in politieke 
vertogen buiten de politiek of natie geplaatst, waardoor ze recht van spreken 
verliezen of steeds opnieuw de aandacht moeten opeisen. Dit zogeheten 
vertoog of discours is in de definitie van Joan Scott: ‘... niet een taal of een 
tekst maar een historisch, sociaal en institutioneel specifieke structuur van 
uitspraken, termen en categorieën en overtuigingen’ (1989: 98). In andere 
woorden, een vertoog bestaat niet alleen uit ‘teksten’ maar ook uit praktijken 
in instituties en meer algemeen uit sociale verhoudingen. Dit discours omvat 
niet alleen de manier waarop mensen over zichzelf praten en over anderen, 
maar ook hoe de wereld wordt bekeken. Het omvat tevens praktijken die het 
discours letterlijk belichamen en uitmonden in wat mensen doen en nalaten.  
Joan Scott definiëert sekse3 als ‘a constitutive element of relationships based 
on perceived differences between the sexes’ en als ‘a primary way of signify-
                                                 
3 In dit onderzoek worden sekse en gender door elkaar gebruikt. Hierover is veel discussie gevoerd. Sekse 
zou teveel verwijzen naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, evenals het Engelse sex. 
Gender heeft meerdere betekenissen en verwijst naast mannen en vrouwen ook naar andere verschillen 
tussen de seksen. Ik maak echter in deze studie geen onderscheid tussen beide begrippen.  
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ing relationships of power’ (1988: 42). In deze definitie ligt de nadruk op de 
manier waarop betekenissen die aan lichamelijke verschillen4 worden toege-
kend sociale verhoudingen structureren. Daardoor ontstaan mogelijkheden 
om verschillende processen van betekenisgeving te vervlechten, zoals klasse, 
etniciteit en sekse (zie ook Wekker & Lutz 2001; Terborg 2002). De definitie 
van sekse als proces van betekenisgeving roept bovendien vragen op over de 
relatie tussen sekse en macht, over de manier waarop waarheden over sekse 
ge(re)produceerd worden en over de tegenstellingen hieromtrent. Het tweede 
deel van Scotts definitie heeft betrekking op de rol die aan sekse gerelateerde 
categorieën en symbolen hebben bij de legitimatie van sociale verhoudingen. 
Betekenissen die deze categorieën dragen worden veelal gebruikt in proces-
sen van betekenisgeving, maar hoeven niets met concrete mannen en vrou-
wen van doen te hebben. 
Scott (1988: 43-4) noemt vier aspecten die van belang zijn voor de construc-
tie van sekse: symbolische representaties - en de normatieve interpretaties 
daarvan -, de institutionele organisatie van het sociale leven en subjectieve 
identiteiten. Deze wil ik vertalen naar een eenvoudiger driedeling, bestaande 
uit symbolische, structurele en subjectieve aspecten omdat het onderscheid 
tussen de eerste twee niet altijd duidelijk is (vgl. Tonkens 1998: 43). Boven-
dien lijken symbolen bij Scott gelijk te zijn aan betekenisgeving. Politieke en 
religieuze doctrines worden door haar als een interpretatie van deze symbo-
len gezien. Hiermee heb ik moeite. Daarom versta ik onder symbolische 
aspecten zowel de symbolische representaties van sekse als de normatieve 
uitspraken hierover in onder meer de politieke doctrine. Symbolische aspec-
ten organiseren zich veelal in binaire opposities en worden als elkaars tegen-
stelling geconstrueerd (Scott 1988: 43). In de levensverhalen van mijn vertel-
lers - wat in deze studie de voornaamste methode van onderzoek is - komen  
politieke doctrines echter nauwelijks aan bod. Mijn vertellers doen nagenoeg 
geen uitspraken over de instituties waar deze betekenissen worden gecreëerd. 
Symbolische aspecten komen daarom voornamelijk voor in ideeën over ‘de 
goede vrouw’, ‘de beschermende moeder’, ‘het nette meisje’ dat in het alge-
meen verwijst naar het moreel universum. 
Het structurele aspect verwijst naar de manier waarop sekse geconstrueerd 
wordt in instituties, zoals de arbeidsmarkt, het onderwijs, het huishouden en 
de kerk. Centraal hierbij staat hoe sociale relaties op grond van sekse gecon-
strueerd worden. Het subjectieve aspect is de manier waarop mensen invul-
ling geven aan de institutionele en symbolische beperkingen en mogelijkhe-
den. Dit aspect verwijst naar zelfbeleving en identiteit van de verteller. 
 

                                                 
4 Ook de biologische verschillen zijn niet langer onproblematisch. Onder meer Thomas Laqueur (1990) 
heeft overtuigend beschreven dat biologie als fundering van sekse niet een verzameling van objectieve 
feiten inhoudt die vooraf gaat aan betekenisgeving.  
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Zoals gezegd, zijn in deze studie symbolische, structurele en subjectieve as-
pecten onlosmakelijk verbonden met de invulling van sekse. De arbeidsde-
ling binnen het Afro-Surinaamse huishouden kan niet los gezien worden van 
ideeën over ‘de goede vrouw’, noch van de sekse-identiteit van de verteller. 
Deze aspecten zijn dan ook analytische constructies, die ik als heuristisch 
model gebruik. Hierdoor richt ik mijn aandacht op de verschillende terreinen 
die van belang zijn voor de invulling van sekse en kan ik aan de hand van dit 
model veranderingen analyseren. 

1.6 Creolisering 
Analyse van betrokkenheden en identificaties met diaspora van Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen verwijst direct naar creolisering. Creolise-
ring is een gevolg van de aanwezigheid van verschillende bevolkingsgroepen 
in één samenleving. Dit begrip duidt in algemene omschrijvingen meestal op 
het ontstaan van een nieuwe ‘cultuur’ uit een combinatie of samenkomen 
van verschillende bronnen (o.a. Oostindie 1998). Voor het Caribisch Gebied 
zou dit begrip omschreven kunnen worden als het ontstaan van een nieuwe 
‘cultuur’ door het samenbrengen van mensen uit verschillende windstreken. 
Doordat de cultuur en het koloniale beleid van de Europese mogendheden 
in de Caribische regio onderling sterk verschilde, konden de concrete uit-
komsten van de processen van demografische en culturele creolisering sterk 
verschillen (ibid.: 321). De gemeenschappelijke identiteit van deze regio, een 
gebied dat zich wel laat typeren door ‘intertwining diaspora’s’, is daarmee 
paradoxaal: het voornaamste dat wordt gedeeld naast het verleden is een 
sterke mate van heterogeniteit. In veel gevallen leidt zo’n situatie tot het 
benadrukken van de eigen ‘cultuur’ alsmede het (her)uitvinden van een niet-
aanwezige orthodoxie, een proces van ‘etnisering’. In deze constructie van 
etnische identiteit speelt sekse een grote rol. 
Lee Drummond (1980) formuleerde op grond van zijn onderzoek in het 
voormalige Brits-Guyana een theorie die ik als uitgangspunt neem om pro-
cessen van creolisering in Suriname en Nederland te analyseren. Centraal 
hierin zijn het cultureel continuüm en de multi-etnische samenlevingen die 
uit verschillende culturele systemen bestaan, maar gecreoliseerd zijn en on-
derdeel zijn geworden van dat continuüm. Deze theorie vormt een reactie op 
theorieën die uitgaan van plurale samenlevingen, waarin etnisch en cultureel 
gescheiden segmenten naast elkaar bestaan (o.a. Van Lier 1977). Volgens 
Drummond kunnen in een samenleving grote verschillen bestaan in religie, 
gedrag en uiterlijk, maar dat wijst nog niet op segmentatie. Mensen in multi-
etnische samenlevingen hebben kennis van verschillende culturele systemen 
en kunnen elementen hieruit combineren (1980: 352-3). Dergelijke samenle-
vingen kennen vaak de paradoxale situatie waarin vormen van gecreoliseerde 
cultuur samengaan met een sterke benadrukking van etnisch zuivere catego-
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rieën.5 In andere woorden, er wordt een overzichtelijke wereld geconstrueerd 
waarin alle mensen vanzelfsprekend tot een bepaalde ‘cultuur’ of ‘ras’ beho-
ren. De culturele en fysieke vermenging wordt daarbij niet benadrukt of 
geproblematiseerd in de manier waarop over etniciteit wordt gesproken. Er 
bestaat in het alledaagse discours weinig twijfel over bijvoorbeeld het bestaan 
van een scherp afgebakende groep Afro-Surinamers en een Afro-Surinaamse 
cultuur - ondanks de interetnische vermenging en de grote verscheidenheid 
binnen de eigen groep. ‘Etniciteit’ is in deze multi-etnische samenleving een 
van de belangrijkste manieren om mensen te categoriseren en hun gedrag te 
evalueren (Drummond 1980: 366). Drummonds theorie wijst daarmee op 
beide zijden van het cultureel contact; creolisering alsmede verscherping van 
de grenzen tussen de groepen met een nadruk op het etnische verschil. Be-
trokkenheden en identificatie met diaspora en invullingen van het vrouw-zijn 
zijn dan ook nauw verbonden met constructies van etnische groepen en 
culturele identiteiten. 
 
Omdat het verzamelen van levensverhalen de voornaamste methode van 
onderzoek is in deze studie, heb ik gedurende meer dan een jaar in de hoofd-
stad van Suriname gewoond. Paramaribo is niet alleen de hoofdstad, het is 
tevens het politieke en economische centrum van het land. Daarbij is de 
etnische concurrentie groot, zowel op de arbeidsmarkt als in de politiek. Dit 
wordt wel als een van de voornaamste oorzaken gezien voor het belang van 
de categorie etniciteit in het dagelijkse leven. Etniciteit speelt dan ook een 
grote rol in de organisatie tot het verkrijgen van schaarse goederen en poli-
tieke macht. Etnische scheidslijnen kunnen waargenomen worden in de poli-
tiek, de media, het onderwijs en de economie. Drummond (ibid.) besteedt 
echter opmerkelijk weinig aandacht aan de machtsaspecten die samenhangen 
met een strijd over cultuur en het gebruik van etnische categorieën. Toch 
vind ik Drummonds theorie voor Paramaribo een geschikt uitgangspunt. 
Groot-Paramaribo, waaronder sinds de jaren negentig ook het district Wani-

                                                 
5 Ook het gebruik van Afro-Surinamers als etnische categorie in deze studie is daarmee problematisch. 
Hiermee (re)produceer ik de lokale constructie van een wereld onderverdeeld in etnische groepen. Het is 
niet altijd eenvoudig aan te geven wie tot de Creoolse bevolkingsgroep behoort. Ruim genomen kan 
worden gezegd dat afstammelingen van slaven die niet zijn gevlucht maar op de plantages of in de stad 
verbleven en op 1 juli 1863 zijn vrij verklaard, gerekend kunnen worden tot creolen. Ook behoren bij 
deze groep de gemanumitteerden die al voor 1863 vrij waren (Van Lier 1977: 2). Verder zijn er allerlei 
mengvormen die zich identificeren met creolen en zichzelf ook beschouwen als creool. Helman stelt dat 
de term ‘creool’ van oorsprong niet de betekenis heeft van ‘zwarte’ of ‘halfbloed-zwarte’ (Helman 1977: 
244). Het woord ‘creool’ is afgeleid van het Franse créole, dat van het Portugese adjectief crioulo of ‘niet 
gekocht’ afkomstig is. Al vroeg ging men onderscheid aanbrengen tussen ‘creolen-negers’ die in Suriname 
geboren zijn en ‘Zoutwater-negers’ die van Afrika werden aangevoerd. De creolen staan in Suriname 
bekend als de bevolkingsgroep die eenvoudiger dan andere bevolkingsgroepen een verhouding of huwe-
lijk aangaan met niet-creolen. In dit onderzoek worden de termen Afro-Surinamer en creool door elkaar 
gebruikt. Hoewel ik beide termen met enige reservering gebruik, wil ik benadrukken dat er binnen de 
groep sprake is van een grote diversiteit evenals onduidelijkheden ten opzichte van de afbakening. Hoewel 
de vertelsters zichzelf in bijna alle gevallen creool noemden, hanteer ik in deze studie de term Afro-
Surinamer vanwege de diasporaverwijzing in de naamgeving. 
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ca valt, heeft een zeer heterogene bevolkingssamenstelling. In 1992 was er 
weinig verschil in aantal tussen Creolen en Hindostanen, waarbij de groep 
samen ongeveer een derde van de stadsbevolking uitmaakte. Er waren 14 
procent Javanen, 2-3 procent Chinezen en 5 procent Marrons. Bijna 10 pro-
cent van de bevolking classificeerde zichzelf in die jaren als ‘gemengd’ 
(Schalkwijk & De Bruijne 1999).6 Hierdoor mogen wij aannemen dat er 
sprake is van een relatief intensief interetnisch contact in de publieke sfeer. 7 
Processen van creolisering en ‘etnisering’ spelen daarmee een belangrijke rol 
en etniciteit is een belangrijke discursieve categorie. 
 
Naties zijn verbeelde gemeenschappen, zoals Benedict Anderson stelt in zijn 
inmiddels klassieke werk Imagined Communities (1992). Omdat het onmogelijk 
is dat alle inwoners van naties elkaar persoonlijk kennen, worden gemeen-
schappen verbeeld. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn vlaggen, volksliede-
ren en aansprekende voorstellingen. En wat voor naties geldt, geldt ook voor 
etnische groepen. Deze worden overwegend geconstrueerd door verwijzin-
gen naar gemeenschappelijke voorstellingen over het verleden, taaluitingen, 
fysieke kenmerken en herkomstlanden. Volgens Anderson (ibid.) zijn deze 
kenmerken allerminst willekeurig, het actieve proces van betekenisgeving 
staat daarbinnen centraal. Door benadrukking van de specifieke eigenschap-
pen bereiken de leden van de groep een gemeenschapsgevoel en kan loyali-
teit leiden tot het zich veilig voelen bij de groep. De keerzijde benadrukte 
president Ronald Venetiaan in zijn jaarrede van 2006 met de waarschuwing: 
 

‘Binnenlands tekenen zich verschijnselen af van aanzetten tot etni-
sche blokvorming die kan uitmonden in een etnisch gesegmenteerde 
samenleving waarin niet eens ruimte is voor een minimumoptie van 
het broederlijk samenleven naast elkaar.’ (Venetiaan 2006 in De 
Bruijne 2007: 14)  

 
In de verbeeldingen en afbakeningen van gemeenschappen speelt sekse een 
belangrijke rol. Ideeën over huishoudens, verwantschap, huwelijk en klasse 
worden veelvuldig in nationalistische vertogen gebruikt. Dit is veelal te ver-
klaren uit de centrale rol die sekse speelt in allerlei politieke vertogen, zoals 
Joan Scott stelt. Veel ideeën over sekse hebben volgens Joan Scott een grote 
zeggingskracht omdat ze centraal staan in ons denken en een schijnbare na-
tuurlijkheid genieten. Dit kan onder meer tot gevolg hebben dat gedrag dat 
in strijd is met bestaande normen als bedreigend wordt gezien, of ondermij-
nend voor de moraliteit van een natie. Anthias en Yuval-Davis (1992) wijzen 

                                                 
6 Bij volkstellingen zijn in de loop der jaren wel verschillende definities van etniciteit gehanteerd. 
7 Schalkwijk & De Bruijne (1999) wijzen er op dat de helft van de buurten gemengd is, maar dat ook een 
deel een kleine maar duidelijke oververtegenwoordiging van een specifieke etnische groep laat zien. De 
onderzoekers spreken over Hindostaanse en Javaanse wijken aan de rand van de stad en door Creolen 
gedomineerde volkswoningbouwprojecten.  
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op het belang van sekse in de constructie van etnische groepen. Zij verklaren 
deze voornamelijk uit de centrale plaats die seksualiteit, huwelijk en familie 
inneemt in etnische culturen. Bovendien worden de gemeenschapsgrenzen 
vaak geconstrueerd door middel van de verschillen in de wijze waarop vrou-
wen ‘socially constructed as markers’ (ibid.: 113). In haar studie Ik ben een 
gouden munt (1994) stelt Gloria Wekker de relatie tussen etnische identiteit en 
seksualiteit centraal, waarbij het gevarieerde repertoire aan seksuele gedragin-
gen en stijlen een belangrijk kenmerk vormt van Afro-Surinaamse volksklas-
sevrouwen. Deze gedragingen en stijlen vormen voor deze vrouwen belang-
rijke markeringen van de etnische identiteit. Dit discours lijkt niet zozeer 
ontstaan in verzet tegen de koloniale overheersing of betwisting van de be-
staande ideeën over sekse, maar verwijst naar een alternatieve waardenstruc-
tuur waarbij de gender van iemands partner er minder toe doet dan de waar-
de die toegekend wordt aan de seksuele vervulling op zichzelf (ibid.: 177). 
Terwijl Gloria Wekker zich hierbij vooral concentreert op een publiek dis-
cours, richt ik mij in deze studie op het alledaagse discours van Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen wat blijkt uit mijn keuze voor het verzame-
len van levensverhalen. 

1.7 Probleemstelling 
De eerste theoretische uitgangspunten zijn hierboven uiteengezet. In deze 
studie wil ik mij richten op de vraag hoe Afro-Surinaamse remigrantenvrou-
wen van verschillende generaties betrokkenheden en identificaties met dias-
pora vertellen en hoe aspecten van deze betrokkenheden en identificaties 
zich verhouden tot specifieke invullingen van het vrouw-zijn. Specifieke 
betrokkenheden en identificaties met diaspora hebben invloed op noties van 
vrouwelijkheid en kunnen de betekenisgeving ervan veranderen. Daarom 
analyseer ik in dit onderzoek de volgende vraag:  
 

Hoe vertellen drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
in levensverhalen hun betrokkenheden en identificaties met diaspora 
en hoe verhouden aspecten van deze betrokkenheden en identifica-
ties zich tot specifieke invullingen van vrouwelijkheid? 

 
Ik heb sekse in navolging van Scott gedefinieerd als proces van betekenisge-
ving op drie vlakken: symbolisch, structureel en subjectief. Deze processen 
zijn in deze studie middel om invullingen van sekse te beschrijven en te ana-
lyseren. De processen van ‘roots’ en ‘routes’ geven inzicht met welke diaspo-
ravoorstellingen en diasporaverlangens Afro-Surinaamse remigrantenvrou-
wen specifieke betekenissen verlenen aan verschillende contexten. Met deze 
culturele (re)producties positioneren Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
zich in hun gemeenschapsvoorstellingen en wordt inzicht verkregen hoe 
betrokkenheden en identificaties met diaspora worden ‘verteld’. Zowel bete-
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kenisgeving van sekse als betrokkenheden en identificaties met diaspora 
vinden niet plaats in een vacuüm. Etniciteit en creolisering in multi-etnische 
samenlevingen als Suriname en Nederland zijn centrale begrippen in de 
structurering van sociale relaties. Betrokkenheden en identificaties met dias-
pora alsmede specifieke invullingen van vrouwelijkheid zijn dan ook verbon-
den met constructies van etnische groepen en culturele identiteiten.  
Tijdens mijn dataverzameling in Suriname heb ik een onderzoeksschema 
ontwikkeld waarbij ‘roots’ en ‘routes’ worden gescheiden (Sawyer 2002) en 
gender verdeeld is in symbolen, structuren en subjectiviteiten (Scott 1986; 
1988; De Koning 1998). Het schema zoals gebruikt voor analyse van levens-
verhalen ziet er als volgt uit: 
 
 

Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen Roots Routes 

   

Symbolisch niveau*   

Structureel niveau*   

Subjectief niveau*   

*Binnen de genderniveaus is onderscheid gemaakt in narrativisatie, fictionalisatie en 
tekstualisatie (zie par. 1.8.3).  
 
Zoals gezegd, verwijst het symbolische niveau van gender in algemene zin 
naar de gemeenschappelijke voorstellingen over vrouwen en vrouwelijkheid. 
Het structurele niveau verwijst naar de wijze waarop sekse in instituties 
wordt vormgegeven en sociale relaties structureert. In de verhalen maken wij 
kennis met dit genderniveau door de vertellingen over school, huishouden, 
huwelijk, opvoeding en vriendschap. Chanfrault-Duchet (2000) meent dat de 
fictionele dimensie van het levensverhaal op dit niveau domineert, waarbij de 
vertellers zich presenteren als handelende individuen in een 
ge(re)construeerde wereld. Wij maken kennis met de opvattingen van de 
vertellers door confrontaties met de publieke sfeer, waarbij veelal de 
(on)mogelijkheden worden benadrukt. Betrokkenheden en identificaties met 
de diaspora vertaald naar ‘roots’ en ‘routes’ geven op dit niveau inzicht hoe 
instituties het sociale leven van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen struc-
tureren en invullingen van vrouwelijkheid worden vormgegeven. Via de 
‘roots’ krijgen wij inzicht in de machtsverhoudingen tussen de seksen in 
Suriname, welke opvoedingspraktijken in de herkomstdiaspora domineren en 
hoe kinderen zich behoren te gedragen. De ‘routes’ geven inzicht in de posi-
tionering in de vestigingsdiaspora, de banden die vrouwen met ‘thuis’ onder-
houden en de invloed die deze diaspora heeft op de binnensfeer.  
Het subjectieve niveau van gender verwijst in belangrijke mate naar de wijze 
waarop de remigrantenvrouwen zelf betekenis geven aan de institutionele en 
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symbolische invullingen van vrouwelijkheid. In de levensverhalen komt dit 
niveau tot uitdrukking in de keuzes die de vrouwen maken; hun overwegin-
gen, emoties en belevingen. In veel gevallen is er sprake van zelfreflexiviteit 
waarbij de vrouwen hun keuzes toelichten en beweegredenen motiveren. Op 
dit niveau domineert de narratieve dimensie en hoewel er sprake is van een 
dynamische ordening van feiten en ervaringen, zorgen de vertellers dat reke-
ning wordt gehouden met chronologie en aaneensluiting. Confrontaties met 
de buitensfeer maken plaats voor interne dialogen waarin geluk, verdriet, 
blijdschap en eenzaamheid domineren. De ‘roots’ geven inzicht in de voor-
keuren, herinneringen en gelukservaringen en leiden tot besluitvorming die 
de voorstellingen constitueren. De ‘routes’ geven betekenis aan de afstotende 
en aantrekkende bewegingen van de vestigingsdiaspora evenals de aansto-
tende en aantrekkende bewegingen die de herkomstdiaspora kan uitoefenen. 
 
In de levensverhalen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen wordt ten-
slotte op het symbolische, structurele en subjectieve niveau van gender uit-
drukking gegeven aan de narratieve identiteit en kennisgemaakt met het be-
grip culturele transferentie. Dit begrip is voor een belangrijk deel ontleend 
aan het werk van Halleh Ghorashi (2004) waarin zij uitleg geeft over 
(re)creatie van Iranese diaspora in Amerika en Nederland. Culturele transfe-
rentie geeft inhoud aan het gebruik van culturele waarden en praktijken op 
meerdere thuisplaatsen als gevolg van de kennis die (re)migranten hebben 
van meerdere culturele systemen. Culturele transferentie wordt dynamisch 
ingevuld en krijgt betekenis door de (re)migratiebewegingen van de vertel-
lers, en geeft inzicht in de (re)creatie van een transculturele werkelijkheid van 
de (re)migrant. Hierop kom ik in hoofdstuk 10 uitgebreid terug. 
 
Opmerkelijk aan dit schema is dat het verschillende theoretische tradities 
vervlecht. De sekse-genderdriedeling van Scott (1986; 1988) is modernis-
tisch, de dynamische processen van ‘roots’ en ‘routes’ worden gerekend tot 
de discoursanalyse. De narratieve dimensies van Chanfrault-Duchet (2000) 
binnen de genderdriedeling geven inhoud aan de symbolische werkelijkheden 
van de vertelling, waarbij de relatie tussen collectieve en individuele herinne-
ringen de narratieve identiteit vormgeven. In deze relatie speelt culturele 
transferentie een centrale rol. In andere woorden, het werk van feministische 
modernisten en feministische post-structuralisten wordt in het schema ver-
vlochten en geeft invulling aan de gelaagdheid en dynamiek van gender, gen-
dertransferentie en het genderdiscours. Alvorens hierop dieper in te gaan, 
worden in het volgende deel van dit hoofdstuk eerst de onderzoeksopzet 
beschreven.   
 
Ik richt mij in deze studie op drie generaties Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen in de leeftijd van 33-81 jaar. Veel Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen zijn in de periode voor de onafhankelijkheid ‘gemigreerd’ naar Ne-
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derland, een klein aantal daarvan hebben na gemiddeld twintig jaar besloten 
te remigreren.8 Voor velen is deze periode in Nederland zeer belangrijk ge-
weest; ze vertrokken veelal alleen of aan de hand van hun moeder en kwa-
men terug als volwassen vrouwen. Gelukkig heb ik zowel oudere vrouwen 
(61-81 jaar), vrouwen van middelbare leeftijd (46-60) als jongere vrouwen 
(30-45 jaar) gesproken, waardoor de betrokkenheden en identificaties met 
diaspora onderling kunnen worden vergeleken in relatie tot invullingen van 
het Afro-Surinaamse vrouw-zijn. 
 
De probleemstelling roept twee vragen op. De eerste is waarom uitsluitend is 
gekozen voor invullingen van vrouwelijkheid en de tweede waarom alleen is 
gekozen voor Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Uit het werk van Joan 
Scott blijkt  dat constructies van mannelijkheid en vrouwelijkheid vaak als 
elkaars tegenpolen worden voorgesteld en vrouwelijkheid onder meer bete-
kenis krijgt door mannelijkheid. Ook in het alledaagse leven is de plaats van 
een Afro-Surinaamse vrouw nauw verweven met de plaats die een Afro-
Surinaamse man in de gemeenschap krijgt toegedacht. Hiervoor zijn enkele 
belangrijke redenen. De eerste volgt uit de onderzoekspraktijk. In de Afro-
Surinaamse gemeenschap in de herkomstdiaspora is sprake van een zekere 
mate van seksesegregatie, waardoor ik tijdens mijn dataverzameling niet of 
nauwelijks met Afro-Surinaamse remigrantenmannen in aanraking ben ge-
komen. Enkele geremigreerde mannen ben ik ’s avonds tegengekomen in 
nachtclubs, maar zij weigerden mee te werken aan interviews. Ten tweede 
waren mijn contacten voornamelijk gelieerd aan de vrouwenbeweging, waar-
in nagenoeg geen mannen participeren. Het gevolg is dat mannen voor mij 
moeilijk te vinden waren. Ook mijn man-zijn, mijn ‘Nederlander-zijn’ en 
mijn witheid spelen hierin een belangrijke rol. Als ik al contacten kon aan-
knopen met Afro-Surinaamse remigrantenmannen, waren ze vaak omgeven 
met wantrouwen vanuit de potentiële verteller. Het feit dat ik onderzoek 
deed, werd wel opgevat alsof ik informatie kon doorspelen aan Nederlandse 
instanties. Waarschijnlijk maakten een aantal Afro-Surinaamse remigranten-
mannen nog gebruik van Nederlandse sociale voorzieningen. De meeste 
mannen die ik heb gesproken - en dat zijn er weinig - ontmoette ik omdat 
hun vrouw bereid was haar verhaal te vertellen. Vaak vertrok de man voor 
aanvang van de gesprekken, of deed zijn mond pas open nadat de voicerecor-
der was uitgezet. Pogingen hun levensverhaal af te nemen, werden steevast 
geweigerd. Vaak wilden zij alleen met mij praten over het levensverhaal van 
hun echtgenote of partner. Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat ik mijn 
onderzoeksvraag heb moeten beperken tot invullingen van vrouwelijkheid. 
De voornaamste reden waarom voor Afro-Surinaamse vrouwen is gekozen - 

                                                 
8 Voor oudere studies over Caribische (re)migratie, zie Koot & Rigot 1986; Peetoom e.a. 1994; Broër 
1997; Sansone 1992. Voor recentere migratiestudies van het Caribisch gebied, zie Hoekstra (2003) voor 
Suriname; Kerkhof (2000); Sharpe (2005); Byron et al. (2008); Gemert et al. (2008); Simpson (2003). 
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in tegenstelling tot Hindostaanse, Javaanse en Chinese vrouwen - is hun vaak 
alleenstaande en centrale plaats in het huishouden in combinatie met arbeid 
en scholing. 
 
Deze inperking heeft belangrijke consequenties. De keuze voor Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen en hun betrokkenheden en identificaties 
met diaspora geeft mij de mogelijkheid de levensverhalen van de vrouwen 
uitgebreid te behandelen. Deze remigrantenvrouwen zijn als groep in onder-
zoek nog niet aan het woord geweest, waardoor zij een stem krijgen. Zoals 
gezegd, nemen zij in het Afro-Surinaamse huishouden een centrale plaats in 
waardoor hun verhalen een goed inzicht geven in de betrokkenheden en 
identificaties met diaspora. Zij hebben in andere woorden meer te winnen of 
te verliezen wanneer zij gevolg geven aan hun betrokkenheden en identifica-
ties. Daarbij zijn in de Afro-Surinaamse herkomstgemeenschap het meestal 
vrouwen die de gangbare ideeën over sekse betwisten (vgl. Wekker 1994). 
De keuze voor levensverhalen levert natuurlijk een specifiek perspectief op. 
Remigrantenmannen nemen in de meeste levensverhalen een marginale posi-
tie in. Vaak zijn ze weg als iedereen thuis is, of thuis als iedereen weg is. Bo-
vendien zijn veel remigrantenvrouwen gescheiden wanneer ik hen spreek. 
Dit geldt met name voor de middelste groep vrouwen. De oudste remigran-
tenvrouwen zijn het vaakst weduwe, de mannen zijn in hun verhalen veelal 
het hoofd van het gezin. De jongste remigrantenvrouwen zijn veelal ge-
trouwd en ‘de’ man in de verhalen is overwegend hun huidige partner met 
wie afspraken worden gemaakt over de afwas, de kinderen en het huishoud-
budget. 
Ten slotte heb ik mij in deze studie beperkt tot Groot-Paramaribo, hetgeen 
feitelijk het stadscentrum inhoudt vergroot met de direct omliggende wijken 
(district Paramaribo) en de half verstedelijkte gebieden die zich uitstrekken 
tot in het district Wanica. Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen die ik thuis 
heb bezocht, woonden overwegend in het stadscentrum of in de direct om-
liggende omgeving. Door de keuze voor de Surinaamse hoofdstad is in de 
levensverhalen sprake van een grote verscheidenheid, vaak als gevolg van 
sociale mobiliteit, economische diversificatie en persoonlijke keuzes. 

1.8 Methoden van onderzoek 
Het verzamelen van levensverhalen is vlees noch vis wanneer een betekenis-
vol kader ontbreekt. Daarom is gekozen de levensverhalen met behulp van 
de inzichten van de taalwetenschapster Chanfrault-Duchet te analyseren en 
worden inzichten verkregen in betrokkenheden en identificaties met diaspora 
in samenhang met de socio-symbolische informatie. De levensgeschiedenis-
sen van de Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen worden daarmee op ver-
schillende wijzen geanalyseerd. Er is sprake van een zogenoemde historische 
analyse waar in de verhalen invullingen van vrouwelijkheid bestaan. De sub-
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jectiviteit van de remigrantenvrouwen leren we kennen door de voorstellin-
gen die ze van zichzelf geven. Dit noem ik kortweg de transculturele analyse. 
Alvorens dieper in te gaan op de socio-symboliek in levensgeschiedenissen, 
zal ik aandacht besteden aan levensverhalen als methode van onderzoek. 

1.8.1 Levensverhalen 
Afgelopen decennium heeft een toename plaatsgevonden van narratieve 
concepten in de sociale wetenschappen. Hierdoor is de zichtbaarheid van de 
kwalitatieve methodologie vergroot en zijn meerdere benaderingen in ver-
schillende wetenschappelijke disciplines toegepast (Davies 2003; Fhagen-
Smith 2003; Meezan & Martin 2003; Lockford 2004; Penelope 2004; Hesse 
Biber & Leavy 2006; Simien 2006). Deze zogenaamde ‘narratieve revolutie’ 
heeft bij onderzoekers het idee doen post vatten dat het positivistische para-
digma in de sociale wetenschappen zijn langste tijd heeft gehad. De komst 
van het narratieve paradigma en daarmee de groei van het aantal narratieve 
onderzoeken, heeft geleid tot meerdere studies over de narratieve methodo-
logie. In feite heeft het gebruik van deze onderzoeksmethode bewerkstelligd 
dat de opvattingen en concepten gelijke tred hebben gehouden met de on-
derzoekspraktijk. 
 
In veel kwalitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van de term narratief 
onderzoek. Het materiaal kan daarmee een vertelling in gesproken of ge-
schreven vorm zijn, maar ook persoonlijke notities van een onderzoeker 
tijdens het veldwerk. Narratief onderzoek kan zowel object van onderzoek 
zijn als methode. Het wordt bovendien veelvuldig gebruikt om verschillen 
tussen sociale groepen te onderzoeken of een sociaal verschijnsel te begrij-
pen. In overwegend sociologische en antropologische werken representeert 
het narratieve materiaal de levensstijl of subcultuur, ook kunnen meerdere 
‘stemmen’ aan het woord komen van leden van minderheidsgroepen die 
anders niet worden gehoord (Gluck & Patai 1991; Josselson 1987; Personal 
Narratives Group 1989; Gilligan, Lyons, & Hammer 1990; Gilligan, Rogers, 
& Tolman 1991). 
 
Het levensverhaal wordt doorgaans als product gezien van een ‘rituele vertel-
ling’ dat in de jaren zeventig van de twintigste eeuw tot een genre werd ver-
heven, de autobiografie (Lieblich e.a. 1998; Pattynama 1992). Het levensver-
haal is mede door gebruik van de bandrecorder doorgedrongen tot het insti-
tutionele raamwerk van de sociale wetenschappen en daarmee in de eerste 
plaats een methodologisch hulpmiddel waarmee informatie kan worden ver-
zameld over sociale categorieën. Wanneer het levensverhaal wordt opgevat 
als een genre, kan het tevens worden gezien als een object dat door haar 
vorm en inhoud betekenissen verleent. Met name vanuit de literatuurtheorie 
worden autobiografieën en levensverhalen als verwante genres gezien, die in 
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hun moderne versie afstammen van het gemeenschappelijke autobiografische 
discours (Pattynama 1992).  
Het levensverhaal biedt de verteller de mogelijkheid haar verhaal voor te 
stellen als een eenheid. Bovendien wordt de ‘identiteit’ van de verteller opge-
vat als een narratieve identiteit. Deze is daarmee tijdelijk en dynamisch en 
komt tot stand in de fictionele constructie van de narratieve tekst (Ricoeur 
1985 in Chanfrault-Duchet 2000: 62). Het zelf identificeert zich in de vertel-
ling met de vertelinhoud en de narratieve identiteit kan daarmee twee polen 
omvatten: de permanentheid van karakter en de permanentheid van het zelf 
(Ricoeur 1990: 196 vert. Chanfrault-Duchet 2000: 62). Vanuit linguïstisch 
perspectief kunnen wij daarmee zeggen dat het autobiografische discours een 
vorm is waarin auteur, spreker en karakter samenvallen. 
Een aspect waarin levensverhalen afwijken van andere methoden van onder-
zoek is dat de onderzoeker vaak minder te weten komt over de gebeurtenis-
sen zelf dan over de betekenis ervan. Vaak worden in levensverhalen onbe-
kende feiten of onbekende aspecten van bekende feiten blootgelegd, die een 
nieuw licht kunnen werpen op niet onderzochte kanten van het leven (vgl. 
Portelli 1994). Vanuit dit gezichtspunt is geloofwaardigheid het enige pro-
bleem dat mondelinge bronnen met zich meebrengen (ibid.: 144). Mondelin-
ge bronnen zijn niet objectief, hoewel dit natuurlijk voor elke bron geldt. De 
inherente niet-objectiviteit van mondelinge bronnen vloeit voort uit de speci-
fieke intrinsieke kenmerken waarvan het meest belangrijke is dat ze kunstma-
tig, variabel en partijdig zijn (ibid.: 145).  
Het unieke element waarmee mondelinge bronnen de onderzoeker confron-
teren - en dat geen enkele andere bron in gelijke mate bezit - is de subjectivi-
teit van de spreker. Wanneer een onderzoek breed genoeg is opgezet en 
helder genoeg geformuleerd, is het resultaat een dwarsdoorsnede van de 
subjectieve kenmerken van een maatschappelijke groep of klasse. Mondelin-
ge bronnen vertellen namelijk niet alleen wat mensen van plan waren en 
hebben gedaan, maar ook wat ze wilden doen en hebben geweigerd. Subjec-
tiviteit gaat de geschiedschrijving evenzeer aan als de meer objectieve ‘feiten’. 
Portelli (1994) stelt dat wat respondenten geloven wat er is gebeurd, even-
zeer een historisch ‘feit’ is als wat er feitelijk is gebeurd. Wanneer responden-
ten bepaalde ‘feiten’ zich herinneren in een andere volgorde dan wat door 
officiële instanties wordt weergegeven, zal de onderzoeker de interpretatie 
van de gebeurtenissen moeten nagaan en zich hierbij afvragen hoe de res-
pondenten tot een herschikking van de gebeurtenissen zijn gekomen. Hier-
door wordt bovendien aandacht besteed aan de collectieve processen van 
symbolisering en mythificering. 
Voorts stelt Portelli (ibid.) dat de geloofwaardigheid van mondelinge bron-
nen een ander soort geloof-waardigheid betreft. Het belang van mondelinge 
getuigenissen is dikwijls niet gelegen in een getrouwe weergave van de feiten, 
maar eerder in de afwijking ervan. Daarom bestaan er volgens deze auteur 
geen foutieve mondelinge bronnen. Wanneer de onderzoeker de feitelijkheid 
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van een gebeurtenis heeft geverifieerd door onder andere het vergelijken van 
meerdere bronnen,9 is de afwijking van het levensverhaal gelegen in het feit 
dat ‘onware’ uitspraken psychologisch gesproken nog steeds ‘waar’ kunnen 
zijn. 
Werken met levensverhalen houdt in dat de vertellers van vandaag niet de-
zelfde personen zijn als degene die deelnamen aan de gebeurtenissen in het 
verleden. Veranderingen in het persoonlijke subjectieve bewustzijn, maar 
ook maatschappelijke of economische veranderingen, kunnen resulteren in 
wijzigingen in de beoordeling van gebeurtenissen. Bekend is dat militairen in 
vredesoperaties handelingen hebben verricht die zij later in hun leven anders 
zijn gaan beoordelen. In deze gevallen zou de kostbaarste informatie wel 
eens schuil kunnen gaan in hetgeen vertellers juist verzwijgen.  
Levenshalen zijn producten die door interactie tussen verteller en onderzoe-
ker tot stand komen. Het verhaal dat de mondelinge bron vertelt, wordt 
mede voor een belangrijk deel bepaald door de persoon van de onderzoeker. 
Onderzoekers dienen zich te realiseren dat zij de oorzaak kunnen zijn voor 
specifieke vertekeningen in het levensverhaal en dat respondenten inschatten 
wat onderzoekers willen horen. Tussen onderzoeker en respondent vindt 
daarmee wederzijdse communicatie en bestudering plaats. Het resultaat van 
dit proces levert zowel co-constructie als vertekening op (vgl. Aalten 1991; 
De Koning 1998). 
Het gesprek tussen onderzoeker en respondent is uniek. Dit geldt zeker voor 
relatief ongestructureerde interviews. Het is daarom de moeite waard een 
aantal gesprekken met de vertellers te voeren waardoor de gesprekspartners 
elkaar beter leren kennen (vgl. Aalten en Morée 1994). Omdat het onmoge-
lijk is het volledige historische geheugen van respondenten te vernemen, 
zullen de onderwerpen die tijdens het interview passeren daarmee altijd een 
selectie zijn veroorzaakt door de relatie tussen onderzoeker en verteller (Por-
telli 1994: 147). Narratief onderzoek heeft daarmee altijd het onvoltooide 
karakter van werk in uitvoering. 
Tenslotte blijft de onderzoeker regisseur van zijn eigen onderzoek: hij of zij 
selecteert de respondenten, stelt de vragen en draagt zodoende bij tot de 
vormgeving van de levensverhalen (vgl. Geertz 1984). Ook in de wijze waar-
op het materiaal wordt gepresenteerd, blijft de hand van de onderzoeker 
zichtbaar. De vertellers spreken tot de onderzoeker en de onderzoeker 
spreekt via de getuigenissen van de verteller tot een publiek. Hoe het materi-
aal ook wordt weergegeven, de respondenten zullen ervaren dat het hun 
verhaal niet meer is. De onderzoeker verdwijnt daarmee niet in de objectivi-
teit van de bronnen, eerder is van het omgekeerde sprake: de onderzoeker 
blijft als deelnemer aan de dialoog belangrijk. Portelli (1994) meent daarmee 
dat onderzoekers het gevaar lopen de bronnen niet alleen vinden, maar zelfs 
gedeeltelijk maken.  

                                                 
9 Dit kan onder meer met behulp van de gevestigde criteria van historisch-filologische kritiek. 
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1.8.2 Triangulatie 
Levensverhalen zijn in andere woorden (re)constructies en dragen sporen in 
zich van heden en verleden. De levensloop van de verteller laat zien welke 
mogelijkheden op bepaalde momenten aanwezig waren, welke normen gol-
den en hoe op veranderingen werd gereageerd. Hetgeen ik te horen kreeg is 
geen objectieve reflectie van het verleden, maar een selectie van voorstellin-
gen die bovendien op een bepaalde manier gepresenteerd is. Zaken worden 
weggelaten omdat ze vergeten zijn, verdraaid omdat ze te gevoelig liggen. 
Bovendien is het levensverhaal bij uitstek het genre waarin de verteller een 
identiteit construeert (Giddens 1991). Giddens behandelt in Modernity and self-
identity (1991) de mogelijkheden die een levensverhaal kunnen bieden. Kort 
gezegd, stelt hij dat een identiteit gecreëerd wordt door een voortdurend 
herschrijven van de eigen biografie. Iedere nieuwe poging leidt tot nieuwe 
vormgeving, hoewel zij evenmin geheel fictief kan zijn. De biografie ... ‘must 
continually integrate events which occur in the external world, and sort them 
into the ongoing ‘story’ about the self’ (ibid.: 54). In andere woorden, een 
biografie kan op vele verschillende manieren verteld worden, maar bepaalde 
algemene gegevens moeten kloppen om het verhaal in de communicatie met 
anderen in stand te houden. Het voornaamste verschil tussen het levensver-
haal en de constructie van identiteit, de niet-uitgesproken biografie, is dat de 
laatste bij uitstek voor eigen gebruik is en niet wordt geconstrueerd in directe 
interactie met anderen (De Koning 1998). 
Zoals gezegd, is het levensverhaal dus geen objectieve afspiegeling van het 
leven van de verteller. Historici hebben zich dan ook de vraag gesteld welk 
waarheidsgehalte de uitspraken hebben in levensverhalen. Deze vragen kun-
nen volgens Prins (1991) ondervangen worden door triangulatie, het combi-
neren van verschillende bronnen. Dit was mij door het ontbreken van speci-
fieke literatuur, onvoldoende toegankelijke bronnen en een beperkte onder-
zoekstijd maar ten dele mogelijk. De controlemechanismen die tijdens het 
veldonderzoek zijn gebruikt bestonden daarom vooral uit eigen observaties, 
informele gesprekken met ervaringsdeskundigen, formele gesprekken met 
deskundigen, directies en stafleden. Het contrasteren van het bronnenmate-
riaal was in dit onderzoek minder belangrijk dan het verzamelen van een 
relatief groot aantal levensverhalen. Door het vergelijken van levensverhalen 
worden de hoofdlijnen duidelijk en is de juistheid van bepaalde historische 
details minder belangrijk. Tijdens de dataverzameling vindt een zekere verza-
diging van informatie plaats (Bertaux 1981) en krijgt de onderzoeker zicht op 
geïnstitutionaliseerde praktijken (Moors 1988). Door de beperkte omvang 
van het verzamelde materiaal en de keuze van het onderwerp heeft deze 
studie een sterk exploratief karakter. Voor meer gedetailleerde informatie is 
grootschaliger onderzoek nodig. 
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De keuze van levensverhalen leidt tot een analyse waarin de vertellingen van 
de individuele levens van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen het centrale 
uitgangspunt vormen. Inherent aan deze keuze neemt ook het subjectieve 
aspect in de verhalen een belangrijke plaats in. Vanuit de individuele verhalen 
probeer ik inzicht te geven in de structurele en symbolische aspecten en heb 
daardoor minder aandacht voor de normatieve doctrines die in Scotts defini-
tie belangrijk zijn voor het symbolische niveau. Ook de groepen die deze 
normatieve doctrine bepalen komen hierdoor nauwelijks aan bod. Het sym-
bolische aspect komt hiermee overwegend tot stand in uitspraken wat ‘goe-
de’ Afro-Surinaamse (remigranten)vrouwen zijn. Op structureel niveau heeft 
deze keuze tot gevolg dat ik onvoldoende zicht kan geven van de exacte 
structurering van de sociale relaties. Ik zal mij daarom voornamelijk toeleg-
gen op de structurele mogelijkheden welke er op bepaalde momenten waren 
voor Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen.10  
De keuze voor levensverhalen heeft gevolgen voor zowel de thema’s die aan 
bod komen als voor het niveau van analyse (Pattynama 1992; Chanfrault-
Duchet 1991a). Bepaalde onderwerpen zullen daarbij vanzelfsprekend be-
sproken worden, andere worden verzwegen of irrelevant geacht. Opleiding, 
huishouden, kinderen, (re)migratie, carrière en schoolprestaties kwamen in 
alle verhalen van de remigrantenvrouwen aan de orde. De meeste vrouwen 
hebben ook aandacht besteed aan de thuissituatie toen zij zelf kind waren en 
aan hun latere opvoedpraktijk. In de meeste gevallen hebben de remigran-
tenvrouwen bovendien gekozen te vertellen over hun huwelijk. Andere 
thema's zoals de Surinaamse onafhankelijkheid, Binnenlandse Oorlog, mili-
taire regime, Tweede Wereldoorlog en Decembermoorden komen slechts 
zijdelings ter sprake. Hetzelfde geldt voor boodschappen uit de Afrikaanse 
en Afro-Surinaamse cultuur, politieke of religieuze doctrines of het gebruik 
van internet. Hierop kom ik tijdens de analyse van de levensverhalen op 
terug. 

1.8.3 Socio-symboliek 
In haar onderzoeken baseert Chanfrault-Duchet (1991a; 2000) zich voor een 
deel op de (her)-overwegingen van de taalwetenschappers Bakhtin (1984) en 
Zumthor (1983), die ertoe hebben bijgedragen dat mondelinge verhalen tot 
de notie teksten zijn gaan behoren. Het levensverhaal kreeg daarmee zijn 
eigen dynamiek en werd gebaseerd op een gesloten systeem van betekenisge-
ving. Chanfrault-Duchet (2000: 63) onderscheidt hierbij drie processen: nar-
rativisatie, fictionalisatie en tekstualisatie. Bij narrativisatie worden feiten en 
ervaringen op een dynamische wijze geordend, verder wordt rekening ge-
houden met oorzaken en chronologie. Bij fictionalisatie spreekt de auteur 
van een proces waarbij het subject in het levensverhaal zich presenteert als 
een individu in een gereconstrueerde wereld. Bij tekstualisatie wordt het 
                                                 
10 De analyse van de levensverhalen is verricht met behulp van het programma Kwalitan. 
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autobiografische discours opgevat als een gesloten systeem van betekenisge-
ving met de gesproken tekst als enig uitgangspunt (cf. Chanfrault-Duchet 
2000; Chanfrault-Duchet 1990, 1991a). 
 
Het proces van narrativisatie houdt verband met één van de twee dimensies 
van de narratieve identiteit: de verandering van het zelf (Ricoeur 1985). De 
wijze waarop het verhaal wordt verteld, neemt in een levensverhaal altijd de 
vorm aan van een levensloop - de levensmomenten worden geselecteerd, 
georganiseerd en gefaseerd. Dit geconstrueerde levensverhaal verwijst, naast 
de interactie met de luisteraar, naar gedeelde en vanzelfsprekende kennis in 
een socio-historische context. Als resultaat van het proces van narrativisatie 
representeert het levensverhaal een basisschema met ruimte voor de fictiona-
lisatie van het zelf. Feitelijk kan worden gesproken van de ‘creatie van een 
fictioneel karakter’ zoals dat onder meer voorkomt in een roman. In het 
levensverhaal is dit proces echter beperkt door de formele en structurele 
kenmerken van het genre en de oraliteit. 
 
Het proces van fictionalisatie heeft betrekking op de tweede dimensie van de 
narratieve identiteit en verwijst naar de permanentheid van het karakter (Ri-
coeur 1990). In het levensverhaal leren we deze dimensie kennen door steeds 
terugkerende sleutelwoorden, sleutelzinnen en patronen. Een voorbeeld van 
een sleutelzin is: ‘het was gebruikelijk’ of ‘wat kon ik doen’ en kan als het 
refrein van een liedje worden beschouwd. Door herhaling worden nieuwe 
betekenissen verleend en de relatie tussen het zelf en de sociale sfeer op-
nieuw vormgegeven. Dit voorziet het subject van een afgebakende positie in 
de samenleving en stelt de permanentheid van het zelf veilig. Het gebruik 
van sleutelzinnen kan goed als een attitude worden opgevat die de relatie 
markeert tussen het zelf en de samenleving (Chanfrault-Duchet 1991a; 
1991b; 1994). 
 
De processen van narrativisatie en fictionalisatie bepalen voor een belangrijk 
deel de organisatie en interpretatie van de biografische data. Dit wordt speci-
fieker en complexer door het proces van tekstualiseren, waarbij de lezer of 
luisteraar kennismaakt met de identiteit van de verteller door een gesloten 
systeem van betekenisgeving met verwijzingen naar een socio-symbolische 
structuur. In het proces van tekstualiseren worden twee niveaus onderschei-
den: de thematische configuratie en het connotatiesysteem. In het levensver-
haal spreken we van een uitgewerkte thematische configuratie wanneer fei-
ten, ervaringen en scènes behoren tot een centraal thema dat op meerdere 
momenten het verhaal domineert. We spreken van een connotatiesysteem 
wanneer de onderzoeker verwijst naar een dominant thema buiten het le-
vensverhaal, bijvoorbeeld naar een sociaal verschijnsel in de samenleving van 
de verteller (Chanfrault-Duchet 2000:73-4). 
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Door de processen van narrativisatie (aaneenschakelijking van levenservarin-
gen) en fictionalisatie (het zelf als karakter) neemt de lezer kennis van de 
biografische data en psychosociale aspecten van het levensverhaal. Deze 
constante en impliciete verwijzingen treffen we in veel biografisch onderzoek 
aan en geven soms de onprettige indruk dat we te maken hebben met een 
serie die hooguit door kleine individuele verschillen varieert. In andere 
woorden, levensverhalen met dezelfde sociaal-culturele context zouden bijna 
passen in een standaard matrix. Om dit te voorkomen moet de originaliteit 
en uniekheid van het zelf zichtbaar worden gemaakt wat van de vertellers 
zowel gedetailleerdheid als gevarieerdheid verlangt. 

1.8.4 Mythen 
Op een dieper niveau - het niveau waarop het levensverhaal slechts bestaat 
als een gesloten systeem van betekenisgeving - komen mythen voor. Chan-
frault-Duchet (1991) doelt hierbij niet op de mythische vertellingen die voor-
komen in orale tradities, maar op stereotype culturele voorstellingen en con-
notaties. Deze voorstellingen en connotaties refereren aan mythen die voor-
komen in het collectieve geheugen van groepen mensen en zijn doorgaans 
onbewuste voorstellingen. Ze verwijzen in het algemeen naar een symbolisch 
universum waarop iedere cultuur of samenleving zijn taalsysteem baseert om 
de werkelijkheid te coderen. Wanneer mythen in verhalen worden verteld, 
wordt daarmee verwezen naar systemen van representaties. De mythen kun-
nen daarmee als ‘bemiddelaars’ worden opgevat waarmee vertellers beteke-
nissen verlenen aan hun ervaringen. Mythen bestaan in de regel uit twee 
verschillende assen: de eerste verwijst naar de collectieve geschiedenis, de 
tweede naar de individuele geschiedenis. Collectieve mythen zijn bijvoor-
beeld veldslagen, perioden van onderdrukking, overstromingen, epidemieën, 
religieuze voorstellingen of revoluties. In levensverhalen van vrouwen ko-
men veel mythen voor met socio-symbolische voorstellingen van zowel de 
vrouw als de moeder. Voor de individuele mythe geldt dat het gedramati-
seerde sociale zelf rond een of meerdere anekdotes verwijst naar het subject 
als centraal gegeven in het individualiseringsproces. Zo lang het individu het 
uitgangspunt blijft van het levensverhaal, is het niet eenvoudig de individuele 
mythe te beoordelen zonder daarbij de sociaal-historische context te betrek-
ken. De twee assen die de mythe vormen kunnen daarmee niet eenvoudig 
gescheiden worden. Beide beïnvloeden elkaar en de druk die daardoor ont-
staat tussen het sociale zelf en de samenleving biedt de verteller de mogelijk-
heid zich als een handelende actor te presenteren. De verteller is daarmee het 
subject dat voortkomt uit en op een specifieke wijze verbonden is met de 
sociaal-historische context. 
De biografische benadering biedt de onderzoeker daarmee mogelijkheden de 
talige praktijken van de verteller te beschrijven en stil te staan bij de com-
plexe relatie die het subject onderhoudt met de vertelde werkelijkheid, het 
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collectieve en individuele verleden en de sociale en ideologische representa-
ties van vrouwelijkheid. Daarmee is de biografische benadering een metho-
dologisch instrument, waarmee complexe informatie nauwkeurig kan worden 
onderzocht. Voorts vereist deze benadering een nauwkeurige omgang met 
noties, theorieën en processen. Verder moeten de verwijzingen in de levens-
geschiedenissen gezocht worden in de samenleving waarnaar de vertellers 
verwijzen. 

1.9 Middenklasse 
Ten tijde van mijn dataverzameling viel mij op dat de eerste remigranten-
vrouwen die ik sprak ‘verhaalden’ over soortgelijke sociaal-economische 
omstandigheden tijdens hun jeugd. Ik meende dat vooral de sneeuwbalme-
thode hieraan debet was. Bekend is van deze methode dat de onderzoeker 
vrij snel in een beperkte groep gelijkgezinden wordt voorgesteld, maar daar-
door slechts met een deel van de totale onderzoeksgroep in aanraking komt. 
In dit onderzoek ligt het toch anders. 
Klassen worden in deze studie niet beschouwd als homogene en vaststaande 
categorieën. Binnen de sociale en etnische groep Afro-Surinaamse remigran-
tenvrouwen bleek er zo’n grote diversiteit in waarden en praktijken, dat klas-
se als ordenend principe moeilijk te handhaven was. Hoewel klasse als orde-
nend principe wordt erkend en factoren als scholing, beroep en inkomen het 
denken en handelen van mensen in belangrijke mate beïnvloeden, ben ik van 
mening dat klasse geen vastliggende, onveranderlijke en homogene categorie 
is. Ook Withuis (1993) waarschuwt dat klasse niet moet worden opgevat als 
een ‘identiteit’ en dat wij moeten waken dat uit klasse-opvattingen levensstij-
len zijn af te leiden. Withuis stelt  dat de sociaal-economische positie van 
mensen in combinatie met hun levensstijl aanmerkelijk ingewikkelder is dan 
we met de ‘magie van klasse’ kunnen suggereren (ibid.: 108). Terborg (2002) 
wijst op het belang rekening te houden met interne differentiaties binnen 
klassen en er vanuit te gaan dat mensen in vergelijkbare sociaal-economische 
omstandigheden verschillende strategieën kunnen hanteren om hun levens-
doelen te bereiken (ibid.: 16). Vanzelfsprekend heeft klasse invloed op de 
toegang tot economische bronnen en meerdere referentiekaders, bovendien 
hebben groepen en individuen geen onbeperkte en vrije keuze. Sociale, poli-
tieke en economische instituties leggen structurele beperkingen op in het 
denken en handelen van mensen en dezelfde structuren die de toegang be-
perken tot onderwijs, sociale promotie en loopbaanmogelijkheden beperken 
tegelijkertijd de toegang tot culturele systemen van betekenisgeving. Maar, zo 
stelt Terborg, ‘dat betekent geenszins dat klasse per definitie ideologie be-
paalt’ (ibid.). 
 
Na opname van de eerste levensverhalen ben ik binnen de groep remigran-
tenvrouwen gaan differentiëren, maar bleef moeite houden in contact te 
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komen met remigrantenvrouwen uit de onderklasse en volksklasse.11 Hieruit 
kan de conclusie worden getrokken dat deze groep een zeer klein deel uit-
maakt van de groep Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen, wat zich als volgt 
laat verklaren. Voor alle remigrantenvrouwen gold dat remigratie pas serieus 
werd overwogen wanneer aan strikte voorwaarden was voldaan: er moest 
sprake zijn van geschikte woonruimte en de vrouwen moesten uitzicht heb-
ben op passende arbeid wanneer de 65-jarige leeftijd nog niet was bereikt.  
Veel volksklasse vrouwen die in de jaren zeventig van de vorige eeuw kozen 
voor ‘migratie’, verlieten niet zelden het houten familiehuisje waarin nog ‘een 
groot aantal achterblijvers’ verbleven. Suriname heeft de laatste twee decen-
nia van de vorige eeuw een grote recessie doorgemaakt, waardoor remigran-
tenvrouwen bij terugkeer niet vanzelfsprekend over geschikte woonruimte 
konden beschikken. Niet zelden zijn deze ‘migrantenhuisjes’ niet voorzien 
van elektriciteit, stromend water of een inpandig toilet. Ook de omvang van 
de huishouding is in de meeste gevallen toegenomen. Mocht er al sprake zijn 
van geschikte woonruimte bij vertrek, na terugkeer is er veelal sprake van een 
‘onderhoudsachterstand’. Voor uitzicht op een passende baan geldt een 
soortgelijk verhaal. Veel Afro-Surinaamse migrantenvrouwen uit deze klas-
sen hebben na aankomst in Nederland hard moeten werken om het hoofd 
boven water te houden (Lenders & Van de Rhoer 1983). Wanneer na onge-
veer twintig jaar besloten zou kunnen worden terug te keren, komt de Suri-
naamse samenleving net uit een langdurige recessie en bestaan er weinig 
garanties voor passende arbeid, zowel qua beloning als qua arbeidssatisfactie. 
Het gevolg is dat deze vrouwen het risico niet nemen en daarom wellicht 
massaal hebben afgezien van remigratie. Remigrantenvrouwen uit de onder- 
en volksklasse die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, nemen 
geen risico’s meer - voor hen liggen veel risico’s op het gebied van medische 
voorzieningen die in het land van herkomst aanzienlijk slechter zijn dan in 
het land van vestiging. 

1.10 Representativiteit 
Gedurende mijn onderzoeksperiode in Suriname in 2002-2003 heb ik contact 
gehad met veel remigrantenvrouwen. Uiteindelijk zijn tweeëntwintig vrou-
wen bij dit onderzoek betrokken, onder meer omdat deze verhalen ‘redelijk 
volledige’ levensvertellingen zijn. Sommige remigrantenvrouwen hebben 
afgezien van deelname omdat zij niet wilden dat hun levensverhaal voor 
onderzoeksdoeleinden zou worden gebruikt (zie Bijlage II). Een schatting - 
afgaande op mijn dagboekaantekeningen - laat zien dat het totale aantal rele-
vante remigrantenvrouwen die ik heb gesproken tussen de vijftig en zestig 
ligt. Hoe representatief is dit aantal? Een correct antwoord op deze vraag 
vereist informatie over het aantal Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in 
de Surinaamse hoofdstad. Zoals beschreven, is informatie hierover niet be-
                                                 
11 Deze indeling is overgenomen van Schalkwijk & De Bruijne (1999).  
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schikbaar en remigreerden tussen 1995-2002 naar mijn eigen berekening 
jaarlijks tussen de 200-225 Afro-Surinaamse vrouwen.12 Hierover ben ik 
lange tijd ontevreden geweest, vooral omdat de totale groep Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen niet is vast te stellen. Ik heb serieus over-
wogen met behulp van sleutelinformanten de groep zoveel als mogelijk in 
kaart te brengen, maar realiseerde mij dat tellingen ook onnauwkeurig kun-
nen zijn. Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen reizen nog geregeld naar 
Nederland voor kortere of langere tijd. Voorts is een telling mij door de 
leiding van Nationale Vrouwenbeweging afgeraden. De remigrantenvrouwen 
zouden kunnen denken dat ik andere bedoelingen heb, waardoor zij minder 
bereid zijn informatie te verstrekken. Anonimiteit gaf mij in andere woorden 
de meeste garantie op gedetailleerde verhalen. 
De genoemde contacten met de NVB, Cultuurstudies, Naks, ADEK,13 
IOL14 maar ook Betty Cederboom en Marilyn Aaron - studenten van de 
ADEK - hebben mij geholpen ingangen te krijgen tot andere remigranten-
vrouwen. Dit geldt zowel voor de formele als de informele onderzoekscon-
tacten. Vanwege mijn grote afhankelijkheid was ik niet in staat vooraf diep-
gaande selecties te maken van de formele kenmerken binnen de onderzoeks-
groep. Door uitbreiding van mijn netwerk ben ik hiermee verder gekomen en 
heeft ertoe geleid dat ik in deze studie kan spreken over drie generaties Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen. De belangrijkste reden om uiteindelijk 
hiertoe over te gaan heeft zich voorgedaan tijdens de eerste fase van dataver-
zameling. Het viel mij op dat oudere vrouwen opmerkelijk weinig spraken 
over de vestigingsdiaspora, terwijl zij er soms meer dan twee decennia had-
den gewoond. Jongere vrouwen spraken opvallend veel over de wijze waarop 
zij hun westerse ideeën in de herkomstdiaspora wilden integreren. Deze ver-
schillen in betrokkenheden en identificaties met diaspora hebben mij hier-
voor ‘gevoelig’ gemaakt en heeft uiteindelijk geleid tot het zoeken naar remi-
grantenvrouwen in drie verschillende leeftijdscategorieën. 
 
Het gebrek aan informatie over de groepsgrootte houdt in dat onduidelijk 
blijft met hoeveel vrouwen ik moet spreken om tot een theoretisch represen-
tatief aantal te komen.15 Daarom wijs ik de lezer er op voorzichtig te zijn met 
het afleiden van informatie over remigrantenvrouwen in het algemeen op 
basis van de informatie uit deze studie. In dit onderzoek heb ik gekozen acht 
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen aan te wijzen als protagonisten, om-

                                                 
12 In deze studie zijn ‘Surinamers’ ook mensen die in Suriname zijn geboren, maar tussen 1973-2003 naar 
Nederland zijn gemigreerd en weer zijn teruggekeerd. Zij bezitten in de regel de Nederlandse nationaliteit.   
13 Anton de Kom Universiteit van Suriname. 
14 Instituut Opleiding Leraren. 
15 In de studies Kibreab in Khartoum (1993), het Johannes Project (Jacobsen & Landau (2003) en War, 
Refuge and Self (Lammers 2006) wordt eenzelfde probleem beschreven. In de eerste twee studies is met 
behulp van nieuwe samplingtechnieken de onderzoekssituatie beschreven. Belangrijk is wel dat deze 
studies grootschalig en kwantitatief van aard zijn. Ellen Lammers haar onderzoek naar oorlogsvluchtelin-
gen is kwalitatief van aard en op dit punt vergelijkbaar met mijn onderzoek.  
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dat ik hen heb leren kennen als coöperatieve en gedetailleerde vertellers. 
Hoewel deze observatie natuurlijk subjectief is, is het niet waarschijnlijk dat 
in representatieve zin deze Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen van andere 
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen duidelijk verschillen. Ik wil benadruk-
ken dat representativiteit nooit het primaire doel van deze studie is geweest, 
noch dat van de protagonisten kan worden aangenomen dat hun verhalen 
volledig idiosyncratisch zijn (vgl. Lammers 2006: 81). Het is wel mijn over-
tuiging dat Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen zich voor een belangrijk 
deel zullen herkennen in de verhalen die in deze studie zijn opgenomen. 
Naast deze acht protagonisten zullen bij behandeling van de thema’s per 
generatie nog drie tot vier remigrantenvrouwen het woord krijgen om varia-
ties binnen de onderwerpen toe te lichten. 
 
In deze studie zijn alle remigrantenvrouwen ‘thuis’ in verschillende diaspora 
en hebben kennis van meerdere culturele systemen. Deze kennis komt veelal 
in de vorm van associaties voor in de vertelde werkelijkheden. Culturele 
transferentie speelt hier een belangrijke rol. Dit begrip - dat in hoofdstuk 10 
aan de orde komt - verwijst naar het verplaatsen, samenvoegen en splitsen 
van culturele waarden en praktijken uit meerdere diaspora voor specifieke 
doeleinden in het leven van de vrouwen. Culturele transferentie komt tot 
stand door de fictie van de narratieve identiteit te vervlechten met route-
effecten, waardoor inzicht wordt verkregen in de (re)creatie van transculture-
le werkelijkheden. Hiertoe was het noodzakelijk de levensverhalen diepgaand 
te analyseren, met de consequentie dat de omvang van het onderzoekspopu-
latie beperkt moest blijven. 

1.11 Veldwerk 
Via mijn eerste informanten kreeg ik het advies een bezoek te brengen aan 
de Universiteit, de afdeling Cultuurstudies van het MINOV16 en de Nationa-
le Vrouwen Beweging (NVB).17 De gesprekken met de bestuursleden van de 
NVB leiden tot de eerste contacten met Afro-Surinaamse remigrantenvrou-
wen. Tevens heb ik de ondernemersbeurs Women in BizNiz bezocht waar 
vele vrouwelijke ondernemers mij ten dienste stonden met het geven van 
namen en adressen van mogelijke respondenten. Van de eerste informanten 
kreeg ik steeds nieuwe namen door, ook kwamen uit de verhalen nieuwe 
namen voort. Alle vrouwen hebben na het vertellen van hun levensverhaal 
toestemming gegeven het te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Ik heb 
beloofd voornaam en familienaam te veranderen, alsmede herkenbare per-
soonlijke kenmerken. Bijlage I geeft een overzicht van de respondenten naar 
beroep, leeftijd, geboorteplaats, opleiding, burgerlijke staat, remigratiesoort, 

                                                 
16 Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. 
17 Surinaamse schrijfwijze. 
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remigratiejaar en remigratieduur. Bijlage II is zoals gezegd, een voorbeeld van 
een goedkeuringsbrief. 
Het grootste deel van de vertellers heb ik twee tot drie keer gesproken, met 
tussenliggende perioden van 10-14 dagen. Een groot aantal vrouwen heb ik 
meerdere keren gezien ook omdat de ‘kinderen’ daarom vroegen. Deze ver-
volgbijeenkomsten hebben mij niet altijd de meest waardevolle informatie 
opgeleverd, maar hebben mij wel nieuwe ingangen opgeleverd. 
Tijdens de opname van de levensverhalen heb ik me zoveel mogelijk terug-
houdend opgesteld. Tussen twee perioden in het leven van de verteller, heb 
ik vaak alleen geknikt of een openingsvraag gesteld. Tijdens de vervolgge-
sprekken heb ik specifieke vragen gesteld om datgene wat in het levensver-
haal globaal aan de orde kwam, nader toegelicht te krijgen. 
Bijna alle levensverhalen zijn opgenomen bij de vrouwen thuis, of in het huis 
van een zoon of dochter op hetzelfde erf. De meeste verhalen zijn opgeno-
men door mij alleen. In een enkel geval waren Betty Cederboom of Marilyn 
Aaron aanwezig. Bij één verhaal zat de echtgenoot van de vertelster aan tafel, 
maar heeft niet aan het gesprek deelgenomen. Eén verhaal is opgenomen bij 
Tangelo (lunchroom naast hotel Torarica) en één in Groningen (Saramacca), 
beide op verzoek van de vertelsters. 
Omdat de meeste vertelsters goed op de hoogte waren van het begrip le-
vensverhaal, stuurden zij veelal het verhaal zelf. Wel ben ik geregeld tegenge-
komen dat het verhaal in twee zogeheten cirkels werd verteld; de eerste tien 
minuten vertelden ze de korte variant, daarna de lange variant. Omdat veel 
vrouwen uit de kennissengroep van mijn contacten voortkwamen, heb ik na 
de opnames meestal kunnen verifiëren of datgene wat ik te horen had gekre-
gen op hoofdlijnen strookte met wat mijn contactpersonen wisten. 
Ik ben van mening dat mijn sekse en witheid een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij de onderwerpen die ter sprake kwamen. Liefdesverdriet, over-
spel, vernederingen en geweld zijn onderwerpen die deel uitmaken van het 
leven, maar die heb ik zelden gehoord. Ook intieme onderwerpen heb ik niet 
vernomen, vaak werden bijvoorbeeld echtscheidingen verteld alsof ze uit de 
lucht kwamen vallen. Aan de andere kant heeft mijn buitenstaanderschap 
ertoe geleid dat vrouwen zich niet hoefden in te houden omdat ik geen deel 
uitmaakte van hun contactengroep. Wat wel in de verhalen centraal heeft 
gestaan, zal uit het verslag blijken. 
Ik kan moeilijk een eenduidig beeld geven van de manier waarop Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen op mij reageerden. Sommigen leken opge-
lucht met een ‘Hollander’ te converseren. Het heeft grote voordelen geen 
bekende te zijn en geen deel uit te maken van de Afro-Surinaamse gemeen-
schap. Geen van de vrouwen heeft op haar woorden hoeven letten of zich 
zorgen moeten maken over het roddelen. In geen van de gevallen heb ik 
gemerkt dat mijn Nederlander-zijn een bezwaar opleverde voor de gesprek-
ken. Wel hadden de meeste vrouwen een duidelijke mening over het onder-
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werp van onderzoek en konden aangeven hoe en waarom zij zich betrokken 
voelden en identificeerden bij de landen van herkomst en vestiging. 
 
De levensverhalen zijn in het Nederlands verteld, voor geen van de vertellers 
was dit een probleem. Zij beheersten allen de Nederlandse taal goed en wa-
ren in sommige gevallen zelfs blij dat ze in het Nederlands konden praten. 
De zinnetjes die in het Sranan werden uitgesproken, werden vertaald. Suri-
naamse woorden, afkortingen en gezegden zoals goudvelden, BOG, soela's, a-la-
dol, CBB, bakoven en boren werden ook uitgelegd. Doordat alle aan deze studie 
deelnemende remigrantenvrouwen lange tijd in Nederland hebben gewoond, 
is hun levensverhaal doorspekt met Nederlandse uitdrukkingen. De rijkheid 
van het levensverhaal komt door deze tweetaligheid dan ook volledig tot zijn 
recht. 
 
Belangrijke informatie uit de levensverhalen heb ik slechts beperkt kunnen 
aanvullen met statistische gegevens omdat die ten tijde van de dataverzame-
ling niet geregeld werden gepubliceerd. Ook zijn deze gegevens eerder niet 
dan wel etnisch gespecificeerd. De meeste cijfers in deze studie zijn daarom 
eerder een indicatie van een ontwikkeling. Wel heb ik met mensen gesproken 
die op grond van hun specialisatie konden vertellen over bepaalde histori-
sche, sociologische of culturele aspecten van de Afro-Surinaamse gemeen-
schap in Suriname. Hieronder bevonden zich vele professionals zoals winti-
specialisten, docenten aan de Anton de Kom Universiteit en het Instituut 
Opleiding Leraren, leden van de vrouwenbeweging, kerkorganisaties, Afro-
Surinaamse (belangen)organisaties en medewerkers van advocatenkantoren 
en remigrantenorganisaties. Sommige professionals kunnen als vertegen-
woordigers van de Afro-Surinaamse gemeenschap in Suriname worden ge-
zien. Hun informatie over etniciteit, vrouwelijkheid en betrokkenheden en 
identificaties met diaspora heb ik dan ook als aanwijzingen gebruikt voor het 
Afro-Surinaamse discours over het zelf en vrouwelijkheid. 
 
Gedurende mijn verblijf in Paramaribo heb ik nagenoeg dagelijks de dagbla-
den de Ware Tijd en De West gelezen en maandelijks het blad Paramaribo Post. 
Mijn bezoekjes aan de districten en het binnenland hebben mij indrukken 
gegeven hoe Afro-Surinaamse vrouwen daar (over)leven. Mijn bezoeken aan 
muziekbijeenkomsten, concerten en discotheken hebben mij een indruk 
gegeven hoe Afro-Surinaamse jongeren hun vrije tijd doorbrengen en welke 
muziek-, kleding- en dansstijlen populair zijn. Op zondag zat ik veelal bij de 
EBGS in de kerkbanken. Voor een indruk hoe oudere mensen in Suriname 
wonen en leven, heb ik bejaardentehuizen bezocht. Tijdens nationale feest-
dagen heb ik mij veelal geconcentreerd op bijeenkomsten voor Afro-
Surinamers. Ik heb bijeenkomsten bijgewoond van Afro-Surinaamse woord-
kunstenaars, schrijvers, dichters en exposities bezocht van Afro-Surinaamse 
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schilders en vormgevers. Ook heb ik Afrikaanse films gezien die gedurende 
mijn verblijf via lokale televisiestations werden uitgezonden. 
Ten behoeve van dit onderzoek heb ik gedurende 14 maanden in Paramaribo 
gewoond - van oktober 2002 tot en met december 2003. Vooral mijn obser-
vaties van het stadsleven en de vele informele gesprekken hebben mij gehol-
pen de verhalen van mijn vertellers te begrijpen. De langdurige bijeenkom-
sten met Betty en Marilyn bij mij thuis hebben dit begrip alleen maar ver-
groot. Na mijn terugkomst in de Surinaamse hoofdstad begin 2005 zijn er 
gesprekken geweest met de remigrantenorganisaties B-Surined en Service 
Bureau Suriname (SBS) en heb ik lezingen bijgewoond van de stichting Fiti 
Fu Wini over cultuur, religie en spiritueel voedsel. Ook heb ik bijeenkomsten 
bijgewoond van de remigrantenorganisatie OTRA. 

1.12 Opbouw van de studie 
In deze studie naar betrokkenheden en identificaties met diaspora bestaat 
mijn onderzoeksgroep uit drie generaties Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen die in Suriname zijn geboren en na een migratieperiode van meer 
dan vijf jaar in Nederland er weer zijn teruggekeerd. De duur van deze mi-
gratieperiode houdt verband met mijn wens inzicht te willen krijgen hoe 
vertellers via ‘roots’ en ‘routes’ aan diasporavoorstellingen en diasporaverlan-
gens betekenis geven. Bovendien migreren en remigreren Afro-Surinaamse 
vrouwen om verschillende redenen en positioneren zich op specifieke manie-
ren in de gemeenschap van herkomst en vestiging. Daarom worden in de 
hoofdstukken 2, 3 en 4 de voornaamste onderwerpen behandeld die Afro-
Surinaamse vrouwen in Suriname en Nederland kenmerken. Er wordt aan-
dacht besteed aan de voornaamste noties van vrouwelijkheid die, hoewel 
vaak in gemoderniseerde vormen,  nog steeds moreel gezag genieten. In de 
hoofdstukken 5, 6 en 7 worden gethematiseerde levensverhalen gepresen-
teerd van de remigrantenvrouwen gescheiden naar generatie. Volgend op de 
levensverhalen komen thema’s aan de orde die de generatie kenmerken. In 
hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de zelfpresentaties van de Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen in relatie tot hun invullingen van vrouwe-
lijkheid. In hoofdstuk 9 worden de onderzoeksbevindingen in verband ge-
bracht invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. In hoofdstuk 10 
wordt stilgestaan hoe in de vertellingen van remigrantenvrouwen (re)creaties 
van transculturele werkelijkheden voorkomen. Naast deze transculturele 
verbindingen is er aandacht voor tegenstellingen en afwijzingen. Hier speelt 
het proces van transculturele transferentie een centrale rol. 
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Hoofdstuk II Afro-Surinaamse vrouwen in Suriname 
In dit hoofdstuk zal op hoofdlijnen de Afro-Surinaamse gemeenschap in 
Suriname tot in de jaren zestig worden beschreven, nog voordat de migratie-
golven naar Nederland plaatsvonden. Aandacht zal worden besteed aan de 
Surinaamse economie, de politiek, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Afro-
Surinaamse vrouwen krijgen als groep apart de aandacht. In hoofdstuk 3 zal 
op hoofdlijnen worden beschreven hoe Afro-Surinaamse migrantenvrouwen 
zich na hun komst in Nederland hebben ‘gedragen’. In hoofdstuk 4 wordt 
beschreven hoe Paramaribo sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw door 
langdurige economische crises geteisterd wordt. Hoewel er sprake is van 
afzonderlijke hoofdstukken kunnen deze eveneens als één geheel worden 
gezien. 

2.1 (Pre)migratiegeschiedenis18 
Om toe te lichten waarom Afro-Surinamers in meerderheid werk zochten in 
de stad, moeten we terug naar de periode direct na afschaffing van de slaver-
nij. Tijdens de periode van het Staatstoezicht (1863-1873) vreesden de kolo-
niale overheid en de plantagebezitters een leegloop van de plantageculturen. 
Ter vervanging van de arbeidstekorten werden contractarbeiders uit met 
name Brits- en Nederlands-Indië geworven en naar de kolonie verscheept. 
(De Klerk 1953; De Waal Malefijt 1994). Een belangrijke tweede manier om 
te voorzien in arbeidskrachten was controle over de grond. Naast loonarbeid 
was het in eigendom hebben van grond voor de ex-slaven een belangrijke 
manier om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Heilbron (1982) be-
schrijft nauwgezet hoe controle over de grond voor plantagebezitters een 
belangrijk middel werd om controle over de arbeid te krijgen. Een derde 
manier voor ex-slaven om zich als kleinlandbouwer te vestigen, was het zelf-
standig bewerken van een stuk onontgonnen grond. Velen die daartoe beslo-
ten vestigden zich langs de rivieren en legden zich toe op de productie van 
cacao. Diegenen die zich richten op de export wisten in relatief korte tijd een 
redelijke welstand te bereiken. Aanvankelijk waren het deze Afro-Surinaamse 
boeren die de zogeheten kleinlandbouw tot ontwikkeling brachten (Van Lier 
1971: 229-30). Rond de vorige eeuwwisseling trokken echter veel cacaoboe-
ren naar de stad, omdat zich een ernstige crisis voordeed in de cacaosector 
veroorzaakt door ziekten in de cacaoplant. Daarbij namen de bestaansmoge-
lijkheden buiten de landbouw in hoog tempo toe. Dit gold vooral voor de 
goud- en balatawinning. Velen vestigden zich daarom in Paramaribo. 
 

                                                 
18 Hiermee wordt bedoeld de periode voor de migratiegolven van de twintigste eeuw. Migratie heeft 
vanuit Suriname altijd plaatsgevonden.  



[- 36 -] 
 

In de periode van 1863-1930 verliest de plantagearbeid langzaam maar zeker 
haar betekenis voor de koloniale economie. De plantage-economie die voor 
het grootste deel haar inkomsten baseert op de export, verandert dan vooral 
door externe omstandigheden. Uit noodzaak moet daarom tot diversificatie 
van de economie worden overgegaan wat ertoe leidt dat men naast suiker 
ook koffie en cacao gaat produceren dat rond 1930 haar beslag krijgt. De 
productie hiervan wordt voornamelijk gedaan door Afro-Surinaamse land-
bouwers. De productie van rijst is in handen van Hindostanen en Javanen, 
die na beëindiging van de slavernij als contractarbeiders uit Nederlands en 
Brits-Indië waren gehaald. Rond 1900 bedraagt het aandeel plantageculturen 
in de agrarische productie 90 procent, in 1940 was nog slechts 17 procent 
van de plantages hierbij betrokken (Van Lier 1977). De Afro-Surinaamse 
kleinlandbouw is na de slavernij veelal georganiseerd als grootfamiliebedrijf, 
waar veelal drie generaties intensief samenwerkten. In deze periode is het 
onderwijs buiten de hoofdstad nog schaars, wat veel Afro-Surinamers doet 
besluiten naar Paramaribo te verhuizen. Het komt geregeld voor dat volwas-
sen mannen achterblijven en vrouwen met kinderen vertrekken.. 
Rond de vorige eeuwwisseling komen de balata- en goudindustrie op en 
verschaffen vooral werk aan Afro-Surinamers, dat wil zeggen aan mannen 
die vanuit de stad periodiek naar het binnenland reisden. De goudindustrie 
biedt in deze tijd veel werk, maar is nooit een bedrijfstak geworden die voor 
haar werknemers economische zekerheid heeft gebracht. Rond 1900 werken 
ongeveer 5300 arbeiders bij goudmaatschappijen, in het eerste decennium 
van de 20e eeuw hebben tussen de 3000 en 5500 mannen werk in deze sector 
(Egger 1995). Nadat de industriële goudwinning onrendabeler wordt en 
stopt, zijn nog lang groepjes goudzoekers in het binnenland van Suriname 
werkzaam. De goudwinning in dit gebied is zeer arbeidsintensief en de goud-
zoekers zijn geregeld maanden van huis. De verdiensten in deze sector zijn 
goed, maar het geld is ook snel uitgegeven aan gemaakte schulden, voedsel-
voorraden en feesten tijdens de perioden thuis. De balatableeders leven in 
die jaren even ruig als de goudzoekers. Voor de Afro-Surinaamse huishou-
dens maakt het in economische zin dan ook weinig verschil of de ‘echtgeno-
ten’ werkzaam zijn in de goudwinning of de balataproductie.  
 
2.2 Afro-Surinaamse vrouwen 
Na de periode van het Staatstoezicht (1863-1873) zijn er voor ex-slavinnen 
meerdere mogelijkheden op de Surinaamse arbeidsmarkt. Aanzienlijke aan-
tallen verhuren zich als vrije arbeidster op de plantages of zetten in grootfa-
milieverband een landbouwbedrijf op. De vaak onzekere economische situa-
tie dwingt velen tot een combinatie van huishoudelijke activiteiten met loon-
arbeid op de plantages (Scholtens 1985). Ook keren vrouwen de landbouw 
de rug toe en zoeken werk als wasvrouw, kokkin of huisbediende in de 
hoofdstad. In Ambachten in Suriname (1912) wordt melding gemaakt dat in 
1910 in de hoofdstad 1.298 wasvrouwen en 1.014 dienstmeisjes werkzaam 
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zijn, wat voor beide ongeveer 4 procent van de totale vrouwelijke stadsbe-
volking uitmaakt (Buschkens 1974). 
Afro-Surinaamse vrouwen vervullen in de balata- en goudindustrie geen rol 
van betekenis. Als loonarbeidster participeren ze niet in deze industrie, maar 
sommigen nemen wel noodgedwongen als ‘echtgenoot’ van een arbeider een 
vaak slecht betaalde dienstverlenende functie aan. Ook in de bauxietindustrie 
hebben Afro-Surinaamse vrouwen nauwelijks gewerkt. Deze situatie heeft 
geleid tot de zogenaamde ‘genderdistributie’ van inkomens met een duidelij-
ke scheiding tussen mannen- en vrouweninkomens. In de regel hebben 
vrouwen een onregelmatig inkomen waardoor ze onvoldoende kunnen be-
schikken over de belangrijkste hulpbronnen. Volgens Staphorst heeft deze 
inkomensscheiding op basis van gender een belemmerende invloed op de 
ontwikkeling van de economische onafhankelijkheid van Afro-Surinaamse 
vrouwen (Staphorst 1995).  
 
2.2.1 Creoolse marktvrouwen 
Ten tijde van de slavernij en de periode van het Staatstoezicht zijn veel man-
nen en vrouwen intensief betrokken bij de kleinhandel op de plantagecultu-
ren en in de hoofdstad. Het belangrijkste element van het economische leven 
van Afro-Surinaamse vrouwen is de markt - waarvan er rond de voorlaatste 
eeuwwisseling twee grote zijn in de hoofdstad en een reeks kleinere verspreid 
over de buitenwijken en langs de spoorlijn naar het binnenland (Herskovits 
& Herskovits 1936: 12). Al tijdens de slavernij slagen slavinnen er in om 
overschotten van hun kostgrondjes te verkopen. Na 1863 gaan kleine groe-
pen Afro-Surinaamse vrouwen in de landbouw producten voor de lokale 
markt produceren. De meeste vrouwen van deze groep verbouwen deze 
echter niet zelf, maar doen aan koop en wederverkoop. Een klein deel van 
deze handelsvrouwen verkoopt marktproducten op de plantages of aan 
loonarbeiders in de districten. Deze Afro-Surinaamse vrouwen zijn de eerste 
vrouwen die een zelfstandige positie weten te verwerven in deze periode. 
Na de komst van vooral Hindostaanse contractarbeiders vanaf 1873 begint 
de concurrentie voor de Afro-Surinaamse marktvrouwen en handelaarsters. 
Veel Hindostaanse vrouwen migreren vanuit de randdistricten naar de 
hoofdstad en gaan zich richten op de verkoop van agrarische producten. 
Eind jaren dertig wordt een groot aantal marktvergunningen verstrekt aan 
Hindostaanse vrouwen (Van Lier 1971), die uiteindelijk de Afro-Surinaamse 
vrouwen van de markt zullen verdrijven. 
 
2.3 Werkgelegenheid 
Terwijl Hindostanen tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overwe-
gend werkzaam zijn in de landbouw, werken Afro-Surinamers al enige de-
cennia ook in niet-agrarische beroepen. De beroepsdifferentiatie onder Afro-
Surinamers vindt haar oorsprong in de periode voor afschaffing van de sla-
vernij. Al in het midden van de negentiende eeuw bevindt zich in de hoofd-
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stad naast een hogere middenklasse van overwegend Europese komaf, een 
middenklasse van vrij gemaakte slaven en mulatten.19 Verder was een aan-
zienlijk deel van de slaven niet meer werkzaam in de landbouw. Van Lier 
beschrijft dat rond het midden van de negentiende eeuw al meer dan 35 pro-
cent van de slaven geen plantagewerk meer verricht, maar onder andere 
werkt als huisbediende of kokkin (Van Lier 1971: 163). Ten tijde van de 
Emancipatie bevindt zich dan ook een aanzienlijk deel van de slaven in Pa-
ramaribo. Uit deze bevolkingsgroep vormt zich een volksklasse en later de 
lagere middenklasse. 
Hoewel het tekort aan arbeidsmogelijkheden in Suriname lange tijd beperkt 
blijft tot de middengroepen, kampt in de eerste decennia na de Emancipatie 
ook de brede categorie van vaklieden en ambachtslieden met onvoldoende 
werk. Dit geldt ook voor hen die door het volgen van onderwijs carrière 
willen maken. Veel van de middelbaar opgeleide Afro-Surinamers zoeken 
daarom een functie bij de overheid, hoewel daar ook gebrek is aan werkgele-
genheid. 
Voor de Afro-Surinaamse gemeenschap is onderwijs altijd het belangrijkste 
kanaal geweest voor stijging op de maatschappelijke ladder. De voorsprong 
die Afro-Surinamers lange tijd hebben op bijvoorbeeld de Hindostanen kan 
voor een deel worden verklaard uit hun vroege deelname aan het primaire en 
secundaire onderwijs. Hoewel er in Suriname al sinds 1876 een algemene 
leerplicht geldt, heeft ook de oriëntatie van Afro-Surinamers op de westerse 
levensstijl, inclusief de waarde die aan scholing wordt gehecht, hen een peri-
ode een voorsprong gegeven op de andere bevolkingsgroepen (Van Niekerk 
2000: 38). Al vanaf het begin van de twintigste eeuw volgt een zeer selecte 
groep Afro-Surinamers secundair onderwijs, waarvan een klein deel ook voor 
vervolgstudie het toenmalige moederland bezoekt (Van Lier 1971: 111). 
Vanaf ongeveer 1915 gaan lichtgekleurde Afro-Surinamers behoren tot de 
middengroepen van de samenleving, wanneer zij na afronding van de mid-
delbare school toetreden tot de lagere rangen van de ambtenarij. Zo wordt in 
1906 al De Eerste Surinaamsche Leeraren opgericht met een bestuur louter be-
staande uit Afro-Surinaamse leerkrachten (Lalmahomed 1999: 208). Ook 
donkergekleurde Afro-Surinamers stijgen niet veel later op de maatschappe-
lijke ladder wanneer ze bij de overheid gaan werken. De werkloosheid onder 
de volksklasse neemt vanaf het eerste kwart van de twintigste eeuw ernstige 
vormen aan, onder andere door de recessie in de balata- en goudexploitatie 
(Van Lier 1971: 249-51). Deze eindigt aan het einde van de jaren dertig bij 
aanvang van de Tweede Wereldoorlog. 
 
De Tweede Wereldoorlog heeft verregaande gevolgen voor de economie van 
Suriname. Veel van die werkgelegenheid is echter van tijdelijke aard, op de 

                                                 
19 Deze populaties werden in Suriname destijds respectievelijk kleurlingen en negers genoemd, groepen dus 
die tot de Creolen gerekend worden. 
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bauxietindustrie na. In 1942 komt een contingent van tweeduizend Ameri-
kaanse militairen naar Suriname om de bauxietmijnen te beschermen tegen 
mogelijke Duitse aanvallen. Hun aanwezigheid brengt een ongekende kapi-
taalstroom op gang. Aan de uitbreiding van het vliegveld Zanderij, de aanleg 
van wegen en de intensivering van bauxietwinning worden miljoenen be-
steed. Deze buitenlandse geldstroom brengt veel Afro-Surinamers voor het 
eerst enige welvaart, al dreigen veel ambtenaren met hun vaste inkomen door 
de prijsstijgingen tot armoede te vervallen (Buddingh 1999: 273). Scholtens 
meent dat het Surinaamse leger bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 
ongeveer vijfduizend militairen telt. Aangenomen mag worden dat het over-
grote deel van de troepen tot de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep behoort, 
gelet op de bevolkingssamenstelling ten tijde van de oorlogsjaren (Scholtens 
1985: 12). 
Het centrum van de oorlogsactiviteiten is Paramaribo waar Afro-Surinamers 
in ruime meerderheid leven. De urbanisatie van de contractanten is enige 
jaren opgang en er wonen slechts 18 procent Hindostanen en 7 procent Ja-
vanen in de hoofdstad (Ramsoedh 1990: 156). Omdat het overgrote deel van 
de Afro-Surinaamse bevolking in de hoofdstad woont, profiteert deze groep 
ook het meest van de stijgende economie. In en na deze periode van groei 
stimuleren veel ouders hun kinderen na de lagere school voortgezette oplei-
dingen te volgen. Zo ontstaat er tijdens de oorlogsjaren een groot tekort aan 
leerkrachten en klaslokalen door de toenemende belangstelling voor het ulo- 
en mulo-onderwijs (Getrouw 1946). 
De periode na de oorlog kenmerkt zich door een versterkte urbanisatie van 
Afro-Surinamers, Hindostanen en Javanen uit de voormalige plantages en 
landbouwgebieden. De voornaamste redenen voor urbanisatie zijn de ar-
beidsmogelijkheden voor mannen sinds de opleving van de bauxietindustrie 
en de uitvoering van ontwikkelingsprojecten in het kader van onder andere 
het Welvaartsfonds. De urbanisatie is van grote invloed op de sociaal-
economische positie van Afro-Surinamers en vooral van Afro-Surinaamse 
vrouwen. Een tweede factor van belang is de deelname aan het primaire en 
secundaire onderwijs. Uit een onderzoek van MacLeod (1972) krijgen we een 
redelijke indruk van de genoten opleidingen van werkende vrouwen in de 
jaren zestig in Suriname: 8 procent van de vrouwen is werkzaam in een be-
roep waarvoor een academische vooropleiding is vereist, 46 procent van de 
vrouwen is werkzaam in een beroep waarvoor een middelbare opleiding is 
vereist, 24 procent van de vrouwen werkt in en beroep waarvoor geen scho-
ling noodzakelijk is. Wel blijft er een scheiding tussen mannen- en vrouwen-
beroepen hetgeen van invloed is op de sociaal-economische positie van Af-
ro-Surinaamse vrouwen.  
 
Vooral dankzij de Nationale Partij Suriname (NPS) gaan in de jaren zestig 
een toenemend aantal Afro-Surinaamse vrouwen werken bij de overheid. 
Afro-Surinaamse vrouwen zijn aanvankelijk vooral werkzaam in de functie 
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van onderwijzeres, verpleegkundige, schoonmaakster of administratief me-
dewerkster. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is sprake van 
een opwaartse mobiliteit door het volgen van hogere beroepsopleidingen, het 
tonen van persoonlijke kwaliteiten en het ambiëren van een carrière. Tevens 
zijn een toenemend aantal Afro-Surinaamse vrouwen een vrij beroep gaan 
uitoefenen. 
 
2.4 Afro-Surinaamse huishouden 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de kenmerken van het Afro-Surinaamse 
huishouden en de taakverdeling tussen mannen en vrouwen daarbinnen. 
Aansluitend volgt een beschouwing over de gangbare relatiepatronen in de 
volksklasse en middenklasse binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap in 
Suriname. 
 
West-Indische familiesysteem 
In veel onderzoek naar de Afro-Surinaamse gemeenschap in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw komt naar voren hoe frequent er sprake is van 
alternatieve relatievormen naast het huwelijk. Het ongehuwd samenwonen 
(concubinaat) kwam in de Afro-Surinaamse gemeenschap in Suriname en in 
de Caribische regio nagenoeg evenveel voor als gehuwde samenwoning. 
Daarnaast waren bezoekrelaties gangbaar, hoewel deze meer heimelijk 
plaatsvonden en het getalsmatige belang ervan minder duidelijk was (Busch-
kens 1973). Het concubinaat evenals de bezoekrelatie kwamen niet alleen 
veelvuldig voor, ze waren ook tot op zekere hoogte geaccepteerd. 
Het bestaan van deze alternatieve geïnstitutionaliseerde relatievormen is een 
voornaam kenmerk van wat wordt aangeduid met het ‘West-Indische fami-
liesysteem’ (o.a. Smith 1996; Venema 1992). Een belangrijk kenmerk van dit 
systeem is dat in de meeste gevallen een vrouw aan het hoofd staat van de 
huishouding en dat meerdere volwassen vrouwen aan de huishouding deel-
nemen. Dit kenmerk houdt vooral verband met het gegeven dat veel relaties 
tussen partners nogal instabiel waren en veelal eindigden nog voordat de 
kinderen volwassen waren. Voorts is het lang niet altijd zo dat de vrouwen 
die leidinggeven aan het huishouden de moeder zijn van de kinderen. De 
centrale positie die vrouwen innemen in het West-Indische familiesysteem 
heeft Smith (1956; zie ook Smith 1996) in de jaren vijftig ertoe gebracht het 
begrip matrifocaliteit te introduceren. Wanneer er sprake is van een huishou-
den waar een partner inwoont, is in zijn terminologie sprake van latente matri-
focaliteit die manifest wordt wanneer de relatie met de partner beëindigd 
wordt (vgl. Buschkens 1973). De vrouwen onderhouden de sterkste affectie-
ve bindingen met de leden van het huishouden en zijn degenen waarop de 
kinderen het meest kunnen terugvallen. 
Een belangrijk gegeven dat samenhangt met matrifocaliteit is dat aan de 
bloedbanden - vooral tussen moeder en kind - meer waarde wordt gehecht 
dan aan de partnerrelatie (Wekker 1994). Vooral de band tussen moeder en 
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zoon wordt daarbij als zeer hecht omschreven. Venema meent terecht dat 
het matrifocale huishouden meer rondom bloedbanden is opgebouwd dan 
gebaseerd is op de relatie tussen de partners (Venema 1992). Moeders zonder 
vaste partner zijn vaak genoodzaakt hun kinderen bij andere opvoeders ach-
ter te laten om betaalde arbeid te verrichten. In dit systeem hebben door-
gaans de inwonende oudere dochters een belangrijke rol bij het verzorgen en 
opvoeden van de jongere kinderen. Gezagsfiguren zijn oudere zonen, maar 
ook broers van de moeder, bij afwezigheid van een vader-figuur (Smith 
1996). Het is niet ongebruikelijk dat de zonen bij volwassenheid een financië-
le bijdrage leveren aan het huishouden van hun moeder, uit hoofde van de 
‘zoogschuld’ (Tjon-a-Ten 1987). 
De rol van de mannelijke partner in het matrifocale huishouden is veelal 
marginaal. Vaders hebben ronduit een ondergeschikte rol in het huishouden, 
zelfs als zij er deel uitmaken. Hun belangrijkste taak is het inbrengen van 
inkomsten, hun rol in de opvoeding is vaak beperkt tot die van gezagsdrager 
op afstand (Distelbrink 2000: 27). Bij aanwezigheid van de man in het huis-
houden is zijn gezag onbetwist, de kinderen zullen hem ook gehoorzamen. 
In de literatuur wordt de relatie tussen (stief)vaders en kinderen veelal om-
schreven als afstandelijk en autoritair (Buschkens 1973). 
 
Relatievorming 
Voor Afro-Surinaamse vrouwen uit de volksklasse is het moederschap een 
‘rite de passage’ naar volwassenheid (Buschkens 1973). Gangbaar is dat deze 
vrouwen op relatief jonge leeftijd al kinderen krijgen zonder dat er feitelijk 
sprake is van een vaste partner. In veel gevallen wordt vanuit de familie het 
jonge ongehuwde moederschap weliswaar als onverstandig beschouwd, maar 
doorgaans is er geen sprake van afkeuring. De zwangerschap en de baby 
worden doorgaans met veel blijdschap begroet en de jonge moeder verschaft 
zich daarmee de status van volwassen vrouw (Distelbrink 2000: 28). In de 
meeste gevallen blijft de jonge moeder inwonen bij haar eigen moeder, die 
dan tevens de opvoeding van het nieuwe kleinkind op zich neemt. Voorts is 
het niet ongebruikelijk wanneer de jonge moeder zelfstandig gaat wonen, het 
kind bij de grootmoeder achterblijft (ibid.). 
Het huwelijk dat pas na de slavernij binnen het bereik van Afro-Surinamers 
kwam, had tot in de eerste helft van de twintigste eeuw een hoge status: een 
man moest zijn vrouw kunnen onderhouden (Buschkens 1973). Zoals ver-
meld, heeft Suriname lange instabiele economische perioden gekend met het 
gevolg dat veel mannen hun vrouw niet konden onderhouden. Ook daarom 
ging vaak aan het huwelijk een periode van ongehuwd samenwonen vooraf. 
Voor veel Afro-Surinamers bleef echter het huwelijk ongewenst of onbe-
reikbaar (ibid.; Van Lier 1949). Ook het onregelmatige inkomen leidde bij 
veel mannen tot (verdere) marginalisering van hun positie in het huishouden, 
en vormt tevens een belangrijke reden tot het verbreken van de relatie. 
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Een andere belangrijke reden om de relatie te verbreken was de ontrouw van 
de man, hoewel veel vrouwen zich dat niet altijd financieel konden permitte-
ren (Lalmahomed 1999). Voor mannen heeft het hebben van meerdere ge-
lijktijdige liefdesrelaties altijd status opgeleverd (Venema 1992). Zowel hun 
werk buitenshuis als hun marginale betrokkenheid bij het huishouden heeft 
mannen in staat gesteld meerdere liefdesrelaties gelijktijdig te hebben. Vrou-
wen hadden in de regel - alleen al door hun ‘binding’ aan het huishouden - 
minder mogelijkheden meerdere relaties tegelijk te hebben. Verder was bij 
hen het hebben van enkele liefdesrelaties tegelijkertijd minder geaccepteerd. 
De dubbele moraal alsmede de instabiliteit van de relaties heeft ertoe bijge-
dragen dat voor vrouwen een patroon van seriële monogamie gangbaar werd 
(Distelbrink 2000: 28). Het hebben van meerdere partners na elkaar leverde 
in veel gevallen ook kinderen op, waardoor het samen opgroeien van half-
broertjes en -zusjes niet ongebruikelijk is (Buschkens 1973). 
Een recent kleinschalig onderzoek dat op hoofdlijnen het bovenstaande 
bevestigt, is in de eerste helft van 2005 verricht door Ambags (2005). Ze 
sprak met 28 Afro-Surinaamse vrouwen en mannen in Paramaribo over hun 
relatie(s). Gehuwde mannen hebben doorgaans grotere verplichtingen naar 
het huishouden toe dan ongetrouwde mannen, die er vaker meerdere relaties 
op na houden (zie ook Clarke 1966). Getrouwde vrouwen uit de middenklas-
se zijn in haar onderzoek in de meeste gevallen financieel afhankelijk van 
hun partner, hoewel daarin een kentering komt. Ook Afro-Surinaamse 
vrouwen die zelf buitenvrouw zijn, zijn in toenemende mate financieel zelf-
standig en onderhouden geen permanente relatie met hun partner (Ambags 
2005: 83). Dit komt overeen met de bevindingen van Terborg (2002: 235), 
die in dit kader spreekt van ‘moderne buitenvrouwen’ wanneer de financiële 
redenen daartoe ontbreken. Voorts laat Ambags in haar onderzoek zien dat 
meer middenklasse dan volksklasse vrouwen getrouwd zijn en dat midden-
klasse vrouwen minder ervaren dat hun partner vreemdgaat (ibid.: 84). Dit 
sluit aan op het traditionele beeld van het West-Indische familiesysteem, dat 
met haar overwegend instabiele relaties doeltreffender lijkt voor volksklasse 
vrouwen en minder geschikt is voor middenklasse vrouwen (zie ook Clarke 
1966: 18 e.v.).  
Voorts constateert Ambags (2005: 84) wijzigingen in denkbeelden, opvattin-
gen en verwachtingen van jonge Afro-Surinaamse vrouwen over hun partner. 
Vooral de toegenomen opleidings- en arbeidsmogelijkheden hebben verbete-
ringen opgeleverd in de machtspositie ten opzichte van die van mannen. De 
macht van financiën is niet langer uitsluitend aan mannen voorbehouden, 
waarmee een sterke invloed op de relatie en het huishouden kon worden 
uitgeoefend. Het eigen inkomen heeft ertoe bijgedragen dat vrouwen binnen 
de relatie meer zeggenschap hebben gekregen en in een positie kunnen ver-
keren de relatie te verbreken. Terborg (2002) noemt bovendien nog dat bij 
een groeiende groep jonge Afro-Surinamers een toenemend bewustzijn be-
staat over het aantal kinderen. Ze realiseren zich dat een aanzienlijke kinder-
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schare een economische last betekent. Veel vrouwen controleren daarom 
hun vruchtbaarheid door het gebruik van anticonceptie en geven prioriteit 
aan scholing en arbeid voorafgaand aan het moederschap. Gelijktijdig hier-
mee wordt de financiele zekerheid belangrijker die partners elkaar in de rela-
tie kunnen geven. Hierdoor wordt de druk op mannen groter hun financiële 
rol in de relatie te heroverwegen en vrouwen kiezen niet zelden voor een 
relatie vanwege de financiële mogelijkheden van de man. 
De instabiele Surinaamse economie heeft invloed gehad op de partnerrelatie. 
Volgens Ambags (2005: 84) komt het meer voor dat volksklasse mannen 
lossere relaties met meerdere vrouwen onderhouden omdat ze minder goed 
in staat zijn de rol van kostwinner na te komen. Mannen die over meer geld 
beschikken laten dit onder andere zien door meerdere vrouwen te ‘onder-
houden’, maar ook door hun imago uit te dragen met sieraden, auto’s en 
merkkleding. Deze lossere seksuele contacten hebben onder meer bijgedra-
gen aan een snellere verspreiding van HIV/AIDS in Suriname en er volgens 
Terborg (2002) toe bijgedragen dat jonge Afro-Surinaamse vrouwen een 
toenemende behoefte krijgen aan controle op het seksuele leven van hun 
partner. Ook hebben ‘moderne’ Afro-Surinaamse ouders minder tijd voor 
hun kinderen, vooral omdat in toenemende mate het buitenshuis werken 
gebruik is. Kinderen doen onder invloed van vrienden en media op steeds 
vroegere leeftijd ervaringen met seks op. Vooral Afro-Surinaamse jongens 
onderhouden doorgaans meerdere instabiele relaties. 
Ambags (ibid.: 85) meent dat jonge Afro-Surinaamse vrouwen in haar onder-
zoek ondanks de slechte Surinaamse economie van afgelopen decennia - en 
bijbehorende negatieve gevolgen voor de relatiepatronen - hun positie heb-
ben zien versterken onder invloed van scholingsmogelijkheden en eigen 
inkomsten. Lindsay (2002) en Terborg (2002) wijzen er terecht op dat deze 
versterkte positie binnen de relatie niet geldt voor de samenleving als geheel; 
vrouwen blijven in de Surinaamse samenleving een ondergeschikte rol inne-
men ten opzichte van mannen, wat onder andere tot uitdrukking komt in 
lagere beloningen bij gelijke geschiktheid en aantal dienstjaren in hogere 
(overheids)functies. Ondanks deze veranderingen geeft een groot deel van de 
respondenten in Ambags onderzoek aan meerdere aspecten van de relatie 
veranderd te willen zien. Veel vrouwen willen hulp van de partner in de 
huishouding en bij de verzorging van de kinderen, ook keurt een groot deel 
van de vrouwen het hebben van buitenvrouwen af. Ten slotte dragen veel 
vrouwen financieel bij aan het huishouden omdat hun partner daartoe niet of 
in onvoldoende mate in staat is. 
De invloed van het traditionele opvoedingspatroon (Terborg 2002), waarbij 
de seksuele vrijheid van meisjes meer aan banden ligt dan dat van jongens, is 
nog steeds dominant. Meisjes worden in dit patroon veelzijdig opgevoed; ze 
worden voorbereid op huishoudelijke en opvoedkundige taken, maar moeten 
tevens diploma’s halen. Ook de invloed van de reputatie en het macho-
imago van ‘zwarte’ Engelssprekende Caribische mannen (Wilson 1973) be-
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lemmert doorgaans dat zij diepgaande relaties kunnen opbouwen met vrou-
wen. 
Ambags (ibid.: 85) besluit dat ondanks de (re)productie van het beschreven 
Afro-Surinaamse relatiepatroon, veel respondenten te kennen gaven dat zij 
beter dan hun moeder of grootmoeder in staat blijken hun relatiewensen in 
overeenstemming te brengen met de relatiepraktijk. Door het gemiddeld 
hogere opleidingsniveau en de verwerving van eigen inkomsten zijn jonge 
vrouwen minder afhankelijk van hun partner geworden en kunnen kiezen 
een onbevredigende relatie te beëindigen. Het is mogelijk dat de bestaande 
matrifocale structuur hierdoor in kracht zal toenemen en de relatie met de 
vader altijd broos zal blijven. Hoewel meer mannen betrokken zijn bij het 
huishouden en de opvoeding van de kinderen - waardoor hun marginale 
positie aan het afnemen is - blijft vanwege de matrifocale substructuur de 
marginaliteit van mannen in het huishouden latent aanwezig. Wel leidt de 
positieverbetering van vrouwen in het huishouden tot meer reciproque part-
nerrelaties, waarbij mannen en vrouwen steeds meer op gelijk niveau com-
municeren.  
 
Het West-Indische familiesysteem met bijbehorende relatiepatronen is vol-
gens veel onderzoekers specifiek voor Afro-Surinamers uit de volksklasse. 
Over relatiepatronen van de Afro-Surinaamse middenklasse is minder be-
kend; deze groep is ook aanzienlijk kleiner. Bekend is dat ze lange tijd sterk 
op de Europese cultuur georiënteerd is geweest, hoewel er ook sprake is van 
enige ambivalentie (Venema 1992). Zowel het huwelijk als het nucleaire 
kerngezin staat bij de middenklasse centraal en alternatieve relatievormen 
zijn in de regel minder gangbaar. In middenklasse gezinnen wordt zwanger-
schap op jonge leeftijd moeilijker geaccepteerd en kan zelfs leiden tot tijdelij-
ke verstoting (Ferrier 1985). Het moederschap wordt in deze klasse pas aan-
gevangen op latere leeftijd, vaak na een voortgezette opleiding. 
Monique Distelbrink (2000) stelt wel dat de waarden en praktijken ten aan-
zien van relaties tussen de volks- en middenklasse eerder relatief zijn dan 
absoluut. Ook in de middenklasse zouden moeders een centralere positie 
innemen dan in het westerse kerngezin en voor ondersteuning bij de opvoe-
ding een beroep doen op een netwerk van vrouwelijke verwanten. De dubbe-
le moraal zou ook in de middenklasse spelen, waarbij mannen met ‘buiten-
vrouwen’ relaties onderhouden en veel tijd buitenshuis doorbrengen (Distel-
brink 1994). In de middenklasse zou de centraliteit van familiebanden daar-
mee sterker zijn dan in het westerse kerngezin en een relatief minder groot 
belang worden gehecht aan de partnerrelatie. 
 
In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen aandacht besteed aan Afro-Surinaamse 
vrouwen in Suriname. Er is stilgestaan bij de economie, het onderwijs en de 
arbeidsmarkt. In het komende hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan 
deze groep vrouwen vanuit een ander perspectief. De vrouwen en meisjes 



[- 45 -] 
 

zijn dan ‘migranten’ geworden, die vanaf begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw in Nederland arriveren en een bestaan moeten opbouwen.   
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Hoofdstuk III Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland 
In de jaren zeventig begon er een grote uittocht uit Suriname. Ruim drie 
decennia later is het duidelijk dat veel Afro-Surinaamse migranten en hun 
kinderen zich voorgoed in Nederland hebben gevestigd. Hun aandacht is 
zich steeds meer gaan richten op hun positie in de Nederlandse samenleving. 
Hoewel grote groepen Surinamers zich nog steeds verbonden voelen met 
hun land van herkomst, is definitieve terugkeer voor velen geen reëel per-
spectief meer. Dit geldt zowel voor de eerste als de zogenoemde tussengene-
ratie migranten, maar zeer zeker ook voor de tweede generatie - die al meer 
dan dertig procent van de ‘Surinamers’ in Nederland uitmaakt (Distelbrink 
2000). Autochtone Nederlanders zijn gedurende deze drie decennia gewend 
geraakt aan de aanwezigheid van Surinamers en de beeldvorming over hen is 
positiever geworden. Surinamers zijn op tal van terreinen ‘geïntegreerd’ en er 
is sprake van een uitgebreide etnische infrastructuur. Zo zijn er organisaties 
die zich specifiek tot doel stellen de belangen van Surinaamse-Nederlanders 
te behartigen, er zijn welzijnsinstellingen voor Surinamers en woonprojecten 
voor Surinaamse ouderen. Surinamers vormen in sociaal-economisch opzicht 
een heterogene groep, maar gemiddeld hebben zij ten opzichte van de au-
tochtone Nederlanders nog steeds een achterstandspositie. Maatschappelijk 
gezien staan zij er wel beter voor dan de andere grote migrantengroepen. 
 
In deze paragraaf zal ik op hoofdlijnen beschrijven hoe Afro-Surinaamse 
migrantenvrouwen zich na hun komst hebben ‘gedragen’ in de Nederlandse 
samenleving in de periode 1970-2002. Begonnen  wordt met de komst van 
grote groepen Surinamers naar Nederland, het immigratiebeleid en de Ne-
derlandse economie. Verder zal aandacht worden besteed aan het Afro-
Surinaamse huishouden in de Nederlandse diaspora en het gedrag van Afro-
Surinaamse migrantenvrouwen in de publieke en de privésfeer. 

3.1 Migratie in fasen 
De Surinaamse migratie naar Nederland kent een lange traditie, maar blijft 
tot de Tweede Wereldoorlog beperkt tot kleine aantallen studenten, gepensi-
oneerden en ‘ambtenaren met tropenverlof’. Zoals vermeld, zijn de meeste 
studenten van Afro-Surinaamse afkomst, de migranten behoren veelal tot de 
sociale bovenlaag van de Surinaamse samenleving (Sedoc-Dahlberg 1971). 
Studiemigratie komt al vroeg in de negentiende eeuw voor. In navolging van 
de koloniale bovenlaag stuurt ook de inheemse elite haar kroost naar het 
moederland voor een vervolgopleiding. Voor velen betekende deze migratie 
in sociaal en economisch opzicht een aanzienlijke verbetering. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw komt er voor het eerst een aanzienlijke 
migratiestroom op gang. Terwijl het in Suriname in die jaren economisch 
minder gaat, kent de Nederlandse economie een opleving. Dit heeft een 



[- 47 -] 
 

duidelijke invloed op de omvang van de migratie, die daardoor ook steeds 
minder elitair wordt. Behalve studenten en kinderen uit de rijke toplaag van 
de samenleving komen ook Surinamers uit diverse beroepsgroepen naar 
Nederland: administratief personeel, verplegend personeel en vaklieden. 
Deze migranten zijn afkomstig uit een gevarieerder sociaal milieu, maar nog 
wel overwegend uit de Afro-Surinaamse groep. Studiemigratie maakt plaats 
voor arbeidsmigratie met studiemotieven (Bayer 1965). Deze groep migran-
ten vindt in relatief korte tijd werk in Nederland, zonder nog geworven te 
zijn door Nederlandse bedrijven of instellingen. Veel studenten uit deze 
groep zagen zich genoodzaakt naast hun studie een (bij)baan te zoeken, 
waardoor de grens tussen studie- en arbeidsmigranten steeds minder duide-
lijk wordt (Van Amersfoort 1968). Voorts migreren Surinamers in deze peri-
ode steeds minder alleen en doet gezinsmigratie haar intrede (vgl. Lamur 
1973: 130). 
Met het doel de naderende onafhankelijkheid van Suriname te ontlopen, 
verandert aan het begin van de jaren zeventig de migratie drastisch van ka-
rakter en komt er een zogeheten migratiegolf op gang. Migranten zijn in 
toenemende mate afkomstig uit alle lagen van de bevolking en uit alle etni-
sche bevolkingsgroepen. Aanvankelijk komen de migranten alleen uit Para-
maribo, niet veel later komen ze ook uit de districten en zelfs uit het binnen-
land.20 Een belangrijke reden voor verbreding van de migratiestroom is het 
uitblijven van de economische ontwikkeling in Suriname zelf, waardoor 
steeds meer Surinamers besluiten te migreren op zoek naar bestaanszeker-
heid en betere levensomstandigheden in Nederland (Van Niekerk 2000: 19). 
Verder speelt de onzekere toekomst na de onafhankelijkheid van Suriname 
een belangrijke rol. Zowel de angst voor een Afro-Surinaamse overheersing 
als de reële mogelijkheid dat het voormalige moederland na de onafhanke-
lijkheid de migratie aan banden zou leggen, hebben veel migranten doen 
besluiten te vertrekken. Met name in 1974 en 1975 is er sprake van een zo-
geheten ‘vertrekpsychose’ (Reubsaet et al. 1982: 47), waarbij in totaal meer 
dan vijftigduizend Surinamers het land verlaten. 
Een belangrijke tweede migratiebeweging komt op gang voor 1980 in het 
besef dat na dit jaar een visumplicht zal gelden. In de periode 1975-1980 was 
er sprake van een overgangsregeling die de migratie tussen beide landen re-
gelde. Net als bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 wekte het Ne-
derlandse beleid weldra de indruk dat migratie na 1980 niet meer mogelijk 
zou zijn (Van Amersfoort & Penninx 1993: 67). Veel migranten wilden ech-
ter hun kans op dit gebied niet verspelen en migreerden naar Nederland. 
Hoewel het Nederlandse beleid er op gericht was de immigratie vanuit Suri-
name te beperken, leidde dit in de periode 1979-1980 ertoe dat nog eens 
dertigduizend Surinamers naar Nederland kwamen. 

                                                 
20 Zeventien procent van de in 1979 in Nederland woonachtige Surinamers waren afkomstig uit de distric-
ten; de overigen kwamen vrijwel allemaal uit Paramaribo of directe omgeving (Reubsaet et al. 1982: 53). 
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Na een scherpe daling van de immigratie bij aanvang van de jaren tachtig van 
de vorige eeuw, nam deze weer licht toe in de loop van dit decennium, voor-
al door de Decembermoorden in 1982 en de Binnenlandse Oorlog (1986-
1992). De migratie in dit decennium blijft toch over het geheel genomen op 
een vrij laag niveau; tussen de vier- en zesduizend migranten per jaar (Van 
der Heijdt 1995: 20). 
In de jaren negentig neemt de migratie in de eerste helft enigszins toe en 
blijft schommelen op dit verhoogde niveau. In 1993 is er sprake van een 
enorme piek van negenduizend immigranten door de snel verslechterende 
economische situatie, de hoge inflatie en de sterke prijsstijgingen in Surina-
me. Vanaf dit jaar daalt de Surinaamse immigratie echter onder meer als 
gevolg van een verscherpt toelatingsbeleid (ibid.: 20). Terecht merkt Van 
Niekerk (2000: 19) op - dat los van de formele mogelijkheden - Surinamers 
naar Nederland komen en door familie en vrienden worden opgevangen. 
Hoe groot deze groep is, is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om een rela-
tief kleine groep Surinamers in vergelijking met andere ‘ongedocumenteer-
den’ in de randstad (Burgers & Engbersen 1996). 
Op hoofdlijnen kan worden gezegd dat de Surinaamse bevolking in Neder-
land wat betreft sociaal-economische kenmerken met het toenemen van de 
migratiebewegingen steeds diverser is geworden. Waren het aanvankelijk de 
beter opgeleide Afro-Surinamers, in de jaren zeventig en tachtig was het 
gemiddelde opleidingsniveau aanzienlijk lager. Surinaamse migranten die 
rond de onafhankelijkheid naar Nederland kwamen, hadden in veel gevallen 
niet meer dan de lagere school doorlopen (CBS/UvA 1988: 23). Veel immi-
granten die later kwamen, waren gemiddeld genomen beter opgeleid, hoewel 
het aandeel laagopgeleiden aanzienlijk bleef. In 1985 had veruit de meerder-
heid van de Surinaamse migranten (88 procent) ten hoogste een mavo-
opleiding (ibid.). 
 
Het beroepsniveau van Surinaamse migranten bij migratie naar Nederland is 
vrij divers. Reubsaet et al. (1982) onderzochten het beroepsniveau van Suri-
namers bij vertrek uit Suriname en constateerden dat de meerderheid (68%) 
van deze groep migranten in de jaren zeventig in Suriname werkzaam is ge-
weest als lagere employee, medewerker of geschoold arbeider. Een veel klei-
ner deel was ongeschoold arbeider of kleine zelfstandige geweest. Hoewel 
naar Nederlandse maatstaven het opleidings- en beroepsniveau van deze 
groep migranten daarmee laag genoemd kan worden, steekt het gunstig af in 
vergelijking met arbeidsmigranten uit de mediterrane landen. Dit heeft een 
positieve invloed gehad op de arbeidsmarktpositie van Surinamers op de 
Nederlandse arbeidsmarkt (vgl. Vermeulen & Penninx 2000). 
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3.2 Immigratieland 
Dat Nederland immigratieland werd houdt verband met de toenemende 
spanningen in de jaren zeventig tussen de (verbale) terugkeerwens van Suri-
naamse migranten en het bevorderen van de feitelijke remigratie. In de poli-
tieke en bestuurlijke top van Nederland wordt veel gediscussieerd over de 
wenselijkheid het ‘rotatieprincipe voor migranten in te voeren’ (Lucassen et 
al. 1994: 147). De faciliteiten die het toenmalige ministerie van CRM voor 
migrerende groepen heeft, zijn slechts welzijnsvoorzieningen die het tijdelijke 
verblijf in Nederland leefbaar moeten maken. Ook het onderwijs voor mi-
grantenkinderen is gericht op terugkeer; de lessen in eigen taal en cultuur 
vormen daarbij een onmisbaar onderdeel (Entzinger 1975; Penninx 1979; 
Lucassen & Köbben 1992). Bovendien sluiten enige politieke partijen zich 
aan bij stromingen binnen de Surinaamse gemeenschap die een ‘terugkeeri-
deologie’ hooghouden, ondanks de resultaten van onderzoeken die onder 
meer aantonen dat de opnamecapaciteit van de Surinaamse arbeidsmarkt 
beperkt is (Bovenkerk 1973, 1975; Muus et al. 1983; Van Amersfoort & Surie 
1987). 
Kenmerkend voor die tijd is de ‘fictie van tijdelijkheid’ over de verblijfsduur 
van deze groepen migranten. Nederland is niet alleen een immigratieland 
tegen wil en dank (Entzinger 1984), ook stelt het zich onwillig op als immi-
gratieland (Groenendijk 1981; Van Amersfoort & Surie 1987). Een belangrijk 
effect van deze opstelling is dat steeds opnieuw moet worden benadrukt dat 
immigrantengroepen tijdelijk in Nederland verblijven en dat hun toekomst 
vooral buiten Nederland ligt. 
Pas tegen het eind van de jaren zeventig gaan nieuwe inzichten domineren in 
het denken van politici en beleidsmakers. Eerst wordt afgerekend met de 
‘fictie van tijdelijkheid’ van Molukkers in de Nederlandse samenleving, waar-
na in het rapport ‘Etnische minderheden’ (1979) deze verandering voor alle 
immigrantengroepen wordt voorgesteld. In de eerste helft van de jaren tach-
tig wordt deze ommekeer na een reeks van nota’s21 uiteindelijk bezegeld met 
de Minderhedennota (1983). In deze nota worden migrantengroepen voor 
het eerst doelgroepen genoemd, waaronder Molukkers, Surinamers, Antillia-
nen en ‘gastarbeiders uit de wervingslanden’. Het beleid kent twee sporen: 
enerzijds wordt gestreefd naar een tolerante, multiculturele samenleving 
waarin het cultureel en etnisch ‘aparte’ gerespecteerd dient te worden. An-
derzijds is de doelstelling dat maatschappelijke achterstand en achterstelling 
opgeheven wordt. Duidelijk is dat de ideologie van gelijke kansen en gelijk-
waardige participatie verankerd is met het ontstaan van de verzorgingsstaat 
(Lucassen 1994). Door de eerste doelstelling wordt de bijzondere positie van 
deze groepen benadrukt en is het beleidsuitgangspunt dat de institutionele 
organisaties van de groepen zelf een belangrijke rol gaan vervullen bij de 
‘handhaving en ontwikkeling van de eigen cultuur en identiteit’. Dit vereist 
                                                 
21 Etnische minderheden 1979; Regeringsreactie 1980; Ontwerp-Minderhedennota 1981. 
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groepsspecifieke of categoriale voorzieningen. Voor het realiseren van de 
tweede doelstelling dient beleid ontwikkeld te worden om achterstandsbe-
strijding te voorkomen en gelijke kansen te realiseren. Vanaf 1980 voert de 
overheid dan ook een actief beleid met onder andere financiële injecties om 
het minderhedenbeleid vorm te geven. Ook ontstaat in het midden van dit 
decennium de behoefte het beleid meer te decentraliseren en lokale overhe-
den bij de vormgeving van het minderhedenbeleid te betrekken (ibid.:148-
49). 

3.3 Arbeidsmarkt 
In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben Nederlandse bedrijven en in-
stellingen in Suriname personeel geworven, maar dit heeft op zeer beschei-
den schaal plaatsgevonden. Daarbij heeft de werving met name betrekking 
gehad op geschoolde vaklieden, zoals verpleegkundigen (Cottaar 2003). De 
Nederlandse economie groeide in die jaren expansief waardoor deze ‘vroege’ 
migranten nagenoeg gelijk passend werk vonden. 
De migranten van de eerste grote migratiebewegingen rondom het midden 
en eind jaren zeventig troffen in Nederland een terughoudende economie 
aan en een toenemende werkloosheid. Deze economische teruggang werd 
duidelijk na de eerste oliecrisis in 1973, maar vooral na de tweede oliecrisis in 
1979. In andere woorden, de twee grootste migratiebewegingen - die rondom 
1975 en rondom 1980 - vielen nagenoeg samen met de oliecrises, hetgeen 
een belangrijke stempel heeft gedrukt op het vinden van passend werk voor 
de arriverende Surinaamse migranten. Bovenkerk heeft in deze context op-
gemerkt dat de tragiek van de Surinaamse migratiegolven met name betrek-
king heeft op de ‘tijdstippen’ waarop ze plaatsvonden (Bovenkerk 1983: 160). 
Surinamers waren in die jaren niet de enige nieuwkomers die zich aandienden 
op de arbeidsmarkt. Ook onder de Nederlandse bevolking groeide het ar-
beidsaanbod vanwege de naoorlogse geboortegolf en een grotere arbeidspar-
ticipatie van vrouwen (De Vries 1994: 13). De afnemende werkgelegenheid 
tezamen met een groeiend arbeidsaanbod resulteerde in een stijgende werk-
loosheid. Het aandeel werklozen stijgt in de periode 1974-1984 respectieve-
lijk van 4,3 procent tot 17,4 procent onder de totale beroepsbevolking (ibid.). 
Aan het einde van de jaren zeventig was een kwart van de Surinaamse be-
roepsbevolking werkloos: een percentage dat bijna vijf keer hoger is dan 
voor de gehele Nederlandse beroepsbevolking (Reubsaet et al. 1982: 128). 
Deze relatief grotere werkloosheid onder Surinamers is vooral toe te schrij-
ven aan de sterk gestegen immigratie. Uit de cijfers van de geregistreerde 
arbeidsreserve zouden immers geen indicaties te herleiden zijn dat Surina-
mers als categorie meer te lijden zouden hebben onder de gestegen werk-
loosheid (ibid.). 
In het daaropvolgende decennium wijzigt het verhaal drastisch. Een grondige 
herstructurering van de economie vindt plaats, wat onder andere leidt tot een 
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afbouw van de industriële werkgelegenheid. De werkloosheid neemt toe, en 
bij het voortduren ervan stijgt ook de langdurige werkloosheid. Opmerkelijk 
is dat begin jaren tachtig de werkloosheid onder Nederlanders sneller toe-
neemt dan onder Surinamers (Langbroek & Muus 1991: 24), maar Nederlan-
ders zijn bij het aantrekken van de economie in 1983 wel de eersten die ervan 
profiteren. Tegenover een afname van laagbetaalde banen in de industriële 
sector, staat een groei van eveneens laagbetaalde banen in de dienstensector 
(Kloosterman & Elfring 1991). Het zijn voornamelijk de autochtone ‘star-
ters’ op de arbeidsmarkt die het meest profiteren van de nieuwe werkgele-
genheid: schoolverlaters en vrouwen. Voorts doet flexibele arbeid zijn intre-
de. Hoewel de werkloosheid onder de totale beroepsbevolking vanaf 1983 
afneemt, stijgt deze nog onder Surinamers (Langbroek & Muus 1991: 24). 
Exacte cijfers ontbreken, maar Reubsaet & Kropman schatten de werkloos-
heid onder Surinamers in deze periode op maar liefst 35 à 40 procent. De 
werkloosheid onder de jongeren in deze groep wordt zelfs op meer dan 50 
procent geschat (Reubsaet & Kropman 1983: 14). 
Pas in de tweede helft van de jaren tachtig keert ook het tij voor Surinamers. 
De werkloosheid daalt in deze periode over de hele linie drastisch. Was in 
1991 nog ruim een kwart van de Surinaamse beroepsbevolking werkloos, in 
1998 is dit aandeel geslonken tot 10 procent.22 Daarmee is in een decennium 
de werkloosheid onder Surinamers in Nederland zeer sterk afgenomen, zelfs 
sneller dan onder de algehele beroepsbevolking. Ook de langdurige werk-
loosheid neemt in deze periode af. Belangrijk is wel dat de werkloosheid 
onder Surinamers bijna twee keer zo hoog blijft als onder autochtone Neder-
landers (Martens 1999:47; Liem 2000). 

3.3.1 Arbeidsmigranten 
Van meet af aan zijn Surinamers minder eenzijdig aangewezen op de laagbe-
taalde industriële arbeid dan de arbeidsmigranten uit de mediterrane landen. 
Dit geldt vooral voor Surinamers die arriveren in de tweede helft van de 
jaren zeventig (Dagevos 1998: 28). In het algemeen kan worden gezegd dat 
Surinamers overwegend vertegenwoordigd zijn in de dienstensector; op dit 
punt verschillen ze allerminst met autochtone Nederlanders. Aan het einde 
van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn Surinamers in de bedrijfstak-
ken waar autochtone Nederlanders werkzaam zijn ongeveer even sterk verte-
genwoordigd. Wel is er in de jaren negentig sprake van een lichte oververte-
genwoordiging van Surinamers in het welzijnswerk en de gezondheidszorg 
(Martens 1999: 51). 
De ontwikkeling van het functieniveau weerspiegelt op hoofdlijnen de migra-
tiegeschiedenis (Dagevos 1998: 32). In het algemeen kan worden gezegd dat 
Surinaamse migranten die in de jaren zeventig de Nederlandse arbeidsmarkt 
betreden, op een lager niveau aanvangen dan migranten die een decennium 
                                                 
22 Deze cijfers zijn gebaseerd op het SPVA 1991 (Martens et al. 1992) en SPVA 1998 (Martens 1999).  
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eerder de arbeidsmarkt verschenen. Net als bij autochtone Nederlanders 
neemt onder de starters het aantal werkenden in de lagere beroepen toe, 
waarschijnlijk als gevolg van een veranderende conjunctuur (ibid.: 33). Dage-
vos (1998: 40) meent verder dat over de hele linie sprake is van een opwaart-
se mobiliteit, die echter ongelijke tred houdt met autochtone Nederlanders. 
Qua functieniveau zijn Surinamers in vergelijking met autochtonen overver-
tegenwoordigd op het lagere niveau en ondervertegenwoordigd op het hoge-
re niveau. In de zogenaamde middenfuncties is bijna geen sprake van ver-
schil (Martens 1999: 50). 
Verreweg de meerderheid van de werkende Surinaamse bevolking in Neder-
land is in loondienst, hoewel het aantal Surinaamse ondernemers vanaf het 
midden van de jaren tachtig sterk is gegroeid. In 1997 is ruim 5 procent van 
de beroepsbevolking zelfstandig ondernemer (Van den Tillaart & Poutsma 
1998: 40), Surinaamse ondernemers zijn redelijk over de sectoren van de 
arbeidsmarkt verdeeld. Ongeveer twintig procent van deze zelfstandigen is 
werkzaam in de zakelijke dienstverlening, verder zijn Surinaamse onderne-
mers overwegend werkzaam in de (tussen)handel en horeca (ibid.: 48-9).   
In de jaren zeventig is er betrekkelijk veel aandacht geweest voor de werk-
loosheid onder Afro-Surinaamse jongemannen (Biervliet 1975; Buiks 1983; 
Sansone 1992). Zoals vermeld, waren de kansen op betaalde arbeid onder 
vooral laaggeschoolden in deze periode klein. Werkgevers konden zich door 
het grote arbeidsaanbod permitteren selectiever te zijn, hetgeen een decenni-
um eerder nog ondenkbaar was. Bovendien kregen hierdoor discriminatie-
praktijken meer kans. Onderzoekers ontdekten inderdaad een verband tussen 
discriminatie en de verhouding tussen vraag en aanbod op de Amsterdamse 
arbeidsmarkt (Bovenkerk & Breuning-Van Leeuwen 1978). Ook recenter 
onderzoek uit het midden van de jaren negentig laat zien dat laaggeschoolde 
Afro-Surinaamse mannen bij sollicitaties minder kans maken op een baan 
dan autochtonen (Gras et al. 1995). Door hun geringe kansen op een baan 
op de formele arbeidsmarkt zijn veel Afro-Surinaamse mannen hand- en 
spandiensten gaan verrichten in de informele sector. 
De constante actieve rol van Afro-Surinaamse vrouwen op de arbeidsmarkt 
vanaf de jaren zeventig is opvallend: hun arbeidsparticipatie is 63 procent in 
het midden van de jaren negentig en daarmee 10 procent hoger dan de au-
tochtone Nederlandse vrouwen (Martens & Verweij 1997: 32). Van Niekerk 
(2000: 88) meent dat een belangrijke verklaring voor de arbeidsparticipatie 
van deze vrouwen ligt in de omstandigheden vóór migratie. Officieel partici-
peerde in Suriname maar 28 procent van de Afro-Surinaamse vrouwen op de 
formele Surinaamse arbeidsmarkt, terwijl aanzienlijk meer vrouwen (daar-
naast) werkten in de informele sector. 
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3.4 Arbeid en zorg 
Gijsberts & Merens (2004) hebben in een studie de arbeidsdeelname van de 
klassieke migrantengroepen op de arbeidsmarkt beschreven en komen daarin 
tot een aantal kerncijfers. Uit deze studie blijkt dat met name Surinaamse 
vrouwen het zeer goed doen wat betreft hun arbeidsdeelname. Ze scoren 
zelfs beter dan de autochtone vrouwen (resp. 58 procent en 56 procent in 
2004). Opvallend is dat van de eerste generatie Surinaamse vrouwen die voor 
1980 in Nederland arriveerde, ruim 40 procent heeft gewerkt. De daaropvol-
gende generatie overstijgt dit percentage ruimschoots. De gezinssituatie 
speelt een belangrijke rol in de mogelijkheid tot arbeidsdeelname, maar de 
meest bepalende factor voor deelname aan de arbeidsmarkt blijft het oplei-
dingsniveau. Van de werkende vrouwen zijn autochtone vrouwen vaker in 
middelbare en hogere functies werkzaam dan vrouwen uit minderheidsgroe-
pen. Gezien de grote verschillen in opleidingsniveaus tussen de groepen wekt 
deze uitkomst geen bevreemding. Vrouwen werken in Nederland in het al-
gemeen het meest bij de overheid en in de gezondheidszorg. Dit geldt overi-
gens zeer zeker voor Surinaamse en Antilliaanse vrouwen: ongeveer zes van 
de tien werken in deze sectoren. De verdeling over soorten beroepen ver-
schilt niet zo sterk tussen de groepen. De grootste groep vrouwen is te vin-
den in de economische, administratieve en commerciële beroepen, waarbij 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen23 iets vaker te vinden zijn in de persoon-
lijke en sociale verzorging. 12 procent van de Surinaamse vrouwen heeft 
rond de recente eeuwwisseling een flexibele arbeidsovereenkomst, dit is zeer 
laag ten opzichte van Turkse en Marokkaanse vrouwen (26 procent) en 
dichtbij de 8 procent van de autochtone vrouwen (ibid.). 
 
Over het geheel genomen zijn de opvattingen van allochtone vrouwen ten 
aanzien van de verantwoordelijkheden en taken tussen de partners wat ‘tradi-
tioneler’ dan die van autochtone vrouwen - hoewel vragen kunnen worden 
gesteld over de uniformiteit van beide groepen. Interessant is de ontwikke-
ling om te blijven werken na het krijgen van kinderen, dat bij sommige groe-
pen allochtone vrouwen groter is dan bij autochtone vrouwen (Merens et al. 
2006). Onder vrouwen die werkten ten tijde van de zwangerschap van hun 
oudste kind, zegt een meerderheid van de Surinaamse vrouwen dit na de 
geboorte te blijven doen. Het gaat hierbij wel om een specifieke groep, na-
melijk diegene die al betaalde arbeid verrichten voordat ze zwanger werden. 
Opvallend is ook dat van alle vier de onderzochte etnische groepen (Turkse, 
Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse) de overgrote meerderheid van de 
nog kinderloze vrouwen onder de 40 jaar zegt te willen blijven werken na de 
geboorte. Gijsberts & Merens (2004) schrijven dat het hier wel gaat om al-

                                                 
23 De literatuur berust soms op onderzoek waarin Surinaamse en Antilliaanse vrouwen als eenzelfde 
categorie worden gezien. Dit is nauwelijks juist. Er is ten aanzien van opleiding en oriëntatie op Neder-
land een belangrijk verschil, waarbij Surinaamse vrouwen in de regel gemakkelijker hun weg vinden.   
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lochtone vrouwen van de tweede generatie, die wat hun carrièreplannen 
betreft daarmee niet negatief afsteken bij jonge autochtone vrouwen. Merens 
et al. (2006) zijn nagegaan wat er feitelijk gebeurt rond de geboorte van kin-
deren in de periode 1999-2003 in Nederland en hebben geconstateerd dat 
van de vier groepen allochtone vrouwen de arbeidsparticipatie voor de ge-
boorte van het eerste kind lager is dan bij de autochtone vrouwen. Voorts 
stopt in alle groepen een substantieel deel met werken na de geboorte. Van 
de autochtone groep vrouwen en de Antilliaanse vrouwen van de tweede 
generatie zijn in de onderzochte periode het minst aantal vrouwen gestopt 
met werken. 
Ten aanzien van de verdienersmodellen lijken de Surinaamse en Antilliaanse 
paren over het geheel genomen sterk op autochtone paren, waarbij de voor-
keur uitgaat naar een anderhalfverdienersmodel. Hierbij werken de echtgeno-
ten per persoon minder dan 32 uur per week. Opvallend is het grote aantal 
Surinaamse paren waarvan beide partners voltijds werken (meer dan 32 uur 
per week). Bij Surinamers gaat het hierbij om 21 procent, bij Antillianen om 
16 procent en bij autochtonen om 14 procent van de paren. Hoewel de 
voorkeur bij Surinamers uitgaat naar het anderhalfverdienersmodel, wijkt de 
feitelijke situatie sterk af van de wenselijke: het dubbelverdienersmodel is 
met name gangbaar bij deze groep. 
Als gevolg van het bovenstaande maken aanzienlijke aantallen Surinaamse 
ouders gebruik van de kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar. Naast offi-
ciële kinderopvangmogelijkheden maken ouders ook gebruik van informele 
gelegenheden, zoals oppasmoeders. Als voornaamste reden om geen gebruik 
te maken van een kinderdagverblijf wordt aangevoerd dat de verzorgers 
daartoe zelf in staat zijn. Ook wordt opgegeven dat er gebruik wordt ge-
maakt van informele opvangmogelijkheden, in sommige gevallen vinden 
ouders de opvang te kostbaar. Van buitenschoolse opvang wordt door alle 
vier de allochtone groepen weinig gebruik gemaakt. Surinaamse en Antilli-
aanse werkende ouders doen dit nog het meest (Keuzenkamp 2006: 16). 
Van Putten (2004) bespeurt opvallende verschillen en overeenkomsten bin-
nen de groepen allochtone vrouwen in Nederland, waarbij generatie, oplei-
ding en migratietype de indeling bepalen. Zo vertonen Surinaamse vrouwen 
van de eerste generatie die voor 1980 arriveerden opvallende gelijkenissen, 
die bij andere groepen allochtone vrouwen minder frequent voorkomen. Ze 
schrijft: ‘Deze vrouwen lijken in dit opzicht juist meer op de jongere, latere 
generaties Surinaamse en Antilliaanse vrouwen.’(ibid.: 77). Van Putten ver-
klaart dit gemeenschappelijke gedrag uit hun migratieachtergrond en oplei-
dingsniveau. Opvallend aan deze generatie migrantenvrouwen is hun hoge 
arbeidsdeelname en hun motivatie naar Nederland te migreren om een hbo 
of universitaire opleiding te volgen. Voorts valt het Van Putten op dat van 
alle groepen allochtonen de vrouwen van de tweede generatie de meeste 
contacten hebben met autochtonen. Zij hebben de meest ‘moderne’ opvat-
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tingen en de meest ‘moderne’ religieuze oriëntatie(s). Vooral Surinaamse, 
Antilliaanse en Molukse vrouwen springen er uit (ibid.). 
Uit Emancipatie in estafette (2004: 111 e.v.) maken we op dat de arbeidsdeelna-
me onder allochtone vrouwen sinds 1994 aanzienlijk is toegenomen. Het 
hoogst is de arbeidsdeelname van Surinaamse, autochtone en Molukse vrou-
wen, gevolgd door Antilliaanse vrouwen. Ongeveer de helft van deze groe-
pen vrouwen verricht betaalde arbeid, waarmee zij nog niet voldoen aan de 
beleidsdoelstelling dat in 2010 60 procent van de vrouwen aan de arbeids-
markt moet deelnemen. Bij Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is gebleken 
dat opleiding en rolopvatting in het huishouden van grote invloed zijn op de 
arbeidsdeelname. De overheid streeft ernaar de doorstroom van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, naast een toenemende instroom van vrou-
wen. De haperende doorstroom van vrouwen naar topfuncties wordt ver-
beeld met de term glazen plafond: vrouwen slagen er binnen organisaties niet 
in om topfuncties in te nemen. De gegevens over promotiekansen en aspira-
ties van allochtone vrouwen laten zien dat deze over de gehele linie minder 
promotiegeneigd zijn dan mannen. Wat het beroepsniveau tussen mannen en 
vrouwen betreft bestaan binnen de genoemde groepen geen opvallende ver-
schillen. De verschillen in beroepsniveau tussen allochtone en autochtone 
vrouwen worden grotendeels verklaard door een gemiddeld lagere opleiding. 
Van de vrouwen uit de minderheden zijn de Turkse vrouwen het meest am-
bitieus. Van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen geeft tweederde deel aan 
in de toekomst arbeid en zorg te willen combineren. De voornaamste reden 
die Surinaamse vrouwen als een belemmering ervaren bij arbeidsparticipatie, 
is de zorgverantwoordelijkheid. Deze blijft een drempel voor betaalde arbeid, 
hoewel in toenemende mate Surinaamse mannen bereid zijn arbeid en zorg 
te combineren. 

3.5 Onderwijs 
Sinds de komst van Surinamers naar Nederland is de gemiddelde onderwijs-
positie van deze groep er enorm op vooruitgegaan. In vergelijking met mi-
granten van de eerste grote migratiebeweging blijft de tussengeneratie en 
tweede generatie Surinaamse migranten langer op school en behalen hogere 
diploma’s. Toch heeft 9 procent van de Surinamers het basisonderwijs niet 
afgerond - deze categorie ontbreekt bij autochtone Nederlanders - maar zal 
afnemen naarmate de verblijfsduur van deze groep zal toenemen (Martens 
1999: 40). 
De huidige onderwijspositie onder Surinamers is daarmee aanmerkelijk ver-
beterd in vergelijking met die van de jaren tachtig. Surinaamse kinderen in de 
lagere schoolleeftijd bleven destijds achter bij hun Nederlandse klasgenootjes 
(Koot & Venema 1988), verder was in het vervolgonderwijs sprake van een 
niveau- en leeftijdsachterstand (Reubsaet et al. 1982). Bovendien bezochten 
opmerkelijk veel Surinaamse kinderen het speciaal onderwijs (Autar 1990). 
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Hoewel er sindsdien veel is veranderd, heeft eind jaren negentig één op de 
drie Surinamers geen enkel diploma op het niveau van voortgezet onderwijs 
(Van Niekerk 2000). Het aandeel Surinamers dat een diploma behaalt op het 
niveau van vmbo is sinds die tijd afgenomen, het diplomabezit is op het 
niveau hbo en wo juist toegenomen (ibid.). 
Vergelijken we Surinamers eind jaren negentig met Nederlanders, dan blijken 
er op het middenniveau geen grote verschillen meer te bestaan. De grootste 
verschillen doen zich voor op de laagste en hoogste onderwijsniveaus. In 
1998 heeft 15 procent van de Surinamers die geen dagonderwijs meer volgen 
een diploma op de hoogste onderwijsniveaus, voor autochtone Nederlanders 
is dat 28 procent. Op het laagste niveau blijven Surinamers aanzienlijk achter 
bij Nederlanders: 29 procent heeft geen enkel diploma op het niveau van 
voortgezet onderwijs, tegenover 18 procent autochtonen (Martens 1999: 40). 
De vooruitgang van Surinamers in het onderwijs houdt vooral verband met 
de lange verblijfsduur in Nederland. Daarbij is de eerste fase van vestiging 
voor de meeste migranten reeds enige tijd achter de rug, hetgeen minder 
aanpassingsproblemen oplevert dan de beginfase. Verder beheersen zowel 
ouders als kinderen de Nederlandse taal, die veelal ook thuis wordt gespro-
ken. Ook het aantal leerlingen dat in Nederland is opgegroeid of geboren, is 
toegenomen. Deze zogenoemde onderinstromers hebben een gunstigere 
start dan zij-instromers, die destijds hun schoolloopbaan in Suriname moes-
ten onderbreken door migratie. 
Uit De balans opgemaakt (2006)24 kan in het algemeen worden gezegd dat van 
de allochtone groepen alleen Surinaamse meisjes erin geslaagd zijn hun ach-
terstand op autochtone meisjes in te lopen. Aangezien zij - voor wat betreft 
havo en vwo deelname - het ook beter doen dan Surinaamse jongens is hun 
emancipatie in dubbel opzicht voltooid (Gijsberts & Merens 2004). Hoewel 
in het huidige onderwijsbeleid veel aandacht uitgaat naar het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten en het behalen van tenminste een startkwalificatie 
(niveau 2 van het mbo of een havo/vwo-diploma), blijft de uitval onder 
allochtone meisjes groter dan onder autochtone meisjes. Voorts is het stimu-
leren van exacte studierichtingen een ander thema van het onderwijsbeleid. 
Op dit punt blijken allochtone meisjes beter te presteren dan de autochtone: 
zij kiezen vaker voor techniek. Economische studies (hbo) en juridische 
studies (wo) zijn veruit favoriet onder allochtonen, beduidend meer dan bij 
autochtone meisjes. 
Ook kunnen in het vervolgonderwijs ten aanzien de emancipatie van vrou-
wen uit de etnische minderheden positieve ontwikkelingen worden waarge-
nomen. Vrouwen uit minderheden stromen inmiddels in gelijke mate of zelfs 
meer dan mannen door naar het mbo, hbo en wo. Er kan worden gezegd dat 

                                                 
24 Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) produceerde tussen 1977 en 1997 jaarlijks een overzichtsstudie 
waarin de positie van vrouwen centraal stond. Deze studies droegen de titel Sociale Atlas van de vrouw. In De 
balans opgemaakt staan de belangrijkste bevindingen uit de Sociale Atlas (Keuzenkamp 2006: 7). 
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voor het vervolgonderwijs geldt dat vrouwen uit minderheidsgroepen het 
inmiddels beter doen dan mannen uit de eigen etnische groep. Hun achter-
stand ten opzichte van autochtonen in het hbo en wo is echter nog aanzien-
lijk. Wederom geldt dit het minste voor Surinaamse vrouwen, die zijn van 
alle minderheidsgroeperingen het meest vertegenwoordigd in het hbo en wo. 
Gijsberts & Merens (ibid.: 57) noemen de onderwijsprestaties van Surinaam-
se vrouwen en meisjes over de gehele linie zeer positief. In alle stadia van het 
Nederlandse onderwijs - basis, voortgezet en hoger onderwijs - hebben zij de 
minste achterstand op autochtonen, en een voorsprong op de mannen uit 
hun eigen groep. Voorts geldt voor deze groep dat zij bij het verlaten van het 
onderwijs vergelijkenderwijs het hoogste onderwijsniveau bezitten en het 
vaakst beschikken over een startkwalificatie. Surinaamse vrouwen en meisjes 
hebben minder dan andere vrouwen uit etnische minderheidsgroepen last 
van belemmeringen die de onderwijspositie blokkeren. Bij deze groep komt 
het nagenoeg niet voor dat de groepsgemiddelden worden beïnvloed door 
nieuwe migratie, zoals bij Turken en Marokkanen het geval is. Bij Surinaamse 
vrouwen en meisjes speelt bovendien een rol dat er waarde wordt gehecht 
aan diploma’s, dat waarschijnlijk een positieve invloed heeft op de studiemo-
tivatie van de vrouwelijke groepsleden (vgl. Verrest 1998) . 

3.6 Individualisering 
Pels heeft onderzoek gedaan naar Afro-Surinaamse opvoedingspraktijken in 
Nederland en bracht aan het licht dat het seksespecifieke karakter ervan aan 
het afnemen is bij de lagere sociaal-economische huishoudens (Pels 1994). 
Meisjes krijgen in de regel meer bewegingsvrijheid en jongens worden inge-
zet bij de afwas. Toch werden deze ‘Hollandse opvoedpraktijken’ - waarbij 
sprake is van een kleine machtsafstand (Hofstede 1991) tussen ouder en kind 
- door veel Afro-Surinaamse vrouwen lange tijd afgewezen. 
De traditionele familiestructuur van de Afro-Surinaamse groep verandert 
geleidelijk aan wel door Nederlandse waarden en praktijken, maar ook door 
effecten van de sociale voorzieningen (Sansone 1992). Vooral onder Afro-
Surinamers boet het meergeneratiegezin aan betekenis in. De jongere genera-
tie geeft de voorkeur aan het kerngezin, met het gevolg dat de opvoedingsrol 
van de oudere generatie in betekenis afneemt. Toch blijven in de Afro-
Surinaamse gemeenschap de banden tussen ouders, kinderen, familieleden en 
grootouders hecht. Bovendien wordt het uiteenvallen van het meergeneratie-
gezin versneld doordat sociale uitkeringen de financieel onafhankelijke posi-
tie van oudere migranten versterken. Ook de woningen die Surinaamse mi-
granten na migratie toegewezen krijgen zijn veelal ongeschikt voor bewoning 
door meergeneratiehuishoudens (Lucassen et al. 1994:147; Sansone 1992). 
 
Aanvankelijk betekent migratie naar Nederland voor veel Afro-Surinaamse 
vrouwen van middelbare leeftijd in materieel opzicht een positieve verande-
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ring, maar deze verbetering is zeer betrekkelijk. Lenders & Van de Rhoer 
(1983) doen in de jaren tachtig onderzoek naar alleenstaande Afro-
Surinaamse moeders in Amsterdam en constateren dat een groot deel van 
deze groep enige tijd na migratie behoort tot de allerarmsten van de samen-
leving. Veel vrouwen geven aan niet meer te willen samenwonen of te huwen 
uit angst voor achteruitgang of verlies van inkomsten. Verder constateren de 
onderzoekers een toenemend aantal werkende gehuwde vrouwen, een toe-
nemend aantal echtscheidingen en zeer uiteenlopende denkbeelden over het 
huwelijk. De mentaliteit onder Afro-Surinaamse vrouwen ten aanzien van 
het huwelijk en het ongehuwd samenwonen vinden de onderzoekers ‘verhol-
landst’. Wel is de manier waarop vrouwen praten over hun partner ongewij-
zigd: een goede man is een man die je materieel verzorgt (ibid.: 124). 
Als reactie op deze verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn de relaties 
tussen vrouwen relatief belangrijk. Dit geldt zowel voor binnen als buiten het 
familieverband. Onderlinge hulp bij het oppassen en verzorgen van de kin-
deren gebeurt door familieleden, buren en vriendinnen. Ook zijn homosek-
suele relaties tussen vrouwen gangbaar en wijzen Afro-Surinaamse mati of 
vriendinnen seksuele contacten met mannen niet principieel af (Wekker 
1994). Afro-Surinaamse mati kunnen ook moeder zijn van een aantal kinde-
ren en de verschillen met heteroseksuele vrouwen zijn in sociaal opzicht 
onbelangrijk. Deze variaties in waarden, praktijken en verwachtingen zijn wel 
klassengebonden. 
 
De financiële moeilijkheden van veel Afro-Surinaamse migrantenvrouwen 
zijn onder andere het gevolg van de consumptiedwang waarmee men in de 
Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd. De voornaamste oorzaak 
van de financiële problemen is het verschil tussen de kosten van het levens-
onderhoud en de inkomsten. Velen nemen dan ook deel aan het Surinaamse 
spaarkassysteem (Bijnaar 2002), dat in bepaalde behoeften voorziet. Boven-
dien maakt men gebruik van de mogelijkheden om te lenen bij banken en 
financiële instellingen, men koopt op afbetaling en bezoekt gokbijeenkom-
sten.25 Materiële steun wordt overwegend gezocht bij gemeentelijke krediet-
instellingen. 
 
Afro-Surinaamse migrantenvrouwen van middelbare leeftijd hebben in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw grote moeilijkheden bij het vinden van 
betaalde arbeid. Deze groep vrouwen is bijzonder gemotiveerd arbeid te 
verrichten, vooral omdat ze niet afhankelijk wil zijn van sociale voorzienin-
gen. Het merendeel van de vrouwen kan niet rondkomen van een uitkering, 
bovendien komen ze uit een samenleving waar het gebruik is dat vrouwen 
arbeid en zorg combineren. De behoefte aan (professionele) kinderopvang 
onder deze groep is dan ook groot, voor velen zelfs een onaangename con-

                                                 
25 Zie hiervoor het werk van Clark Accord (2007). 
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sequentie van migratie. Deze vrouwen hebben vooral opvang nodig voor het 
volgen van (beroeps)onderwijs. Deze vrouwen doen echter - in tegenstelling 
tot wat in Suriname gebruikelijk is - geen uitgebreid beroep op hun familiele-
den in Nederland. Lenders & Van de Rhoer (1983) hebben de indruk dat 
deze groep migrantenvrouwen moeite heeft met het vragen om hulp. Leven 
en werken in Nederland vereist andere maatregelen en wellicht vindt deze 
groep het moeilijk anderen in te schakelen voor opvangactiviteiten (ibid.: 
125). Lerende en werkende Afro-Surinaamse migrantenvrouwen kunnen 
zich aanvankelijk slechts de goedkoopste vormen van kinderopvang permit-
teren en worden geconfronteerd met de schaarste aan betaalbare kinderop-
vangplaatsen. Het komt veelvuldig voor dat de kinderen door familieleden 
worden grootgebracht, bovendien zijn veel vrouwen bereid tot het opnemen 
van kinderen van anderen. Lenders & Van de Rhoer (1983) begrijpen deze 
tegenstrijdigheid door de wijze waarop Afro-Surinaamse migrantenvrouwen 
met kinderen omgaan. Kinderen vormen namelijk geen probleem, ze horen 
overal bij. Ze worden overal mee naar toegenomen, hun welzijn is ‘ieders’ 
verantwoordelijkheid. Kinderen moeten zich daarentegen wel aanpassen aan 
volwassenen; ze mogen het samenzijn van volwassenen niet domineren 
(ibid.: 126). 
Het gezag van ouders over hun kinderen is afgelopen periode kleiner gewor-
den. Dit vormt de kern van de zogenaamde tweede generatieproblematiek bij 
migranten en wordt treffend samengevat in de uitspraak: ‘In Suriname staan 
ze achter de ouder, in Nederland achter het kind’. Nederland heeft weliswaar 
uitgebreide opleidingsmogelijkheden, maar het opvoedingsklimaat wordt als 
sterk demotiverend ervaren. Deze migrantenvrouwen vinden bijvoorbeeld 
dat het recht op een uitkering jongeren negatief beïnvloedt. Ook zijn zij niet 
te spreken over de hulpverlenende instanties voor opvoedingsproblemen. 
 
Het is inmiddels verschillende keren genoemd dat het huwelijk in de Afro-
Surinaamse gemeenschap in Nederland minder frequent voorkomt dan bij de 
autochtone bevolking. Hooghiemstra & Niphuis-Nell (1995: 115) zijn echter 
van mening dat dit niet moet worden overdreven: een meerderheid van de 
samenwonende Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland is gehuwd. Het zijn 
vooral Afro-Surinaamse mannen en vrouwen uit de lagere sociaal-
economische klassen die relatief het minst besluiten te trouwen. Door het 
sluiten van een huwelijk vinden veel Afro-Surinamers dat de relatie tussen de 
partners - en tussen de (stief)vader en de kinderen - hechter wordt (Van 
Dijke et al. 1990). In het algemeen staan Afro-Surinaamse migrantenvrouwen 
afwijzend tegenover de wijze waarop autochtone Nederlanders hun relatie 
invullen. Uit het onderzoek van Sansone (1992) wordt duidelijk dat Afro-
Surinaamse vrouwen ‘het samen dingen doen’ niet Afro-Surinaams vinden. 
Verder accepteren zij dat hun mannelijke partner zich in de publieke sfeer 
dominant gedraagt, maar in de privésfeer zijn de vrouwen gesteld op het 
behoud van hun zelfstandigheid en vrijheid. 
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Belangrijk is dat het Afro-Surinaamse verwantschapsysteem in de meeste 
literatuur als ‘bilateraal’ wordt omschreven, wat betekent dat de familieleden 
van vaderszijde en van moederszijde even belangrijk zijn. Formeel is dit juist, 
maar het is geen correcte voorstelling van zaken. De familieleden van moe-
derskant zijn veel belangrijker omdat die contacten intensiever zijn dan met 
de familie van de vader (Wekker 1994: 35). Vooral in de Afro-Surinaamse 
volksklasse structureren de matrilineaire relaties de informele sfeer van het 
groepsleven op een wijze die in de middenklasse ongebruikelijk is. Door de 
marginale positie van de man hebben vrouwen zich deze ruimte toegeëigend. 
Voorts vloeit een belangrijk deel van de structuur voort uit de noodzaak de 
belangen van de leden van het huishouden te behartigen. Hierbij is de erken-
ning door de vader van een pasgeboren kind van eminent belang. Het gaat 
niet alleen om financiële steun, ook de mogelijkheden die de vader en zijn 
familie bieden of creëren spelen daarbij een rol. Het belangrijkste moment is 
de presentatie van de pasgeborene aan de familie van de vader, waarbij 
meestal de moeder van de bevallen vrouw de baby presenteert. Als de moe-
der van de vader gelijkenissen ziet, erkent zij daarmee de baby en is de eerste 
stap naar formele erkenning gezet. Daarmee is ook de relatie tussen beide 
grootmoeders van belang; feitelijk wordt met het ontdekken van gelijkenis-
sen de verbintenis gelegd (Van Wetering 1998: 83-4). 
Van Dijke et al. (1990) geven in hun onderzoek aan dat het alleenstaand 
moederschap niet tot het ideaal behoort van de meeste Afro-Surinaamse 
vrouwen in Nederland. De vrouwen vertellen dat zij het liefst een vaste rela-
tie hebben met een partner die kostwinner is en deel uitmaakt van het huis-
houden. Veel Afro-Surinaamse migrantenvrouwen in Nederland hebben 
echter ervaringen met instabiele relaties en verwachten daarom weinig ge-
zinsverantwoordelijkheid van een partner. Dit kan worden opgevat als een 
doeltreffende aanpassing aan de realiteit. Voorts meent Sansone (1992) dat er 
in het Afro-Surinaamse huishouden in de vestigingsdiaspora sprake is van 
een individualiseringstendens. Er vindt verschuiving plaats van het grotere 
(vrouwelijke) familieverband naar het kleinere kerngezin, waarin ook de 
moeder de centrale en leidende rol vervult. Deze ontwikkeling is niet alleen 
toe te schrijven aan het automatisch overnemen van westerse normen en 
waarden, ook het Nederlandse huisvestingsbeleid is daar debet aan (vgl. Lu-
cassen et al. 1994). Dit beleid hanteert standaardnormen voor de grootte van 
gezinswoningen en laat niet toe dat meerdere familieleden langdurig inwo-
nen. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre de toename van het aantal 
kerngezinnen onder Afro-Surinamers in Nederland in verband kan worden 
gebracht met de afname van het matrifocale huishouden (Hooghiemstra & 
Niphuis-Nell 1995). 
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3.7 Huisgenoten 
Aan het hoofd staan van een huishouden heeft veel Afro-Surinaamse mi-
grantenvrouwen geleerd enerzijds gezag uit te oefenen, anderzijds onder-
steuning te verlenen. In veel literatuur wordt de wijze van opvoeden onder 
Afro-Surinamers als autoritair omschreven (Gooskens 1974; Lenders & Van 
de Rhoer 1983; Buiks 1983). Dit zou aanleiding kunnen geven tot generatie-
conflicten en het (hoge) wegloopgedrag onder Surinaamse jongeren. In veel 
gevallen wordt thuis het gezag gehandhaafd met de mond èn met de hand. 
Ouderen verwachten van jongeren een respectvolle houding en volwassenen 
‘die goed op moeder zijn’ bieden altijd een helpende hand bij het handhaven 
van normen. 
Van Wetering (1998) meent dat er vast patroon schuilt in de wijze waarop 
conflicten in huishoudens worden aangepakt. Als een moeder een kind tot de 
orde wil roepen, wacht ze altijd tot er een derde partij aanwezig is. Zij 
spreekt het kind op zijn of haar gedrag aan en mag het zelfs een ‘tik’ geven. 
In aanvang heeft de moeder per definitie gelijk. Dan komt het moment voor 
de bemiddelaarster om in te grijpen. Zij spreekt de partijen toe. Eerst zal zij 
de moeder bijvallen en tegen het kind zeggen dat zijn of haar moeder in haar 
recht staat. Immers, over het gezag binnenshuis mag geen twijfel bestaan. 
Voorts zal zij de zaak van meerdere kanten bezien en tegen de moeder zeg-
gen dat zij ook jong is geweest en fouten heeft gemaakt. In andere woorden, 
zij zegt dat er nu voldoende aandacht is besteed aan het probleem: de straf-
fen zijn uitgedeeld, de orde is hersteld en tegelijkertijd wordt de zaak tot 
hanteerbare proporties teruggebracht. 
Niet alleen in de privésfeer, ook in de publieke sfeer treden vrouwen vaak op 
als bemiddelaar. Zoals ook in andere etnische groepen aan de onderkant van 
de samenleving leggen mannen minder vaak de contacten met formele in-
stanties, het zijn vaak de vrouwen die de relaties onderhouden. Hoewel beide 
seksen in gelijke mate de buitenwereld en overheid wantrouwen, zijn het 
vaak vrouwen die vanuit hun zorgverantwoordelijkheid de contacten leggen 
en de belangen behartigen (ibid.). 
Een formele organisatie die door veel vrouwen belangrijk wordt gevonden is 
de kerk, zowel de rooms-katholieke als protestantse kerk. Het is de Evangeli-
sche Broedergemeente (EBG) die een belangrijke rol heeft gespeeld in het 
Afro-Surinaamse christendom en als eerste onder de slaven begonnen is met 
bekeringwerk. Kerken beschikken over relatief weinig machtsmiddelen en 
zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van gelovigen. De vrouwen hebben 
deze afhankelijkheidsrelatie voornamelijk benut. Kerken leveren sociaal pres-
tige, vrouwen leveren de aanhang. Mannen willen op hun beurt best een rol 
spelen binnen de organisatie van de kerkgemeente. Met de komst naar Ne-
derland heeft dit patroon zich niet gewijzigd. Persoonlijke hoogtijdagen zijn 
niet compleet zonder een huisdienst waar familie, vrienden en gemeentele-
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den zijn uitgenodigd en waar min of meer de bezegeling plaatsvindt van het 
contact met de wijdere samenleving (ibid.: 82-3). 
Naast contacten met formele organisaties zijn er vele contacten met semi-
formele en informele organisaties. Afro-Surinamers zijn traditiegetrouw lid 
van een aantal clubs die min of meer als raamwerk fungeren voor het Afro-
Surinaamse leven in de vestigingsdiaspora. Vooral ouderen zijn lid van vere-
nigingen die vaak tot doel hebben culturele hoogtijdagen te vieren of kleding 
te maken. Lid zijn betekent dan niet alleen het intensief onderhouden van 
contacten of het organiseren van bijeenkomsten, ook maakt het duidelijk hoe 
belangrijk het groepsleven is. 
Afro-Surinaamse migrantenvrouwen hechten - zoals in Suriname ook gold - 
in het algemeen sterk aan het bezit van een huis. Het huis geldt als het do-
mein van de vrouw. In de meeste gevallen staan de woningen die zij huren 
dan ook op hun naam, bij voorkeur wonen ze in wijken met vrouwelijke 
verwanten waar de onderlinge contacten intensief zijn. In Suriname kwam 
het veel voor dat de grootmoeder voor de kinderen zorgde als de moeder 
ging werken. In Nederland komt het juist vaak voor dat de moeder voor de 
kinderen zorgt en grootmoeder gaat werken. Een vast patroon in de werk-
verdeling ontbreekt vaak. Anderen werken volledig of hebben zelfs meerdere 
banen. In het laatste geval gaat er veel aandacht uit naar de organisatie van 
het huishouden en wordt er gewerkt volgens een nauwkeurig schema. 
 
Het huis biedt een veilig oord in een vijandige wereld, maar Afro-Surinaamse 
migrantenvrouwen verbinden er andere consequenties aan dan Nederlandse 
vrouwen. Binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap in Nederland is het 
hoogst ongebruikelijk dat niet-verwanten elkaar thuis bezoeken. De meeste 
contacten vinden plaats op straat: in de winkel, op de markt en in de kerk. In 
Amsterdam-Zuidoost zijn de markten daarom veelal knooppunten van soci-
aal verkeer. Wie er wel thuis mag komen, wordt sterk beperkt. Er is een grote 
terughoudendheid ten opzichte van groepsgenoten die voornamelijk verband 
houdt met respectabiliteit. Roddel wordt gevreesd, maar is onvermijdelijk 
verbonden met de hoge graad van onderlinge sociabiliteit. De behoefte aan 
positieverbetering, het besef van beperkte mogelijkheden, maar ook status 
bevorderen het onderlinge wantrouwen. Woningen in zogeheten Surinaamse 
wijken worden daarom soms beschermd met magische middelen, meestal 
herkenbaar aan ei en knoflook nabij de ingang. 
Op hoogtijdagen verandert dit beeld ingrijpend, alsof het huis dan voor ‘ie-
dereen’ toegankelijk is. Belangrijke gebeurtenissen vormen vaak de aanleiding 
het huis open te stellen. Vaak wordt dan het volledige netwerk van de vrouw 
uitgenodigd en lijkt er prestige uit te gaan van de hoeveelheid mensen die op 
bezoek komen. 
 
Het zelfbeeld van Afro-Surinaamse migrantenvrouwen - ontwikkeld in een 
agrarische samenleving waar fysieke kracht van groot belang was, of een 
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verstedelijkte samenleving waar het gevaar van indringers altijd reëel is - 
betekent dat ze altijd in staat moeten zijn haar bezit te verdedigen. ‘Vertrou-
wen op eigen kunnen’ heeft daarbij altijd hoog in het vaandel gestaan. Weer-
baarheid wordt gerespecteerd, de vrouwen leven in Nederland dan ook met 
de idee hun bezit te moeten verdedigen. 
Orde, rust en netheid zijn sterk geïnternaliseerd en behoren min of meer tot 
het algemene gedachtegoed van bijna iedere Afro-Surinaamse migranten-
vrouw. Van Wetering (1998) is van mening dat de aandacht hiervoor voor 
een belangrijk verband houdt met het leven in de tropen. Properheid in de 
keuken, op lichaam en kleding staan als waarden hoog genoteerd en worden 
nog steeds in praktijk gebracht. Gestreken bloesjes, geen okselmouwen, ge-
poetste tanden en schone nagels zijn belangrijk en bepalen het zelfbeeld en 
het aanzien (Wekker 1994). Hiermee hangt ongetwijfeld samen dat veel Af-
ro-Surinaamse migrantenvrouwen werken in ziekenhuizen en verpleeghuizen 
en hun kennis over hygiëne en adequate voeding daarmee ruim verbreid is. 
Uit een onderzoek begin jaren tachtig in Amsterdam-Zuidoost (Egger et al. 
1980) onder een aantal etnische groepen bleek dat juist de autochtone groep 
- en niet de migrantengroep - de problematische was, vanwege het veelvuldig 
nuttigen van zoetwaren, koolzuurhoudende dranken en onvolledige maaltij-
den. Afro-Surinaamse migrantenvrouwen bereiden overwegend nog traditio-
neel Surinaamse maaltijden. Op hoogtijdagen worden de gasten veelal getrak-
teerd op traditioneel Creoolse gerechten, waarbij tevens Hindostaanse, Ja-
vaanse en Chinese gerechten in het culinaire repertoire zijn opgenomen. 
 
Hoe belangrijk ook, toch blijven de uitgaven voor het huishouden bij Afro-
Surinaamse migrantenvrouwen een restpost. Interieur en inventaris zijn 
daarbij minder belangrijk. Een groot deel van het inkomen wordt geïnves-
teerd in onderlinge netwerken, de opleiding van de kinderen en de sociale 
verplichtingen die de netwerken met zich meebrengen. 
Het Afro-Surinaamse ‘gezin’ kenmerkt zich onder meer door de vele huisge-
noten die tijdelijk deel uitmaken van dat huishouden. Het is bijna vanzelf-
sprekend dat onderdak wordt aangeboden aan familieleden die op vakantie 
zijn of voor een tijdje woonruimte nodig hebben. In Suriname is men niet 
gewend een ‘eigen’ kamer te hebben, voorts is men vertrouwd met het ont-
breken van kamers voor specifieke doeleinden. Daarmee is het recht op een 
‘eigen’ plek niet vanzelfsprekend, noch op een eigen bed. De huiskamer geeft 
weleens de indruk voor meerdere doeleinden tegelijk gebruikt te worden, als 
op hetzelfde tijdstip een oom ligt te slapen op de bank, kinderen met game-
boys voor de televisie zitten en familieleden een maaltijd nuttigen. 
 
In veel gevallen staat ook in Nederland een vrouw aan het hoofd van het 
Afro-Surinaamse huishouden, veelal bijgestaan door een of meerdere vol-
wassen vrouwelijke verwanten. De moeder doet vaak een beroep op de huis-
genoten; vooral de dochters worden ingezet om de familie als geheel te on-
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dersteunen. Er is een grote behoefte aan sociabiliteit gecombineerd met een 
voortdurende aanwezigheid van anderen in huis. 

3.8 Zielsbegrip 
Bij Afro-Surinamers is de band tussen moeder en dochter essentieel. In de 
praktijk wordt deze band in stand gehouden welke problemen of belangente-
genstellingen tussen individuen er ook bestaan. Tussen moeder en dochter is 
bijna altijd sprake van respect en onderlinge verplichting. De onderlinge 
solidariteit tussen moeder en dochter is echter geen vanzelfsprekendheid en 
staat regelmatig ter discussie. Wel worden de banden en verplichtingen tus-
sen moeder en dochter uitgedrukt in ceremonieën, in uitingen van sentiment 
en retoriek. Van Wetering (1998: 85) meent dat de nadrukkelijkheid van de 
retoriek waarmee de idealen worden beleden, de spanningen min of meer 
reflecteren (zie ook Lalmahomed 1999). Uit de gezagsverhouding komen 
onder andere onzekerheden voort, zoals belangenverstrengeling, conflicten 
en tegenstrijdigheden. Vaak wordt dan ook een oplossing gevonden in een 
specifieke rol die past bij de generatie: in de eerste levenshelft wordt van 
vrouwen assertief gedrag gevraagd, in de daarop volgende fase dient men 
meer te onderhandelen en te beheersen. 
Veel religieus geïnspireerd handelen hoort bij Afro-Surinamers tot de impli-
ciete, alledaagse levenspraktijk. Onderscheid tussen cultuur en religie is bij 
deze groep dan ook moeilijk te maken, iets dat ook voor veel andere etnische 
groepen van niet-Nederlandse afkomst geldt. Met ‘religie’ wordt hier bedoeld 
het culturele complex dat verbonden is met en voortkomt uit de Afrikaanse 
erfenis, evenals het contact met andere wereldbeschouwingen en -religies, 
waaronder in Suriname met name het christendom. Deze opvatting van cul-
tuur is bovenal een familieaangelegenheid en behoort tot de privésfeer. Bij 
Afro-Surinamers hebben vrouwen zich traditiegetrouw opgeworpen als 
hoedsters van deze cultuur en dringen als gevolg daarvan dan ook aan op 
rituele actie wanneer er aanleiding voor bestaat. Ziekte, financiële tegenval-
lers, inbraak, beroving, aanranding of andere pijnlijke ervaringen vormen 
meestal de aanleiding de ‘ziel te sterken’. Vrouwen kunnen op die momenten 
menen - wanneer bijvoorbeeld de moderne seculiere geneeskunde geen op-
lossing biedt - de geestelijke dimensie aan te roepen. Het zijn dan vooral de 
oudere vrouwen die zich in zulke situaties geroepen voelen in te grijpen. 
Verder is het noodzakelijk de eigen ziel in de gaten te houden; juist vrouwen 
die alles in het werk stellen hun familie en huishouden goed te verzorgen, 
moeten niet de krachten verwaarlozen die dit mogelijk maken. Deze krach-
ten moeten worden ‘beloond’ met offerandes en ritueel (ibid. : 86). 
Veel Afro-Surinamers gebruiken voor dit zielsbegrip de West-Afrikaanse 
termen: akra en yeye (vgl. Stephen 1998). Hierbij is opmerkelijk dat ziel, zelf 
en lichaam met dezelfde term worden aangeduid. Het is belangrijk dat de ziel 
in deze opvatting niet langer iets ijls is, maar verbonden met het lichaam en 
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daarmee concreet wordt. Wanneer Afro-Surinaamse vrouwen ‘spreken met 
het lichaam’ kan dat worden vertaald als het voeren van een interne dialoog. 
Lichamelijke signalen worden opgevat als boodschappen van een andere 
wereld. De ziel huist in andere woorden in het lichaam en heeft meerdere 
aardse wensen waaraan de mens tegemoet moet komen. Tegenslag, maar ook 
ziekte, is een signaal dat de ziel veronachtzaamd wordt of onrein geworden is 
(Wekker 1994; Stephen 1998). Alvorens een ritueel te houden om de ziel te 
sterken, moet eerst de oorzaak van de verstoring worden opgespoord. Ook 
moet de betrokkene voorbereidingen treffen de machten en krachten die in 
de ziel huizen en vertoornd zijn, te verzoenen. Dit kunnen zowel voorouders 
als godenfiguren zijn. De betrokkene moet er in ieder geval mee in het reine 
komen.  
De ziel of het zelf is daarmee een onbewuste kracht waarover Afro-
Surinaamse vrouwen als zodanig praten. ‘Jij kunt wel dit of dat willen, maar 
als je ‘ik’ iets anders wil’ is hiervan een voorbeeld. Het ‘ik’ en het ‘zelf’ zijn 
daarmee twee entiteiten die niet langer synoniem zijn. Het ‘zelf’ vertegen-
woordigt daarmee aspecten waarover men geen volledige zeggenschap heeft, 
of waarvan men zich volledig bewust is. Verder is het ‘zelf’ pluriform: in 
ieder mens huizen verschillende krachten of machten die kunnen conflicte-
ren. Interne conflicten kunnen zich bijvoorbeeld voordoen door de verschil-
lende rollen die vrouwen vervullen, en worden opgevat als conflicten die 
ontstaan als projecties van bovennatuurlijke krachten. Conflicten die ont-
staan zijn daarmee niet per definitie verbonden aan personen, waardoor de 
conflicten veroorzaakt worden. In ieder mens leven zowel mannelijke als 
vrouwelijke geesten, ieder mens heeft een spiritueel ouderpaar, de dyodyo. Er 
is een mannelijke Afrikaanse of Indiaanse godheid die het gezag of geweten 
representeert, tevens is er de moedergodin Aisa. Moeder Aisa staat voor 
goedertierenheid en is een zeer belangrijke winti in het Creoolse pantheon. Ze 
representeert harmonie binnen het huishouden, de grootfamilie en de etni-
sche groep (Kuiperbak 1985: 280). Moeder Aisa overkoepelt altijd tegenstel-
lingen: ze brengt voorspoed, geluk en gezondheid zonder anderen daarbij 
tekort te doen (Stephen 1998). 
Voor veel vrouwen is het een ideaal erkend te worden als medium van moe-
der Aisa en in trance belanghebbende uitspraken te doen. Maar de rivaliteit 
rondom deze positie is natuurlijk groot, velen worden dan ook ontmaskerd 
als pretendenten van een lagere godheid. De angst om in de greep te komen 
van goden van een lagere orde is eveneens groot, vooral omdat reputatiever-
lies en sociale daling het gevolg kunnen zijn. Afro-Surinaamse vrouwen stel-
len deze innerlijke demonen voor als kleine jongetjes die ondeugend zijn. Ze 
blijven echter aanspreekbaar om gehoorzaam te zijn aan de moederfiguur. 
Deze visie geldt vooral voor winti-aanhangers uit de volks- en de lagere mid-
denklasse; ze erkennen lagere demonen die behoren bij het godenpantheon. 
Winti-aanhangers uit de andere strata ontkennen deze vaak en aanvaarden 
slechts respectabele machten in de culturele erfenis (Van Wetering 1998: 88).  
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In de levensverhalen van drie generaties remigrantenvrouwen, die in de 
hoofdstukken 5-7 aan de orde komen, speelt winti zijdelings een rol. Vooral 
op symbolisch niveau komt winti in de vorm van associaties en indirecte 
verwijzingen onder de aandacht. 

3.9 Maagdelijkheid 
In Suriname en Nederland ontlenen Afro-Surinaamse mannen en vrouwen 
hun sociale status en positief zelfbeeld aan het verwekken en verzorgen van 
kinderen zonder daarbij veel belang te hechten aan de relationele context. 
Terborg schrijft dat het moederschap en vaderschap niet gebonden is aan 
een relatievorm (Terborg 2002: 70). Het belang van vruchtbaarheid bij meis-
jes kwam vroeger vooral tot uitdrukking in de diverse menarche rituelen. Na 
de eerste menstruatie werden meisjes op traditionele wijze ingewijd in de 
volwassenheid, maar deze rituelen zijn in de Afro-Surinaamse (stads)cultuur 
verdwenen. In deze praktijk is er een scheiding aangebracht tussen vrucht-
baarheid en seksbeleving. De ingewijde vrouwen ‘begrepen’ dat ze na de 
menarche rituelen nakomelingen konden krijgen, maar over seks en seksuele 
beleving werd niet uitvoerig gesproken. Het verdwijnen van de menarche 
rituelen in de huidige Afro-Surinaamse (stads)cultuur wordt wel in verband 
gebracht met de huidige situatie van het land (heterogene suburbanisering, 
creolisering en armoede hebben een verschralende werking op culturele ritu-
elen), maar ook moderne ideeën over onder meer gezinsplanning spelen een 
belangrijke rol. In de huidige opvoedpraktijk wordt de menstruatie van Afro-
Surinaamse meisjes eerder in verband gebracht met de kans op zwanger-
schap dan met de traditionele waarden als vruchtbaarheid en volwassenheid 
(ibid.:71). 
Maagdelijkheid is in de Afro-Surinaamse gemeenschap geen criterium op 
basis waarvan vrouwen worden beoordeeld. Deze praktijk is vaak verklaard 
met de geringe waarde voor vrouwelijke maagdelijkheid in zwarte culturen 
(Terborg 2002: 67). Staples (1975) is een van de eerste onderzoekers die het 
verband legt tussen de lage waardering van maagdelijkheid en onderdrukking 
van de Afro-Amerikaanse vrouw. Een belangrijke oorzaak hiervan vindt hij 
in de slavernij, waar seksualiteit van slavinnen volledig onderworpen was aan 
de willekeur en het seksuele geweld van de blanke slavenmeesters. Staples 
meent dat de vrije toegang die de blanke meesters hadden tot de seksualiteit 
van zwarte vrouwen, een lage waardering opleverde voor de vrouwelijke 
maagdelijkheid, evenals het niet ontwikkelen van een schaamtegevoel voor 
seks. Veel uit deze gedachtegang is herkenbaar terug te vinden in familiestu-
dies over de Afro-Surinaamse familie (Buschkens 1973; Terborg 2002).  
Julia Terborg (2002) meent echter dat behoud van maagdelijkheid wel een 
belangrijke rol speelt in de opvoeding van Afro-Surinaamse meisjes, en dat 
het vasthouden aan deze norm zowel ingegeven is door christelijke overtui-
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gingen als door Afrikaanse culturele tradities (ibid.: 67). Wel concludeert zij 
dat seks niet uitsluitend beperkt blijft tot het huwelijk. Het bewaken van 
maagdelijkheid wordt in de regel door de ouders eerder ingegeven vanuit een 
bezorgdheid over de toekomst van de dochter dan door een christelijke mo-
raal. Het vraagstuk van maagdelijkheid wordt eerder in verband gebracht met 
de consequenties van seksualiteit - waaronder tienerzwangerschap en seksu-
eel overdraagbare aandoeningen - dan met het huwelijk of de familie-eer. 
Voor de meeste meisjes en vrouwen in deze studie geldt een impliciet verbod 
op seks tot de leeftijd van 18 jaar. Terborg meent verder dat behoud van 
maagdelijkheid tot een bepaalde leeftijd een belangrijke norm is in de opvoe-
ding, maar dat een maagdgelijkheidsideaal ontbreekt. De norm lijkt dat de 
eerste seksuele ervaringen na afronding van de middelbare school plaatsvin-
den, bij voorkeur met een vaste partner. Ten slotte blijkt dat de meeste Afro-
Surinaamse migrantenvrouwen en -meisjes in Nederland reeds op jonge 
leeftijd streven naar een duurzame monogame relatie (ibid.: 69-70; zie ook 
Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995). 

3.10 Surinaamse identificatie 
Laura Vegter (2003) verrichtte onderzoek naar etnische identificaties bij Af-
ro-Surinamers na verhuizing van de Bijlmer naar Almere en vat samen dat de 
meerderheid van de respondenten de Surinaamse identiteit als onveranderlijk 
beschouwt. Enerzijds zijn Afro-Surinamers trots dat het verblijf in Neder-
land hun Surinaamse identiteit niet aantast, anderzijds baseren zij hun Suri-
naamse identificatie(s) overwegend op de bindingen met het geboorteland. 
Het afstand doen van deze bindingen staat voor velen dan ook gelijk aan 
zelfverloochening. Vegter: ‘Door te stellen dat hun etniciteit een gegeven is, 
sluiten zij aan bij de primordiale, soms stereotype notie, van etniciteit als een 
onveranderlijk kenmerk. Uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de theo-
rieën van Barth (1996), Jenkins (1997) en Baumann (1999) weten we echter 
dat identiteit een sociale constructie is, die weliswaar vaak als onveranderlijk 
en statisch wordt beleefd, maar in het dagelijkse leven voortdurend met en 
ten opzichte van anderen wordt gevormd en mogelijk hervormd in een dy-
namisch proces’ (Vegter 2003: 60). Vegter illustreert dit met voorbeelden uit 
haar interviews, waarbij een Afro-Surinaamse moeder de identiteit van haar 
zoon ‘zwart’ zag worden als gevolg van zijn interesse voor Afro-Amerikaanse 
rappers. Ook een Afro-Surinaamse vrouw die de kritiek van haar neef op 
haar Nederlandse kookstijl interpreteert alsof ze verhollandst is (ibid.: 60). 
Afro-Surinamers in de vestigingsdiaspora identificeren zich overwegend via 
hun sociale contacten met gelijkgezinden, ondermeer door te participeren in 
Surinaamse (migranten)organisaties, door bezoeken aan Surinaamse markten 
of vakanties naar Sranan. Hoewel de gesprekken daarover weinig specifieke 
informatie opleveren, blijkt dat locatie een belangrijke pijler is voor het ver-
krijgen van een thuisgevoel, wat zowel geldt voor de herkomst- als de vesti-
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gingsdiaspora. Veel Afro-Surinamers identificeren zich door middel van 
afstand nemen van mensen die zich ‘anders’ identificeren. Afro-Surinamers 
die zichzelf ‘verhollandst’ vinden, identificeren zich in mindere mate met 
Afro-Surinamers die dat niet doen (ibid.: 59). Afro-Surinamers die ‘verhol-
landst’ zijn creëren afstand ten opzichte van Surinamers die georiënteerd 
willen blijven op het land van herkomst, waarmee  ze volgens de eersten dan 
ook ‘leven in twee werelden’ (ibid.: 59; vgl. Sansone 1993). Onder Vegters’ 
respondenten bleken met name de eerste generatie migranten sterk georiën-
teerd op Suriname, onder andere door intensieve deelname aan het sociale 
leven in de Bijlmer. Een andere bron van identificatie is het gebruik van 
etnische categorieën waarin de respondenten zich geplaatst zien. Het gevolg 
van deze indeling(en) is dat men het oordeel van anderen als een belangrijk 
kenmerk van de categorie gaat beschouwen, terwijl het soms onbelangrijk is. 
Vegter: ‘- dit zien we vooral bij respondenten die zichzelf als Surinaams èn 
Nederlands beschouwen met de verklaring: “want in Nederland ben ik al-
lochtoon, en in Suriname word ik gezien als Nederlander’’’ (ibid.: 59). De 
veelgebruikte categorieën moeten dichotoom worden opgevat: een Hollander 
in Suriname of een allochtoon in Nederland. Hoewel het wonen in Almere 
ten opzichte van de Bijlmer nauwelijks verschillen in etnische categorisering 
laten zien, blijkt wel dat deze leidt tot een zelfbewustere identificatie. Catego-
risatie leidt in andere woorden in veel gevallen tot versterking van de zelf-
identificatie (ibid.: 59).      
 
In het bovenstaande deel zijn verschillende thema’s rondom Afro-
Surinaamse vrouwen na migratie naar Nederland besproken. Getracht is een 
veelzijdige schets te geven hoe deze groep zich na vestiging in Nederland is 
gaan ‘gedragen’. Beschreven is waarin ze zich onderscheiden van andere 
etnische groepen en welke verschillen de eerste en tweede generatie ten op-
zichte van elkaar maken. In het komende hoofdstuk zal aandacht worden 
besteed aan de omstandigheden welke Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
aantreffen in Suriname in het laatste decennium van de twintigste eeuw. 
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Hoofdstuk IV Paramaribo rond de 21ste eeuw 
Zoals gezegd, werd Suriname aan het einde van de twintigste eeuw door een 
economische teruggang geteisterd. Momenteel is deze teruggang tot stilstand 
gekomen. In dit hoofdstuk zal op hoofdlijnen de structuur van de economie 
worden beschreven vanaf de tweede helft van de jaren negentig, tezamen 
met de armoede en de verzachtende factoren. Getracht is allerminst een 
volledig beeld te geven van de sociaal-economische situatie van deze natie, 
wel wordt een globale schets gegeven van een situatie. In het kader van deze 
studie is het van belang de omstandigheden te beschrijven waarin de Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen terechtkomen wanneer ze terugkeren naar 
de herkomstdiaspora. 

4.1 Structuur van de economie 
Sinds de onafhankelijkheid in 1975 vervult de Surinaamse staat een dominan-
te rol in de economie en werkgelegenheid van het land. Haar rol als trekker 
van de economie is expliciet in de grondwet vastgelegd en ze is veruit de 
belangrijkste werkgever. Ondanks deze rol zijn de inkomsten van de Suri-
naamse overheid sterk afhankelijk van de bauxietsector waar twee multinati-
onale ondernemingen de dienst uitmaken. Suriname is altijd een grondstofle-
verende economie geweest en in de jaren tachtig en negentig gaan naast de 
mijnbouw ook de exploitatie van goud en olie een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de overheidsinkomsten. Voorts is de ontwikkelingshulp - waarin de 
Nederlandse bijdrage een voorname rol vervulde - een belangrijke factor in 
de economie en de financiering van de overheid (Van den Berg et al. 1998 in 
Kruijt & Maks 2002). Een snel geschreven maar taxerend rapport van de 
Wereld Bank aan het einde van de jaren negentig typeert de Surinaamse eco-
nomie als een product dat continu afhankelijk zal blijven van ‘aluminium en 
hulp’ (WB 1998: 7). De prijsbepalingen van de belangrijkste exportproducten 
vinden plaats op buitenlandse markten en zijn daarmee een externe aangele-
genheid. Voor de bauxietmaatschappijen Suralco en Billiton geldt dat ze de 
afgelopen decennia in toenemende mate aan minder mensen werk hebben 
verschaft (Buddingh 1999: 408). Ook in de relatief jonge oliesector van dit 
land is de formele werkgelegenheid afgelopen jaren (2000-2004) niet toege-
nomen. Zoals wij nog zien, is de goudexploitatie vooral een bron van infor-
mele werkgelegenheid. 
Het Algemeen Bureau voor de Statistiek gaat in 1999 uit van een economi-
sche actieve bevolking in Groot-Paramaribo van ongeveer 91.000 personen, 
en een werkloosheid van 14 procent (ABS 2001). De omvang van het ambte-
lijk apparaat is enorm gezien de grootte van de economie en de samenstelling 
van de beroepsbevolking. De overheid is veruit de grootste verschaffer van 
formele werkgelegenheid en heeft daartoe de voorgaande decennia ook 
enorm haar best gedaan. In 1930 woonden er in Paramaribo 181 ambtenaren 
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die meer dan Sf 500,- verdienden (De Bruijne 1976). Eind jaren vijftig van de 
vorige eeuw werkten er ongeveer 8.400 ambtenaren in overheidsdienst, in 
1965 waren het er al meer dan 18.000. Deze groei is gedurende de onafhan-
kelijkheid niet gestopt of afgevlakt; in 1974 werken er naar schatting 25.000 
ambtenaren in de publieke sector. In deze periode is door stafmedewerkers 
van een UNDP-project vastgesteld dat ten behoeve van de publieke sector 
maar substantief werk is voor 15.000 ambtenaren (Kruijt & Maks 2002: 244). 
Ook de enorme migratie rond de onafhankelijkheid heeft deze groei niet 
kunnen stoppen; eind 1978 heeft Suriname naar schatting 36.000 ambtena-
ren. In de jaren tachtig en negentig schommelt de bezetting van het over-
heidsapparaat tussen de 35.000 en 40.000 personen (ibid.: 243-5). 
Een derde segment van economische bedrijvigheid heeft betrekking op de 
parastatale instellingen, de (para)bancaire sector, de handelshuizen en de 
kleine en middelgrote ondernemingen. Het betreft hier enige honderden 
bedrijven waarvan de meerderheid zich georganiseerd heeft in twee vereni-
gingen: de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (AFSA) en de Vereniging 
Surinaams Bedrijfsleven (VSB). In 2001 registreerde de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken (KKF) 17.500 bedrijven in Suriname, waarvan er naar 
het oordeel van het bestuur ongeveer 15.000 werkelijk bestaan. Het meren-
deel van deze bedrijven valt in het segment midden- en kleinbedrijf en bevat-
ten tussen de 40.000 en 45.000 arbeidsplaatsen. De informele economie zou 
op basis van gegevens van het ABS (en andere data) ongeveer 29.000 micro-
ondernemers en andere self employd omvatten. Hierin zijn tevens een belang-
rijk deel ambtenaren opgenomen.  
Kruijt & Maks (2002: 246) zijn van mening dat de eertijds omvangrijke Suri-
naamse stedelijke middenklasse in het midden van de jaren tachtig door het 
economisch verval sterk is getroffen. De ambtelijke salarissen daalden in die 
jaren dramatisch en herstelden zich in de daaropvolgende periode maar ten 
dele. Veel overheidsdienaren compenseerden deze achteruitgang door arbeid 
te aanvaarden in de informele economie en behielden veelal hun ambtena-
renstatus voor de medische voorzieningen. Ook de arbeidersklasse verarmde 
in die jaren aanzienlijk, op de bauxietarbeiders na. De buikriem is in de jaren 
tachtig en negentig strak aangetrokken, maar heeft niet kunnen voorkomen 
dat veel Surinamers van de voormalige midden- en arbeidersklasse in lagere 
klasse terecht zijn gekomen (Schalkwijk & De Bruijne 1999). Deze economi-
sche achteruitgang heeft ook de boeren sterk getroffen. Veel Hindostaanse 
en Javaanse boeren konden in deze periode het hoofd niet meer boven water 
houden en zijn gestopt. En wat geldt voor de private sector in de landbouw, 
geldt ook voor de parastatale bedrijven. Veel voormalige plantages waar 
grote overheidsbedrijven in het verleden gevestigd waren, konden het de 
afgelopen decennia niet bolwerken en houden slechts een restant aantal ar-
beiders in dienst als ‘wachter’. De maatschappelijke onderklasse houdt zich 
voornamelijk in leven met overlevingsactiviteiten (Kruijt & Maks 2002; 
Kromhout 2000; Verrest 2007). 
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Vanaf het midden van de jaren tachtig wordt Suriname dus getroffen door 
een proces van verarming en inflatie. Hoewel dit proces stabiliseert in de 
jaren negentig, lijkt de malaise in de Surinaamse economie van structurele 
aard. De armoede in dit Caribische land wordt echter gedempt door een 
aantal factoren, maar systematisch onderzoek daarnaar is van recenter datum 
(Kruijt & Maks 2002). Over de genoemde jaren tachtig en negentig zijn 
slechts schattingen voorhanden en de omvang van de armoede en de effec-
ten daarvan op de economie en samenleving zijn onderwerp van veel discus-
sie. Verder is sprake van belangrijke interpretatieverschillen over de vraag in 
hoeverre andere fenomenen en factoren de effecten van armoede verzach-
ten. In 1993 verricht Menke (1998) onderzoek onder 400 huishoudens in 
Groot-Paramaribo en berekent daarbij een inkomen onder de armoedegrens 
van 70 procent. Hij brengt daarbij wel onder de aandacht dat een nuancering 
op zijn plaats is door onderschattingen van de additionele inkomens en an-
dere verdiensten uit informele activiteiten. In een ISS rapport (1999) ten 
behoeve van IDB schrijven de auteurs over armoede en stellen dat armoede 
in Suriname, zoals in de meeste ontwikkelingslanden, vooral voorkomt in 
huishoudens waar een vrouw aan het hoofd staat. Een derde belangrijke 
bron uit deze periode waarin uitspraken worden gedaan over de armoede in 
dit land is een rapport van het ABS (2001). Hierin wordt de welvaart verge-
leken tussen de perioden 1968/1969 en 1999/2000. Dit rapport bestrijkt 
daarmee een periode van meer dan 30 jaar en geeft aan dat de Gini-
coëfficient hierin toeneemt van 0.1750 naar 0.4858. Deze toename wijst op 
een schever wordende inkomensverdeling over de jaren heen (ABS 2001: 
10). De onderzoekers komen tot de conclusie dat het percentage ‘armen’ - 
geïndiceerd naar consumptiearmoede - in Groot-Paramaribo in de genoemde 
periode is toegenomen van 21 naar 65 procent. Neri & Menke (2001) verge-
lijken inkomenspatronen en consumptiepatronen in de periode 1993-2000, 
en met een zekere voorzichtigheid schatten ze dat het percentage van voed-
selarmoede in deze periode is gedaald van 64 procent naar 53 procent. Op 
basis van hun nauwkeurige gegevens kan worden aangenomen dat het ver-
armingsproces, zoals beschreven in het ABS (2001), vanaf het midden van de 
jaren negentig is gaan afvlakken. 
Op grond van het bovenstaande kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken. Ten eerste dat de armoede in Suriname in de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw aanzienlijk is geweest, voor zover meetbaar in 
termen van inkomens- en consumptiearmoede. Ten tweede kan uit de ar-
moedecijfers worden opgemaakt dat er sprake is van een langdurig proces 
van verarming, wat onder meer heeft geleid tot een groot armoedesegment in 
de Surinaamse economie en samenleving. Vanaf het midden van de jaren 
negentig constateren onderzoekers een afvlakking van de armoede, maar van 
een drastische verbetering is nog geen sprake (vgl. Kruijt & Maks 2002). 
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Een serieus probleem van Suriname is de opbouw van zijn politieke klasse, 
wat sterk verweven is met de politieke structuur en cultuur. Tussen de lei-
dende politieke partijen bestaan weinig programmatische verschillen. De 
programma’s zijn niet gebaseerd op inhoudelijke uitgangspunten wat betreft 
arbeid, onderwijs, zorg of criminaliteit. Vele politici nemen in de regel weinig 
verantwoordelijkheid voor hun handelen en ontberen derhalve  veelal ge-
loofwaardigheid en betrouwbaarheid en soms ook integriteit. Bij alle partij-
programma’s ontbreken concrete uitwerkingen en blijven de financiële on-
derbouwingen achterwege. Hierdoor leggen veel politici geen verantwoor-
ding af over de gedane beloftes. Volgens Ramsoedh & Hoogbergen (2001) 
kan daarom worden gesteld dat niet de onafhankelijkheid de oorzaak is van 
de achteruitgang van Suriname, maar eerder - in hun woorden - het handelen 
van de gecorrumpeerde politieke elite. 

4.1.1 Rond de 21ste eeuw 
De regering-Wijdenbosch (1996-2000) stortte Suriname in een economische 
crisis omdat zij te veel geld uitgaf. Het begrotingstekort werd volledig mone-
tair gefinancierd met als gevolg een enorme inflatie, het omhoog jagen van 
de wisselkoers, stagnatie in de economische groei en een toename van het 
financieringstekort. Terecht kreeg deze regering van het IMF dan ook een 
brevet van onvermogen. In mei 1999 gingen naar schatting tussen de vijftig- 
tot zeventigduizend burgers de straat op om te protesteren tegen het wanbe-
leid van de regering. Deze ontevredenheid was onder meer het gevolg van 
geruchten van grote omkoopschandalen en corruptie. Toen weinig anders 
overbleef, schreef president Wijdenbosch vervroegde verkiezingen uit die 
door de partijen van het Nieuw Front werden gewonnen. Het Nieuw Front, 
dit keer samengesteld uit NPS, VHP, Pertajah Luhur en de kleine vakbonds-
partij SPA, kreeg in het parlement een ruime meerderheid. Voorts kreeg 
Ronald Venetiaan al bij de verkiezing in de Nationale Assemblee de noodza-
kelijke tweederde meerderheid voor het presidentschap.  
De regering-Venetiaan II had de zware taak Suriname in sociaal-economisch 
opzicht uit een diep dal te trekken. Zij bracht meer economische en monetai-
re stabiliteit. De regering introduceerde met succes een nieuwe munt, de 
Surinaamse dollar. Sinds de introductie is deze redelijk stabiel gebleven. Het 
begrotingstekort ligt sinds 2005 onder de drie procent en de inflatie onder de 
tien. De kritiek op deze regering ligt dan ook veelal op het sociaal, juridisch 
en politiek vlak. Tijdens de verkiezingen in 2000 had het Nieuw Front be-
loofd het verouderde politieke systeem aan te pakken en de grondwet te 
herzien. Eenmaal aan de macht is hiervan weinig terechtgekomen. Ook de 
belofte om van corruptie verdachte personen uit de regeringsperiode Wij-
denbosch te vervolgen, is nauwelijks ingelost. Er is geen sanering van het 
overheidsapparaat uitgevoerd en de problemen die bestaan bij de rechterlijke 
macht, onderwijs en gezondheidszorg zijn in 2005 nog niet opgelost. Boven-
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dien kreeg president Venetiaan aan het einde van deze regeerperiode (2005) 
te maken met corruptieschandalen op verschillende ministeries, waarbij de 
minister van Openbare Werken strafrechtelijk is vervolgd. Ronald Venetiaan 
had verder beloofd dat de personen die bij de Decembermoorden betrokken 
waren, voor de rechter zouden worden gebracht. In 2003 werd het juridisch 
vooronderzoek gestart en zijn er veel getuigenissen vastgelegd. Het 
straf[proces naar de Decembermoorden is gestart in 2007.  
 
In vergelijking met de groeicijfers uit de Caribische subregio blijkt dat de 
Surinaamse economie over de periode 1991-1996 gemiddeld lager heeft ge-
scoord dan de overige Caribische landen. De economische groei in de jaren 
tachtig daarentegen was hoger dan de gemiddelde groei van de landen in de 
Caribische regio. Wordt deze groei in de jaren negentig vergeleken met alle 
landen in Latijns-Amerika en de Caraïben, dan blijkt Suriname zeer slecht te 
scoren: van de 32 landen behoort Suriname samen met Jamaica, Antigua, 
Barbados, Haïti en Cuba tot de groep die een gemiddelde economische groei 
noteert van minder dan 1 procent (ECLAC 1997: II-57). De verandering van 
het BBP per inwoner over de periode 1980-1996 is voor Suriname vergele-
ken met de andere landen in de Caribische subregio het grootst in negatieve 
zin: een afname van 30 procent, terwijl de meeste landen in deze subregio 
een toename kunnen laten zien (ibid.: II-59). Ook het Algemeen Bureau voor 
de Statistiek (1997) laat voor de periode 1990-1995 over het reëel nationaal 
inkomen per inwoner een duidelijke afname zien. Genoegzaam bekend zeg-
gen het BBP en het BNP weinig over de verdeling van de inkomens over de 
strata van de bevolking, een betrouwbare maat hiervoor is de Gini-
coëfficient  In de periode 1990-1994 laat Suriname een toename van deze 
coëfficiënt zien van 0,42 naar 0,54 ten nadele van de allerarmste bevolkings-
groepen (Jacobs 2000). 
Zoals veel landen in de wereld heeft ook Suriname de laatste twee decennia 
van de vorige eeuw te lijden gehad van de wereldwijde economische recessie. 
Op macro-economische schaal vindt dit zijn weerslag in de jaarlijkse econo-
mische groei, uitgedrukt in een toe- of afname van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP). Sinds 2003 zijn er duidelijke verbeteringen zichtbaar. De 
Power Purchase Parity (PPP)26 laat voor een aantal Zuid-Amerikaanse en 
Caribische landen in dat jaar het volgende zien: Suriname 6,552; Guyana 
4,230; Trinidad 10,766; Venezuela 4,919 en Brazilië 7,790. Een gemiddelde 
van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is 7,404. Aan de hand van deze 
cijfers kan worden gesteld dat het cijfer voor Suriname ongeveer even hoog 
is als dat van het Caribisch gebied als geheel (Human Development Report 
2005). 
Op micro-economische schaal is het effect van armoede terug te vinden in 
het verloop van de prijsinflatie en de daaruit berekende prijsindexcijfers voor 

                                                 
26 Het jaarlijkse inkomen per hoofd van de bevolking gemeten naar het prijsniveau per land in USD. 



[- 74 -] 
 

gezinsconsumptie. In de periode 1980-1997 is er sprake van een zeer sterke 
toename van de prijsindexcijfers door de hyperinflatie vanaf 1992: ten op-
zichte van 1980 zijn de prijzen voor gezinsconsumptiegoederen in 1997 on-
geveer 250 maal hoger geworden. Ook het reële inkomen is in de periode 
1985-1992 gestaag afgenomen, met uitzondering van 1989. Tijdens de rege-
ring-Venetiaan I (1991-1996) is sprake van een verslechterde economische 
situatie voor Surinaamse burgers door de hyperinflatie. Deze lijkt bij aanvang 
van de regering-Wijdenbosch (1996) te keren, maar deze regering beëindigt 
in het najaar van 1996 het Structureel Aanpassings Programma (SAP) met de 
Wereld Bank. Onder het argument dat het SAP teveel armoede zou veroor-
zaken wordt de overeenkomst beëindigd met als gevolg het inklappen van de 
belastinginkomsten voor de regering. Tevens bevriest Nederland in deze 
periode de ontwikkelingsgelden uit onvrede over het gevoerde beleid (Bud-
dingh 1999). 
Volgens berekeningen van het Surinaamse Ministerie van Arbeid is de for-
mele arbeid over de periode 1988-1993 voor het aantal werkzame vrouwen 
(exclusief huisvrouwen en informeel werkende vrouwen) gestegen tot 32 
procent. Voor veel Surinaamse vrouwenorganisaties is dit percentage onge-
loofwaardig laag. Geschat wordt dat het aantal vrouwen dat alleen al infor-
meel werkt, meer dan 50 procent bedraagt (Kromhout 1995: 68; Verrest 
2007: 81 e.v.). Terecht concludeert Mayke Kromhout dan ook dat er een 
verband bestaat  tussen de economische crisis en de toegenomen participatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek 
geeft verder aan dat het aantal medewerkers van kleine bedrijven (minder 
dan tien medewerkers) is afgenomen in de periode 1990-1995, waarmee te-
vens kan worden aangenomen dat er een toename van instroom is in de 
informele sector. 

4.1.2 Verzachtende factoren 
De Surinaamse armoede wordt rond de recente eeuwwisseling sterk beïn-
vloed door de interactie van vier fenomenen: een stedelijke informele eco-
nomie, een informeel mijnbouwcircuit (waaronder de gouddelving) in het 
binnenland, een grijs- en drugscircuit en de remittancesverbinding met Neder-
land. De informele stedelijke microbedrijvigheid is een belangrijke bron voor 
werkgelegenheid. Hoewel de sector microbedrijven ook wel wordt aangeduid 
als een overlevingscircuit, is door Menke (1995) in het midden van de jaren 
negentig berekend dat hun bijdrage aan de nationale werkgelegenheid meer 
dan 20 procent bedraagt, de agrarische sector niet meegerekend. In de Suri-
naamse economie en samenleving nam het aantal self employed informele on-
dernemers tussen de jaren zeventig en negentig van de vorige eeuw gestaag 
toe (Neri & Menke 2001: 16). Voorts schatten deze onderzoekers in dat 
meer dan 80 procent van de huishoudens van micro-ondernemers zich onder 
de armoedegrens bevindt. In de informele economie is het ‘hosselen’ een 
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belangrijk fenomeen, het buiten de formele werkgelegenheid ontplooien van 
economische activiteiten. Een aanzienlijk deel van het overheidspersoneel 
zou dagelijks na werktijd aan deze activiteiten deelnemen om de overlevings-
kansen te vergroten. Soms zijn de verdiensten uit deze activiteiten zo hoog 
dat van een belangrijke bron van inkomsten kan worden gesproken. 
Het tweede fenomeen dat de Surinaamse armoede aanzienlijk verzacht is het 
bestaan van een uitgebreid informeel mijnbouwcircuit in het binnenland, 
vooral in de gouddelving (Heemskerk 2000; Hoogbergen, Kruijt & Polimé 
2001; Kruijt & Maks 2002). De snelle opkomst van de informele economie 
en maatschappij rond het Surinaamse goud dateert uit het midden van de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. De binnenlandse economie is als gevolg 
van de Binnenlandse Oorlog nagenoeg geheel ingestort, wat in het begin van 
de jaren negentig leidt tot het zoeken naar goud als alternatief voor valuta. 
Een decigram goud vertegenwoordigde een waarde waarvan iedereen de 
tegenwaarde alleen kende in Amerikaanse dollars of Franse francs. De Suri-
naamse gulden verdween nagenoeg volledig uit het betalingsverkeer in dit 
gebied. Aan het einde van de Binnenlandse Oorlog in 1992 hadden de arti-
sanale gouddelvers met veelal een Marron-achtergrond een belangrijk deel 
van de Surinaamse goudindustrie in handen. In deze periode betreden ook 
de Braziliaanse garimpeiros (goudzoekers) het Surinaamse binnenland en gaan 
veelal met de Marrons samenwerken. Veiga (1997: 6) schat in het midden 
van de jaren negentig het aantal goudzoekers op het Surinaamse grondgebied 
op 15.000 personen, waarvan het grootste deel uit Brazilië afkomstig is. Fer-
rier et al. (2000: 12) houden andere aantallen aan en schatten het aantal 
goudzoekers en hun familieleden tussen de 25.000 tot 30.000 personen.27 
Het derde fenomeen dat de Surinaamse armoede verzacht zijn de drugs of 
drugsgerelateerde activiteiten en het grijze circuit. Suriname staat bekend als 
doorvoerland en de verhandeling van drugs wordt - althans tot voor kort - 
aanzienlijk vereenvoudigd door het ontbreken van effectieve bewaking en 
controle van de lucht- en scheepvaartverbindingen. Voorts ontbreekt een 
weinig efficiënte fiscale recherche in de hoofdstad en een legitiem gezag in 
grote delen van het binnenland. Volgens schattingen van zegslieden uit de 
sfeer van de overheid en consultancy zouden in Groot-Paramaribo en Nicke-
rie (tweede stad van Suriname) ongeveer 4.000 tot 5.000 huishoudens in 
directe zin bij de drughandel betrokken zijn (Kruijt & Maks 2002: 250). 
Naast het illegale, criminele en drugscircuit bestaat er nog een omvangrijk 
zogeheten ‘grijs’ circuit. Het voornaamste kenmerk van dit circuit is dat ze 
                                                 
27 Over de jaarlijkse goudproductie doen veel verhalen de ronde. Van Heemskerk (2000: 21) die onder de 
Ndyuka aan de Sellakreek onderzoek deed naar goudwinning, merkte op dat maar slechts een kwart van 
de geïnterviewden aangaf het goud officieel te verkopen. Een derde verkocht het in Saint Laurent of 
Paramaribo aan voornamelijk Chinese handelaren. Ferrier et al. (2000: 13-4) die onderzoek deden naar de 
informele goudwinning schatten de jaarproductie in 1999 op 25 ton en becijferden dat de Centrale Bank 
van Suriname in datzelfde jaar slechts 6614 kilo via de directe goudaankoop van de producenten verwierf. 
Een belangrijk deel van de jaarproductie zou daarom via particuliere kanalen verdwijnen of als remittances 
naar Brazilië.     
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bezijden de wet- en regelgeving functioneert en maar in beperkte mate aan 
belastingheffing en rechercheonderzoek onderhevig is. De kernsectoren van 
het grijze economische circuit bevinden zich in de bouwsector, de tweede-
hands autohandel, de smokkel van migranten en een omvangrijk parabancair 
circuit van geldwisselkantoren en casino’s. Door een onderbezetting van de 
fiscale recherche alsmede afdelingen van het Ministerie van Justitie zouden 
de witwaspraktijken van dit segment onvoldoende worden onderzocht en 
nagenoeg vrij spel hebben. De CLAD (Centrale Lands Accountants Dienst) 
is niet in staat dit segment effectief te onderzoeken. De revenuen uit dit cir-
cuit worden niet of onvoldoende productief in Suriname geïnvesteerd, maar 
naar het buitenland weggesluisd. Malafide zakenmensen in dit segment zou-
den de verkiezingskassen van de politieke partijen mede financieren. Hier-
mee wordt tenminste getracht de ‘lastige’ onderwerpen in het circuit buiten 
het politieke debat of buiten de stringente controle van de opsporingsdien-
sten te houden. Kruijt & Maks (2002: 251) zijn voorts van mening dat de 
secundaire effecten van dit circuit een gunstige invloed hebben op haar  po-
pulariteit. 
Ten slotte de invloed van remittances van de Nederlands-Surinaamse gemeen-
schap op de Surinaamse bevolking. Kruijt & Maks (ibid.) berekenden dat 
tussen 1985-1997 het gemiddeld aantal emigranten per jaar ligt op 3.500 
personen en dat bij aanvang van de 21ste eeuw van de eerste generatie Suri-
namers ongeveer 60 procent in Nederland woonachtig is. Van de tweede 
generatie is dat 40 procent. Daarmee komt de Surinaams-Nederlandse be-
volking in Nederland in 2001 uit op ongeveer 302.500 personen (Choenni 
2001: 98 in Kruijt & Maks 2002). De effecten van deze massale uittocht op 
de kleine Surinaamse economie en samenleving zijn ronduit dramatisch. 
Temeer omdat niet zozeer de allerarmsten en laagst opgeleiden zijn vertrok-
ken moeten de effecten in termen van braindrain voor het voormalige moe-
derland niet worden onderschat. De positieve effecten van deze migratie in 
beide landen liggen op het vlak van de transnationale familiebanden. Deze 
bleven hecht en in de alledaagse werkelijkheid leidde dit vaak tot meerdere 
loyaliteiten. De Surinaamse politiek vervreemdde zich van haar Nederlandse 
diaspora, hetgeen heeft geleid dat geëmigreerden zich lange tijd in hun 
voormalige moederland niet meer gewenst hebben gevoeld. 
Jacobs (2000) en Gowricharn (2001) berekenden de omvang van de gelden 
door het Nederlands-Surinaams familiebezoek samen met de Nederlandse 
remittances naar Suriname op ongeveer Nf 95 miljoen per jaar. Ook de effec-
ten van deze overmakingen op de armere huishoudens in Paramaribo zijn 
onderzocht. Menke (2000) ging in de hoofdstad na in hoeverre deze remittan-
ces uit Nederland in de armere huishoudens invloed hadden op het verzach-
ten van de armoede, en concludeerde dat hun invloed aanzienlijker was dan 
de informele inkomens of sociale uitkeringen. Voorts blijkt een verzachting 
van de geregistreerde armoede uit de ambtelijke statistieken door de toename 
van het aantal personenauto’s. In de jaren negentig neemt de Surinaamse 
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bevolking toe van ongeveer 400.000 personen tot 425.000 personen en stijgt 
het aantal geregistreerde personenauto’s van ongeveer 38.750 in 1991 tot 
ongeveer 60.000 in 1999 (ABS 2000: 1,7). Een tweede blijk van verzachtende 
effecten op de armoede kan worden verklaard uit het bestaan van een ge-
segmenteerde arbeidsmarkt buiten het officiële circuit om, waarop veelal 
niet-officieel geregistreerde migranten uit onder meer Brazilië, Guyana, Haïti 
en China werkzaam zijn. Het feit dat immigratie het laatste decennium onder 
deze groepen is toegenomen, wijst erop dat ondanks de hoge nationale ar-
moedecijfers in Suriname het voor deze nieuwkomers in dit Caribische land 
nog altijd beter toeven is dan op de ‘eigen’ arbeidsmarkt (Kruijt & Maks 
2002: 253). 

4.1.3 Groeicijfer 
Op economisch gebied is het Suriname in de jaren negentig niet voor de 
wind gegaan, getuige de terughoudende economische groeicijfers, de afname 
van het BNP per inwoner, de verslechterde inkomensverdeling, de hoge 
buitenlandse schuld, de hyperinflatie, de afgenomen koopkracht en de afna-
me van de beroepsbevolking in de formele sector. Er is bovendien sprake 
van een terugtredende overheid in deze periode waar het verstrekking van 
sociale voorzieningen betreft voor onderwijs, volksgezondheid en huisves-
ting. Een kwantificering van de armoede is moeilijk te geven omdat er on-
voldoende onderzoek is gedaan naar het aantal mensen dat zich onder de 
armoedegrens bevindt. Ook het UNDP (United Nations Development Pro-
gramme) kan in 2002 geen gegevens publiceren betreffende de Human Po-
verty Index over Suriname. Wel is onderzoek gedaan naar de door de over-
heid geregistreerde on- en minvermogenden rond 1993, die dan ongeveer 8 
procent van de totale bevolking uitmaken (Schalkwijk 1994). Wanneer fami-
liebetrekkingen van de sociaal-economische klassen van de bevolking be-
trokken worden in het armoedevraagstuk, kan grofweg worden gezegd dat 
hoe armer men is, hoe minder familie men in het buitenland heeft. 
Ook de familiale ondersteuning in de jaren negentig is vanuit verschillende 
perspectieven onderzocht. Vanuit Nederland kan worden gezegd dat er een 
toename is in legale geldovermakingen naar Suriname. Verder is er een af-
name van het aantal pakketten dat jaarlijks van Nederland naar Suriname 
wordt gestuurd. Jacobs (2000) wijst ook op de relatie tussen geldovermakin-
gen, de waarde van pakketten en de wisselkoers: hoe hoger de Europese 
munt is ten opzichte van de Surinaamse munt, des te meer geld er wordt 
gestuurd en des te minder pakketten. De inhoud van de pakketten wijzigde 
wel in de loop van de tijd: in de tweede helft van de jaren negentig leken de 
pakketten meer primaire levensbehoeften te bevatten. Volgens Jacobs (ibid.) 
duidt dit op een toenemende armoede. Vanuit het Surinaamse perspectief 
bezien kan geconcludeerd worden dat over het geheel genomen een op de 
drie huishoudens in de hoofdstad in meerdere of mindere mate steun krijgt 
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van familie uit Nederland. Afro-Surinamers ontvangen hierbij relatief de 
meeste steun, gevolgd door Hindostanen, Javanen en Marrons(ibid.; zie ook 
Schalkwijk & De Bruijne 1994).  
Voor wat de armste bevolkingsgroepen betreft spreken verschillende onder-
zoeken elkaar tegen. Het onderzoek van Schalkwijk & De Bruijne (1994) laat 
zien dat de armere bevolkingsgroepen de minste steun (19%) krijgen uit het 
buitenland. Schalkwijk (1994) geeft aan dat 40 procent van de on- en min-
vermogenden steun krijgt van familieleden uit het voormalige moederland en 
Mayke Kromhout (1995) stelt dat ongeveer 30 procent van de vrouwen in 
crisis hulp krijgt uit het buitenland. Broërs (1997) conclusie dat er sprake 
moet zijn van een zeer arme onderklasse die nagenoeg geen familieleden of 
netwerk heeft in Nederland - en daarmee verstoken blijft van ondersteuning 
- lijkt gerechtvaardigd (vgl. Jacobs 2000). 

4.2 Thuisgevoel 
Wijmans (2001) bespreekt in haar onderzoek naar het thuisgevoel van gere-
migreerde Afro-Surinamers meerdere aspecten van dat gevoel. Zij onder-
scheidt hierbij onder andere familierelaties, sociale relaties, discriminatie en 
identiteit. Alvorens hierop in te gaan, eerst een korte introductie. 
 
Guernizo (1997) heeft onderzoek verricht onder Dominicaanse remigranten 
uit de Verenigde Staten en constateert dat migratie onder deze migranten 
grote gevolgen heeft gehad voor het familieleven: er waren maar weinig 
huishoudens die permanent bij elkaar verbleven of gezamenlijk woonden 
(vgl. Kerkhof 2000). In de meeste gevallen leeft een ‘migratiegezin’ verspreid 
over verschillende landen. Soms wonen de ouders gescheiden van de kinde-
ren, die op hun beurt kunnen verblijven bij meerdere leden van de grootfa-
milie. Volgens Guernizo betekent dit niet dat het ‘gezin’ uit elkaar gevallen is, 
hij spreekt in dit verband van ‘multilocal binational families’ (Guernizo 1997: 
53). Olwig (1998) heeft veldwerk verricht op Nevis en deed onderzoek naar 
een gemeenschap in een niet-lokale culturele space, waarbij activiteiten gericht 
worden op familieleden die elders in de wereld verblijven. Deze familieleden 
richten op hun beurt hun activiteiten op familie en vrienden in Nevis. Olwig 
noemt deze leefgemeenschap een ‘translocal community’ (ibid.: 78), die na 
afschaffing van de slavernij ontstond in tijden dat het moeilijk was land te 
verwerven. Velen migreerden om werk te vinden met de gedachte er later 
terug te keren. Hun verdiensten waren in veel gevallen ontoereikend voor 
terugkeer, daarom stuurden ze geld en goederen waarmee de contacten be-
houden bleven. Voor deze mensen bleef Nevis op deze wijze een centrale 
plaats, ondanks dat ze er al jaren niet meer woonden. 
De verbondenheden die remigranten ervaren met verschillende naties en 
culturen bepalen in belangrijke mate hun identiteit. Dit geldt ook voor Suri-
naamse remigranten die zich zowel betrokken voelen bij Suriname als bij 
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Nederland, maar waarbij de verbondenheden met beide landen niet gelijk of 
gelijkwaardig zijn (Wijmans 2001: 106). Ook Guernizo (1997) erkent deze 
ongelijkheid in de transnationale identiteit en spreekt daarom van een cultu-
reel hybride identiteit, waarin de mate van verbondenheid met verschillende 
naties er minder toedoet dan het verbonden voelen met verschillende cultu-
ren. Wijmans (2001) meent dat vooral deze hybriditeit de Afro-Surinaamse 
remigranten belemmert te assimileren in zowel de herkomstdiaspora als de 
vestigingsdiaspora. In haar onderzoek constateert ze dat Afro-Surinaamse 
remigranten eenvoudig hun Surinaamse taal en gedrag afwisselen met hun 
Nederlandse taal en gedrag. Hun identiteit wordt daarmee steeds opnieuw in 
beide landen vormgegeven, hoewel haar onderzoek uitwijst dat deze remi-
granten zich bovenal Surinamer voelen. Verder blijkt assimilatie geen voor-
waarde voor een thuisgevoel in de herkomstdiaspora. Het draagt in belang-
rijke mate bij aan een groter thuisgevoel, maar het staat niet gelijk aan het 
zich thuisvoelen. 
 
Veel Afro-Surinaamse remigranten in het onderzoek van Wijmans (2001) 
onderhouden de contacten met hun kinderen door middel van brieven, tele-
foon, email en bezoekjes. Vooral de bezoekjes zijn in de regel kostbaar en 
worden meestal door de werkende kinderen in de vestigingsdiaspora betaald. 
Voor de Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen is remigratie in de regel 
moeilijker dan voor mannen, zeker wanneer er nog sprake is van onvolwas-
sen kinderen. Hoewel dit in mijn studie niet wordt bevestigd, remigreren de 
meeste vrouwen pas nadat hun kinderen volwassen zijn of op ‘eigen benen 
staan’. Uit Wijmans’ onderzoek (ibid.) blijkt ook dat voor het thuisgevoel van 
deze vrouwen het niet essentieel is dat de kinderen in de directe omgeving 
wonen. Dit geldt echter niet wanneer de kinderen niet voor zichzelf kunnen 
zorgen. Wijmans laat Carmen aan het woord die tijdelijk zou willen terugke-
ren naar Suriname omdat haar volwassen schizofrene zoon daartoe niet in 
staat is. Carmen: ‘Ik voel me machteloos op dit punt hè? Omdat ik niet kan 
handelen, ik heb ook de middelen niet. Het is vreselijk, mijn oudste zoon 
reageert ook niet op mijn telefoontjes. Hij heeft beloofd: “Mama, ik zal altijd 
bij ze blijven, voor ze zorgen, je hoeft je niet druk te maken, ga maar naar 
Suriname.” En vanaf april heb ik niks meer van ze gehoord’ (Wijmans ibid.: 
70). 
Veel Afro-Surinamers voelen zich verantwoordelijk voor de verzorging van 
hun ouders. Als kind hebben ze geleerd respect te hebben voor ouderen in 
het algemeen, en voor hun eigen ouders en grootouders in het bijzonder (vgl. 
Lalmahomed 1999). Ouderen die hulpbehoevend zijn worden bijna als van-
zelfsprekend door hun kinderen of kleinkinderen verzorgd. Wijmans (ibid. 
70) meent dat het besluit om te remigreren in een aantal gevallen samenhangt 
met de zorgverantwoordelijkheid die remigranten hebben voor hun ouders. 
In veel gevallen kunnen oudere Afro-Surinamers in Nederland terugvallen 
op verschillende zorginstellingen, in Suriname zijn deze mogelijkheden be-



[- 80 -] 
 

perkt. Bovendien zijn deze voorzieningen in Suriname voor veel mensen 
betrekkelijk kostbaar. Ouders maken in veel gevallen deel uit van het thuis-
gevoel van de Afro-Surinaamse remigrant, hoewel dit beter tot uitdrukking 
komt bij vrouwen dan bij mannen. Ouders brengen gezelligheid, vertrouwd-
heid en een gevoel erbij te horen. Wijmans (ibid.: 71) meent dat deze gevoe-
lens veelal aanleiding vormen voor het plichtsgevoel de ouders te verzorgen. 
 
Opmerkelijk in het onderzoek van Wijmans (2001) is dat Afro-Surinaamse 
remigranten allemaal in meerdere of mindere mate geconfronteerd zijn ge-
weest met vormen van discriminatie. Dit heeft de remigranten genoodzaakt 
zich er weerbaar tegen op te stellen. Wijmans: ‘Hedy was heel strijdbaar en 
zei dat ze zich gewoon niet liet discrimineren (…). Haar kinderen werden 
echter op school gediscrimineerd, maar durfden dit niet aan Hedy te vertel-
len. Zij heeft ze toen sterker gemaakt door hen bewust te maken van hun 
‘roots’ en mede daarom zijn ze ook met het hele gezin naar Suriname gegaan. 
Hedy ging zich verder verdiepen in de Black Power-beweging en probeerde, 
tevergeefs, een tijdschrift op te richten met als doel de ‘anders gekleurde’ 
jongeren positieve rolmodellen te geven. Johan vertelde hoe zijn huidskleur 
soms juist in zijn voordeel werkte in zijn werk. Hij overrompelde zijn zaken-
relaties ermee die hij alleen telefonisch had gesproken. Omdat Johan een 
Nederlandse naam heeft en accentloos Nederlands spreekt, waren ze in ver-
legenheid gebracht dat hij tegen hun verwachting in zwart was. Zo dacht één 
van hen een keer dat hij de chauffeur was, waardoor Johan meteen overwicht 
had (…).’(ibid.: 77). 
Uit de verhalen van de remigranten blijkt echter dat zij ook in Suriname dis-
criminatie ervaren. In veel gevallen worden ze niet aangenomen bij de over-
heid, wat hun carrièremogelijkheden beperkt. Men weigert remigranten vaak 
een functie omdat overheidsdienaren zich dan bedreigd kunnen voelen. 
Wijmans: ‘Percy komt ook met een verklaring: ‘Je leert ermee omgaan, maar 
ik hoop dat dit ten goede keert, hoor! Maar ja, het heeft ook te maken met de 
economische en maatschappelijke malaise waar de mensen dus in verkeren 
waardoor ze zich moeten afreageren’. Carmen voelde zich gediscrimineerd 
op haar werk in Suriname omdat ze niet bij de kerkelijke gemeenschap van 
haar directeur aangesloten was. Ze kan ook geen ander werk vinden: ‘De (..) 
overheid neemt geen kader van buitenaf meer aan, ze willen zelf door-
schuifmogelijkheden hebben.’ Gilbert heeft hier als gepensioneerde geen last 
van, dus wat dat betreft is de hoeveelheid negatieve invloed die discriminatie 
op je leven kan hebben mede afhankelijk van de levensfase (…). Wel merkt 
hij dat hem op de markt hogere prijzen worden gevraagd, als ze doorhebben 
dat hij uit Nederland komt. Mildred, die het langste van allen weer in Suri-
name woont, heeft hier helemaal geen last van omdat ze aan haar niet horen 
of zien dat ze in Nederland heeft gewoond en ‘volledig’ geïntegreerd is’ (ibid. 
78). 
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Wijmans (ibid.: 78) meent dat het thuisgevoel van Afro-Surinaamse remi-
granten in veel gevallen vervlochten is met vormen van discriminatie. De 
Afro-Surinaamse remigranten in haar onderzoek zijn in alle gevallen gedis-
crimineerd in beide landen, wat effect heeft gehad op hun houding en taal. 
Soortgelijke ervaringen werden overigens ook genoteerd door Bröer (1995). 
Het gevolg van discriminatie op het gedrag van deze remigranten is niet wil-
len opvallen, onzichtbaar worden en aanpassen. Wel blijken de ervaringen 
met discriminatie in Suriname minder belastend dan in Nederland, wat hun 
Surinaamse thuisgevoel doorgaans minder beschadigt. 
Wijmans (2001: 105) constateert dat een belangrijk onderdeel van het thuis-
gevoel van haar respondenten de omgeving is waarin ze verblijven. Veel 
Afro-Surinaamse remigranten in haar studie zijn gehecht geraakt aan het 
klimaat en de natuur. Wijmans meent - in tegenstelling tot Appadurai (1996) 
- dat ondanks de ontwikkelingen in de communicatietechnologie en vlieg-
tuigindustrie homogenisering van cultuur niet is aangetroffen. Ze meent zelfs 
heterogenisatie als reactie op homogenisatie te bespeuren bij Afro-
Surinaamse remigranten voor wie circulaire remigratie een vast onderdeel 
van hun cultuur is geworden. Zij stelt: ‘Hoewel Surinaamse remigranten op 
verschillende plaatsen thuis kunnen zijn, blijkt dat zij zich niet overal even-
veel thuisvoelen. Uit mijn onderzoek blijkt dat er verschillende gradaties van 
thuisgevoel bestaan’ (ibid.: 105). Deze conclusie sluit op hoofdlijnen aan bij 
wat Wright (1991) stelt over een nieuw concept van thuis, wat voortgekomen 
is uit een ander concept van identiteit (Wright 1991 in Rapport & Dawson 
1998: 8). Identiteit en thuis zijn in deze opvatting dynamische begrippen die 
afhankelijk van de context hun vorm krijgen. Volgens Wijmans wilden veel 
Afro-Surinaamse remigranten zich alleen onder stringente voorwaarden in 
Nederland vestigen. Hetzelfde gold voor vestiging in het Caribisch gebied. 
De typische Surinaamse taal, natuur en cultuur bij deze remigranten heeft 
geleid tot een ‘groot’ thuisgevoel, wat nergens anders zijn gelijke lijkt te vin-
den. 
 
De dubbele verbondenheid die Afro-Surinaamse remigranten met zowel 
Suriname als Nederland voelen, bepaalt in belangrijke mate hun identiteit. 
Glick Schiller et al. (1997) noemen ze daarom terecht transmigranten, maar 
dit verbloemt in belangrijke mate de persoonlijke verschillen tussen de be-
trokkenheden. Ironisch genoeg belemmert een transnationale identiteit in 
belangrijke mate het integratieproces van deze migranten. Dit heeft bij Wij-
mans (2001: 106) de mening doen postvatten dat deze migranten ondanks 
hun verbondenheden zich opmerkelijk conservatief Surinamer blijven voe-
len. Ze stelt: ‘Ofschoon een zekere mate van integratie wel bijdraagt aan een 
groter thuisgevoel, staat (..) integratie niet gelijk aan zich thuis voelen’ (ibid.). 
Ook de emotionele aspecten van het thuisgevoel spelen een rol voor Afro-
Surinaamse remigranten. Veruit het belangrijkste gevoel is in Suriname te 
horen omdat het geboortegrond is. Dit gevoel komt frequent voor en is 
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duidelijk aanwezig, het compenseert in veel gevallen zelfs de ongemakken die 
remigratie met zich meebrengt. Ook de discriminatie die veel remigranten in 
beide landen ervaren, wordt hierdoor verzacht en sterkt het geloof na terug-
keer niet meer ‘weggestuurd’ te kunnen worden. Deze aspecten overwinnen 
de financiële tegenslagen, leiden tot geestelijke kracht, brengen innerlijke rust 
en een nieuw gevoel van compleetheid (Wijmans ibid.: 107). 

4.3 Remigranten aan het werk 
Hoekstra (2003) sprak tussen januari en mei 2002 in Paramaribo met wer-
kende en niet-werkende Surinaamse remigranten over hun bijdragen aan de 
sociale en economische ontwikkeling van het land van herkomst. Uit de be-
staande literatuur maakt zij op dat er weinig overeenstemming bestaat welke 
effecten remigranten op deze ontwikkelingen sorteren. Een aantal auteurs is 
van mening dat remigranten positieve ontwikkelingen leveren, omdat zij de 
middelen hebben een ontwikkelingsland op gang te brengen. Een tweede 
groep auteurs betwijfelt of remigranten sociale en economische bijdragen 
leveren en vindt het bijvoorbeeld belangrijker dat een specifiek type remi-
grant terugkeert (Ghosh 2000; Brettell 2000). 
 
Tijdens haar verblijf in de hoofdstad sprak zij met veertig remigranten, ze-
ventig procent daarvan kreeg een baan in Suriname aangeboden terwijl ze 
nog werkzaam was in Nederland. Veertig procent van deze groep heeft de 
functie gekregen door middel van solliciteren, zestig procent is aangeworven 
door de werkgever zelf. Een belangrijk deel van deze remigranten is werk-
zaam in de financiële sector of bij de overheid. Het resterende deel heeft pas 
een baan gekregen nadat zij zijn teruggekeerd. Alle respondenten hebben 
volgens Hoekstra (ibid.: 58) eerst een oriëntatiebezoek gebracht aan het land 
van herkomst, alvorens zij een baan accepteerden. Tijdens dit bezoek hebben 
zij met verschillende mensen gesproken en hun curriculum vitae achtergela-
ten. Dit heeft hen een beeld opgeleverd van de arbeidsmarkt, tevens konden 
zij nagaan welke arbeidsmarktpositie ze bezaten. Hoekstra stelt dat het met 
deze bevinding(en) duidelijk is dat er banen beschikbaar zijn voor hoogopge-
leide ‘Nederlanders’ in Suriname rond de recente eeuwwisseling. 
Naast individuele activiteiten hebben de remigranten verder gebruik gemaakt 
van de vacaturebank van het Surinaamse Bedrijfsleven (VSB). Deze bemid-
delaar wordt als een dienstverlener beschouwd voor haar leden, maar 
Hoekstra meent dat zowel het aanbod als de professionaliteit tegenvalt. In de 
periode 1996-2001 hebben 337 hoger opgeleiden zich bij deze vacaturebank 
aangemeld en hiervan blijkt bij navraag meer dan achttien procent afkomstig 
uit Nederland. De hoeveelheid remigranten die via deze vacaturebank in de 
genoemde periode een baan heeft gekregen, blijft onduidelijk. 
Uit haar onderzoeksgegevens blijkt dat van de groep werkende remigranten 
meer dan vijfenvijftig procent werkzaam is in de financiële sector, dertig 
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procent is werkzaam in de detailhandel en vijftien procent bij de overheid. 
Alle remigranten die zij sprak, hebben een opleiding gevolgd op tenminste 
hbo-niveau. Een belangrijke verklaring voor het hoge aantal remigranten in 
de financiële sector is het ontbreken van vakkundige opleidingen. Hoewel in 
Suriname aan de universiteit economie kan worden gestudeerd, ontbreekt het 
aan specialistische beroepsopleidingen.28 Verder blijken er grote leerpresta-
tieverschillen te zijn tussen beide landen, wat zich uiteindelijk wreekt wan-
neer bedrijven zelfstandig werkende professionals zoeken. Van Ommeren 
van de VSB: ‘Academici van hier hebben weinig praktijkervaring, dat is een 
probleem. Er bestaan alleen traineeships bij de grote bedrijven. Hierdoor ko-
men afgestudeerden van de Anton de Kom universiteit niet aan de bak.’ (cit. 
Hoekstra 2003: 59).  
Van de remigranten had vijfentachtig procent een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, de overigen hadden een contract voor bepaalde tijd. Opval-
lend vaak is de clausule opgenomen dat een deel van de reiskosten moeten 
worden terugbetaald wanneer de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. 
Zestig procent van de remigranten werkt voor internationale bedrijven, met 
vestigingen in het Caribisch gebied en de Verenigde Staten. Dit betekent dat 
een minderheid van de remigranten werkzaam is voor lokaal georiënteerde 
bedrijven, meestal gevestigd in de hoofdstad, Nickerie en Paranam.  
Van de groep remigranten geeft een deel aan dat de arbeidsvoorwaarden van 
hen verschillen met die van hun Surinaamse collega’s. De belangrijkste com-
ponent is dat een deel van het salaris wordt uitbetaald in euro’s of dollars, 
waardoor de werknemer minder afhankelijk is van de schommelende lokale 
koers. Veel remigranten geven aan wanneer ze in loondienst zouden moeten 
werken, ze Suriname zouden verlaten. Andere arbeidsvoorwaarden, zoals 
ziektekosten, auto van de zaak, kinderbijslag, etc. kunnen het salaris rijkelijk 
aanvullen. Deze zijn voor een belangrijk deel inzet bij het aanvaarden van de 
functie. Het blijkt voor bedrijven een belangrijke component hoger opgelei-
den op deze wijze voor langere tijd aan zich te binden. Deze aanpak is echter 
niet zonder problemen. Met name aan de top van de onderneming - waar 
veel remigranten terechtkomen - worden de verschillen tussen remigranten 
en niet-remigranten meer gevoeld omdat het functieniveau er gelijkwaardiger 
is. Eén remigrant vertelt: ‘[D]at een onderneming geremigreerde werknemers 
veel bijzondere arbeidsvoorwaarden bood, terwijl Surinaamse werknemers 
moesten ploeteren en deze voorwaarden moesten ontberen’ (Hoekstra ibid.: 
60). 
 
Op de Surinaamse arbeidsmarkt aan het begin van de 21ste eeuw heerst het 
gevoel dat er gebrek is aan hoogopgeleiden. Hierbij spelen twee factoren een 
rol. Enerzijds is er sprake van brain waste, anderzijds van brain wave. Het eerste 

                                                 
28 Momenteel zijn er in Suriname meerdere vormen van hoger (beroeps)onderwijs, zoals Hogeschool 
INHolland Suriname en FHR Lim-A-Po instituut. 
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begrip heeft betrekking op het gemeenschappelijke gevoel onder hoog opge-
leiden dat hun inzet niet gelijk is aan hun kennis en inzichten. Bij brain waste 
is de mening van remigranten dat hoger opgeleiden vaak niet voor vol wor-
den aangezien en niet adequaat worden ingezet. In het algemeen vinden de 
remigranten dat er onvoldoende van hun talenten gebruik wordt gemaakt en 
er te weinig naar hen wordt geluisterd. Het adequaat benutten van kennis en 
ervaring van medewerkers en het objectiveren van het human resource beleid is 
een doeltreffende manier om brain drain tegen te gaan. Ook worden de poli-
tieke invloeden op de arbeidsmarkt als hinderlijk ervaren, waarmee remigran-
ten in de regel te weinig rekening houden.  
Brain wave heeft betrekking op de snelle uitstroom van hoog opgeleiden naar 
het buitenland. Ieder jaar is er weer sprake van een groot aantal mensen die 
Suriname verlaat in ruil voor Nederland, de Antillen of Amerika. Centraal 
leeft de opvatting dat Suriname nog veel te doen staat op sociaal en econo-
misch gebied. Zoals gezegd, steeg in Suriname het officiële werkloosheids-
percentage in de jaren negentig van de vorige eeuw en lag uiteindelijk tussen 
de tien en twintig procent. Deze instabiele economische situatie heeft grote 
negatieve gevolgen voor de Surinaamse arbeidsmarkt en maakt de toch al 
kwetsbare economie alleen maar kwetsbaarder. Uit een landelijk onderzoek 
(Menke 2002) naar hoger opgeleiden in Suriname blijkt dat ruim tweeënveer-
tig procent van alle bedrijven, instellingen en organisaties behoefte heeft aan 
meer hoger opgeleid personeel. Veel hoger opgeleiden worden daarom aan-
getrokken vanuit het buitenland, maar er ligt ook een taak om het aanwezige 
talent beter te benutten en ontvlechting tussen politiek en arbeidsmarkt aan 
te pakken. 
 
In het algemeen vinden remigranten dat zij over meer kennis op hun vakge-
bied beschikken dan hun Surinaamse collega’s, onder meer omdat zij aan 
permanente educatie doen. De algemene indruk onder remigranten is dat 
hun Surinaamse collega’s - die niet in het buitenland hebben gestudeerd - 
hun kennis onvoldoende bijhouden. Opvallend is het aantal remigranten die 
denken hun kennis op peil te kunnen houden door onder meer vakliteratuur 
bij te houden. Na enige jaren in Suriname heeft men zich toch veelal aange-
past aan de Surinaamse manier van werken (iemand zegt zelfs: ‘Je wordt deel 
van de wanorde’) en zijn hun inziens de meest verfrissende ideeën - die er 
nog waren bij terugkeer - verdwenen. Veel remigranten gaat het niet zozeer 
om meer kennis, als wel om toegang tot kennis. Ruim vierennegentig procent 
van alle remigranten geeft aan bijna dagelijks bezig te zijn met kennisover-
dracht. Dit gebeurt veelal op collegiale basis. Ook geven remigranten aan - 
na enige jaren in Suriname - niet altijd meer energie te hebben vernieuwend 
bezig te zijn en genoegen te nemen met ‘oude’ methodes en technieken.         
Remigranten vinden dat bedrijven en instellingen efficiënter en effectiever 
zouden kunnen werken en proberen dan ook de bedrijfscultuur te beïnvloe-
den. Deze beïnvloeding gaat in de regel door kennisoverdracht, maar remi-
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granten menen ook dat er sprake moet zijn van een andere mentaliteit. Re-
migranten vinden dat zij complexe problemen beter kunnen aanpakken om-
dat ze gewend zijn aan de Nederlandse samenleving. De meeste remigranten 
die Hoekstra sprak, hebben in Nederland stressvolle banen gehad en zijn 
daarin ‘gehard’. Deze werkmentaliteit nemen ze mee naar Suriname, wat in 
veel gevallen leidt tot conflicten. Hoekstra meldt dat een aantal remigranten 
van baan is veranderd vanwege onenigheid met de ‘werkcultuur’. In sommige 
bedrijven is nog sprake van een hosselmentaliteit, waarbij via contacten veel 
‘geregeld’ kan worden. De bedrijfsprincipes zijn daarbij ondergeschikt aan 
het eigen belang en mensen die dat willen veranderen, komen dan meestal 
alleen te staan (ibid.: 62). 

4.4 Heimwee 
Nini Kossen (2003) deed onderzoek naar de invloed van het sociaal functio-
neren op het welbevinden van oudere Afro-Surinaamse vrouwen in Neder-
land en Suriname. De grootste bedreiging van ouder worden is het afnemen 
van lichamelijke en geestelijke vermogens, veel Afro-Surinaamse ouderen 
doen dan ook hun best adequaat te anticiperen op de consequenties hiervan. 
De strijd om het behoud van zelfstandigheid en autonomie wordt door deze 
vrouwen met wisselend succes gevoerd. Verder zijn de strategieën niet alleen 
verschillend; ze worden ook in hoge mate bepaald door de sociaal-
economische klassen waartoe men behoort (ibid.: 107). Een conclusie in haar 
studie is dat oudere Afro-Surinaamse vrouwen die behoren tot hogere soci-
aal-economische klassen, zelfstandiger en zelfredzamer zijn dan Afro-
Surinaamse vrouwen in beschermde woonsystemen en behoren tot de lagere 
sociaal economische klassen. 
Hoewel in Suriname de noodzakelijke financiële investeringen om het mate-
riële bezit te beschermen hoog zijn, vraagt het ook veel mentale inspannin-
gen de middelen te verzinnen de verworven sociaal-economische status te 
behouden. Door de eis alert te blijven, kunnen bezitters van eigen woningen 
zich niet veroorloven op hun lauweren te rusten. De zorg voor huis, erf, 
bloemen- en groentetuin vormen belangrijke doelen in het alledaagse leven. 
Wanneer sociale of maatschappelijke zorgen hen boven het hoofd groeien, 
reageren de oudere Afro-Surinaamse vrouwen dit af met veelal fysieke klach-
ten (vgl. Scheper-Hughes & Lock 1987). Toch blijken deze vrouwen on-
danks hun zorgen gemiddeld langer in staat hun zelfstandigheid en autono-
mie te behouden en daarmee hun welbevinden (Kossen 2003: 107). 
Grote verschillen in welbevinden trof Kossen (ibid.) aan in beschermde 
woonsystemen in Nederland en Suriname bij overwegend Afro-Surinaamse 
vrouwen die tot de lagere sociaal-economische klassen behoren. In Suriname 
sprak ze met drie vrouwen die wonen in beschermde woonsystemen, in Ne-
derland sprak ze met vier vrouwen in aanleunwoningen en zes die wonen in 
een woongemeenschap. De woonaccommodaties in Suriname zijn volgens 
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de onderzoekster goed, toch lag eenzaamheid bij vooral de oudste vrouwen 
op de loer. Kossen (ibid.: 108) meent dat deze categorie vrouwen in Surina-
me beter af is dan in Nederland. In dit land staat de deur nog open, hoewel 
de contacten met buren en familie geen gelijke tred houden met hun herin-
neringen hieraan. Plezier wordt ervaren aan de sociale en klimatologische 
warmte, wat de vrouwen tevens bewegingsvrijheid geeft. De ‘pendelaars’ in 
deze groep ontvangen het beste van twee werelden. Ondanks hun beperkte 
financiële mogelijkheden genieten zij rugdekking van de Nederlandse verzor-
gingsstaat - omdat zij in de regel een Nederlands paspoort hebben- , ontvan-
gen veelal financiële steun van hun kinderen en verblijven in de meeste ge-
vallen enige maanden per jaar in Suriname. Definitief terugkeren zullen leden 
uit deze groep niet gauw doen. Het zou hen een verslechterde financiële 
positie opleveren omdat in de regel sprake is van gedeeltelijke AOW en de 
aanvullingen bij vestiging in het buitenland vervallen. Het inkomen dat over-
blijft, is veelal te weinig om van te leven. Deze bevindingen komen overeen 
met ouder onderzoek van Bovenkerk (1974) en Gmelch (1992), die de in-
vloed van een verslechterde politiek-economische situatie in het land van 
herkomst als belangrijkste drempel aanwijzen voor remigratie (zie ook Bröer 
1997; Sansone 1992). 
 
In Nederland blijken Afro-Surinaamse vrouwen uit de lagere economische 
klassen in aanleunwoningen zichzelf moeilijk te kunnen vermaken. Door de 
afnemende vitaliteit, weinig familiebezoek en weinig vertier slaat in veel ge-
vallen de verveling toe. Voor deze bewoners zijn extra voorzieningen aanwe-
zig in de vorm van spelactiviteiten uit de belendende verzorgingshuizen. 
Door de bewoners wordt de kwaliteit van deze voorzieningen professioneel 
gevonden, maar ook ‘afstandelijk’. Ook leidt in een aantal gevallen verveling 
tot vervuld heimwee. Vooral onder de oudste vrouwen heeft eenzaamheid en 
de ‘angst alleen te sterven’ een negatieve invloed op hun welbevinden. Bij 
deze vrouwen is sprake van slapeloosheid en een afname van het eten van 
adequate voeding (Kossen 2003: 108; vgl. Schepers-Hughes & Lock 1987). 
De zes bewoners van de woongemeenschap zijn daarentegen redelijk positief 
over de kwaliteit van hun leven. De medische en maatschappelijke zorg in 
Nederland heeft een positieve invloed op hun welbevinden. In alle gevallen 
ontvangen deze Afro-Surinaamse vrouwen een aanvulling op hun AOW tot 
het niveau van het minimumloon. De huisvesting wordt door de vrouwen als 
zeer goed beoordeeld, het is drempelvrij en rolstoel toegankelijk. Het leven is 
naar het oordeel van Nini Kossen hier wel ‘vlakker’ dan in Suriname. De 
vrouwen wonen in alle gevallen alleen en leiden een georganiseerd en rustig 
leven. Alles is op orde, maar enthousiast zijn ze niet. De begrijpelijke keuze 
voor een leven in een verzorgingstaat stimuleert geen actieve betrokkenheid 
bij het leven zelf. In veel gevallen wordt er naar gezelschap gezocht bij de 
televisie en radio (ibid.: 108). 
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In Suriname wonen drie van de zes oudere vrouwen samen met hun familie. 
Nini Kossen (ibid.) meent dat het samenwonen met familieleden bijdraagt 
aan het welbevinden van de vrouwen, hoewel de rust in deze huizen soms 
ver te zoeken is. De zorg voor huis en erf vormen in de praktijk een extra 
belasting, maar werkt in de meeste gevallen positief uit in de vorm van be-
trokken zorg. Doorgaans wordt van de inwonende kinderen op termijn een 
wederkerige zorg verwacht. Het betreft in alle gevallen een intieme verwant-
schapsrelatie, waarbij een verplichting tot morele steun wordt voorondersteld 
(Sahlins 1972 in Kossen 2003). In de midden- en eliteklasse bleek de rol van 
kleinkinderen opmerkelijk klein, vier van de zes oudere Afro-Surinaamse 
vrouwen had zelfs geen kleinkinderen in Suriname. Dat werd niet als een 
gemis ervaren. De kleinkinderen woonden allemaal in Nederland en de 
grootmoeders werden veelal via de telefoon op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen. Deze vorm van communicatie stelden de grootmoeders 
overwegend gerust. 
Afro-Surinaamse mannen in het onderzoek van Kossen (ibid.) schitteren 
door afwezigheid. In veel gevallen hebben de mannen hun vrouwen ‘gelaten’, 
wat nog steeds bitterheid en verdriet oproept. Alle ‘gelaten’ vrouwen hebben 
hun best gedaan het huishouden te organiseren en de kinderen een respecta-
bel leven te geven. De mannen hebben in hun woorden hun verantwoorde-
lijkheid ontlopen en hun reputatie willen vestigen door bij meerdere vrouwen 
kinderen te verwekken (vgl. Wilson 1973). In veel gevallen vonden de vrou-
wen dat de ontrouw van hun partner hun respectabele status heeft aangetast, 
bovendien verplichte de last hen de opvoeding alleen te dragen. Dit bracht 
hen in een sociaal zwakkere positie en kan nog steeds als een ongunstige 
invloed op het welbevinden van de vrouwen worden beschouwd (ibid.: 109). 
 
Als gevolg van onder andere modernisatie (Cowgill & Holmes 1972) is de rol 
van de Afro-Surinaamse vrouw als matrifocale spil van het huishouden ver-
anderd. Het klassieke Afro-Surinaamse meergeneratie huishouden heeft 
Kossen (2003: 110) noch in Nederland noch in Suriname aangetroffen. Deze 
verandering van de Afro-Surinaamse (groot)moeder is in Nederland sterker 
dan in Suriname. In Nederland woonden in haar onderzoek alle vrouwen 
alleen, verder bleken de vrouwen uit de lagere sociaal-economische klassen 
over meer kinderen en kleinkinderen te beschikken. Terecht merkt Kossen 
op dat hiermee niet vanzelfsprekend een betere bescherming tegen vereen-
zaming heeft plaatsgevonden (ibid.: 110). Veel kinderen werken immers bui-
tenshuis en de kleinkinderen gaan naar school. De grootmoeders keken ver-
der met argwaan naar de vrijere opvoedingspraktijken en ervoeren geregeld 
gebrek aan respect voor ouderen (ibid.). 
Uit de behoefte aan onafhankelijkheid en rust komt een tweede ambivalentie 
voort. De Afro-Surinaamse vrouwen die Kossen (ibid.:) sprak, hebben be-
wust gekozen met landgenoten in een gemeenschap te wonen en zijn heel 
terughoudend bij een ander even binnen te wippen. In andere woorden, de 
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onafhankelijkheid waarop men zeer veel prijs stelt, weerhoudt velen ervan 
een beroep op de buren te doen. De nederige houding die gepropageerd 
wordt door de EBG lijkt een belemmering te vormen de spanningen be-
spreekbaar te maken. Ook waren de bewoners niet gewend openlijke con-
frontaties aan te gaan, ze werden eerder vermeden. Het samenwonen met 
landgenoten van dezelfde etnische afkomst blijkt een gevoel van steun en 
veiligheid te geven en een belangrijke bijdrage te leveren aan het welbevin-
den. Kossen (ibid.) merkt terecht op dat de sociale samenhang ook kan wor-
den afgeleid van de roddelpraat die de ronde doet. Het is een goede indicatie 
in hoeverre mensen op elkaar betrokken zijn. Hoewel het voor buitenstaan-
ders gewone dorpsroddel kan zijn, is het een belangrijk bewijs van coherentie 
in de samenleving (Elias & Scotson in Kossen 2003). 
 
Wanneer Kossen (ibid.: 111) beide populaties vergelijkt valt haar op dat Af-
ro-Surinaamse vrouwen uit de lagere klassen in Nederland zich Surinaamser 
gedragen dan de vrouwen in Suriname. De vrouwen in Suriname - waarvan 
de meeste een hogere sociaal-economische status hebben - zijn meegegroeid 
met de ontwikkelingen van het land en anticiperen op de moeilijkheden. 
Meestal goed geïnformeerd over actuele maatschappelijke vraagstukken ge-
ven ze blijk van een sterker gevoel van eigenwaarde, dan Afro-Surinaamse 
vrouwen in Nederland. Aandacht verdient dat deze vrouwen wonen in hun 
geboorteland en geen ervaringen hebben met discriminatie. 
Een aantal Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland - die niet of gedeeltelijk 
zelfstandig wonen - hebben gevoelens van heimwee. In de regel geldt dat ze 
snel geneigd zijn het verleden te idealiseren. Veelal komen deze vrouwen uit 
de lager sociaal-economische klassen en kunnen zichzelf moeilijk bezighou-
den. Deze vrouwen vluchten eenvoudig in hun herinnering, ook omdat hun 
coping mogelijkheden beperkt zijn (ibid.: 111). Voorts wordt geregeld steun 
gezocht bij radio en televisie. De gesloten Nederlandse leefstijl en het klimaat 
hebben een ongunstige invloed op het welbevinden van deze groep vrouwen. 
Kossen (ibid.) ervoer bij deze vrouwen een sterke identificatie met de eigen 
Afro-Surinaamse groep, wat onder andere tot uitdrukking kwam in foto’s 
waarop de informanten in traditionele klederdracht staan afgebeeld. Dit 
soort foto’s werden niet aangetroffen bij Afro-Surinaamse vrouwen in Suri-
name. 
 
Voor de in Nederland woonachtige Afro-Surinaamse oudere vrouwen is 
discriminatie een factor van belang en wordt in de gesprekken in verband 
gebracht met de eigen identiteit. Bijna alle vrouwen geven aan last te hebben 
van vormen van raciale discriminatie (Essed 1986), wat waarschijnlijk invloed 
uitoefent zich sterker met de eigen achtergrond te identificeren. De enige 
Afro-Surinaamse vrouw die geen ervaringen had met discriminatie, is goed 
opgeleid en behoorde tot de Surinaamse elite. Kossen (2003: 111) meent dat 
deze vrouw daardoor het individuele niveau heeft weten te ontstijgen, om 
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zich op tal van terreinen verdienstelijk te maken. Ze stelt zich onder andere 
ten doel de Surinaamse jeugd in Nederland een historisch besef bij te bren-
gen en de Afro-Surinaamse identiteit aan te wakkeren. 
 
In afgelopen drie hoofdstukken zijn indrukken gegeven van de Afro-
Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname. Er is aandacht besteed 
aan onder meer de economie van de herkomst- en vestigingsdiaspora,  het 
onderwijs, de arbeidsmarkt en de sociaal-economische positie van Afro-
Surinaamse (re)migrantenvrouwen. Er is een indruk geschetst van Paramari-
bo rond de recente eeuwwisseling. Met dit drieluik is getracht ‘groep en con-
text’ te belichten. In de volgende drie hoofdstukken komen de Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen zelf aan het woord. Aan de hand van le-
vensgeschiedenissen praten de vrouwen over hun vrouw-zijn, hun migratie 
en remigratie. 
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Hoofdstuk V Beschermen en zorgen (1940) 
In de hoofdstukken 5, 6 en 7 komen de Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
zelf aan het woord. Tijdens de eerste gesprekken met de vrouwen raakte ik 
gefascineerd door deze onderzoeksmethode, vooral omdat de anekdotes de 
vertellingen zo verlevendigen. Annelies Moors stelt dat het weergeven van 
levensgeschiedenissen in een etnografie een veelgebruikte techniek is om de 
tekst authenticiteit en daarmee ‘antropologisch gezag’ te geven (1988: 34). Zij 
merkt op dat de antropoloog bijna zelf uit de tekst lijkt te verdwijnen en de 
lokale bevolking voor zichzelf gaat spreken. Belangrijk blijft wel dat de tekst 
een reconstructie is, een interpretatie van de hand van de antropoloog. Het 
weergeven van de dialoog tussen onderzoeker en informant kan een oplossing 
zijn, maar het kan tevens verhullen dat er sprake is van schijnopenheid (ibid.). 
Het letterlijk weergeven van levensverhalen houdt verband met de analyse-
wijze. Juist de manier waarop een levensverhaal wordt verteld geeft informa-
tie over de subjectieve aspecten die verband houden met remigratie en vrou-
welijkheid. In de komende drie hoofdstukken zal daarom aandacht worden 
besteed aan de wijze waarop Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen zich in 
de verhalen presenteren. Aansluitend behandel ik wat deze verschillen bete-
kenen voor het subjectieve niveau van de vertellers. Er is gekozen voor een 
indeling per generatie omdat betrokkenheden en identificaties met Afro-
Surinaamse diaspora voor een belangrijk deel verband houden met leeftijd. 
De vrouwen in dit hoofdstuk zijn tussen de 60-81 jaar en hebben hun jeugd 
in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw in Suriname doorgebracht. 
In dit hoofdstuk is er voor gekozen twee verhalen centraal te stellen. Na een 
uitgebreide bespreking van beide verhalen komen met de behandeling van 
thema’s drie andere remigrantenvrouwen aan het woord. Het hoofdstuk 
vangt aan met een sfeerbeschrijving van de Surinaamse hoofdstad voor de 
Tweede Wereldoorlog. 

5.1 Verlaten plantage 
Willy Oosterlen is bijna honderd jaar als hij door Henry Cameron in Parama-
ribo Post (2003) wordt geïnterviewd. Nog helder van geest spreekt hij onge-
dwongen over de Surinaamse hoofdstad van zijn kinderjaren. Oosterlen 
wordt op 8 augustus 1904 geboren aan de Oude Charlesburgweg en bezoekt 
op zesjarige leeftijd de Oranjeschool tussen de Soldatenstraat en de Wagen-
wegstraat. Met het getuigschrift op zak volgde hij bij gebrek aan vervolgon-
derwijs privélessen. ‘Dat was normaal voor die tijd’, stelt hij. Willy had een 
grote passie voor muziek. Hij bespeelde meerdere instrumenten, maar viool 
had zijn voorliefde. Muziek werd een belangrijk middel om zijn inkomsten te 
vergroten. Hij speelde jarenlang samen met zijn boezemvriend Budel. Later 
is er een trio gevormd en speelden ze in de weekeinden in de bioscoop van 
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de suikerplantage Mariënburg. ‘Die films waren nog stom: in zwart-wit en 
zonder geluid’. Het trio zorgde voor de muzikale omlijsting en verdiende er 
een leuke boterham aan. 
Oosterlen vindt dat tijdens zijn kinderjaren de hoofdstad de indruk wekte 
van een verlaten plantage. Er waren in die jaren weinig woningen en de stra-
ten leken meer op steegjes, die in de droge tijd enorme stofwolken veroor-
zaakten. De mensen waren nog weinig mobiel en kwamen daardoor vaak 
niet verder dan de eigen buurt. De sociale controle was in die tijd groot. ‘Een 
grote mond opzetten tegen een volwassene, betekende een regelrechte solli-
citatie naar een stevig pak voor de broek’. Als het zeer warm was, sliepen de 
mensen nog met de ramen open. Ook de deuren werden niet op slot gedaan; 
inbrekers waren zeldzame wezens. De woningen werden bij het vallen van de 
avond verlicht met olielampen, het eten werd bereid op een koolpot met 
houtskool. De was werd met een korenspier op de hand gedaan. ‘Water werd 
uit de erfput gehaald. Het was brakkig, maar je wist niet beter. Met de komst 
van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij werden de putten gedempt en 
erfkranen voor stromend water geplaatst.’ Gebruik was dat de volwassenen 
sliepen op bedden, kinderen sliepen op papaja’s (slaapmatten) of een deken 
op de vloer. Auto’s reden in die tijd nog niet door de hoofdstad. Het mo-
dernste vervoermiddel was de fiets en voor vrachtvervoer werd gebruik ge-
maakt van stoot- en ezelkarren (Cameron 2003: 3). 
 
5.2 Vrouwelijkheid 
De levensverhalen in dit hoofdstuk geven indrukken van de zogeheten ‘tradi-
tionele’29 invullingen van vrouwelijkheid binnen de Afro-Surinaamse ge-
meenschap in Suriname. Het matrifocale huishouden -  waar in de meeste 
gevallen sprake van is - is lange tijd in deze gemeenschap dominant geweest 
voor de structurering van familierelaties. Dit huishouden kwam niet alleen 
veel voor, het structureerde ook in belangrijke mate de relaties tussen fami-
lieleden en daarmee de invullingen van vrouwelijkheid. Verder geeft dit huis-
houdtype uitdrukking aan belangrijke noties als een ‘goed meisje’ of een 
‘goede moeder’ zijn.  
Centraal in de opvoeding van Afro-Surinaamse meisjes staat dat zij een zelf-
standige vrouw moet worden; zij moet in staat zijn zichzelf te onderhouden 
en zelfredzaam te zijn. Daarom wordt in de opvoeding groot belang gehecht 
aan onderwijs en intellectuele ontwikkeling, evenals het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden. Een meisje wordt geleerd wat haar plaats is in het huis-
houden, en daarbuiten. Verder spelen normen en waarden een belangrijke 
rol, zoals oprechtheid en eerlijkheid. Daaronder vallen een repertoire van 
gedragingen, zoals luidruchtig gedrag, omgang met jongens, niet direct van 
                                                 
29 ‘Traditioneel’ heeft meestal een evolutionistische en eurocentristische connotatie, ook suggereert het 
een uniliniair veranderingsproces waarbij behoudende opvattingen moeten plaatsmaken voor bevrijdende 
moderniteiten. Ik gebruik deze term waar het gaat om opvattingen over traditie en moderniteit zoals die 
door de vertellers worden verwoord. 
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school naar huis komen, ouderen geen respect tonen, niet met twee woorden 
spreken, okselmouwen dragen, niet baden voor het eten, het verliezen van 
maagdelijkheid en op tienerleeftijd zwanger worden. Dit wordt ‘schandelijk’ 
gedrag genoemd. Het voorkomen van schande is een belangrijke boodschap 
die de meeste meisjes van huis uit meekrijgen. 
Louise - de eerste verteller - verliest haar vader op jonge leeftijd en haar 
moeder gaat als gevolg daarvan wassen en strijken, maar ook koekjes bakken. 
Voor veel werkende moeders is de hulp van hun dochter een uitkomst. En 
hoewel die hulp af en toe moet worden afgedwongen, dragen bijna alle kin-
deren hun steentje bij aan het huishouden. Louise helpt haar moeder met het 
strijken door de koolpot aan te maken, ook helpt ze met het maken van deeg 
voor de boterbiesjes. In veel Afro-Surinaamse huishoudens is bij afwezigheid 
van een of meerdere verzorgers sprake van een huishoudrooster. Vaak heb-
ben alle leden van het huishouden een vaste taak die dagelijks of wekelijks 
moet worden uitgevoerd. Wie zijn taak verzaakt of treuzelt, krijgt straf. 
Jonge vrouwen in de puberteit vragen extra aandacht van hun opvoeders. In 
de verhalen van met name de oudste en middengeneratie remigrantenvrou-
wen valt op dat de vertellers over hun opvoeders vertellen welke vormen van 
controle werden toegepast. Deze wordt met name uitgeoefend door moe-
ders, oma’s, inwonende tantes en oudere nichten, in mindere mate door 
broers, zwagers en ooms. Ook oefenen straat- en buurtbewoners invloed uit 
op de correctheid van het gedrag van meisjes in de openbare sfeer. Eén van 
de remigrantenvrouwen vertelde dat zij met vriendinnen op een middag na 
schooltijd naar Kirpalani30 was geweest. Op de wandeling terug naar huis 
hadden meerdere buurtgenoten haar al aangesproken wat zij met drie vrien-
dinnen bij Kirpalani te zoeken had? De smoes bij thuiskomst had weinig zin 
meer. 
Louise zingt liedjes bij haar vader op schoot, Nederlandse kinderliedjes, Su-
rinaamse kinderliedjes maar ook liedjes uit het Liederboek voor Kerk, School en 
Huis van de Evangelische Broedergemeente. In Suriname speelt religie een 
belangrijke rol bij de opvoeding van Afro-Surinaamse kinderen. De vorming 
van de kinderen vindt niet alleen plaats in het huishouden, ook in de school-
banken, op het erf en in de kerk. Met name de oudste generatie Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen zijn trouwe kerkgangers gedurende een 
belangrijk deel van hun jonge jaren. De kerk roept in deze levensverhalen 
veelal prettige herinneringen op door de muziek- en toneelvoorstellingen en 
de christelijke feestdagen die vaak gepaard gaan met mooie kleding en heer-
lijke maaltijden. 
De oudste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen kennen in hun 
jeugd weinig tot geen vrije tijd. Hun jeugdjaren brengen ze door in de 
schoolbanken, ondersteunen hun moeder in het huishouden en maken bij 
het vallen van de avond bij een lampoe hun huiswerk. Vrijheid betekende voor 

                                                 
30 Warenhuis met vestigingen in het centrum van Paramaribo.  
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hen kunnen spelen op het erf, een boekje lezen of wandelen naar het kerk-
koor. Vriendinnen blijven in deze verhalen dan ook beperkt tot klas- of 
buurtgenoten, die af en toe komen spelen of met wie ze samen van school 
naar huis wandelen. De opvoeding van Afro-Surinaamse meisjes in Suriname 
tot ongeveer 1940 is naar ‘moderne’ maatstaven zeer streng te noemen. 
 
De meeste remigrantenvrouwen van de oudste generatie krijgen in de regel 
geen seksuele voorlichting. Dit onderwerp komt zijdelings ter sprake bij het 
begin van de menstruatie. Voor velen was seksualiteit een gênant onderwerp, 
voor de opvoeders van deze generatie een onderwerp waarover niet of nau-
welijks werd gesproken. Wat velen vrouwen tijdens hun opvoeding ‘begre-
pen’ was dat jongens een belangrijke bedreiging vormden. Deze generatie 
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen werden opgevoed met de gedachte 
vooral nette vrouwen te zijn, omgang met jongens was een onderwerp waar-
voor je volwassen moest zijn. Kennis krijgen aan een man werd door hun 
opvoeders dan ook serieus genomen; een jongen werd thuis voorgesteld en 
de kennismaking had veelal het karakter van een keuring.  
De eisen die de opvoeders aan de nieuwe partner stelden, kwamen voor deze 
vrouwen neer op het zelfstandig kunnen verzorgen van een gezin. Doorge-
vraagd werd voornamelijk welke opleiding(en) hij had genoten, welke fami-
lienaam hij had, of hij uit de stad kwam of uit het district. Voor gelovige 
opvoeders was verder nog van belang of hij ‘godvrezend’ was. In een paar 
gesprekken is mij verteld dat de dochters geen ‘volkscreool’ mochten kiezen, 
hij moest tenminste behoren tot de midden- of eliteklasse. Het bovenstaande 
weerspiegelt in belangrijke mate de normen van de (lagere) middenklasse en 
zullen bij volkscreolen waarschijnlijk minder hebben gespeeld (zie het ver-
haal van Maaike op p. 165). 
Een opvallend kenmerk van de houding van de meeste opvoeders ten aan-
zien van een relatie van hun dochter is terughoudendheid. Al snel werd ge-
dacht dat het hebben van een relatie zwangerschap tot gevolg had, wat onder 
andere te maken heeft met een gebrekkige seksuele voorlichting, het taboe 
op seks voor jonge vrouwen en het nagenoeg afwezig zijn van voorbe-
hoedsmiddelen. Van de meeste vertellers van deze generatie heb ik moeten 
vernemen dat seksuele omgang niet eenvoudig plaatsvond. Het kwam in de 
regel pas aan de orde wanneer de vrouw voldoende vertrouwen had in de 
vriend en in de vriendschap. 
 
De Afro-Surinaamse gemeenschap speelt een belangrijke rol bij het behou-
den van deze ‘traditionele noties’ van vrouwelijkheid. Reputatie en eer zijn 
belangrijke sociale waarderingen die sterk afhankelijk zijn van een sociaal 
netwerk, waarbinnen een grote mate van sociale controle bestaat. Dat deze 
noties hun rol behouden, hangt dan ook voor een belangrijk deel samen met 
het bestaan van een roddelcircuit, waarin reputaties worden gemaakt en ge-
broken. Het verlies van eer moet duur worden betaald; ouders worden verve-
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lend bejegend, de familienaam wordt besmet, met de kinderen mag niet meer 
worden gespeeld. 
 
Uit deze beschrijving van ‘traditionele’ noties komt een beeld naar voren van 
handelende en organiserende Afro-Surinaamse vrouwen. Een Afro-
Surinaamse vrouw wijdt zich primair volledig aan het huishouden, de verzor-
ging van kinderen en familie. Ze verricht in het algemeen betaalde arbeid, is 
financieel niet afhankelijk van een partner en kent een hoge mate van zelf-
redzaamheid. De beschrijving van het ideale karakter van een Afro-
Surinaamse vrouw komt neer op verzorgen, handelen en organiseren. Een 
Afro-Surinaamse vrouw wordt beschouwd als de spin in het web, haar aan-
wezigheid is van essentieel belang voor het voeren van het huishouden. Ze 
regelt, delegeert, verdient, beloont en bestraft. Mocht er sprake zijn van ‘af-
wezigheid’ in het huishouden, wordt dat door de gemeenschap afgestraft. 
Zodra zij de beheersing over het huishouden verliest, leidt het veelal tot rod-
del en achterklap. Dit gevaar wordt voor een belangrijk deel geneutraliseerd 
door toezicht op regels, rechtlijnigheid in de opvoeding en hardhandige cor-
rectie. 
 
Deze ‘traditionele’ noties kunnen worden opgevat als richtlijnen waarlangs de 
samenleving is gestructureerd. Het zijn de raadgevingen die moeders hun 
dochters geven voordat ze het huis verlaten, maatstaven aan de hand waar-
van het gedrag van Afro-Surinaamse vrouwen wordt beoordeeld. Verder 
moeten we realiseren dat het niet zo is dat alle familierelaties volgens deze 
noties zijn gestructureerd, dat deze noties de werkelijkheid representeren. Er 
zijn altijd losbandige vrouwen geweest, vrouwen die hoereerden, dronken of 
verslaafd waren. Ik durf echter te stellen dat de beschreven noties de invul-
ling van vrouwelijkheid in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw voor 
een belangrijk deel structureerden. Onder niet-christelijke volkscreolen zal 
deze structurering waarschijnlijk zwakker zijn geweest. Voorts spelen deze 
noties nog een rol in de structurering van familierelaties in Suriname en Ne-
derland in de tweede helft van de twintigste eeuw, maar dan op een gewijzig-
de manier. Zo blijkt onder meer dat het matrifocale huishouden bij veel jon-
ge Afro-Surinamers in Nederland vervangen is door het kerngezin (Sansone 
1992). Ook worden mannen meer betrokken bij de opvoeding van de kinde-
ren. Hoewel de kern van de organisatie van het huishouden nog rust bij de 
vrouw, worden in toenemende mate de huishoudelijke taken verdeeld onder 
alle gezinsleden. Wel blijft tante of oma zorgen voor de kinderen wanneer 
moeder in de avonduren afwezig is, maar deze verzorgers wonen veelal niet 
onder hetzelfde dak. Deze en andere veranderingen zullen in de komende 
hoofdstukken nader worden beschouwd. 
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Portret van Louise S. 
 
5.3 Levensverhaal 
Louise is op 21 juni 1921 in Paramaribo geboren. Een belangrijk deel van 
haar jeugd brengt ze alleen door met haar moeder omdat haar vader in de 
goudvelden werkt. Louise heeft wel een broer maar die wordt grootgebracht 
bij haar oma op Barbados. Als Louise negen jaar oud is, overlijdt haar vader. 
Zij bewaart goede herinneringen aan hem: ‘(…) als hij thuis was zongen we 
altijd liedjes’. Zij bezoekt de Selectaschool in Latour en behaalt de vierde-
rang.31 In de jaren van deze opleiding leert zij haar toekomstige echtgenoot 
kennen en zij trouwen enige jaren later. In 1975 reist het gezin voor een 
langdurig familiebezoek naar Nederland en besluit te blijven. Haar echtge-
noot geeft nog enige jaren les in Amsterdam en wordt niet lang na zijn pen-
sionering ernstig ziek. Louise reist met hem terug naar Suriname. 
Louise is mijn oudste respondent. Ik spreek haar in Koefroroe, een kleine 
volksbuurt tussen de Memre Boekoe Kazerne en de dr. Sophie Redmond-
straat. We voeren gesprekken aan de houten keukentafel. De keukendeur 
naar het erf staat meestal open, we horen kippen tokkelen en puffende auto’s 
rijden zachtjes voorbij. Louise heeft zich altijd goed voorbereid en zelfs nog 
het radio-interview beluisterd dat op haar tachtigste jaardag door de SRS32 is 
uitgezonden. 
 
Jeugdjaren 
‘Ik ben in Paramaribo-Noord opgegroeid, maar niet geboren. Ik ben geboren 
aan de Keizerstraat33 waarna mijn moeder is verhuisd naar Combé. Mijn 
vader was gouddelver, dus hij was maanden van huis en daarom was ik vaak 
alleen met mijn moeder. Ik had wel een broer maar die is niet door mijn 
moeder opgebracht. Als kind van negen jaar kwam mijn vader te overlijden, 
waarna alle zorg op de schouders van mijn moeder kwam. Het was een 
moeilijke tijd, mijn moeder moest gaan werken voor een appel en een ei. Ze 
heeft hard gewerkt om mij te geven wat ik moest hebben. Ik heb de lagere 
school doorlopen en ben daarna naar de ulo gegaan, de oude achtjarige selec-
ta. Ik heb mijn getuigschrift behaald en ben toen gaan studeren voor Fröbel-
onderwijzeres, wat ze nu kleuterleidster noemen. Later heb ik me ingeschre-
ven voor de vierderang, waar je gaat studeren voor onderwijzer. Tijdens deze 

                                                 
31 Met de vierderang, de zgn. hulponderwijzersakte kon aan de lagere school worden lesgegeven. In 1834 
werd een nieuw reglement uitgevaardigd waarbij de onderwijzers werden onderscheiden in vier rangen: 
vierde rang, derde rang, tweede rang en eerste rang. Oorspronkelijk gaven alle rangen de bevoegdheid om 
aan het hoofd van een school te staan. Deze rangindeling heeft een lang leven gehad, pas in 1932 werd ze 
vervangen door de indeling: hulponderwijzersakte, onderwijzersakte en hoofdonderwijzersakte (Suralco 
Magazine 2005: 3). Ik hanteer voor vierderang en derderang de Surinaamse schrijfwijze. 
32 Stichting Radio Omroep Suriname. 
33 In alle levensverhalen worden de straatnamen gebruikt die tot voor kort gebruikelijk waren in Paramari-
bo. De Gravenstraat en niet Henck Arronstraat, Rust en Vredestraat en niet Fred Derbystraat, Wanicas-
traat en niet J.A. Pengelstraat, etc.  
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opleiding heb ik mijn man leren kennen die als tekenaar werkte bij de Water-
leiding. We zijn in 1951 getrouwd, hij was een goede huisvader. Hij wilde het 
beste voor ons allemaal en wat er van ons gekomen is, was zijn streven. Heel 
voorbeeldig, hij had zelfs geen vrienden. Op deze plaats [klopt op de keuken-
tafel] hebben we vijf kinderen gekregen, vier dochters en een zoon. Ik woon 
hier al meer dan vijftig jaar, eenenvijftig want mijn oudste dochter wordt 
straks eenenvijftig. Deze buurt heet Koefroroe naar de heer Le Coufreur die 
hier land bezat en het later heeft verkaveld. Deze buurt is naar hem ge-
noemd; de Verlengde Hoogestraat, Fredericistraat, Drambrandersgracht. Zo 
ben ik hier komen wonen. 
 
Vader 
Mijn vader was een goede vader, soms zag ik hem wel drie keer per jaar. Hij 
was een heel godsdienstige man en als hij er dan was, was hij een echte vader. 
Dan moest je bij hem komen zitten en dan nam hij het Liederboek voor School 
en Huis34 waaruit hij me liedjes leerde zingen. We zongen dan samen Ferme 
jongens, stoere knapen en Jantje zag eens pruimen hangen. Al die liedjes heb ik van 
mijn vader geleerd. Ook in het Surinaams heeft hij me liedjes geleerd die ik 
niet op school leerde. Ik heb heel goede herinneringen aan hem. Wanneer hij 
met de dingen uit het bos35 naar de stad kwam, hadden we leuke tijden. Dan 
was het verwennen zowel voor mijn moeder als voor mij. Ook ging hij met 
zijn Bijbel naar het binnenland, hij kon slecht tegen onrecht. Al was het zijn 
eigen broer of zus, als onrecht je werd aangedaan, nam hij het voor je op. 
Ik heb alleen een foto van mijn moeder, niet van mijn vader, wat ik heel erg 
vind. Ik was een meisje van negen jaar toen mijn vader overleed. Je had toen 
geen goede communicatie of telefoon en je kon dus niet bellen. Hij is in de 
goudvelden ziek geworden, mensen konden toen niet snel vervoerd worden. 
Het meeste vervoer ging met boten en ze moesten over vele sula’s36 heen, zo 
bereikten ze de stad. Gelukkig werkte hij samen met zijn broer en hebben ze 
hem begraven aan de voet van een berg. Zodoende hebben mijn moeder en 
ik nooit gezien waar hij begraven is. Dat heb ik moeten verwerken en dat 
heeft lang geduurd. 

Korenspier 
Mijn moeder was een heel lieve vrouw, ze heeft me in de gelegenheid gesteld 
te worden wat ik vandaag ben. Alles wat ik heb bereikt in mijn leven, heb ik 
aan haar te danken. Ze was een alleenstaande vrouw en ze heeft hard ge-
werkt. Ze heeft tijdens mijn kinderjaren gewassen en gestreken. Ook ver-
kocht ze pindakoekjes en kokoskoekjes. En vroeger had je geen wasmachine, 
wassen ging met tobbe en wasplank. Dan moest je schrobben op de hand. 

                                                 
34 Zie Eindnoten hoofdstuk 5. 
35 Het binnenland van Suriname wordt in het Surinaams ook wel bos of jungle genoemd. 
36 Stroomversnellingen.  
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Nu gebruiken ze een borstel, maar toen had je een korenspier. Ze heeft hard 
gewerkt voor één gulden vijftig in de maand, of strijken voor een gulden. Zo 
was het vroeger en daarvan moest nog de huur worden betaald. Ook had je 
nog geen elektrisch licht dus we hadden een lampoe. Bij de lampoe heb ik 
mijn lessen geleerd en werd verder alles gedaan. Wel heb ik mijn moeder met 
strijken geholpen. Eerst werd in een koolpot houtskool aangemaakt, maar als 
de kool nat was, moest er nog hout worden gekapt. Het natte hout werd dan 
met een waaier aangewakkerd. Nee, dat was geen mooie tijd. Mijn moeder is 
in 1959 overleden, mijn jongste zoon heeft haar niet gekend want ze is in 
februari overleden en hij is in juni geboren. Wat ik vandaag geworden ben, 
daaraan heeft zij meegewerkt: de lagere school, de Fröbelakte,37 de vierde-
rang, de handwerkakte. Met al die dingen heeft ze me bijgestaan, zelfs naar 
de districten38 ging ze met me mee. 
 
Districten 
Na mijn opleiding heb ik in de districten gewerkt van 1945 tot 1951. In die 
jaren was het gewoon dat iedereen met een onderwijsakte les moest geven in 
de districten. Ik werd geplaatst op Johan en Margareta in Commewijne en 
vervolgens op Onverwacht39 in Para. Daarna in Paramaribo gaf ik les op de 
Wanicaschool, de Ritfeldschool en de Comeniusschool. Na Coronie heb ik 
nog gewerkt op de Maria Hartmanschool. Tijdens mijn eerste districtsjaren 
nam ik mijn moeder en drie kinderen van mijn lievelingsnicht mee.40 Mijn 
vader was één van de tweeling, op een dag zei zijn zuster tegen mijn moeder: 
“Neem deze maar mee voor Louise, dan kunnen ze samen spelen”. Tijdens 
mijn jeugd trok ik veel met dit nichtje op, en juist wanneer ik naar de distric-
ten vertrok, kon ze haar kinderen niet verzorgen. Na mijn huwelijk met on-
derwijzer S. gaan we in Koefroroe in een houten woning wonen, daarna 
vertrekken we nog één keer naar het district. Mijn man wordt schoolhoofd in 
Salem,41 ik verzorg in die jaren de kinderen. Ik herinner me dat de school-
kinderen vroeger gezeglijk waren, dat ik met ouders de prestaties kon bespre-
ken. Vroeger kon je het gedrag van een kind met de ouders nog bespreken. 

                                                 
37 Opleiding tot kleuteronderwijzeres genoemd naar de grondlegger Friedrich Wilhelm Agust Fröbel 
(1782-1852).  
38 In Suriname wordt onderscheid gemaakt tussen de stad (Paramaribo), de districten (o.m. Commewijne, 
Coronie, Saramacca, Para, Nickerie, Marowijne) en het binnenland. 
39 Hoofdplaats van het district Para. 
40 In Suriname is dit een wijdverbreid verschijnsel. We treffen hiervan in de Surinaamse literatuur dan ook 
vele varianten aan. In Vaarwel Merodia (McLeod 1993) wordt een ‘tante’ uitgenodigd mee te gaan naar een 
plantageschool: ‘“Van harte gefeliciteerd met het behalen van je derderang, nichtjelief.” Jeannette omhels-
de Emmeline heel hartelijk en gaf haar op beide wangen een ferme zoen. (…) Jeannette keek niet begrij-
pend van de één naar de ander en Emmeline vertelde over haar plan. Ze had een brief geschreven naar 
het gouvernement. In de overtuiging dat ingevolge de schoolplichtwet er nu scholen zouden moeten 
komen voor de kinderen van de immigranten op de plantages, had ze zich aangemeld om als één van de 
eersten benoemd te worden tot leerkracht op zo’n school. (…) “Tante Peetje,” riep Jeannette nu uit, “zou 
Tante Peetje op haar oude dag met jou op een verre plantage willen gaan wonen? Daar geloof ik niets 
van.’ (McLeod: 1993: 256). 
41 Dorpje in Coronie. 
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Als het zijn best niet deed, nam ik dat door op de ouderavond. In deze tijd 
kan dat niet meer, dat maakt het een moeilijke tijd. 
 
Oost-Indisch verlof 
In 1975 werkte mijn man twintig jaar in het onderwijs en heeft hij recht op 
Oost-Indisch verlof. Hij besluit dat we gebruik gaan maken van zijn verlof. 
We gaan naar Nederland waar onze oudste dochters dan al studeren. Wan-
neer we arriveren met de drie jongste kinderen, wonen we een korte periode 
in. Daarna betrekken we in Alkmaar een eengezinswoning, waar het de kin-
deren goed bevalt. Als ze allemaal willen achterblijven om te studeren, beslui-
ten we te blijven. Mijn man solliciteert bij het Amsterdamse onderwijs, ik doe 
het huishouden. Na enige maanden zie ik een advertentie in de krant voor 
voedingsassistente. Ik schrijf een brief en word na een kort onderhoud met 
de directeur aangenomen. Ik ben de enige oudere medewerkster en de enige 
donkere die dagen, iedereen dweept met me. Ze noemen me Indische zuster, 
naar die treinkapingen van toen. Na vijf jaren onafgebroken werken, mag ik 
op mijn zestigste met pensioen. Bij mijn afscheid heb ik die twee dingen 
[beeldjes] daar gekregen van hen. 
In 1981 is mijn echtgenoot ernstig ziek en we vertrekken naar Suriname. 
Wanneer we aankomen, is onze woning verhuurd, we verblijven dan nood-
gedwongen bij familie. Mijn echtgenoot overlijdt na een zeer kort ziekbed. Ik 
blijf nog een half jaar na het overlijden van mijn man om zaken te regelen, 
maar wil dan terug naar Nederland. Bij aankomst in Nederland in ‘83 verhuis 
ik naar Hoorn voor de verzorging van mijn kleinzoon, de zoon van K. 
 
Verblijfsvergunning 
Daar begon voor mij een nieuwe taak, ik heb het graag gedaan omdat mijn 
moeder het ook voor mij heeft gedaan. Dat is de reden waarom ik heb ge-
zegd, ik moet mijn kinderen helpen. Ik bedoel, met hun kinderen. Ik heb ze 
allemaal graag geholpen waardoor ze konden werken. In de jaren negentig 
reis ik geregeld naar Suriname, midden jaren negentig zegt mijn dochter dat 
ze er weer gaat wonen. Ze had een baan gevonden op het ministerie en ik 
ben met haar meegegaan. Ik wilde niet moederziel alleen in Suriname wonen 
en mijn kinderen in Nederland. Ik ben vijf jaar geleden teruggekomen, want 
daar [Nederland] is mijn huis en hier is mijn thuis. Als je ouder wordt, dan 
heb je het prima in Suriname. In Nederland zit je tegen vier muren aan te 
kijken en je kunt de deur niet uit.  
Aanstaande februari ben ik precies vijf jaar in Suriname en heb een perma-
nente verblijfsvergunning aangevraagd. Dat heeft me bijna drie ton42 gekost. 
Eerst moet je bij het CBB43 enige duizenden betalen, daarna volgt nog de 

                                                 
42 Tijdens het interview was nog sprake van de Surinaamse gulden. In 2003 had een euro een tegenwaarde 
van ongeveer SRG. 3.500,-  
43 Centraal Bureau voor Burgerzaken. 
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Vreemdelingendienst. Na een paar weken word ik gebeld door een dame van 
de Vreemdelingendienst die me uitnodigt voor een gesprek. Mevrouw, zeg 
ik, ik ben Surinamer. Ik ben geboren op 21 juli 1921 te Paramaribo en u kunt 
alles vinden in de stukken. Mijn vader is te Nieuw-Nickerie geboren, mijn 
moeder is in 1893 te Paramaribo geboren. Na vele vragen moet ik over twee 
maanden terugbellen. Als ik mijn verblijfsvergunning in handen krijg en de 
handtekening van Venetiaan staat er niet onder, maak ik er een zaak van. Ik 
wil beslist geen stempels zien! 
Ook heb ik hier twee kleinzonen van mijn dochter gehad. Enige jaren gele-
den komt ze haar kinderen brengen als ze gaat wonen in Amerika. De broer-
tjes zijn naar de lagere school gegaan en daarna naar de mulo. Afgelopen juli 
zijn ze vertrokken naar Nederland. De oudste is over naar de vierde klas en 
de jongste naar de derde klas. Nu wonen ze weer bij hun moeder in Den 
Haag omdat haar avontuur in Amerika geen succes was. 
Ik vind het belangrijk om nog alles zelf te doen, dan blijf je in beweging. 
Alleen maak ik niet meer schoon, daar heb ik een schoonmaakbedrijf voor 
uit de Crommelinstraat. Dan komt er iemand twee dagen per week schoon-
maken. De Crommelinstraat dat is Combé, waar ik vroeger een leuke tijd heb 
gehad. Met kerstmis bijvoorbeeld moesten we gedichten voordragen in de 
klas, toen had je nog erven met rijen huizen44 en was het net één grote fami-
lie. En ’s avonds deed je spelletjes op het erf, heel oude spelletjes van … was 
het niet Peroe Peroe want dan ging je achter elkaar staan. Wij gingen tegenover 
elkaar staan en dan vormde je een rij en dan had je een andere rij… Gwa 
Bakadam. Mi si wan ma fowru, congoté.45 Dan moest je iemand pakken en als je 
die had gepakt, dan ging je naar achteren en komen anderen naar voren. Of 
je had kanonnen, bamboekanonnen die met oudjaar werden afgeschoten. Nu 
heb je vuurwerk en dat soort dingen, maar toen had je kanonnen van bam-
boe wat erg gevaarlijk was. Die werden aangestoken met brandspiritus, het 
gaf een knal van jewelste.  
 
Jaardag 
Toen ik tachtig werd, heb ik dat als een genade ervaren. Ik heb er werkelijk 
naartoe geleefd en ik mag niet jokken, want al mijn kinderen en kleinkinde-
ren waren aanwezig. Ook mijn pleegkinderen waren er met hun gezin, hun 
vrouwen en hun kinderen. Het was een bijzondere dag en dominee Muller 
was uit Nederland gekomen. Hij had me op mijn vijfenzeventigste jaardag 
beloofd dat hij over vijf jaar naar Suriname zou komen. Hij heeft zijn woord 
gehouden. Ik ben dit jaar 81 jaar geworden en als ik terugdenk aan die dag, 
dan blijft het een mooie herinnering. Ook hebben twee mannen van de SRS 
me geïnterviewd en dat bandje heb ik vanochtend nog beluisterd. Ik weet 

                                                 
44 De vertelster bedoelt hier waarschijnlijk prasi oso: meerdere woningen op een erf.  
45 Over de spelling van de titel van het liedje en de eerste versregel bestaat verschil van mening. Voor de 
tekst en vertaling van het spelliedje, zie Eindnoten hoofdstuk 5. 
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niet hoe ze er achter zijn gekomen, ze hebben het ook niet verteld, maar ze 
brachten wel een mooi bloemstuk mee. De dienst had een middagzegen om 
vijf uur en daarna konden de mensen me feliciteren. Ook was er een zang-
koor en hadden we een bigi poku46 tot in de kleine uurtjes.  
Ik wil na mijn overlijden naast mijn man begraven worden, mijn kelder is 
vlak naast die van hem. Zo was dat vroeger, ik denk dat het nog zo is. Als je 
man komt te overlijden dan kom je vlak naast hem te liggen, alleen zijn de 
begraafplaatsen vol. Maar in 1982 toen mijn man overleed, hebben we een 
kelder gekocht en kon je via een paadje bij het graf komen. Nu hebben ze elk 
stukje grond benut en van alle stukjes grond worden kelders gemaakt. Als je 
er wilt komen … je kunt er nog moeilijk komen. Ik heb de dominee gezegd 
dat als ik kom te overlijden, mijn kinderen niet eens bij het afscheid om het 
graf kunnen staan. Het is zelfs zo dat de dominee op het graf van een ander 
moet staan. Elk stukje grond wordt benut om kelders te maken, er is gewoon 
geen plek.’ 
 
5.4 Thema’s 
Kenmerkend voor een collectieve herinnering in levensgeschiedenissen is de 
verwijzing naar het ‘andere’. Uitspraken waarin elementen van collectieve 
herinneringen liggen opgeslagen vormen vaak de brug tussen het individuele 
en het collectieve verhaal. Deze zogeheten sleuteluitspraken markeren verder 
de relatie tussen de verteller en haar overwegingen op dit verhaal. Met een 
sleuteluitspraak wordt bovendien verduidelijkt hoe de vertelster over zichzelf 
en anderen denkt, of welk gedrag de samenleving haar voorschrijft. Daarmee 
wordt onbewust naar een symbolische realiteit verwezen. Bekende voorbeel-
den van collectieve herinneringen zijn kinderversjes en gezegdes of begrip-
pen maar ook uitspraken als ‘… Die revolutie niet begrepen!’ (McLeod 2005). 
Hier verwijst de auteur naar de controversiële periode in de recente geschie-
denis van Suriname, evenals naar een bekende uitspraak van de toenmalige 
legerleider. Aan de hand van uitspraken van Louise zal ik uitleggen welke 
collectieve herinneringen worden opgeroepen en hoe die verbonden zijn met 
betrokkenheden en identificaties met diaspora. Hierbij bepalen belangrijke 
noties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid in hoge mate de wijze waarop de 
vertelster inhoud geeft aan haar leven. In de komende paragraaf zullen we 
zien hoe aspecten daarvan gezongen en uitgebeeld worden in de fosten prey47 
Gwa Bakadam. 
 
Moeder kip 
Hoewel ik tijdens de gesprekken met Louise weinig vragen heb gesteld, kon 
ik toch soms mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Het boeide mij enorm 
een vrouw van eenentachtig te kunnen vragen welke spelletjes ze als jong 

                                                 
46 Groot feest 
47 Liedjes uit de oude doos. 
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meisje speelde op het erf, op het schoolplein of in de buurt. Louise herin-
nerde zich onderdelen van spelletjes: wat er werd gezongen, wat er werd 
(na)gespeeld, wat er werd gedaan. Bij veel kinderspelletjes domineren snel-
heid en behendigheid, ook zijn er spellen waar kinderen moeten zingen, tik-
ken, rennen of een kusje geven. Alvorens het spelliedje Gwa Bakadam te 
behandelen, is het goed stil te staan bij het reizen van Louise. 
Louise is nog een jonge onderwijzeres wanneer ze met haar moeder en drie 
nichten vertrekt naar de districten. Na haar huwelijk reist ze met haar echt-
genoot en jonge kinderen naar Coronie en ten slotte naar Nederland. Wan-
neer haar man na terugkomst in Paramaribo is overleden, vertrekt ze weer 
naar Nederland en verhuist van Alkmaar naar Hoorn. Uiteindelijk remigreert 
ze met haar oudste dochter naar Suriname en zorgt na schooltijd voor de 
kleinkinderen. De voornaamste redenen voor Louise om te reizen zijn be-
scherming en zorg. De reizen lijken zelfs verder te gaan dan het nastreven 
van bescherming alleen; het is min of meer een persoonlijke opgave om als 
dochter al je moeder te verzorgen en als moeder en grootmoeder je 
(klein)kinderen. Hiernaar verwijst ook het liedje Gwa Bakadam dat Louise 
zich ten dele herinnert: 
 

L: ‘Eén grote familie. ’s Avonds deed je spelletjes op het erf,  heel 
oude spelletjes van (…). Dan had je … je had twee tegenover elkaar 
en dan had je een andere rij staan, en hoe heet dat spel ook weer? 
BC: Heet het niet: Gwa Bakadam?48 L: Jij weet het, Mi si wan ma 
fowru, congoté.49 En dan moest je (…) elkaar pakken (…). Dus als je 
één had gepakt, dan ging je helemaal achterin en dan komen anderen 
voorin.’ 

 
Aan Gwa Bakadam nemen drie dieren deel een rat, een kip en kuikens. De 
rat en de kip staan tegenover elkaar en de rat wil van de kip een kuiken ste-
len. De kip beschermt haar kuikens door ze in een rij achter zich te houden. 
Nadat in het spelliedje de rat heeft aangegeven welk kuiken hij wil roven, 
probeert moeder kip deze roof te voorkomen. Zodra de rat een kuiken ge-
stolen heeft, moet deze achter in de rij aansluiten.  
Er bestaan opmerkelijke overeenkomsten tussen de wijze waarop Louise 
haar kinderen beschermt en moeder kip haar kuikens. Hoewel de reizen van 
Louise voornamelijk in het teken staan van bescherming en zorg, represente-
ren ze ook haar opvattingen over het moederschap. De vertelster ontleent in 
andere woorden belangrijke opvattingen over het moederschap aan wat haar 
moeder voor haar heeft gedaan en wordt nagespeeld in Gwa Bakadam. Deze 
fosten prey verwijst daarmee naar meerdere niveaus van betekenisgeving. De 
eerste indruk is dat we te maken hebben met een beschermende en zorgzame 

                                                 
48 Betty Cederboom 
49 Vrij vertaald: Ik zie daar een vogel lopen.   
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moeder. Nadere beschouwing laat zien dat de bescherming van haar kroost 
niet alleen betrekking heeft op het moederschap, ook resoneert het naar 
loyaliteit en dankbaarheid voor haar moeder. Bescherming verbonden aan 
onder meer loyaliteit lijkt daarmee een diepere betekenis te hebben waarnaar 
gezocht kan worden in winti,50 een Afro-Surinaamse religie. In winti wordt 
aan de moeder of levengever de volgende betekenissen gegeven. Oom Nel 
Sedoc over de moederfiguur in deze cultuur: 
  

‘De rol van de mama als muru oftewel baarmoeder oftewel levenge-
ver en beschermer. De mama is de oerkracht van het begin en het 
einde van het levend schepsel, (...) inclusief het bijbehorende respect 
en waardering.’ (Tuinfort 2005). 

 
De moeder is in de overlevering van deze religie een sleutelfiguur die vanwe-
ge haar eigenschappen een centrale rol moet vervullen. Bonuman51 Nel Se-
doc specifiek over de moederrol:‘“Mama’s zijn namelijk in staat om de pro-
blemen bij hun kinderen te ontdekken en doen altijd moeite om voor hen 
een oplossing te vinden. Om deze reden is de mama een belangrijk status-
symbool, en zelfs een goddelijk symbool in de Afro-Surinaamse cultuur. Al is 
de moeder ver van haar kind, zodra er iets met het kind aan de hand is, voelt 
de moeder dat in haar buik. Ook in haar gedachten.” Volgens Nel Sedoc is 
het zelfs zo dat ook al is de moeder reeds overleden, zij toch in staat is om 
haar kinderen te beschermen. En dat is wat haar zo belangrijk maakt bij de 
Afro-Surinamers.’(Tuinfort 2005). 
De uitspraken van Louise over haar moeder hebben daarmee niet alleen 
betrekking op respect en waardering, ze verwijzen ook naar betekenissen die 
de moeder als goddelijk symbool heeft in de Afro-Surinaamse cultuur. De 
moeder is niet alleen oerkracht en levengever, ze is bovenal beschermer van 
het leven. Louise is daarmee niet alleen loyaal aan haar moeder, ze verwijst 
tevens naar betekenissen die vergeleken kunnen worden met het beeld van 
moeder kip in Gwa Bakadam. Hier beschermt moeder kip haar kuikens en 
fungeert als een centrale figuur; zij is als drager en levengever verantwoorde-
lijk voor de problemen die haar kinderen tegenkomen. Het vrouwbeeld ach-
ter Gwa Bakadam is daarmee niet alleen de verbeelding van de beschermen-
de moeder, ze is ook beschermer van het leven die afhankelijk van de noden 
van haar kroost rollen kiest. In het verhaal van Louise treffen we daarvan 
voorbeelden aan als pleegmoeder, oppas-oma, slaapoma en onderwijzeres-
oma.  

                                                 
50 Winti wordt in dit levensverhaal opgevat als een bijzondere uitingsvorm van de Afro-Surinaamse 
cultuur. Opmerkelijk is dat bij geen van de drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in de 
levensverhalen is gezinspeeld op tekenen van pre-christelijke religie, zoals winti. Voor een uitgebreide 
beschrijving van winti (zie Eindnoten hoofdstuk 5). 
51 Wintigelovigen bezoeken de bonuman om in contact te treden met de wereld van de geesten. 
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Het spellied Gwa Bakadam verwijst daarmee naar twee niveaus van beteke-
nisgeving. De eerste is dat wij te maken hebben met een liefdevolle zorgzame 
moeder die haar (klein)kinderen wil beschermen. Nadere beschouwing laat 
zien dat bescherming van haar kroost niet alleen betrekking heeft op het 
recente moederschap, ook het verwijst naar betekenissen die de ‘mama’ heeft 
als goddelijk symbool in de Afro-Surinaamse winti. 
 
Hoewel ik aanvankelijk dacht dat de reizen van Louise uitsluitend in het 
teken stonden van zorgzaamheid en moederschap, hebben ze ook een func-
tie ten aanzien van transnationale associaties. Louise: ‘In de jaren negentig 
reis ik geregeld naar Suriname, midden jaren negentig zegt mijn dochter dat 
ze er weer gaat wonen. Ze had een baan gevonden bij het ministerie en ik 
ben met haar meegegaan. Ik wilde niet moederziel alleen in Suriname wonen 
en mijn kinderen in Nederland.52 Ik ben vijf jaar geleden teruggekomen, want 
daar [Nederland] is mijn huis en hier is mijn thuis. Als je ouder wordt, dan 
heb je het prima in Suriname. In Nederland zit je tegen vier muren aan te 
kijken en je kunt de deur niet uit.’  
Louise wil in eerste instantie niet gescheiden wonen van haar kinderen, zodra 
echter haar oudste dochter remigreert, verhuist zij mee. Nederland is daar-
mee haar huis, Suriname haar thuis. In het Afro-Surinaamse moederschap 
vervult de moeder een centrale rol bij de opvoeding en bescherming van de 
kinderen. Door de (klein)kinderen op meerdere plaatsen te verzorgen, lost de 
vertelster deze tweezijdige betrokkenheden op. Het volgende fragment ge-
tuigt hiervan:  
 

‘Ook heb ik hier [Suriname] twee kleinzonen van mijn dochter ge-
had. Enige jaren geleden komt ze  haar kinderen brengen als ze gaat 
wonen in Amerika. De broertjes zijn naar de lagere school gegaan en 
daarna naar de mulo. Afgelopen juli zijn ze weer vertrokken naar 
Nederland. De oudste is over naar de vierde klas, de jongste naar de 
derde klas. Nu wonen ze weer bij hun moeder in Den Haag, haar 
avontuur in Amerika was geen succes.’ 

 
In het geval van Louise zien we hoe noties van het Afro-Surinaamse moe-
derschap verknoopt worden met tweezijdige verbondenheden en 
(re)migratie. De vertelster reist aanvankelijk achter de kinderen aan om ze bij 
te staan bij de verzorging van de kleinkinderen. In een latere fase kiest ze 
voor remigratie en vangt de kleinkinderen op wanneer een dochter kiest voor 
een ‘Amerikaans avontuur’. Uit het vorenstaande wordt duidelijk hoe door 

                                                 
52 Hier bedoelt Louise: Ik ben na de dood van mijn echtgenoot weer naar Nederland gegaan omdat mijn 
kinderen er wonen. Moederziel alleen in Suriname heeft betrekking op het gescheiden wonen van haar 
kinderen nadat haar echtgenoot in Suriname is overleden. 
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(re)migratie tweezijdige verbondenheden ontstaan, maar tevens worden op-
gelost aan de hand van ‘roots’ en ‘routes’. 
Met het geven van aandacht aan de fosten prey Gwa Bakadam is sprake van 
een opmerkelijke gelijkenis tussen de reizen die de vertelster maakt en de 
inhoud van het spelliedje. Omdat reeds eerder is aangegeven dat deze aspec-
ten niet uitsluitend betrekking hebben op het moederschap maar ook verwij-
zen naar de loyaliteit van de vertelster voor haar eigen moeder, is gezocht 
naar een diepere betekenis. In winti is de moeder zowel baarmoeder als le-
vengever en beschermer van het leven zelfs tot na de dood. Hier lijkt de 
vertelster de rootsvoorstelling zelf te leven. Voorts  wordt het Afro-
Surinaamse moederschap zodanig ingevuld dat er sprake is van nabootsing 
en continuering. Haar rootsverlangen geeft Louise in dit verhaal vorm door 
nabij haar kinderen te zijn en ze te helpen bij de opvoeding. Achter het Afro-
Surinaamse moederschap ontdekten we daarom de notie van nabijheid. 
 
Indische zuster 
Midden jaren zeventig van de vorige eeuw werkt Louises echtgenoot twintig 
jaar in het Surinaamse onderwijs en heeft recht op Oost-Indisch verlof. Dit 
komt kortaf neer op twaalf maanden verlof hetgeen de meeste onderwijsge-
venden in Suriname benutten om met het hele gezin voor langere tijd naar 
Nederland te reizen. Omdat in veel gevallen de oudste kinderen van deze 
gezinnen dan al studeren in Nederland, komt het niet zelden voor dat na 
gezinshereniging nieuwe plannen worden gemaakt. Vaak willen alle kinderen 
in Nederland blijven vanwege studie- en loopbaanmogelijkheden, maar in 
deze jaren hebben ook weinig Afro-Surinamers vertrouwen in de economie 
van de jonge republiek. 
Louises echtgenoot beschikt over meerdere lesbevoegdheden en vindt daar-
om snel werk in het onderwijs in Amsterdam. Het gezin woont de eerste 
maanden in bij familie, maar betrekt snel daarna een eengezinswoning in 
Alkmaar. Nadat de kinderen naar school gaan en het huis aan kant is, slaat 
Louise op een ochtend de krant open en ziet een advertentie voor voedings-
assistente bij een verzorgingshuis in de buurt. Louise:  
  

‘Na enige maanden [in Nederland] zie ik een advertentie in de krant 
voor voedingsassistente. Ik schrijf een brief en word na een kort on-
derhoud met de directeur aangenomen [slaat op de tafel]. Ik ben de 
enige oudere medewerkster en de enige donkere (...) die dagen, ie-
dereen dweept met me. Ze noemen me Indische zuster naar die trein-
kapingen van toen.53 Snapt u, als voedingsassistente dus, werd ik de 
Indische zuster genoemd. Van die treinkaping van die Molukkers, 

                                                 
53 Op 2 december 1975 kaapten zeven militante Molukse jongeren uit Bovensmilde het treinstel 378 bij 
Wijster. Bij deze actie vielen drie doden; de machinist werd bij aanvang van de kaping gedood en twee 
passagiers werden geëxecuteerd. Na twaalf dagen werd de actie beëindigd en gaven de kapers zich over. 
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dus ze zeiden allemaal (...) tegen mij opschieten jij! Gelijk die hou-
ding. Maar ik zei, ik kom uit Suriname. Maar die Molukkers zijn toch 
ook donkeren, zeiden ze? Had je die afstand. Ik zeg nee hoor, ik 
kom uit Suriname. Ze dweepten allemaal met mij.’ 

 
Louise wordt voedingsassistente in een verzorgingshuis en is de enige ‘zwar-
te’ medewerkster. Hoewel zij weinig reflecteert op haar professionele functi-
oneren, geeft zij wel aan dat de bewoners tevreden zijn over haar functione-
ren. Nederland is in die periode in de ban van de Molukse treinkapingen, het 
is daarom onwaarschijnlijk dat de bewoners van het verzorgingshuis niet op 
de hoogte zijn van het verschil tussen Suriname en Indonesië. De ‘zwarte’ 
medewerkster wordt daarom abusievelijk een ‘Indische’ genoemd. 
Het lijkt haar in eerste instantie niet te deren, wel valt op dat zij belang hecht 
aan de waardering van de bewoners. Louise verkeert eigenlijk in een moeilij-
ke situatie. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Nederland is ‘zwart-
zijn’ op zijn minst beladen. En dat Louise geen deel uitmaakt van dat 
‘kwaad’, maakt zij duidelijk door onder meer te zeggen dat ‘iedereen met haar 
dweepte’.  
In dit fragment dreigt Louise ‘slachtoffer’ te worden van een conflict in de 
Nederlandse samenleving waar ze part noch deel aan heeft. Dit leidt tot een 
strijdige subjectpositie, wat de verteller opheft door verschillende onderwer-
pen met elkaar te verbinden. Zo verbindt Louise haar verzorgende kwalitei-
ten met vrouwelijkheid. En met het benadrukken dat ‘iedereen met haar 
dweepte’ verwijst zij naar de centrale verzorgingsrol in de Afro-Surinaamse 
cultuur. Verder ontkracht ze de relatie tussen zwart-zijn en slecht-zijn. Ach-
ter de Indische zuster schuilen in andere woorden meerdere invullingen van 
vrouwelijkheid, die zowel betrekking hebben op de Afro-Surinaamse cultuur 
als bijdragen aan de oplossing van de strijdige subjectpositie. 
 
Bescherming 
In de narratieve dimensie van dit levensverhaal waarin de opeenvolging van 
feiten en ervaringen zich op een specifieke wijze verhouden tot de dominan-
te representaties van vrouwelijkheid, ligt het accent op bescherming. Louise 
vervlecht bescherming met zorg en geeft daarmee betekenis aan zowel  indi-
viduele als symbolische invullingen van het moederschap. De moeder is als 
levengever en beschermer verantwoordelijk voor de (klein)kinderen en kiest 
afhankelijk van het soort ‘gevaar’ een specifieke rol. Voorts is er op aspecten 
sprake van intergenerationeel moederschap. Louise: ‘Daar begon voor mij 
een nieuwe taak, ik heb het graag gedaan omdat mijn moeder het ook voor 
mij heeft gedaan. Dat is de reden waarom ik heb gezegd, ik moet mijn kinde-
ren helpen. Ik bedoel met hun kinderen.’ De narratieve dimensie geeft daar-
mee vooral inzicht in de wijze hoe de verteller haar leven heeft opgeofferd 
om haar (klein)kinderen op dezelfde wijze te op te voeden en te beschermen 
als haar moeder deed voor haar. 
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Fictionalisering van het zelf als dimensie van de narratieve identiteit komt in 
dit levensverhaal tot uiting in het keyword nabijheid. Dit sleutelwoord ligt min 
of meer besloten in de wijze waarop Louise de publieke sfeer uitsluit en zich 
nagenoeg volledig richt op de privésfeer. Hoewel bescherming, zorg en na-
bijheid in dit levensverhaal nagenoeg samenvallen, reist Louise doelbewust 
verschillende keren achter de kinderen aan. Ook de strategische keuze voor 
haar laatste rustplaats in relatie tot de rol van moeder wijst op het grote be-
lang van de verteller in de nabijheid van haar (klein)kinderen te willen zijn.54 
Voorts ontdekten we belangrijke overeenkomsten tussen het gedrag van de 
verteller en het spellied Gwa Bakadam, dat verwijst naar een normatieve 
identificatie met een collectieve herinnering.  
Nadat Louise’s vader is overleden lezen we dat in de relatie tussen moeder en 
dochter twee zaken centraal staan: Louise moet financieel zelfredzaam wor-
den en moeder en dochter gaan een hechte samenwerking aan. Daarom 
wordt in de jeugd van Louise onder andere veel aandacht besteed aan het 
naar school gaan. In de avonduren maakt ze haar huiswerk waarschijnlijk aan 
de eettafel. Louise praat pas over ‘kennis krijgen aan een man’ wanneer ze de 
vierderang bezoekt. Zoals we eerder vernamen, past dit precies in het gedrag 
van nette Afro-Surinaamse vrouwen rond het midden van de vorige eeuw. 
Louise heeft dan immers haar zelfstandigheid bewezen en het is min of meer 
geaccepteerd met iemand uit te gaan. Na de vierderang vervult Louise haar 
districtsjaren en neemt haar moeder mee. Belangrijk hierbij is de voorberei-
ding op het moederschap. We zien hier een variant van het matrifocale huis-
houden: dochter zorgt voor het inkomen en moeder verzorgt de kinderen 
van een lievelingsnicht. Haar moeder wordt bedankt met de woorden: ‘Wat 
ik vandaag geworden ben, daaraan heeft zij meegewerkt (…). Met al die din-
gen heeft ze me bijgestaan, zelfs naar de districten ging ze met me mee.’ 
Nadat Louise in het huwelijk is getreden, werkt ze nog enige jaren als onder-
wijzeres en legt zich daarna toe op het gezin. Waarschijnlijk blijft ze werken 
totdat haar eerste dochter wordt geboren. Over haar echtgenoot zegt ze: 
‘Mijn man was een lieve vader, hij had zelfs geen vrienden (…) en wat we 
geworden zijn, had zijn zegen’. Verder vernemen we: ‘Hij [echtgenoot] be-
sluit dat we gebruik gaan maken van het verlof. We gaan naar Nederland 
waar onze oudste dochters dan al studeren’. Waarschijnlijk bepaalt haar echt-
genoot hoe dit verlof wordt ingevuld, wat kan duiden op een seksespecifieke 
rolverdeling binnen het huwelijk. Louise ervaart dat man en vrouw een een-
heid vormen. Over haar laatste rustplaats: ‘Ik wil na mijn overlijden naast 
mijn man begraven worden, mijn kelder is vlak naast die van hem. Zo was 
dat vroeger, ik denk dat het nog zo is. Als je man komt te overlijden, dan 
kom je vlak naast hem te liggen.’55 Na het overlijden van haar echtgenoot 

                                                 
54 Zie Eindnoten hoofdstuk 5. 
55 In Suriname is het nauwelijks gebruik om man en vrouw in hetzelfde graf te begraven. In de regel 
worden de partners naast elkaar begraven, de graven zijn dan gescheiden door een dunne strook grond.  
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kiest Louise voor haar kinderen en neemt de rol van grootmoeder op zich. 
Louise gaat als oma de kleinkinderen verzorgen wat we in veel Afro-
Surinaamse huishoudens van deze generatie tegenkomen. 
Betrokkenheden met Afro-Surinaamse herkomstdiaspora zien we in het 
geval van Louise terug door haar sterk conformerende gedrag aan de belang-
rijkste noties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. In haar jeugdjaren is dat 
het verkrijgen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, als echtgenote organi-
seert ze het huishouden en op oudere leeftijd assisteert ze haar dochters met 
de opvoeding van de kinderen. In dit gedrag domineren normatieve en re-
productieve identificaties: Louise wil een ‘goede’ moeder zijn en heeft het 
met plezier gedaan omdat ‘haar moeder het ook voor haar heeft gedaan’. We 
troffen verder belangrijke normatieve identificaties aan met de herkomstdia-
spora in Gwa Bakadam, waarin moeder kip haar kroost beschermd en nabij 
haar nageslacht wil zijn. Het zijn bescherming, zorg en nabijheid als invullin-
gen van vrouwelijkheid die Louise brengen naar Nederland en terugbrengen 
naar Suriname. 
In Nederland is sprake van een opmerkelijke functionele identificatie. Nadat 
het gezin in Alkmaar zijn draai gevonden heeft, gaat Louise werken als voe-
dingsassistente. Hoewel leeftijd in dit fragment een belangrijke rol speelt - 
omdat Louise daarmee verwijst naar de jaren die ze voor haar kinderen heeft 
gezorgd - benadrukt de verteller tevens dat ze door iedereen op handen 
wordt gedragen. Bewoners van het verzorgingshuis zijn echter niet bekend 
met de ‘zwarte medelander’ en in de media domineren de ‘Molukse treinka-
pingen’. Louise weerspreekt van Indonesische afkomst te zijn, maar dit 
maakt op de bewoners weinig indruk. In dit voorbeeld zijn twee zaken van 
belang. Ten eerste is het voor Louise belangrijk dat haar leeftijd in verband 
wordt gebracht met haar verzorgende kwaliteiten. Immers, oudere vrouwen 
in de Afro-Surinaamse cultuur zijn volleerde verzorgers. Ten tweede, omdat 
bewoners van het verzorgingshuis niet vertrouwd zijn met hun zwarte rijks-
genoten, wordt Louise de Indische zuster genoemd. Hiertegen protesteert ze, 
maar vergoelijkt het ook: ‘iedereen dweepte met me’. Waardering is belang-
rijker dan herkomst. Het is een treffend voorbeeld hoe Louise met behulp 
van transnationale associaties insluiting bewerkstelligt en gelijktijdig uitslui-
ting voorkomt: ze geeft invulling aan een belangrijke notie van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid (zorg) via ogenschijnlijke uitsluiting (Indisch) en 
buigt het om tot persoonlijke waardering (dwepen). 
In het verhaal van Louise komen weinig route-effecten voor, maar wel één 
die in relatie staat met haar identiteit. Nadat haar echtgenoot in Suriname is 
overleden en Louise haar grootste verdriet heeft verwerkt, vertrekt ze naar 
Nederland. Zij wil niet moederziel alleen in Suriname verblijven, terwijl haar 
kinderen aan de andere kant van de oceaan wonen. Na enige tijd vertelt haar 
dochter terug te willen naar Suriname. Louise verhuist mee. Na terugkeer 
komt zij in aanraking met de Vreemdelingendienst. Het route-effect is de 
feitelijke verbazing over de vragen die haar worden gesteld over haar natio-
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naliteit. Louise noemt daarom ook de geboorteplaatsen en -data van haar 
ouders, wat verwijst naar een belangrijke emotionele verbondenheid. Het 
nadrukkelijke verband dat de verteller legt tussen haar identiteit en die van 
haar ouders - samen met de plaatsen waar zij zijn geboren - bevestigt de 
emotionele relatie tussen geboortegrond en (voor)ouders. 

Portret van Conchita W. 

5.5 Levensverhaal 
Conchita heeft een heerlijke jeugd gehad in Suriname. Haar vader werkt 
aanvankelijk als onderwijzer, later wordt hij hoofd van een middelbare 
school. Het gezin is niet onbemiddeld; er is een dienstmeid voor het 
schoonmaken van groente en een nene56 voor de kinderen. Conchita heeft 
een broer en twee zussen en op het ruime erf staat ook de woning van haar 
opa waar een tante woont. De vertelster trouwt wanneer zij als onderwijzeres 
is afgestudeerd. Het jonge echtpaar vertrekt enige jaren daarna - het is dan 
1972 - naar Nederland omdat haar echtgenoot wil studeren aan de Universi-
teit. In Amsterdam worden drie kinderen geboren en wanneer de oudste naar 
de lagere school gaat, keren zij terug naar Suriname. 
Ik bezoek op zondag regelmatig de Duta Watjanakerk in de Wicherstraat en 
maak na enige tijd kennis met de bestuursleden. Ze vragen mij om beurten 
wat mij brengt naar Suriname, soms geef ik kort, soms uitgebreid antwoord. 
Tijdens een fundraising voor renovatie van het kerkdak - waar ik stapels twee-
dehands kleding verkoop - vraagt een zuster57 of ik nog op zoek ben naar 
Creoolse remigranten. Die avond hervind ik in de punt van mijn korte broek 
het stukje papier dat mij eerder die dag is aangereikt. Ik bel Conchita en ver-
neem dat zij van niets weet. Wij maken kennis op haar ruime balkon aan de 
rand van de stad. Haar levensgeschiedenis begint in de jaren veertig van de 
vorige eeuw en eindigt, zoals zij zegt, met het volmaakte liefdesoffer van de 
Here58 aan Suriname. 
 
Kwetsbaar 
‘Mijn vader was hoofdonderwijzer wat betekende dat hij de hoofdakte had, 
het hoogste dat je kon halen. Hij was daarvoor naar Nederland geweest want 
in Suriname kon dat niet. Later is hij hoofd geworden, eerst van een ulo-
school en daarna van een muloschool. We hebben het altijd goed gehad, we 
waren een middenstandsgezin en kwamen eigenlijk niet met de rest van het 
volk in aanraking. Ik herinner mijn jeugd als een prachtige tijd en een heerlijk 
leven. Ook hadden we een huishoudelijke hulp voor de hele dag. In Indone-

                                                 
56 De schrijfwijze is overgenomen uit Vaarwel Merodia (McLeod 1993). 
57 Gemeenteleden spreken elkaar aan met broeder en zuster. 
58 In dit verhaal wordt opvallend veel gesproken over de Here waar ik eerder God zou gebruiken. Ik blijf 
echter Here gebruiken omdat dit gangbaar taalgebruik is binnen de EBGS.  
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sië noemen ze dat een baboe, wij noemen het een nene. Dat is trouwens niet 
hetzelfde, een nene is een oudere vrouw die nog in traditionele dracht met 
hoofddoek en wijde rok gekleed ging. De dienstmeid was voor andere zaken, 
die maakte het huis en de groenten schoon. De nene kookte en zei tegen 
mijn moeder: “Je moet die kleine meid niet voor mijnheer laten koken”. Je 
ziet hoe de heer des huizes op een voetstuk werd geplaatst en met respect 
werd behandeld. Mijn moeder wilde als mijn vader thuiskwam alles op orde 
hebben. Je kon merken dat de vaderrol, de vadercultuur, voelbaar was. De 
nene leerde je wassen en dus met kleren omgaan. Ook leerde ze je waarden 
die onder het volk gegroeid zijn en je vreemd voorkomen. Ondertussen 
sprak ze Sranantongo met je. Ze heeft me een keer meegenomen naar d’r 
huisje waardoor ik zag hoe op een poptyi dyari59 werd gewoond, een erf met 
een paar woningen. Ze liet me zien hoe de bewoners met elkaar omgingen, 
wat ik niet kende omdat we een alleenstaande woning hadden. Op een bigi 
dyari moest je leren de vrede te bewaren, dus bepaalde dingen niet doen en 
niet zeggen. Dat kwam me vreemd voor, maar ik zag hoe die mensen leef-
den. Aan de andere kant zag je het goede van het kwetsbare, ze kenden el-
kaar allemaal en zorgden voor elkaars kinderen.  

Gat in de pom60 
Thuis waren we met zijn zessen, mijn ouders en vier kinderen. Ook waren er 
altijd anderen in huis wat een beetje gebruikelijk is in de Surinaamse gemeen-
schap. Bij ons woonden twee nichtjes in en het dienstmeisje. Het meisje 
vertelde een keer dat ze thuis armoedig woonde en ’s nachts de ratten moest 
wegtrappen uit de kamer. Ook zij heeft me meegenomen naar d’r huisje, een 
eenkamerwoning waar haar moeder woonde met vijf dochters. Alle kinderen 
die verder geboren werden sliepen op zolder waar je kwam via een gat in het 
plafond. 
We hadden thuis een redelijke vrijheid. Je mocht uitgaan maar dat deed je 
alleen in de vakantie. Na schooltijd kwamen we thuis, gingen aan tafel en 
daarna rusten. In de middag deed je iets voor jezelf, we lazen een beetje of 
maakten muziek. Daarna gingen we aan ons huiswerk. Je hoofdtaak was 
immers leren want je wilde naar Nederland. Daarmee bedoelde men, je wilde 
studeren en iets bereiken in de maatschappij. Dat is de wijze waarop we op-
groeiden, het zat eigenlijk continu in je hoofd. Daarbij bleef je niet achter, 
het zou toch wat worden als een broertje of zusje bij je in de klas kwam. Een 
verschrikkelijke gedachte. Ook nu nog bekommeren ouders zich om het 
schoolleven van hun kinderen, zeggen vaak dat ze moeten leren. Maar de 
omstandigheden zijn anders. Veel mensen zijn vanuit het binnenland naar de 
stad gekomen en moeten hosselen voor hun geld. Hun kinderen raken hier-

                                                 
59 Een poptyi dyari is een aantal kleine huizen op een erf, vaak eenkamerwoningen. Ook: speelplaats.    
60 Pom is een ovengerecht van geraspte pomtajer, kip, limoensap en zoutvlees.  
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door in de knel en versloffen hun schoolprestaties.61 Dit is meestal de reden 
waarom ouders hun kinderen niet naar school brengen. Het lijkt dan onver-
schilligheid, vaak is het schaamte.  
Wanneer mijn vader om vier uur ging lesgeven, kwamen de vriendjes en 
vriendinnetjes de tuin in en tekenden we djoel in het zand. Wel zorgden we 
ervoor wanneer hij terugkwam dat iedereen van het erf was en wij gebaad 
aan ons huiswerk zaten. Mijn moeder was toleranter, deed pappa wel voor-
stellen om water bij de wijn te doen. Het leukste was als de vakantie aanbrak 
en we met onze rapporten in de hand van school kwamen. Dan stond mijn 
moeder altijd gepakt in de gang om te vertrekken. Mijn ouders deden er tij-
dens deze vakanties alles aan het ons naar de zin te maken. Ook waren de 
familiefeestjes plezierig, ik herinner me dat we om de eigenaardigheden van 
ooms en tantes veel plezier maakten. Verder hadden we ondeugende neefjes 
die slimmigheden uithaalden. Dan viel plotseling het licht uit en riep ieder-
een: “Kortsluiting”. Intussen hadden wij dat gedaan en werd er flink gegraaid 
in de koekschaal. Tegen de tijd dat het licht weer aanging, zat er een gat in de 
cake en een gat in de pom. 
Thuis maakten we altijd muziek, mijn vader hield van muziek. Ook heeft hij 
het kerkkoor opgericht en speelde prachtig gitaar. Mijn zus en ik speelden 
piano, mijn broer was een slechte vioolstudent. Op zaterdagavond en zon-
dagmorgen was mijn vader bezig in de kerk met het koor, mijn moeder is 
veertig jaar kerkraadslid geweest. Ik herinner me goed onze kerstnachten van 
vroeger. We zongen dan bij de piano en wachtte tot je rondom de boom ging 
zitten. Er werden cadeautjes uitgedeeld en het waren nooit dure cadeaus, het 
was gewoon de sfeer. Ook dat je iets kreeg waarom je gaf, was uiteindelijk 
belangrijk. Bij ons op het erf stond de ouderlijke woning van mijn grootva-
der waarin een tante woonde. Dat was mijn moederszus en ze is heel belang-
rijk voor me geweest, een tweede moeder eigenlijk. Mijn moeder was soms 
streng, maar zij was altijd lief. Ze was ook heel godsdienstig en werkte bij de 
zending. Ze heeft ons veel bijgebracht, maar dat had je vroeger meer. Je 
werd niet alleen door je ouders opgevoed ook door mensen daaromheen. 
Deze tante was een dierenliefhebber die van poezen hield, ook verstopte ze 
stiekem een muis in huis. Wij wisten ervan en mochten altijd spelen met dat 
beest. Ja, die liefde voor dieren die hou je vast, dat gaat door in je leven.  
 
Nogal wiedes 
Ik ben naar de kleuterschool gegaan toen ik vier jaar was. Het was een parti-
culiere school gerund door de gezusters Alvarez die je op vijfjarige leeftijd 
zo’n beetje gereed maakten voor de muloschool. Op mijn vijfde begonnen 
we met rekenen, vormleer en het metriekstelsel. Je snapte er niet veel van. 

                                                 
61 De spreekster kan hier twee dingen bedoelen: de kinderen moeten meehelpen met geld verdienen 
waardoor hun schoolprestaties achterblijven. Of: de aandacht van de ouders voor de kinderen verslapt 
waardoor de schoolprestaties afnemen. 
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Hoe kan honderd centimeter ook een meter zijn? Hoe kan hetzelfde twee 
namen hebben? Aansluitend ging ik naar de achtklassige mulo waar kinderen 
liepen in de leeftijd van zes tot achttien jaar. Je keek op tegen die grote ke-
rels, maar ze hadden het ook voor het zeggen. Ik ben altijd naar een christe-
lijke school geweest, de stemming was er goed en oudere leerlingen pesten je 
niet. Toen ik in de vijfde klas zat, kwam de opdeling in lagere school en mu-
loschool. Aan het einde van het schooljaar deden we examen om terug te 
keren naar de mulo. Dan kwam je op de vierklassige mulo en startte in het 
eerste leerjaar. Het was een prettige tijd, de leerkrachten waren ook opvoe-
ders en het hield niet op bij de poort van de school. Ik had wel de situatie dat 
mijn vader hoofd was van die school, ik moest dus zo’n beetje het voorbeeld 
zijn in alles wat ik deed. Ook mijn handschrift, dan ging hij met mijn schrift 
de klassen langs en zei: “Dit is wat ik wil zien”. Wanneer vandaag de dag 
mensen zeggen dat ik een mooi handschrift heb, denk ik nogal wiedes. Dat 
mijn vader hoofd was van de school heb ik niet ervaren als een onverdeeld 
geluk, soms ben je namelijk het doelwit van pesterijen. Kinderen die hun 
grieven niet kunnen afreageren, nemen dan zijn dochter. Oké, het viel mee. 
Wel had men meer vat op de kinderen dan tegenwoordig, men deed meer 
met ze. Op mijn twaalfde werd er een koor gevormd van zesdeklassers, dan 
zongen we in de kerk en traden op. Op school kregen we veel Nederlandse 
en Europese vakken, Frans op zaterdagmorgen was een voorbereiding voor 
de mulo. Vanaf de eerste mulo kregen we Nederlands, Frans, Duits en En-
gels omdat nog steeds het plan bestond dat we in Nederland gingen stude-
ren. 
Waar ik later achterkwam, is dat leerkrachten ook leerlingen die het moeilijk 
hadden uit eigen zak ondersteunden. Bij het overlijden van mijn vader zijn er 
mensen naar me toegekomen die zeiden: “Weet je wat je vader voor mij 
heeft betekend? Ik heb door zijn hulp doorgeleerd. Ik kon met behoorlijke 
schoenen en kleren naar school omdat jouw vader tegen mijn moeder heeft 
gezegd: “Schrijf haar niet af. Ik betaal voortaan haar schoolgeld, haar boeken 
en kleren”. Ook in de districten namen leerkrachten kinderen in huis die het 
moeilijk hadden. Wanneer ze vanuit het district naar de stad kwamen, namen 
ze die kinderen mee. Toen ik zelf voor de klas stond en moest weten waar 
kinderen woonden, vertelden ze dat hun ouders in Nickerie woonden. Dan 
had een collega zich over zo’n kind ontfermd.62 Verder heb ik meegemaakt 
dat kinderen introkken bij een buurvrouw omdat ze daar vaak over de vloer 
kwamen. Dan zeiden ze: “Ik woon bij de buurvrouw maar mijn vader en 
moeder wonen ernaast”. Dat bleek geen unicum. Ook heb ik meegemaakt 
dat kinderen bij hun grootmoeder opgroeiden en dat de ouders dat bewust 
stimuleerden. Het kind wordt dan eigenlijk aan oma afgestaan want die kan 
niet alleen zijn. Die kinderen groeien dan op zonder broers of zusters en dat 
merk je; het worden eenlingen. Soms wordt het een Pietje Precies en dan 

                                                 
62 Conchita geeft later Engels op een middelbare school in Paramaribo. 



[- 112 -] 
 

vroeg ik of hij bij zijn oma woonde? In andere gevallen zie je dat oma bij 
dochter gaat inwonen. In ieder geval voorziet deze manier van leven in een 
ruim patroon van liefde voor de ander. Verder was het normaal dat je op 
straat terecht werd gewezen want iedereen was met je bezig. En je geeft geen 
brutale mond tegen een ‘tante’ die jou terechtwijst. Er was sprake van een 
geweldige sociale controle en groot respect voor ouderen. Dat merk je ook 
aan uitdrukkingen als bigi sma takki, waarmee men bedoelt zoals de ouderen 
het zeggen. Dat geldt zowel voor binnen als buiten de familierelatie. 

Generatie Surinamers 
Op school weet je dus heel goed dat je respect moet hebben voor de leer-
kracht en wanneer klachten gingen van school naar huis, was je de sigaar! De 
volgende morgen had je moeder je bij de oren beet en dat heeft goed ge-
werkt. Ik heb naderhand gezien hoe mensen van die school iets geworden 
zijn in de maatschappij, op goede plaatsen terechtgekomen zijn en dan denk 
je het heeft zijn nut gehad. Ik heb meegemaakt dat een jongen op de mulo-
school ziek werd en opgenomen moest worden. De leerkrachten hebben 
daarop besloten hem les te geven in het ziekenhuis. Later heb ik begrepen 
dat die dingen belangeloos werden gedaan, daar sta je pas bij stil als je naar 
het buitenland gaat. Als een beroep op je werd gedaan, begreep iedereen 
waar het omging en was je vanzelfsprekend bereid te helpen. Het was geen 
exceptie en het waren geen hoge salarissen die werden betaald. Het besef 
stond centraal; ik ben opvoeder en verantwoordelijk voor deze generatie 
Surinamers. Die zieke jongen zat op een christelijke school en heeft nader-
hand het diploma gehaald. Dit zijn belangrijke ervaringen waar je helemaal 
niet bij stil staat. 
Mijn vader was streng, maar daar had je niet zo’n last van. Het ging hem om 
orde in het leven, in je dagelijkse leven. Mijn ouders trokken samen één lijn, 
maar ik heb al gezegd dat mijn moeder makkelijker was in de omgang. Er 
was voldoende ruimte voor ontspanning, zeker in de vakantie mocht je daar 
volop van genieten. Mijn moeder was een toegewijde huisvrouw, ze maakte 
daar absoluut geen grapje van. Het eten moest op tijd klaar zijn, vader moest 
op tijd bediend worden, zijn kleren moesten op orde zijn. Dus voor mijn 
vader kwam een aparte wasvrouw die zijn witte boorden en witte pakken 
waste. Het zijn dingen die je meeneemt, dat je een taak hebt als vrouw en als 
moeder. Verder hebben we goede waarden geleerd, iedere zondagmorgen 
moest je naar de kerk en als je verzuimde kwam je de hele dag het zuinige 
gezicht van moeder tegen. Verslapen of buikpijn simuleren deden we niet, 
we gingen gewoon. Dus de kerkgang zat er in. Later leer je dat het daar niet 
om gaat, het gaat om het Woord en dat ga je pas kennen als de Here je op-
pakt en gaat leiden. 
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Maagdenhuis 
We hebben doorgeleerd en je blijft niet zitten want je bent erg gediscipli-
neerd. Ik was erg jong toen ik voor de klas stond en zelf kinderen moest 
opvoeden. Heel vroeg heb ik mijn man leren kennen, hij speelde djoel met 
mijn broer in de tuin. Ik was dertien toen ik dacht, dat is nou precies wat ik 
me voorstel bij een man. Mijn vader die ik het vertelde wees me direct terug 
naar mijn schoolboeken. We hebben samen doorgestudeerd en toen we offi-
cieel met elkaar gingen, hebben we samen gespaard. Ik was op mijn vieren-
twintigste afgestudeerd en op mijn drieëntwintigste hebben we ons verloofd. 
We zijn getrouwd nadat het huis was afgebouwd. De eerste jaren van ons 
huwelijk studeerden we door, maar de meeste opleidingen stopten op het 
niveau van MO-A of MO-B. Voor de universiteit moesten we naar Neder-
land. We hebben onze banen opgezegd en zijn naar Amsterdam vertrokken 
waar mijn man Nederlands ging studeren. Het was midden jaren zestig. Ons 
huis in Suriname hebben we verhuurd en in Amsterdam zijn we bij familie 
ingetrokken. Pas later zijn we op onszelf gaan wonen in een studentenflat. 
Het was nieuwbouw, een heel moderne flat en zeer aangenaam. Nederland is 
echt een land waar alles georganiseerd is, waar je nooit extra belasting betaalt 
en eeuwig geld terugkrijgt. De kinderen zijn er allemaal geboren, je bent er 
verzorgd van de wieg tot het graf. Ik was zeven maanden zwanger toen er 
iemand langskwam om te kijken of alles op orde was. Of de uitset gereed 
was, de inrichting van de kinderkamer. Ik was niet gewend dat men dat voor 
mij bepaalde, maar ik had alle begrip. Met zeven maanden moest alles gereed 
zijn, dus geen gedraaf in de achtste of negende maand. Ik kon van die orde-
lijkheid veel leren. Ook de postnatale zorg was goed, je kind krijgt een boekje 
waarin alle belangrijke data opgeschreven werden. Ik prees mezelf gelukkig 
dat ik in Nederland mijn kinderen kreeg. Ook de informatie die naar je toe-
komt is geweldig. Op televisie had je leerrijke programma’s zoals Brandpunt 
en Achter het Nieuws en de BBC met veel informatieve programma’s. Het was 
voor ons een nuttige tijd. 
Wat betreft de vriendenkring had men ons gewaarschuwd, maak het niet te 
gezellig. Daar hebben we inderdaad voor opgepast dat we niet de zoete inval 
gingen maken. Af en toe een bezoekje, maar zeker niet met regelmaat van de 
klok. We maakten ook kennis met Nederlandse studenten, het was de tijd 
van de bezetting van het Maagdenhuis. We konden ons dit verzet niet goed 
voorstellen als een land je zoveel aanreikt. Ik weet nog dat het in de flat een 
onzalige toestand was. Er waren meisjesstudenten die een week van huis 
waren, dat kwam niet voor in die tijd. Ze hokten dan samen en kwamen 
vreselijk vuil terug. Hun kleding kon zo gedumpt worden in de vuilniston. 
Vaak zeiden ze dan sorry, neem me niet kwalijk dat ik me niet gewassen heb 
afgelopen dagen. Het doel was even belangrijk. Ook had je de beweging van 
witte fietsen, bloemenkinderen, bijeenkomsten in het Vondelpark en com-
munes waar alles door elkaar rollebolde. Het kwam ons ondankbaar over, we 
vonden het afschuwelijk. Ergens stond op een muur geschreven: God Is 
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Dood.63 We konden zien wat een Nederlandse afkomst te bieden had, en wat 
je miste in de kolonie. We maakten veel mee dat we niet konden verenigen 
met onze cultuur waardoor het idee ontstond na de studie terug te keren. 
Mijn man meende dat het een clash zou worden tussen twee culturen. Hij 
vond het belangrijk dat onze kinderen voor ons herkenbaar zouden blijven, 
dat zou in Nederland niet het geval zijn. We lieten het rusten, maar het pakte 
uit zoals ik vreesde. 

Sigarettenpeuken 
We maakten in de studentenflat veel ongelukkige situaties mee en dachten 
wat heeft het voor geluk gebracht? Een studentenpaar waarvan de man stu-
deerde en de vrouw werkte kreeg ruzie omdat hij studentikoos wilde leven en 
zij op de centjes paste. Hij vertrok met een groep naar India waar ze in de 
yogawereld pot rookten en thee dronken. Na terugkomst kregen ze algauw 
ruzie, het vrouwtje werd in elkaar geslagen en liep daarbij een hersenschud-
ding op. Je gaat na zo’n ruzie kijken en komt in een vreselijke boel terecht. Je 
denkt dit is het ook niet, maar je hebt wél een Surinaamse opvoeding gehad 
en steekt je handen uit de mouwen. Voor je het weet, ben je matten aan het 
kloppen, kookt een soepie’ en verzamelt sigarettenpeuken.  
Een ander paar had studieproblemen. Beide waren student maar als manlief 
tentamens had, moest het vrouwtje zich geweldig inzetten èn voor hun kind 
zorgen. Als zij tentamens had, ging dat opeens verkeerd. Dat bracht enorme 
ruzies en dan veegden ze met elkaar de vloer aan. Al die moderne toestan-
den, het bracht niet veel. Het derde paar was heel modieus want ze genoten 
met volle teugen van de hoogconjunctuur. Hij had een uitzendbureau en zij 
verbleef als mannequin vaak in het buitenland. Ze waren tijden gescheiden 
waardoor ze uit elkaar groeiden. Tegen haar heb ik gezegd: “Je moet als 
vrouw je man dienen”. In mijn opvoeding was dat geïntegreerd. Ik wist als 
vrouw ga je inleveren en je geeft je man de gelegenheid. Op dat moment was 
me niet duidelijk dat die dingen in de Bijbel staan. Ook telt het gezonde ver-
stand, je moet het huwelijk heilig achten. Je gaat dienen en offers brengen. 
Veel alleenstaande studenten leefden er maar op los, ze hadden geen respect 
voor de huwelijksband en stonden gereed mannen te verleiden. Het was zo 
over de schreef. 
Ook kwamen studenten oppassen als wij een avondje uitgingen. En wanneer 
we met studenten spraken, ging het over de derde wereld. Dan spoorden ze 
elkaar aan, die suiker moet je niet kopen! Heel bewust koos je voor produc-
ten uit de Derde wereld. Ook moesten we de Provo’s bewonderen. Er waren 
mensen die echt protesteerden tegen het establishment, daar moest je hele-
maal voor zijn. We praatten mee maar dachten wel, jullie hebben het te goed. 
Een maatschappij ga je niet zomaar op zijn kop zetten want een buitenstaan-
der heeft respect voor die organisatie. Die heeft bewondering voor de wijze 
                                                 
63 In Die fröhliche Wissenschaft (Nietzsche 1882) komt verschillende keren de tekst ‘God is dood’ voor. 
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waarop het zaakje draait en nu wil een groepje dat omver gooien. Het was 
allemaal bourgeois en dat moest eruit. We konden ons daarmee niet vereni-
gen omdat we het tegenovergestelde kenden, gebrek aan alles. Gebrek aan 
deskundigheid, aan hulp, aan organisatie. Ook de wijze waarop het getorpe-
deerd werd speelde mee. We hebben altijd religie in ons leven gekend, zij het 
niet diepgaand. Als je dat in die tijd entameerde, zweeg men. Wel werden er 
uitspraken gedaan als Bijbelfreak of kerkhypocriet, dus houd je na verloop 
van tijd je mond. 
 
Torenset 
Eén van mijn vriendinnen interesseerde zich voor zaken die mij niet bezig-
hielden, ze keek bijvoorbeeld wat mensen uit de buurt bij de vuilnis zetten. 
Of als ze jarig werd, wie ze zou vragen en wat ze zou trakteren. Bij het geven 
van cadeaus keek ze eerst wat ze zelf had gekregen. Als ik daarvan iets zei, 
was ze beledigd. Wij Surinamers moeten elkaar accepteren, dat zijn de voor-
delen van de Surinaamse maatschappij met al die rassen en standen. Toen ik 
in Nederland kwam, wist ik niet wat ik meemaakte. Ik dacht dat het een volk 
was van eenheid en eensgezindheid. 
We waren inmiddels verhuisd en woonden op onszelf. We huurden een huis 
van een onderwijsorganisatie die flatwoningen had met uitkijk op een bin-
nentuin. Daarnaast was een huizenblok voor ouderen. Mijn vriendin en ik 
liepen op een ochtend terug van school en kwamen een ouder echtpaar te-
gen. De dame sprak ons aan en vertelde dat ze iedere dag nog een ochtend-
wandeling maakte. Mijn vriendin liep intussen door, ik praat met het echt-
paar en ze nodigt me uit. Mijn vriendin is intussen op loopafstand en roept: 
“Kom nou!” Ik rond het gesprek af en wanneer ik weer naast haar loop zegt 
ze: “Waarom moet je met die oude mensen praten? Je moet niet naar hun 
geklaag luisteren want ze hebben het goed”. Ik keek haar aan en vertelde dat 
we daarover niet hebben gesproken. Dat begrijp ik nou niet, er is zo weinig 
respect voor ouderen. Zeker wanneer je het bekijkt vanuit een cultuur waar 
ouderen worden begroet als een tante of oom. Dat kon ik haar niet uitleggen. 
In Nederland fietsen jongens altijd op de stoep, een oud heertje maakt een 
ochtendwandeling en die kereltjes draaien rondjes. Hij spreekt ze aan en zegt 
dat ze dat niet mogen doen. “Ouwe zak, houd je mond en hoepel op,” roe-
pen ze dan. Ook mijn man maakte zulke dingen mee in het onderwijs, je 
schrikt wat ze durven zeggen. 
Er zijn meer dingen die me hebben gestoord. Wij hadden bijvoorbeeld een 
torenset64 gekocht waar mijn man stapelgek mee was. Komt de buurjongen 
van beneden zeggen dat hij gezien heeft dat wij een nieuwe muziekinstallatie 
hebben gekocht. Wij vonden het vreemd want we hadden eigenlijk geen 
contact. Maar je wilt praktisch blijven, en mijn man zegt dat hij best mag 
kijken. Dan zegt die snotjongen: “Mijn vader heeft ook zo’n set, waarom 

                                                 
64 Muziekinstallatie waarbij de onderdelen gestapeld kunnen worden. 
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heeft u dezelfde gekocht?” Mijn man werd koud en zei: “Ben ik ooit bij jullie 
over de vloer geweest? Hoe haal je het in je hoofd?” En dan het roddelen. 
Wanneer beide vriendinnen van elkaar zijn, roddelt de één altijd over de 
ander: “Ik weet niet waar ze het van doet, hoor? Laatst is ze in Parijs geweest 
en heeft ook nog Duitsland bezocht?” Dat maakte ik vaak mee. Vooral als er 
iets was gekocht. Dat leefde erg. In Suriname als buurman een auto heeft 
aangeschaft, loopt iedereen uit. Dan mag hij uitleggen welke snufjes het ding 
heeft en dan hoor je roepen: “Piiaaa, wiiaaa, wiiaaa!”65 Dan maakt buurman 
met tante en oma een sierlijk ritje door de wijk en iedereen zal omkijken. 
Maar als de nood bij overbuurvrouw hoog is om nichtje naar het ziekenhuis 
te brengen, staat buurman ook klaar. Je twijfelt er gewoon niet aan, iedereen 
leeft mee met de ander. Die dingen stoorden me in Nederland en als ik daar-
over opmerkingen maakte, vatte men dat vijandig op. 
 
Academicus 
Eindelijk was er iemand bij wie ik les kon nemen. Ik had in Suriname de 
aktes Engels en Frans gehaald maar wilde in Nederland verder studeren. 
Frans was in Suriname als verplicht vak afgeschaft en werd alleen nog facul-
tatief op het Vrije Atheneum gegeven. Daarom ben ik met Engels doorge-
gaan. We hadden les op vrijdag en de docente vertelde dat we rustig moesten 
zijn. Een verdieping lager kwamen Jodenmensen samen. Ze had het vaak 
over Jodenmensen, ik dacht je hebt zeker verschillende soorten mensen?  
Toen we drie kinderen hadden en in Nederland de tijd begon van de ge-
sprekgroepen, gingen we nadenken over vertrek. Je had in die tijd groepen 
voor mishandelde jeugd, onbegrepen jeugd en voor alle categorieën waren 
opvanghuizen. Als je met je kind wilde praten, moest je contact opnemen 
met het maatschappelijk werk. In feite werd de opvoeding je uit handen ge-
nomen, vond de begeleiding buitenshuis plaats. Al die lieve dingen mochten 
ze je dus aandoen. Ook werden we gewaarschuwd geen rechtszaak aan onze 
broek te krijgen, dat waren dingen waar we ons niet mee konden verenigen. 
Mijn man vond als we in Nederland blijven, krijgen de kinderen een andere 
opvoeding en kun je ze niet meer aan de oren mee naar huis nemen. We 
wilden dat onze kinderen opgroeiden zoals wij, als tieners kun je dat niet 
meer doen. De kinderen waren zes, drie en een paar maanden toen we beslo-
ten terug te gaan. Het was 1972. Mijn man heeft contact gezocht met ver-
schillende tussenpersonen in Nederland en Suriname en duidelijk gemaakt 
dat we wilden remigreren. Voor we uit Nederland vertrokken, wist hij al waar 
hij zou werken. Ook waren de zaken voor de overtocht snel geregeld. Ons 
grote voordeel was dat we een eigen huis hadden en de huur niet van het 
salaris afging. In de jaren zeventig kreeg een academicus ongeveer 650 gul-
den Surinaams, dan kon je ’s middags nog iets bijverdienen. Een bijbaantje 

                                                 
65 Uitroep van waardering. 
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leverde ongeveer tweehonderd gulden op. Ik werkte in die tijd niet want ik 
had nog de baby. We moesten dus goed rekenen. 
Na terugkomst hebben we een paar maanden ingewoond, we lieten de wo-
ning opschilderen en moderniseren. De kinderen waren gek van Suriname. 
We hadden de tuin laten omrasteren met dennenbomen en mijn man heeft 
voor de kinderen schommels gemaakt. Ook kregen ze allemaal een hondje, 
dat was geweldig. En de tuin, vroeger moesten ze rekening houden met de 
benedenburen en lag er tapijt op de vloer om het geluid te dempen. Je gaat 
na aankomst hetzelfde doen als wat je in je eigen opvoeding hebt geleerd. Je 
gaat alles accepteren zoals het komt. De oudste twee zijn naar een particulie-
re school gegaan omdat kennissen zeiden, breng ze maar naar ons. Later zijn 
ze naar een openbare school gegaan, maar daar heerste te weinig orde. Ten-
slotte hebben we ze op een christelijke school gedaan waar ze werden opge-
voed zoals we gewend waren. We kregen het beter, we kochten een vrij 
nieuwe tweedehands auto waardoor we mobieler werden en ondertussen had 
ik een dienstmeisje voor iedere dag. In die tijd was mijn jongste nog thuis, 
maar omdat het meisje hielp, was het goed te combineren. Zo heb ik mijn 
studie afgerond. Na mijn MO-Engels ben ik gaan werken op een middelbare 
school. Mijn man en ik waren na schooltijd tegelijk thuis omdat ik de kinde-
ren met de auto haalde. Vaak begonnen de verhalen al vanaf school en gin-
gen ze door tot aan tafel. Na het eten, rusten en dan huiswerk. Mijn man had 
plezier in zijn werk en kon het goed vinden met zijn collega’s. Belangrijk is je 
opstelling; als je remigrant bent moet je geen betweter zijn. Doe gewoon je 
werk en als collega’s zien hoe leuk jij het doet, kun je dat uitleggen. Denk 
niet, de kennis die ik in het buitenland heb opgedaan, is direct over te plan-
ten. Het ging allemaal prettig en wat je kent ga je doen. Zo vond ik het be-
langrijk dat in de vakanties tijd voor elkaar werd vrijgemaakt, ik tekende zelfs 
in papa’s agenda aan wanneer het vakantie was. De zomervakantie brachten 
we door op een plaats waar gezwommen kon worden. We zijn naar Carolina, 
Albina, Republiek en Colakreek geweest, we deden het voor de kinderen 
maar voor ons was het ook geweldig. In die weken maakte je elkaar bewust 
mee, ik deed het omdat ik wist wat het betekende. Die jeugdherinneringen en 
ervaringen zijn heel waardevol en je wilt je kinderen hetzelfde geven. We 
maken ernst met studeren, maar er is ook tijd voor ontspanning. 
 
Geestelijke gezondheid 
Het zou niet eerlijk zijn als ik niet vertel dat God een grotere rol speelt in 
mijn leven dan vroeger. De kerkgang was toen een kwestie van opvoeding, 
daar hoorden normen en waarden bij. Wanneer je het woord kent, herken je 
de Bijbelse waarden in je opvoeding, dat is de originele rots. Door dit inzicht 
ga je schaven aan jezelf, maar je kent ook de beloning. In elke mensenmaat-
schappij moet je zorgen niet kwetsbaar te zijn door vast te houden aan het 
geloof. Zonder dat ben je een eitje wat onder een voetzool kan komen. 
Gaandeweg heeft God zich aan ons gemanifesteerd. Hij heeft gezegd dat je 
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niet hoeft te rekenen op wereldlijke bescherming, alleen op goddelijke be-
scherming. Als die [goddelijke bescherming] er niet zou zijn, zouden we 
allemaal strebers of kapitalisten zijn en ons alleen maar indekken. Ik zou 
geweldige stalen muren laten maken en alarmsystemen aanleggen, ook mijn 
kinderen zou ik verzoeken alleen invloedrijke vrienden te hebben. God heeft 
me echter laten zien, dit moet erbij en dat moet eraf, maar dan ben ik er voor 
je. Dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Mijn bescherming is com-
pleet en ik ben als het ware in een cocon gestopt. Ik hoef me niet druk te 
maken over mijn toekomst en omstandigheden. Hij [God] bewijst me dat. 
Hij heeft ook gezegd: “Dit zijn mijn voorwaarden en ik zorg voor de voor-
zieningen en de lichamelijke en geestelijke gezondheid.” 
Ik was altijd christen en had geen kerk, maar deze zekerheden worden je 
vanuit de Bijbel gegeven. Hij heeft ons doorgrond en zicht gegeven op die 
kennis via het woord. Wanneer er wordt gesproken over de Surinaamse dol-
lar, economische problemen of wat de statistieken ook aankondigen …we 
hoeven ons geen zorgen te maken. We doen geen stap in het duister en we-
ten precies waar we aan toe zijn. Hij [God] heeft ons dat bewezen. Alle stuk-
jes van de puzzel vallen in elkaar omdat je greep krijgt op je leven. Ik weet 
voor heil en zeker wanneer ik in Nederland was gebleven, was ik het geloof 
kwijtgeraakt. We gingen die kant al uit want we leefden in de wereld,66 we 
adopteerden die opvattingen onwillekeurig. Ook de kinderen lieten we mee-
deinen op de wereld, maar Hij riep ons terug. 
Dit is een godsdienstig land [Suriname] al is niet iedereen christen. Er is res-
pect voor een hoger wezen en dat brengt meerdere dingen met zich mee, zo 
is er respect voor elkaar. We hebben in dit land teveel meegemaakt dat de 
ene groep de andere beschuldigt, waar ze zichzelf schuldig aan maken. Ik 
denk dat we niet veel te bestrijden hebben, er zijn voldoende gelegenheden 
geweest waar we dat hebben gezien. Ik denk daarnaast dat het leven in deze 
gemeenschap alleen maar goed is zolang mensen de ruimte krijgen, maar het 
kan ook een Bijbelse achtergrond hebben. Want het is een vreedzame ge-
meenschap zolang de leiders maar het goede voorbeeld geven, we hebben te 
vaak het tegenovergestelde gezien. De huidige leiders denken nog behoorlijk 
etnisch, het heeft zelfs in kranten gestaan dat ministers alleen werknemers in 
dienst nemen die er identiek uitzien. Ik heb van de Here veel inzichten ge-
kregen, dat heeft me aan het denken gezet. Ik heb gezien wat de Here voor 
dit land heeft gedaan. 

Pinkstervuur 
De negers in Suriname klagen al geruime tijd over de misstanden van slaver-
nij. Ook in Nederland wordt er veel ophef over gemaakt. Er wordt van alles 
opgerakeld en men eist schadevergoeding voor wat 300 jaar geleden is ge-

                                                 
66 Stoffelijke en maatschappelijke bezigheden en genoegens. Tegenover het wereldlijk denken staat het 
geestelijk denken.  
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beurd. In Suriname leeft dat niet echt.67 En wat heeft de Here nu precies 
gedaan? Hij heeft met de negers dezelfde weg bewandeld als met de Joden, 
en men moet die dingen zien vanuit de optiek van de Bijbel. Hij heeft de 
negers uit de slavendienst van Afrika gehaald - vergelijk het met de Joden uit 
Egypte - en ze door de slavernij heen geleid zoals de Joden door de woestijn. 
In de woestijn heeft God gezorgd dat de Joden geloofsdiscipline kregen, ook 
al hadden ze nog hun afgodsbeeldjes. In de woestijn hebben ze ook geleerd 
om God te dienen, Hij verrichtte wonderen voor hun aangezicht. De negers 
hebben in slavernij meer ontvangen dan de Joden, want met het Pinkster-
vuur zijn de hernhutterzendelingen68 naar dit gebied gekomen. Ze hebben 
met ware zelfopoffering gewerkt onder de verschoppelingen van de wereld. 
Het is begonnen met de komst van Thomas, deze man is doodziek geworden 
en zelf slaaf geweest. Sint Thomas is daarna naar het Caribisch gebied gereisd 
en heeft het evangelie gebracht. Toen op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname 
werd afgeschaft, hebben de slaven niet hun houwer gepakt om koppen te 
snellen, ze hebben het Boek gepakt en zijn naar de kerk gegaan. Ik heb nooit 
gelezen dat op die dag rellen zijn uitgebroken en ik ben de laatste om te zeg-
gen dat dit het werk van mensen is geweest. Het is Gods werk geweest. Men 
onderschat dit offer van de negers want in de Bijbel staat: Als gij uw vriend 
zoekt, wat hebt u daarop voor? Maar als gij ook uw vijand zoekt, dan maakt 
het pas verschil. Gij zult dan volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader vol-
maakt is.69 Dit liefdesoffer om de vijanden te vergeven hebben ze gebracht, 
het waren immers de folteraars en moordenaars van het volk. God verbindt 
daaraan de waardigheid van de volmaaktheid.70 Hierna kon iedere immigratie 
plaatsvinden zonder rellen. Nooit heeft hier een bevolkingsgroep gezegd: 
“Wij waren er eerder en daarom is deze grond van ons.”71 
Vanaf toen konden immigraties in alle rust plaatsvinden en de mensen wer-
den altijd opgevangen. In de Tweede Wereldoorlog zijn hier Joden opgevan-

                                                 
67 Mildred Caprino over de herstelbetalingen van het Platform Slavernijverleden: “In Nederland moet 
men als Surinamer weer een ‘mangel’ ondergaan, zoals hun voorouders tijdens de slaventijd. Als Surina-
mer in Nederland sta je bloot aan constante kritiek, er is racisme waarmee je moet leren omgaan. Je wordt 
daardoor telkens herinnerd aan wonden van het slavernijverleden. Mensen als Berryl Biekman, voorzitter 
van het Platform Slavernijverleden en één van de initiatiefnemers van het slavernijmonument, hebben een 
strategie bedacht om zich te emanciperen. Als hun dat succes oplevert, waarom niet? Van mij hebben ze 
alle zegen. Wij hier in Suriname zijn op een plek gebleven waar het emancipatieproces al eeuwen plaats-
vindt. Men is er nog steeds mee bezig, maar op een rustigere manier” (De Randamie 2003a). 
68 Zie Geschiedenis der EBGS. 
69 Matteüs 5:48: Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Uitleg: ‘En hoe kunt u 
denken iets buitengewoons te doen, als u alleen uw kennissen groet? Dat doen de heidenen ook! U moet 
volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.’(NBG 2001:7). 
70 Johannes 13:34-35: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij 
ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt 
onder elkander. Uitleg: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 
moeten ook jullie elkaar liefhebben. Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn.’ (NBG 2001:110).   
71 Dit is een zeer mooie voorstelling van de werkelijkheid, en bovendien onjuist. In de geschiedenis van 
Suriname is op gezette tijden sprake van etnische spanningen vooral rondom vermeende achterstellingen 
die juist bij de komst van nieuwe groepen geaccentueerd worden (zie De Bruijne 2007: 14).   
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gen, eerst op Moengo, later in de stad. Er zijn verschillende groepen Joden72 
geweest die hier konden verblijven en een geweldige opvang hebben gehad, 
Jodensavanna73 uitgezonderd. Vorig jaar, een dag na Bevrijdingsdag, was op 
radio Hilversum een mevrouw aan het woord die vertelde dat ze één van de 
Joden was die als kind naar Suriname is gevlucht. Prins Bernard had gezegd, 
gaan jullie naar Suriname daar zal het beter zijn. Ze is met het gezin hier 
naartoe gekomen en zegt de oorlog niet gevoeld te hebben. Ze had hier de 
prettigste tijd van haar leven. Je ziet het Surinaamse volk is gastvrij. Het ge-
volg is als ze tussen nabestaanden een vijf mei herdenking bijwoont, ze haar 
mond niet durft open te doen. Haar moeder heeft hier later een pension 
geopend waarin ze moest helpen, tegelijkertijd bezocht ze de Hendrikschool. 
Ze zei: ”We hebben een heerlijke tijd gehad,” en ze heeft tot op de dag van 
vandaag veel Surinaamse vrienden. Ik blijf geloven dat de Here met dit vol-
maakte offer deze gemeenschap heeft gezegend. Ook had het hier hel en 
donder kunnen zijn met allerlei etnische oorlogen, maar de Here God heeft 
het behoed. Het is opnieuw een schenking.’ 

5.6 Thema’s 
Aanvankelijk is Conchita’s voornaamste verblijfsdoel in Nederland de studie 
van haar echtgenoot. Na zes jaar keert ze met een gezin terug naar Suriname, 
juist op het moment als het oudste kind de lagere school zal gaan bezoeken. 
In dit verhaal maken we kennis met een middenklasse gezin waar ‘een hulp is 
voor dag en nacht’, een wasvrouw de witte boorden van pappa komt stijven 
en de schoolvakanties in waterrijke gebieden worden doorgebracht. De op-
voeding van de vertelster verloopt gedisciplineerd, alle kinderen spelen een 
instrument en beseffen al vroeg dat ze later in de maatschappij ‘iets moeten 
worden’. Voorts is het gezin gelovig. 
In komende analyse zullen we zien hoe de christelijke noties voor een be-
langrijk deel bepalen op welke wijze de vertelster inhoud geeft aan haar le-
ven. Voorafgaand aan deze analyse zal ik beschrijven waarom de hernhutters 
al in de eerste helft van de 18e eeuw in Suriname voet aan land zetten en hoe 
ver hun invloed reikte ten aanzien van de huwelijks- en gezinsvoorstellingen 
van Surinamers. 
 
Korte geschiedenis der EBGS 
De Evangelische Broedergemeente (EBG) is één van de oudere protestantse 
kerken en vindt haar oorsprong in de wens van hervormer Johannes Hus om 
                                                 
72 Waarschijnlijk refereert de vertelster hier aan de Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Suri-
name zijn gekomen. 
73 Het bekendste savannegedeelte van Suriname is waarschijnlijk Jodensavanna, genoemd naar de eerste 
Portugees-Joodse immigranten die in de 17e eeuw naar Suriname kwamen en er aanvankelijk een bloeien-
de nederzetting vestigden. Tegen het eind van de zeventiende eeuw telde deze gemeenschap ongeveer 
zeshonderd leden. Jodensavanna bezat toen veertig plantages waar ongeveer negenduizend slaven werk-
ten. Vanaf 1770 gingen veel plantages failliet en trokken bijna alle Sefardisch-Joodse eigenaren naar de 
Sociëteitsgrond aan de Kwattaweg (vgl. Mulder 2005: 268). 
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de Bijbel, die in het Latijn geschreven was, te vertalen in de lokale taal van de 
Moravische en Boheemse broeders. Moravië en Bohemen waren toen delen 
van Tsjecho-Slowakije, het huidige Tsjechië. Hus wilde verder dat bij de 
Eucharistieviering niet alleen brood genuttigd werd, ook moest er wijn ge-
dronken worden. Door zijn vurige getuigenissen werden de ogen van dui-
zenden gelovigen geopend voor de waarheid van de Bijbel en het verlos-
singswerk van Christus. Het openlijk verkondigen van deze getuigenissen 
was niet mogelijk in het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Hus werd veroor-
deeld tot de ketterdood en ten slotte in juli 1415 in Konstanz verbrand. Zijn 
volgelingen werden vogelvrij verklaard en zwierven eeuwenlang rond. Een 
kleine groep die de strijd afwees en in stilte volgens de wetten van Christus 
leefde, vestigde zich in maart 1457 in het dorpje Künwald in Bohemen. Zij 
noemden elkaar broeders en zusters wat het begin inluidde van de Broeder 
Uniteit. De eerste synode werd gehouden in Lhotka in 1467 waar de Broe-
dergemeente haar eerste voorgangers koos. Zij gaven zichzelf de naam Uni-
tas Fratrum: eenheid der broeders. 
De EBG is in 1722 gesticht door Saksische rijksgraaf Nikolaus Ludwig von 
Zinzendorf und Pottendorf (1700-1760). Deze graaf was lutheraan, maar 
bood desondanks zijn landgoed aan wat de gelovigen na verloop van tijd 
Herrnhut zijn gaan noemen: onder de hoede van de Heer. Aanvankelijk was 
de verdeeldheid onder de hussieten groot omdat de gelovigen uit verschil-
lende streken kwamen. Zinzendorf heeft in het bijzonder door gebed en 
huisbezoek rust gebracht in deze groep. 
In de 18e eeuw kwam een grote zendingsdrang op gang. In 1732 gingen de 
eerste zendelingen vanuit Herrnhut naar Sint Thomas in het Caribisch ge-
bied, in 1735 arriveerden de eerste ‘broeders’ in de kolonie Suriname.74 Hun 
zending had aanvankelijk weinig succes omdat de plantagehouders en de 
gereformeerde kerk zich fel keerden tegen de ‘ketters’ uit Europa. Na enige 
jaren van tegenwerking kregen de hernhutters alsnog  toestemming het evan-
gelie onder de Indianen te prediken. Omdat in de jaren zestig van de 18e 
eeuw het gouvernement vrede had gesloten met twee groepen ‘weggelopen’ 
slaven, zagen de bestuurders wel heil de hernhutters toestemming te verlenen 
deze te kerstenen. De Aucaners lieten de zendelingen niet toe en daarom is 
een kleine groep bij de Saamaka begonnen. Bijna vijftig jaar zouden Moravi-
sche broeders prediken onder de marrons, succesvol waren zij echter niet 
(Hoogbergen & Ramsoedh 2002: 6). 
In 1767 kochten enkele Moravische broeders - waaronder Christoph Kersten 
- in de hoofdstad Paramaribo een groot stuk grond met een handelshuis. 
Omdat de handel floreerde namen ze slaven in dienst die ook gingen deel-

                                                 
74 Tussen 1735 en 1900 arriveren er in totaal 548 zendelingen in Suriname en Berbice: 299 broeders en 
249 zusters. De aanleiding om zendelingen naar dit gebied te sturen is een bezoek dat Zinzendorf in het 
voorjaar van 1736 brengt aan Holland. Hij spreekt er met de gebroeders Van Eijs die enige plantages 
bezitten in Berbice en hem vragen enkele broeders te sturen om aan de negerslaven het evangelie te 
brengen (Lenders 1996: 55). 
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nemen aan het godsdienstonderwijs dat ze verzorgden. Op hetzelfde erf - de 
plaats van de huidige Grote Stadskerk - bouwden de ‘broeders’ niet lang 
daarna de eerste slavenkerk waar tijdens het gemeenschappelijke Avondmaal 
dat jaar vrijen en slaven, witten en zwarten gezamenlijk om de tafel zaten 
(Helman 1968 in Hoogbergen & Ramsoedh 2002). 
In 1823 werd de Haagsche Maatschappij opgericht die ten doel had het 
christendom onder de heidenen in Suriname te bevorderen. Deze maat-
schappij kwam voort uit de Nederduitse gereformeerde kerk, maar koos de 
Broedergemeente als intermediair omdat zij zich als eerste ‘het lot der slaven’ 
had aangetrokken.75 Vooral door politieke druk uit het moederland was de 
tijd rijp voor een grootscheepse kerstening onder de slaven. Vanaf het eerste 
kwart van de 19e eeuw werden missie en zending onder de negerslaven toe-
gestaan met het doel ‘hen zedelijk en maatschappelijk te beschaven’. De toe-
stemming van de slavenhouders voor deze kerstening hield vooral verband 
met de verwachting dat christenen gehoorzamer zouden zijn dan heidenen. 
In 1835 predikten de Moravische broeders op 11 plantages in Suriname, 10 
jaar later op meer dan honderd plantages en bij afschaffing van de slavernij 
op honderdnegentig plantages in het volledige rijksdeel (ibid.: 7). 
In Suriname heeft men lange tijd veel respect gehad voor de EBG-
zendelingen. Ze brachten niet alleen het evangelie, maar leerden mensen ook 
een ambacht. Verder vertaalden ze de Bijbel in de taal van de slaven. Dit 
stuitte aanvankelijk op veel verzet van de slavenhouders, die overwegend 
hervormd waren. Voorts vonden veel blanken dat slaven niet hetzelfde ge-
loof mochten hebben als hun meesters. Het bekende Singi Boekoe76 stamt ook 
uit deze periode. Bij afschaffing van de slavernij in 1863 togen de eerste vrije 
slaven naar de Grote Stadskerk om God te danken, te loven en te prijzen.77 
Bekend is wanneer op 1 juli van dat jaar de Grote Stadskerk haar poorten 
opent, de eerste mensen al voor de deuren wachtten. Van oudsher is de 
Broedergemeente een zendingskerk. Momenteel heeft de Broedergemeente 
meer dan 1 miljoen leden en een wereldwijd vertakt netwerk. 
 
Huwelijksstrijd 

                                                 
75 Door steun van leden van de Haagsche Maatschappij in Nederland en Suriname en door medewerking 
van het gouvernement kreeg het godsdienstonderwijs een geweldige stimulans. Vanaf 1825 werd door de 
hernhutters in de hoofdstad begonnen met het geven van onderwijs. Dagelijks werd er lesgegeven in het 
kerkgebouw. Dit onderwijs was kosteloos voor slavenkinderen. Ze kregen les van een broederonderwijzer 
die speciaal met deze taak werd belast. De kinderen leerden lezen en werden bekend gemaakt met de 
‘waarheden’ van het geloof en de Bijbelse geschiedenis. Bij het leesonderwijs werd gebruik gemaakt van 
een methode die op de Engelse zendingsscholen in zwang was: op kartonnen kaarten stonden alle letters 
van het alfabet groot afgedrukt. De leesboeken waren gedrukt in het Sranantongo en gemaakt op kosten 
van het Engels Bijbelgenootschap in Londen en later de Haagsche Maatschappij (Lenders 1996: 263). 
76 Boek met lofprijzingen en gezangen. 
77 ‘Tegen alle verwachtingen in bleef alles rustig en kalm in de stad en op de plantages. Dit was voor een 
groot deel te danken aan de hernhutters en de katholieken die hun volgelingen zorgvuldig op hun bevrij-
ding hadden voorbereid en hadden besloten de dag ‘in alle beschaving’ plechtig in de kerk te vieren.’ 
(Lenders 1996: 291). 
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Hoewel de hernhutters in de 18e en 19e eeuw in Suriname een verwoedde 
zedelijkheidsstrijd voerden, was het resultaat gering. Over het denken over 
en beleven van seksualiteit en man-vrouw-relaties bestond een wezenlijk 
verschil tussen de bekeerlingen en zendelingen. Binnen de Surinaamse sub-
culturen was namelijk ruimte voor alternatieve relatievormen. Mannen en 
vrouwen konden eenvoudig afwijken van het beeld dat de dominante cultuur 
hen voorhield. Zo waren zij vertrouwd met meerdere huishoudvormen dan 
alleen het westerse kerngezin. Ook van de westerse genderrol - die een mo-
nogame duurzame relatie met één persoon van de andere sekse voorschrijft - 
kon worden afgeweken omdat er meerdere alternatieven waren (Lenders 
1996: 406). Daarbij werd seksuele vrijheid positief gewaardeerd en een vrijere 
seksualiteit in tegenstelling tot de christelijke opvatting niet als zondig gezien. 
Binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap waren mannen niet verantwoorde-
lijk voor hun vrouw(en), en bezaten evenmin het monopolie over seksuali-
teit. De ‘natuurlijke’ volgzame passieve vrouw kende men in deze gemeen-
schap dan ook niet. Vrouwen namen initiatieven tot relaties en voerden con-
trole over hun eigen lichaam en over hun seksualiteit. Waarschijnlijk hadden 
Afro-Surinaamse vrouwen ook de mogelijkheid een vrouwelijke levenspart-
ner te kiezen (Wekker 1994). Het overgrote deel van de bekeerlingen toonde 
zich dan ook niet bereid een christelijk huwelijk te sluiten (Lenders 1996). 
Mannelijke bekeerlingen hadden minder bezwaar tegen het huwelijk dan 
vrouwelijke bekeerlingen, omdat het hun legale macht zou geven over vrouw 
en kinderen. Vooral vrouwen protesteerden tegen het opleggen van een wes-
terse genderrol en een westers gezinsmodel, zij hadden immers het meest te 
verliezen. Het christelijke huwelijk en gezinsmodel zouden veranderingen 
teweegbrengen in de man-vrouw-verhoudingen, daarbij zou de vrouw macht, 
zelfbeschikking en autoriteit moeten inleveren. Lenders: ‘Een kerngezin en 
een monogame relatie zouden hen in een geïsoleerde positie brengen, eco-
nomisch afhankelijk en onmondig maken, onder de autoriteit van hun echt-
genoot stellen, seksuele passiviteit voorschrijven en het recht om zelf een 
relatie te beëindigen. Kortom, vrouwen zagen in het christelijk huwelijk een 
nieuwe vorm van slavernij.’ (ibid.: 407). Ook in de twintigste en eenentwin-
tigste eeuw is men in de hernhutterkerk in Suriname er niet in geslaagd het 
merendeel van de Afro-Surinaamse bekeerlingen te bewegen tot een christe-
lijk huwelijk. Wel vindt de hernhutterse traditie bij middenklasse gezinnen 
veel navolging, onder meer omdat de oriëntatie van deze klasse gericht is op 
West-Europa.  
 
Centraal in deze traditie staat het overdragen van het geloof in God. Kinde-
ren moeten vertrouwd gemaakt worden met Gods aanwezigheid in het leven 
en een relatie met de Here opbouwen. Het is vanzelfsprekend dat de ouders 
hen daarin voorgaan en daarbij hun eigen geloof centraal stellen. Verder 
moeten kinderen vertrouwd gemaakt worden met de kracht van Gods 
woord. In deze christelijke opvoeding is het daarom belangrijk dat het per-
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soonlijke geloofsleven van de ouders een voorbeeld is voor de kinderen. 
Iedere dag dient er tijd vrijgemaakt te worden voor de overdracht van Gods 
woorden en waarheden, verder moeten kinderen leren lezen uit de Bijbel. 
Voor zeer kleine kinderen is er daarom de peuter-Bijbel, voor tieners de 
jeugd-Bijbel. Ouders leren hun kinderen bidden, in samenzang zullen de 
kinderen dan de vreugde van de Here ervaren. Aan tafel tijdens de maaltijden 
en bij het naar bed gaan lezen de gezinsleden uit de Bijbel. Voorts is het 
verstandig met elkaar te praten over wat er staat. Aan de basis van de christe-
lijke opvoeding staat God: God is onze Schepper; God is onze Verlosser; 
God is Liefde; God is Almachtig. Kinderen leren met andere woorden hoe 
ze bescherming en veiligheid van God kunnen krijgen, hoe je tot Hem kan 
komen en een diepe relatie met Hem kan opbouwen, en hoe Hij je in alle 
aspecten van het leven kan bijstaan (SBT 2003: 4). 

Heilig huwelijk 
Conchita woont in de tweede helft van de jaren zestig in Amsterdam in een 
studentenflat waar de meerderheid van de bewoners radicale en anti-
religieuze opvattingen heeft over het huwelijk. Het is de tijd van Provo, sla-
pen in het Vondelpark, bloemenkinderen, pot roken, witte fietsen en vrije 
seks. Conchita vertelt veelvuldig over de gesprekken met de bewoners. In 
onderstaand fragment laat zij ook iets los over haar opvattingen: 
 

‘Ze waren tijden gescheiden waardoor ze uit elkaar groeiden. Tegen 
haar heb ik gezegd: “Je moet als vrouw je man dienen”. In mijn op-
voeding was dat geïntegreerd. Ik wist als vrouw ga je inleveren, en je 
geeft je man de gelegenheid. Op dat moment was me niet duidelijk 
dat die dingen in de Bijbel staan. Ook telt het gezonde verstand, je 
moet het huwelijk heilig achten. Je gaat dienen en offers brengen.’ 

 
Conchita verklaart het huwelijk heilig en heeft duidelijke opvattingen over de 
man-vrouw-verhouding daarbinnen. Omdat Conchita’s ideeën over het hu-
welijk en gezin sterk afwijken van de ideeën van de studenten, wordt de bui-
tenwereld niet alleen als ‘werelds’ ervaren, ook vinden ze weinig aansluiting 
en ontstaan er gevoelens van isolement. ‘We hebben altijd religie in ons leven 
gekend, zij het niet diepgaand. Als je dat in die tijd entameerde, zweeg men. 
Wel werden er uitspraken gedaan als Bijbelfreak of kerkhypocriet.’ Ook an-
dere confrontaties met de publieke sfeer geven het jonge paar de indruk dat 
hun ideeën niet of onvoldoende aansluiten bij de heersende opvattingen. 
‘Ergens stond op de muur geschreven: God Is Dood.’ Niet veel later verne-
men we dan ook dat haar echtgenoot voorstelt terug te keren naar Suriname. 
 
Hoewel de aanleiding voor remigratie vervreemdingsangst lijkt en het echt-
paar zich onvoldoende herkent in de heersende normen en praktijken van 
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studenten, spelen er op socio-symbolisch niveau nog andere redenen mee. 
Hier is sprake van terugkeer naar het land van herkomst omdat de ‘Here er 
zijn kinderen wil hebben’. Conchita: ‘Ik weet voor heil en zeker wanneer ik 
in Nederland was gebleven, was ik het geloof kwijtgeraakt. We gingen die 
kant al uit want we leefden in de wereld, we adopteerden die opvattingen 
onwillekeurig.’ Nederland wordt in dit fragment voorgesteld als een volledig 
vercommercialiseerde wereld waar alleen status, macht en geld telt. Een gees-
telijk leven en de aanwezigheid van God zal er niet worden aangetroffen. 
Conchita: ‘God heeft me echter laten zien, dit moet erbij en dat moet eraf, 
maar dan ben ik er voor je. Dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Mijn 
bescherming is compleet en ik ben als het ware in een cocon gestopt’. De 
vertelster impliceert hier met andere woorden: God heeft me geroepen en zal 
me voorzien. Later zullen we zien dat hierachter een belangrijk rootsverlan-
gen schuilt - te willen leven in een door God gezegend land. Religie en huwe-
lijk vallen daarmee in dit verhaal op belangrijke punten samen. Alvorens 
hierop in te gaan moeten we stilstaan bij de effecten die reductie van het 
ouderlijk gezag op de verteller hebben. 

Autoriteit 
Conchita is getrouwd in 1965. Het jonge echtpaar bezit net een mooie wo-
ning als ze vertrekken naar Amsterdam. Suriname heeft in die jaren nog geen 
universiteit, alleen juridische en geneeskundige opleidingen. In 1968 wordt 
de Universiteit van Suriname opgericht waar aanvankelijk een beperkt aantal 
vakken wordt gedoceerd. 
Het zijn buitengewoon onrustige tijden in de Nederlandse hoofdstad. Er 
vinden veelvuldig protestdemonstraties plaats, waarbij demonstranten de 
confrontatie met de autoriteiten niet schuwen en zelfs uitlokken. De jeugd 
maakt aanhoudend bezwaar tegen onrecht, uitbuiting, misstanden en onder-
drukking. Conchita’s echtgenoot vindt snel na aankomst een baan in het 
onderwijs. Hij maakt dingen mee in de klas die in Suriname ondenkbaar zijn. 
In komende fragmenten spreekt de vertelster over haar gevoelens in Neder-
land en Suriname. De fragmenten zijn gekozen omdat ze het contrast laten 
zien tussen beide samenlevingen. 
 
Nederland 

‘Ook had je de beweging van witte fietsen, bloemenkinderen, bijeen-
komsten in het Vondelpark en communes waar alles door elkaar rol-
lebolde. Het kwam ons ondankbaar over, we vonden het afschuwe-
lijk. (..) We konden zien wat een Nederlandse afkomst te bieden had, 
en wat je miste in de kolonie. We maakten veel mee dat we niet 
konden verenigen met onze cultuur (..).’ 

 
Suriname 
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‘Het ging allemaal prettig en wat je kent ga je doen. Zo vond ik het 
belangrijk dat in de vakanties tijd voor elkaar werd vrijgemaakt, ik 
tekende zelfs in papa’s agenda aan wanneer het vakantie was. De 
zomervakantie brachten we door op een plaats waar gezwommen 
kon worden. We zijn naar Carolina, Albina, Republiek en Colakreek 
geweest, we deden het voor de kinderen, maar voor ons was het ook 
geweldig. In die weken maakte je elkaar bewust mee, ik deed het 
omdat ik wist wat het betekende.’  

 
Het tweede fragment laat zien hoe de vertelster gericht is op de reproductie 
van het opvoedingsideaal. Haar echtgenoot wordt ‘papa’ genoemd en omdat 
hij deel uitmaakt van het gezin, wordt in zijn agenda bijgehouden wanneer 
het vakantie is. Hierin herken ik Gwa Bakadam als opvoedingsideaal, waarbij 
de moeder het middelpunt vormt van het huishouden, de kinderen worden 
beschermd en pappa moet bij ‘alles’ worden betrokken. Voorts benadrukt de 
vertelster het belang de kinderen op eenzelfde wijze groot te brengen als hun 
ouders - dezelfde dingen in dezelfde omgeving. Conchita en haar echtgenoot 
keren terug naar Suriname en realiseren daarmee twee doelen: het opvoedin-
gideaal wordt ge(re)produceerd en het gezin hoeft niet langer te leven in een 
land waar christelijke waarden met voeten worden getreden. Hoe 
(on)christelijk was Nederland eigenlijk in die periode? 
 
Het is de tijd van Provo. Deze vooral Amsterdamse beweging uit de jaren 
zestig van de vorige eeuw kan worden gezien als een opleving van geweld-
loos anarchisme en werd vooral zichtbaar door het provoceren van de geves-
tigde autoriteiten. In de beginselverklaring stond onder meer: ‘Provo ziet 
zich voor de keus gesteld: desperaat verzet of lijdzame ondergang. Provo 
roept op tot verzet waar het kan. Provo ziet in dat het de uiteindelijke verlie-
zer zal zijn, maar de kans deze maatschappij nog eenmaal hartgrondig te 
provoceren, wil het zich niet laten ontgaan.’ Vaak werden de autoriteiten 
door middel van simpele provocaties uitgelokt tot gedrag dat veelal veel 
weerstand opriep bij de bevolking. Een bekend voorbeeld hiervan is het 
uitdelen van krenten op straat door de studente Koosje Koster, waarop ze 
door de Amsterdamse politie werd gearresteerd en opgesloten. Een tweede 
voorbeeld is het demonstreren met witte lakens nadat de burgemeester van 
Amsterdam onder andere de leuze ‘Vrijheid van Meningsuiting’ verboden 
had. Omdat de demonstranten met onbeschreven lakens werden gearres-
teerd, toonde dat aan dat het demonstratierecht door de autoriteiten niet 
werd gerespecteerd. Het ‘provotariaat’ is een mengeling van straatjeugd, 
studenten en artistiekelingen en kan beschouwd worden als een revolutionai-
re beweging in een situatie waarin het ‘proletariaat’ door toenemend bezit 
haar opstandige potentie had verloren. Inhoudelijk was de beweging vooral 
bezig maatschappelijke vraagstukken aan de kaak te stellen en daar ludieke 
oplossingen voor te verzinnen. Provo’s waren voorstanders van de vrije 
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liefde, hadden een grote interesse voor ecologie en milieu en zagen de stad 
als een oord van emancipatie. Ze waren voor vernieuwing van kunst, het 
afbreken van autoriteit en toename van democratisering. Hun duurzaam 
gebleken succes was het afbreken van autoriteit in Nederland. Met veelal 
ludieke acties hebben ze het fundament gelegd voor democratiseringsbewe-
gingen die in de jaren zeventig tot bloei kwamen. Voorts waren ze een be-
langrijke motor achter de politieke en culturele vernieuwingen in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw. Ook internationaal hadden ze invloed, 
waaronder bij het oproer in Parijs in 1968 (wikipedia.nl\provo). 
 
Als hechte eenheid vormen Conchita en haar echtgenoot waarschijnlijk een 
bijzondere verschijning in die jaren. Naast studeren sticht het echtpaar een 
gezin, wat opnieuw ‘eenlingen’ van ze maakt. Wanneer bovendien de over-
heid de zeggenschap van ouders over kinderen gaat beteugelen, is de verwar-
ring compleet. Conchita: ‘Als je met je kind wilde praten, moest je contact 
opnemen met het maatschappelijk werk. In feite werd de opvoeding je uit 
handen genomen.’ Dit fragment toont treffend aan hoe haar denkbeelden 
over opvoeding, ouderschap en religie botsen met de Nederlandse waarden. 
Conchita wil haar kinderen in gezinsverband opvoeden met christelijke voor-
stellingen, respect en ouderlijk gezag. Daarover leggen deze Afro-Surinaamse 
ouders geen verantwoording af. Wanneer de vertelster constateert dat Neder-
landse waarden en praktijken in sterke mate afwijken van haar persoonlijke 
denkbeelden - en de verwijdering tussen ouders en kinderen zal toenemen als 
gevolg van deze wereldse omgeving - is de tijd rijp terug te keren. 
 
Dienen & offers brengen 
In de narratieve dimensie van dit levensverhaal waarin de opeenvolging van 
feiten en ervaringen zich op een specifieke wijze verhouden tot belangrijke 
representaties van vrouwelijkheid, zagen we een grote vereenzelviging met 
christelijke waarden. In Conchita’s verhaal lezen we hiervan meerdere voor-
beelden. Conchita: ‘Je ziet hoe de heer des huizes op een voetstuk werd ge-
plaatst en met respect werd behandeld. Mijn moeder wilde als mijn vader 
thuiskwam alles op orde hebben. Je kon ook merken dat de vaderrol, de 
vadercultuur, voelbaar was’. En: ‘Mijn moeder was een toegewijde huis-
vrouw, ze maakte daar absoluut geen grapje van. Het eten moest op tijd klaar 
zijn, vader moest op tijd bediend worden, zijn kleren moesten op orde zijn.’ 
Het christendom stelt dat de man de priester is van het gezin, hij wordt op 
een voetstuk geplaatst en de vrouw dient haar man te volgen. 
De fictionalisering van het zelf als tweede dimensie van de narratieve identi-
teit komt in dit levensverhaal dan ook tot uitdrukking in religieuze kern-
woorden. Conchita’s keywords hebben overwegend betrekking op de plaats en 
functie van de vrouw binnen de praktijk van het traditionele christelijke hu-
welijk en kunnen worden samengevat met ‘dienen en offers brengen’. Con-
chita: ‘Je moet als vrouw je man dienen. In mijn opvoeding was dat geïnte-
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greerd.’ Wanneer Conchita in de tweede helft van de jaren zestig in de roeri-
ge hoofdstad woont, vernemen we hoe radicale en anti-religieuze opvattin-
gen van studenten haar verontwaardigen. De vertelster meent dat het huwe-
lijk een door God ingestelde orde is, waaraan ze zich volledig wil conforme-
ren. Ook uit andere ervaringen met de publieke sfeer vernemen we dat de 
vertelster veel onbegrip ervaart bij het uitdragen van haar ideeën over het 
huwelijk en gezin. Conchita: ‘We maakten veel mee dat we niet konden vere-
nigen met onze cultuur waardoor het idee ontstond na de studie terug te 
keren. Mijn man meende dat het een clash zou worden tussen twee culturen.’ 
De religieuze dimensie maakt de configuratie in het verhaal complex. Onder-
scheid moet worden gemaakt tussen een christelijke, een sociale en een per-
soonlijke realiteit. De christelijke realiteit wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de relatie die de vertelster heeft met de Here, de Nederlandse 
sociale realiteit heeft overwegend betrekking op de radicale normen van stu-
denten die niet stroken met de opvattingen van de vertelster. In de persoon-
lijke realiteit domineert het overdragen van Afro-Surinaamse gezinswaarden, 
waarachter een opvoedingsideaal schuilgaat. Achter de christelijke realiteit 
schuilt verder een belangrijke betrokkenheid met de herkomstdiaspora. 
Wanneer de vertelster terug is in Suriname zegt ze: ‘Het ging allemaal prettig 
en wat je kent ga je doen. Zo vond ik het belangrijk dat in de vakanties tijd 
voor elkaar werd vrijgemaakt, ik tekende zelfs in papa’s agenda aan wanneer 
het vakantie was.’ En: ‘In die weken maakte je elkaar bewust mee, ik deed het 
omdat ik wist wat het betekende.’ Conchita en haar echtgenoot geven hun 
kinderen een soortgelijke opvoeding als zijzelf hebben gehad. Andere be-
trokkenheden met de herkomstdiaspora hebben in dit levensverhaal vooral 
betrekking op de positie van de vrouw en angst voor vervreemding. Conchi-
ta was naar Holland vertrokken omdat haar echtgenoot wil studeren en zij 
hem daarin moet volgen. Conchita: ‘Ik wist als vrouw ga je inleveren en je 
geeft je man de gelegenheid. Op dat moment was me niet duidelijk dat die 
dingen in de Bijbel staan.’ Voorts sticht het echtpaar een gezin en voeden de 
kinderen christelijk op. Wanneer Conchita en haar echtgenoot ontdekken dat 
hun opvoedingsideaal sterk afwijkt van de heersende opvattingen en praktij-
ken in Nederland, riskeren ze met een langer verblijf vervreemding van hun 
kinderen. Hoewel meerdere betrokkenheden met de herkomstdiaspora wor-
den geuit, domineert het belang dat de verteller hecht aan de reproductie van 
Afro-Surinaamse gezinswaarden. 
 
De identificaties met de herkomstdiaspora zijn overwegend normatief van 
aard en geconcentreerd rond respect, gezag en autoriteit. Conchita: ‘Mijn 
man vond als we in Nederland blijven, krijgen de kinderen een andere op-
voeding en kun je ze niet meer aan de oren mee naar huis nemen. We wilden 
dat onze kinderen opgroeiden zoals wij, als tieners kun je dat niet meer 
doen.’ En: ‘Je gaat na aankomst hetzelfde doen als wat je in je eigen opvoe-
ding hebt geleerd. Je gaat alles accepteren zoals het komt. De oudste twee 
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zijn naar een particuliere school gegaan omdat kennissen zeiden, breng ze 
maar naar ons. Later zijn ze naar een openbare school gegaan, maar daar 
heerste te weinig orde.’ De waardering voor Nederland heeft betrekking op 
de organisatiegraad. Conchita: ‘We praatten mee maar dachten wel, jullie 
hebben het te goed. Een maatschappij ga je niet zomaar op zijn kop zetten 
want een buitenstaander heeft respect voor die organisatie.’ 
 
In het verhaal van Conchita komt een belangrijk persoonlijk route-effect 
voor dat voor een groot deel verband houdt met het geloof van de verteller. 
Nadat Conchita en haar echtgenoot in Amsterdam komen wonen, lijkt het 
gezin er zich te willen vestigen. Maar gedurende haar verhaal vernemen we 
dat de verteller er nooit helemaal gerust op is, vooral de radicale opvattingen 
van de studenten hebben nooit gestrookt met haar opvattingen. Wanneer de 
kinderen opgroeien, komt het moment waarop haar echtgenoot een clash 
tussen twee culturen voorspelt en verwijdering van de eigen kinderen voor-
ziet. Voor de verteller speelt nog een ander effect mee: ook de Here heeft tot 
haar ‘gesproken’ en haar een belofte gedaan. Conchita meent zeker te weten 
wanneer ze in Holland was gebleven, ze het geloof zou zijn verloren. Daar-
voor heeft de ‘Here een stokje gestoken’ en zich aan haar geopenbaard. Con-
chita: ‘Mijn bescherming is compleet en ik ben als het ware in een cocon 
gestopt. Ik hoef me niet druk te maken over mijn toekomst en omstandighe-
den. Hij bewijst me dat.’ 78 Met de wens te willen leven in een land dat door 
de Here is gezegend en waarbij de Here haar beschermt, keert Conchita terug 
naar Suriname.  
 
Thema’s op generatieniveau 
In bovenstaande levensverhalen maakten we kennis met Louise en Conchita 
en vernamen waarom ze migreerden en remigreerden. In deze levensverha-
len komen meerdere thema’s aan bod. Daarom wil ik deze verhalen als ach-
tergrond gebruiken in de komende paragraaf om generatiegenoten het woord 
te geven. In het verhaal van Louise zagen we hoe zichtbaar Gwa Bakadam 
als opvoedingsideaal werd, in het verhaal van Conchita werd ons verteld hoe 
een vrouw moest dienen en offers brengen. Vanwege de beperkte ruimte 
introduceer ik drie generatiegenoten als verteller, de belangrijkste uitspraken 
worden letterlijk weergegeven in citaten. 

Nabijheid 
Helma is geboren in Paramaribo in 1928 en heeft er een prettige jeugd gehad. 
Helma is niet opgevoed bij haar ouders omdat die gescheiden leefden. Zij is 

                                                 
78 Hier verwijst de vertelster opnieuw naar een fragment uit de Bijbel: ‘Ik heb de Here lief, want Hij hoort 
mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang [tot 
Hem] roepen’ (Ps.116:1-2). Vertaald: ’De Heer heb ik lief! Hij heeft mij gehoord toen ik om hulp smeekte, 
hij heeft geluisterd toen ik hem riep!’ (NBG 2001: 641). 
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grootgebracht bij haar ‘vaderszusje’ die haar als een prinsesje heeft opgevoed. 
Zij vertelt: ‘Ik heb een strenge maar deugdelijke opvoeding gehad, alles is me 
geleerd dat een vrouw moeten weten (...) koken, schoonmaken, bakken, kle-
ren maken. Een meisje moet dit weten, ze heeft er de rest van haar leven 
profijt van. Mijn kinderen heb ik eenzelfde opvoeding gegeven.’ Na de lagere 
school bezocht ze de Selectaschool, de Graaf van Zinzendorfschool en volg-
de de opleiding tot onderwijzeres. Na het behalen van de derderang bracht 
ze haar districtsjaren door in Saramacca. 
Helma is getrouwd en kreeg vijf kinderen. ‘In 1972 besloten mijn man ik 
vanwege Oost-Indisch verlof een jaar naar Nederland te gaan. Wij wilden 
Nederland zien (…) en de kinderen wilden er studeren.’ Het echtpaar besluit 
na een jaar de kinderen achter te laten bij een zus van haar man. Helma reist 
met haar man terug naar Suriname vanwege zijn gezondheid. Helma besluit 
toch weer naar Nederland te gaan: ‘Ik wilde bij mijn kinderen zijn, ik wilde 
mij over hun ontfermen, die afstand gaf me een angstig gevoel.’ Vanwege de 
ziekte van haar man keert ze niet lang daarna toch weer terug naar Suriname. 
Hij overlijdt in 1986. Op 57-jarige leeftijd en met 35 dienstjaren ‘uitgesteld 
pensioen’79 gaat Helma terug naar Nederland. Midden jaren negentig krijgt ze 
last van wintertenen en vreselijke krampen in haar liezen. De doktoren kun-
nen het niet vinden: ‘Ik had het niet slecht in Nederland, ik was in verenigin-
gen, maar die drang. Ik miste het klimaat van Suriname.’ Helma keert in 1997 
terug naar Suriname.  
Helma kijkt terug op een goed huwelijk, ondanks het leeftijdverschil van 
twaalf jaar. Als Helma ruzie maakte met haar echtgenoot, dan wisten de kin-
deren daar nooit iets van. Helma: ‘Ik was de opvoeder van de kinderen, maar 
mijn man was het niet altijd met mij eens. Ik legde de straffen op (…), hij 
bemoeide zich daar niet mee. Ik heb de kinderen kennis gegeven zodat zij in 
hun eigen onderhoud voorzien. Ze hoeven geen doctorandus of ingenieur te 
worden, maar ze moeten voor zichzelf kunnen zorgen. Ook bekeek ik de 
rapporten, het had mijn aandacht.’ 
Op de periode in Nederland kijkt Helma met gevoel terug: ‘Ik was dichtbij 
de kinderen. De kinderen hebben mij vertroeteld en als in ik in Suriname zou 
zijn geweest, was dat een domper geweest. Ik miste Suriname, maar was 
dichtbij mijn kinderen.’ En: ‘Tijdens de ziekte van mijn man hebben mijn 
dochters beloofd voor me te zorgen, ik kan het bevestigen want tot op heden 
geven ze alles wat ik nodig heb. Om de ene dag bellen ze me.’ 
 
De levensverhalen van Helma en Louise hebben meerdere overeenkomsten. 
In beide verhalen is sprake van Oost-Indisch verlof, wat de gezinnen naar 
Holland brengt. Opvallend is verder dat de vrouwen met hun partners terug-
reizen wanneer er sprake is van ziekte. Beide echtgenoten overlijden in Suri-
name. De vrouwen zorgen aanvankelijk allebei voor hun man, reizen na hun 

                                                 
79 Surinaamse uitdrukking. 
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overlijden toch terug naar de kinderen maar kiezen uiteindelijk voor Surina-
me. Ten slotte hebben beide remigranten respect voor hun opvoeders. 
Helma is grootgebracht als een ‘prinsesje’ ondanks dat ze moest schrobben 
en alles wat Louise geworden is dankt zij aan haar moeder. Een groot ver-
schil is dat Helma uiteindelijk ‘alleen’ in Suriname woont en Louise meereist 
met de oudste dochter. Helma krijgt in Nederland problemen met haar ge-
zondheid wat waarschijnlijk haar vertrek heeft versneld. Ook in Helma’s 
verhaal neem ik belangrijke kenmerken waar van Gwa Bakadam: benadrukt 
worden bescherming en zorg en het belang van nabijheid wordt anders 
naarmate de opvoedingsdoelen zijn gerealiseerd. Verder blijft er een symboli-
sche band bestaan tussen moeder en dochter. Hier zien wij dat nabijheid - 
evenals bij Louise - niet alleen letterlijk maar ook symbolisch betekenis krijgt. 
Helma: ’Tijdens de ziekte van mijn man hebben ze [kinderen] beloofd voor 
me te zorgen, ik kan het bevestigen want tot op heden geven ze alles wat ik 
nodig heb. Om de ene dag bellen ze me.’ 
De doelstelling in de opvoeding van Helma is dat de kinderen zelfstandig en 
zelfredzaam worden grootgebracht. Zij zegt: ’Ze hoeven geen doctorandus 
of ingenieur te worden, maar ze moeten voor zichzelf kunnen zorgen’. 
Helma is de hoeder van de kinderen, bepaalt de straffen en bestudeert de 
rapporten. Haar man is het niet altijd met haar eens, maar zij blijft het aan-
spreekpunt voor de kinderen. De rol en positie van de Afro-Surinaamse 
moeder wordt niet uit handen gegeven, haar echtgenoot vervult in de op-
voeding een beperkte rol. Een belangrijk inzicht is dat nabijheid bij Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen vooral symbolisch kan worden ingevuld, 
wanneer er sprake is van reciprociteit van zorg tussen moeder en dochter. 
Hetzelfde zagen we Louise doen door haar moeder mee te nemen naar de 
districten. In andere woorden, de dochters worden eerder ‘losgelaten’ als er 
de belofte ligt dat de zorg voor moeder door dochter(s) wordt overgenomen. 
Helma: ‘[I]k kan het bevestigen want tot op heden geven ze alles wat ik no-
dig heb.’ En Louise zei: ‘[I]k heb het graag gedaan omdat mijn moeder het 
ook voor mij heeft gedaan. Dat is de reden waarom ik heb gezegd, ik moet 
mijn kinderen helpen.’ Hier is sprake van intergenerationele zorg tussen 
vrouwen, waarbij niet vergeten mag worden dat die slechts kan plaatsvinden 
als er sprake is van reproductie van specifieke invullingen van vrouwelijk-
heid, zoals zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het continueren van Gwa 
Bakadam is hiermee aan voorwaarden gebonden. 
Betrokkenheden met de herkomstdiaspora hebben in het verhaal van Helma 
vooral betrekking op het realiseren van opvoedingsidealen: het bereiken van 
sociale mobiliteit vereist aandacht voor schoolprestaties, en de kinderen 
moeten zelfstandig en zelfredzaam worden. Helma reist met haar echtgenoot 
en kinderen naar Nederland omdat er gebruikt gemaakt wordt van een lang-
durig verlof. Helma: ‘Wij wilden Nederland zien (…) en de kinderen wilden 
er studeren.’ Aan het einde van deze periode hebben de kinderen het in Ne-
derland erg naar hun zin, de ouders reizen daarom samen terug. Voor Helma 
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breekt er dan een lastige periode aan, waarin ze moet kiezen tussen haar 
echtgenoot en de kinderen. Zoals we hebben gezien bij Gwa Bakadam, is de 
keuze des te moeilijker omdat de kinderen nog niet zelfstandig en zelfred-
zaam zijn. Helma: ‘(…) ik wilde me over hun ontfermen, die afstand gaf me 
een angstig gevoel.’ 
Identificatie met de herkomstdiaspora is in dit verhaal overwegend normatief 
van aard en verwijst direct naar de besproken betrokkenheden. Hoe strikter 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid worden nagestreefd in de 
opvoeding, hoe normatiever de identificatie met de herkomstdiaspora. Een 
tweede consequentie van het handhaven van normatieve identificaties is het 
buitensluiten van de vestigingsdiaspora. De ontvangende samenleving wordt 
immers als bedreigend ervaren. Helma krijgt in Nederland wintertenen en 
lieskrampen wat kan duiden op een rootsverlangen. Met de intergeneratione-
le zorgbelofte vangt het symbolische moederschap aan. Er worden geen 
opmerkelijke betrokkenheden en identificaties met Nederland geuit, hooguit 
de waardering voor de ongekende studiemogelijkheden - een bekende migra-
tiereden die generaties Surinamers in de jaren zeventig naar Nederland 
bracht. 
 
Nabijheid (2) 
Maaike wordt in 1939 in het centrum van Paramaribo geboren. Maaike: ’Uit-
eindelijk telde ons gezin vijf kinderen, dat duurde even want mijn vader en 
moeder hadden geen haast.’ Haar vader werkt een belangrijk deel van haar 
jeugd bij de brandweer, daarna is hij sergeant in het leger. Maaike kijkt terug 
op een goede jeugd, haar vader heeft prettige banen en het ontbrak het gezin 
aan weinig. Maaike is rooms-katholiek opgevoed en bezoekt de Elisabeth-
school en de Maria Hartmanschool. Een belangrijk gedeelte van haar school-
jaren woont ze aan de Gongrijpstraat, vanwaar ze dagelijks naar school wan-
delt. Ze vertelt: ‘Het zijn stevige wandelingen en lanterfanten is er niet bij, 
ook omdat ik op tijd thuis moest zijn’. In haar tienerjaren bezoekt ze gere-
geld met vriendinnen het Kinderbal, een feest dat wordt gehouden tussen 
vijf en acht uur ‘s avonds. Maaike: ‘[I]k kan me goed herinneren dat mijn 
vader me op de hoek heeft staan opwachten. Als dan jongens me op het bal 
(…) hadden gezien, nam ik een paar straten daarvoor al afscheid’. Ook 
buurmeisjes mochten haar vooral niet zien met een jongen, daarop stonden 
strenge straffen. 
Na haar schoolopleiding gaat Maaike werken bij een groot warenhuis in het 
centrum van de hoofdstad, en aanstuitend als ‘meisje intern’ bij de rijke fami-
lie N. Als de familie van huis is, past Maaike op de kinderen. Het woonhuis 
heeft een groot balkon waarlangs vaak jongens lopen. Maaike maakt via dit 
balkon contact met haar eerste vriendje, die veel ouder is dan zij. Maaike: ‘Ik 
was vaak met de kinderen op het balkon, zij speelden er en ik zat dan op een 
stoel en keek rond. Opeens zie ik hem weer lopen.’ Ze krijgen een relatie en 
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hieruit wordt haar eerste kind geboren. Maaike krijgt uiteindelijk drie kinde-
ren, twee dochters en een zoon. 
In de jaren zeventig hoorde Maaike veel verhalen op de radio over Holland,80 
uiteindelijk koopt voor f. 7,50 een paspoort en vertrekt. Ze trekt in bij fami-
lie in Delft en vindt een baan in de bejaardenzorg. Ze vertelt: ‘Alles kon een-
voudig worden geregeld, dus na enige maanden kon ik mijn kinderen laten 
komen.’ Haar kinderen volgen in Nederland goede opleidingen en haar 
dochters doen het goed op school. Haar zoon is aanvankelijk een beetje 
koppig, maar ook hij komt goed terecht. 
Maaike bezoekt Suriname weer in de jaren tachtig, het is de tijd van het mili-
taire regime. Wanneer zij in 2000 wordt afgekeurd en niet meer mag werken 
als bejaardenverzorgster, besluit ze terug te gaan naar Suriname. Haar doch-
ters zijn dan volwassen en wonen op zichzelf. Maaike: ‘Toen hoorde ik van 
remigratie, ik heb direct het formulier opgevraagd. Na enige twijfel wist ik 
het, ik ga terug. Niemand heeft me moeten overhalen.’ Om haar remigratie te 
realiseren, moest ze alles in Nederland opgeven. Komende maand woont zij 
alweer een jaar in Suriname, alle (klein)kinderen wonen in Nederland. Ze 
vertelt: ‘Ik ben geen moeder die bij d’r kinderen wil wonen. Mijn dochters 
[doen] het goed en kijken naar me om. Dat is voor mij het belangrijkste.’ 
Maaike ligt vroeg op bed en staat vroeg op, ze neemt voor alles de tijd. Ze 
gaat geregeld met vriendinnen op stap en bezoekt dan de binnenstad. ‘Wan-
neer we samen gaan, bezoeken we de Waterkant en eten Saoto,81 of lopen 
een beetje rond op de markt.’ Het valt haar op dat je voornamelijk vrouwen 
op straat ziet, ‘alsof mannen zich niet laten zien’. Na een warme lunch vindt 
ze het heerlijk een uurtje te slapen, dus mensen zijn pas in de middag na vier 
uur welkom. Slapen doet ze goed in Suriname, verder legt ze soms een kaart-
je. Maaike hield vroeger van dansen, maar dat doet ze niet meer: ‘Met jon-
gens dansen die de leeftijd van je zoon hebben, vind ik onbehoorlijk. Er zijn 
vrouwen die dat doen, maar ik houd er niet van’.  
 
Opvallend detail - in het overigens vrij vlakke verhaal van Maaike - is dat ze 
meerdere keren terugkomt op het krijgen van kinderen en het zogenaamde 
Afro-Surinaamse relatiesysteem. Zij zegt: 
  

‘Wat dan opvalt, is dat Creoolse vrouwen altijd van meerdere man-
nen kinderen krijgen. Vaak is het dat die mannen erg aardig voor je 
zijn, (...) totdat je zwanger bent. Dan verlaten ze je omdat ze zich 
voor de zorg niet verantwoordelijk voelen. Dan zoek je als vrouw 

                                                 
80 Verschillende  Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen vertelden mij over de zogenaamde vertrekpro-
gramma’s op de radio in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Omdat grote groepen Surinamers in een 
kort tijdsbestek vertrokken, waren er meerdere radioprogramma’s die aandacht besteden aan het vertrek 
naar Nederland. Vanwege de ‘vertrekpsychose’ liepen deze programma’s uit. 
81 Saoto is een Javaanse soep op basis van kippenbouillon. De soep wordt onder meer gegeten met fijn 
gehakte en gebakken uien, aardappelen, taugé en kippenvlees. Saoto is zeer populair onder Surinamers.  
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een andere man omdat je voor je kind moet zorgen. Als je vandaag 
de dag als vrouw verstandig bent, neem je (...) geen kinderen. Ik heb 
nog meegemaakt [dat] ik via de achterdeur de apotheek bezocht om 
de pil te drinken, niemand mocht weten dat ik een vriendje had. 
Maar hij maakte me wel zwanger. Daarom zie je ook eigenlijk nooit 
een meisje met een jongen lopen. Opeens is ze zwanger en dan 
voedt vaak oma dat kind op. De moeder heeft dan weer d’r handen 
vrij om een man te vinden die voor haar kind kan zorgen (…).’ 

 
Van de overeenkomsten die opvielen tussen de verhalen van Louise en 
Helma is bij Maaike geen sprake. Maaike is de eerste vrouw die ik spreek die 
geen beroepsonderwijs heeft gevolgd en op vrij jonge leeftijd gaat werken. 
De meeste vrouwen van deze generatie vertellen dat hun ouders een vriend 
pas toestonden na afronding van de middelbare school of omtrent hun acht-
tiende levensjaar. Ik vermoed dat Maaike op vrij jonge leeftijd haar eerste 
relatie heeft gehad en niet lang daarna zwanger werd. Maaike: ‘We kregen 
kennis en hij bleek ouder. Dat was een probleem, ik durfde hem niet mee… 
Opeens was ik zwanger, maar ik dronk wel de pil.’ De geboorte van de ande-
re kinderen worden in het verhaal niet verteld, die zijn er opeens. Ik meen 
dat er sprake is van meerdere vaders, maar Maaike heeft dat niet bevestigd 
noch ontkend. Het relatiesysteem in het fragment is wel klasse-gebonden. De 
moeders zijn op vrij jonge leeftijd zwanger, wat in de volksklasse een meer 
geaccepteerd verschijnsel is. Verder wordt er bijna niet getrouwd. 
Maaike vertrekt in haar levensverhaal vrij plotseling naar Nederland. Waar-
schijnlijk is ze onder de indruk van de aanzienlijke groep Surinamers die in 
die jaren migreert. Nadat ze een baan en een huis heeft gevonden, worden de 
kinderen overgevlogen. Maaike: ‘De kinderen doen het gelijk goed op school, 
mijn dochters doen het erg goed.’ In haar levensverhaal vertelt Maaike wei-
nig over het nastreven van opvoedingsdoelen of over gewoonten in het 
huishouden. Voorts maakt Nederland nauwelijks deel uit van haar bele-
vingswereld. Het belangrijkste lijkt dat de kinderen goede schoolprestaties 
leveren. Nadat Maaike is afgekeurd en Suriname heeft bezocht, zegt ze: ‘Ik 
ben geen moeder die bij d’r kinderen wil wonen. Mijn dochters [doen] het 
goed en kijken naar me om. Dat is voor mij het belangrijkste.’ Omdat Maaike 
niet praat over opvoedingswaarden en -praktijken is het moeilijk na te gaan 
of er sprake is van reproductie. Wel zien we aandacht voor zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. Er is sprake van reciprociteit van intergenerationele zorg 
tussen moeder en dochter wanneer Maaike zegt: ‘Mijn dochters [doen] het 
goed en kijken naar me om. Dat is voor mij het belangrijkste.’ 
Omdat Maaike geen expliciete opvoedingsidealen vertelt, moeten de betrok-
kenheden met de herkomstdiaspora worden gezocht in de doelen die de 
verteller nastreeft voor haar kinderen. Waarschijnlijk heeft ze gedacht dat 
Nederland haar en haar kinderen betere mogelijkheden zou bieden dan Suri-
name. Een belangrijke tweede betrokkenheid met de herkomstdiaspora is de 
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vrijheid die Afro-Surinaamse vrouwen na hun actieve rol van opvoeder heb-
ben. Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen kunnen dan zowel oppas-oma 
als oma-op-afstand zijn. Zoals Louise in de nabijheid van haar kinderen wil-
de zijn en deze rol zelfs tot na haar dood wilde vervullen, zagen we bij 
Helma dat nabijheid een belangrijke belofte inhield in de vorm van een psy-
chologisch contract tussen moeder en dochter. Maaike benut de marges van 
de invullingen van het Afro-Surinaamse moederschap door ongestoord in 
Suriname te leven in de wetenschap dat haar dochters zelfstandig in het leven 
staan en ‘naar haar zullen omkijken’. 
Identificaties met de herkomstdiaspora hebben bij deze verteller vooral be-
trekking op afhankelijkheden van het Afro-Surinaamse opvoeden en zijn 
daarmee normatief van aard. In het fragment waarin het relatiesysteem wordt 
uitgelegd maken we op dat de verteller geen kinderen meer zou willen. Het 
zijn waarschijnlijk de afhankelijkheden van het Afro-Surinaamse opvoeden 
die een te grote belasting vormen. Daarom zoekt Maaike mogelijkheden in 
het Afro-Surinaamse moederschap. Maaike vertelt dat het relatiesysteem 
gebaseerd is op wederzijdse afhankelijkheden, die in veel gevallen een be-
knotting betekenen in de vrijheid van de opvoedende Afro-Surinaamse 
vrouw. Met de keuze voor Nederland heeft ze eraan bijgedragen dat haar 
kinderen zelfstandig en zelfredzaam in het leven staan, en doordat haar 
dochters naar haar blijven omzien is er sprake van een psychologisch con-
tract. Maaike geeft hiermee een eigen invulling aan het Afro-Surinaamse 
moederschap en creëert de oma-op-afstand. 
 
In bovenstaande levensverhalen hebben wij kennisgenomen hoe Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen hun kinderen opvoeden en tevens de band 
met hun kinderen op meerdere wijzen weten te behouden. Achter Gwa Ba-
kadam ontdekten we nabijheid, bescherming en zorg als belangrijke opvoe-
dingskenmerken. Voorts zagen we hoe Louise nabijheid fysiek opvat door 
met haar dochter terug te reizen naar Suriname en er haar laatste rustplaats te 
vinden. Dit verwijst tevens naar het symbolische moederschap in de Afro-
Surinaamse cultuur, waar de moeder ook na haar leven nabij haar kinderen 
wil zijn. Bij Helma zagen we een andere vorm van nabijheid, die gebaseerd is 
op intergenerationele zorg tussen moeder en dochter(s) in de vorm van een 
psychologisch contract. Maaike construeerde ten slotte de meest vrije vorm 
van nabijheid door naar Suriname terug te keren en een oma-op-afstand te 
zijn. (Re)productie van Gwa Bakadam is hiermee aan strikte voorwaarden 
gebonden: de dochter(s) moeten zelfstandig en zelfredzaam in het leven 
staan en bereid blijven op een specifieke manier voor hun moeder te zorgen. 
Voor de moeders betekent Gwa Bakadam in bijna alle gevallen (re)productie 
van de opvoedingsidealen van hun moeders. 
Betrokkenheden met de herkomstdiaspora staan voor deze generatie remi-
grantenvrouwen als gevolg van hun nadruk op Gwa Bakadam in het teken 
van opvoeden en ‘gezin’. Binnen de opvoeding domineert verder het berei-
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ken van sociale mobiliteit. Dit wordt veelal wordt verkregen door migratie, 
leerprestaties, het navolgen van regels en het tonen van respect. Identificatie 
met de herkomstdiaspora is in de meeste gevallen als gevolg van de 
(re)productie van Gwa Bakadam normatief van aard. Er wordt in andere 
woorden conservatief en streng opgevoed. 
Betrokkenheden met de vestigingsdiaspora zijn voor wat betreft opvoeding 
en ‘gezin’ nagenoeg afwezig. Nederlandse opvoedingswaarden en -praktijken 
worden door de vertellers afgehouden en afgekeurd. Dit houdt voor een 
belangrijk deel verband met de mondigheid die Nederlandse kinderen vol-
gens de vertellers hebben. Van de buitenwereld gaat in andere woorden een 
zekere dreiging uit en wordt als een sta-in-de-weg ervaren bij het bereiken 
van het opvoedingsideaal. 

Altruïsme 
Cornelly82 (1935) is geboren in Boven Commewijne als zesde kind en jongste 
dochter. Haar ouders werken als landarbeiders op plantage Nieuw Hoop. 
Cornelly: ‘Mijn vader was landbouwer en mijn moeder was huisvrouw, maar 
ze werkte altijd mee op het land.’ Op jonge leeftijd bezoekt Cornelly de lage-
re school wat iedere dag een boottochtje betekent: ‘[W]e gingen met de boot 
naar school. Dat was angstig voor de mensen, want we moesten de grote 
rivier op in een bootje. We pagaaiden zeker een uur naar Potribo waar de 
school was. Wanneer we het getij meehadden, was het misschien drie kwar-
tier. Je had een week het getij mee en de andere week het getij tegen. Als 
kind pagaai je nooit recht naar huis, je babbelt en praat wat.’ Aansluitend 
verhuist Cornelly met een zus naar Paramaribo waar ze gaan inwonen bij 
familie. Ze bezoekt de Froweinschool en na haar diploma gaat ze wonen en 
werken in het bauxietstadje Moengo. Nadat haar moeder van een ernstige 
ziekte is hersteld, migreert Cornelly op 26-jarige leeftijd naar Nederland. Ze 
werkt in Den Haag en Leiden en volgt in Rotterdam de opleiding voor ver-
loskundige. In de jaren tachtig keert ze voor enige maanden terug naar Suri-
name en werkt als hoofdverpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis 
Paramaribo. Cornelly: ‘In Suriname hebben ze helemaal geen gebruik ge-
maakt van mijn kennis, ze lieten me werk doen voor de co-assistenten.’ Ze 
vertrekt weer naar Nederland en remigreert in 1997 na haar pensionering. 
Alvorens Cornelly definitief terugkeert, bezoekt ze enige keren haar familie 
en merkt dat ze haar hulp kunnen gebruiken. Cornelly: ‘Mijn schoonzus 
bezocht iedere donderdag de markt en deed boodschappen voor zichzelf en 
haar moeder. Dan rijdt ze eerst met lijn 7 naar Latour,83 brengt (…) de bood-
schappen en reist dan terug naar de markt waar ze bij een Javaanse haar 

                                                 
82 Delen van dit levensverhaal zijn ook gebruikt in het artikel: ‘Afstand zonder afscheid.’ Transnationale 
elementen in levensverhalen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Oso Tijdschrift voor Surinamistiek 
2007 (26)(1):123-140. 
83 Wijk in Paramaribo. 
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tweede tas ophaalt. Daarna rijdt ze met lijn 1 naar Zorg en Hoop84 en begint 
met koken. Zodoende ben ik teruggekomen.’ 
Na haar terugkeer nemen haar sociale activiteiten toe. Cornelly: ‘[I]k ben 
secretaris van het koorbestuur geworden, als we een concert geven moet ik 
alle gelden beschrijven. Soms maken we stroop85 en verkopen dat, of ik maak 
roti. Dat is fundraising zodat je wat geld maakt, of boeng kopoe serie.86 Ik 
heb in mijn hele huis lege dozen staan waaruit in het verleden is verkocht, 
dus in de loop van de tijd vullen die zich weer.’ Cornelly heeft zich afgelopen 
periode zeer verdienstelijk gemaakt voor de hulpbehoevende medemens. 
Vaak is de nood hoog bij ouderen en kinderen. Omdat Cornelly nog beschikt 
over Nederlandse bankrekeningen, maken mensen die ‘iets willen storten’ 
van die rekeningen gebruik. Een fragment: 

 
‘Een keer had een dame (…) geld overgemaakt waarvoor ik een jer-
rycan stroop naar Ashiana87 heb gebracht. Bij Huize Campagne88 en 
Saron89 bloedde mijn hart omdat die zo slecht zijn. Ik weet niet of 
het lanti90 zich ermee bemoeit, maar sommige mensen zijn gewoon 
te lui om hun kinderen iets goeds te geven. Het komt voor dat een 
moeder ’s morgens haar kinderen brengt en dan gaat hosselen.91 Ze 
[de kinderen] krijgen dan te eten, maar de zorg is niet gestructureerd. 
Ik zeg je, deze kinderen kunnen zeggen dat ze in een tehuis zijn 
grootgebracht. Wij zijn daar geweest en hebben kleertjes uitgedeeld, 
ook hebben we twee zakken sinaasappelen gegeven en zouden te-
rugkomen, maar ik ben niet meer gegaan. We zaten een moment 
voor de deur toen B. zei: “Oh, mijn gunst, zouden deze kinderen al 
een bordje pap hebben gegeten?” Ik zeg: “Gerust dat ze geen pap 
hebben gehad.” Ook zijn we naar het Zout der Aarde92 geweest en 
hebben daar rijst en olie gebracht, maar je kunt niet alles doen en 
evenmin geld geven. Wel zouden we een pot bruine bonen voor ze 
willen koken (…) met rijst, maar dan moet je dat zelf opscheppen, 
anders weet je niet of de leiding het aan de kinderen geeft.’ 

 
Op het eerste gezicht hebben de verhalen van Cornelly en Conchita weinig 
met elkaar gemeen. Cornelly’s verhaal gaat pas indruk maken wanneer zij 
vertelt hoe zij zich na haar remigratie gaat gedragen. Wanneer Cornelly in 

                                                 
84 Wijk in Paramaribo, en de eerste wijk waar na de Tweede Wereldoorlog volkswoningen werden ge-
bouwd.  
85 Siroop. 
86 Tweedehands spullen. 
87 Kindertehuis. 
88 Kindertehuis. 
89 Kerk met kindertehuis. 
90 Overheid. 
91 Klusjes die direct worden betaald. 
92 Kindertehuis. 
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1997 met vervroegd pensioen gaat, begint zij zich zorgen te maken over haar 
familie in Suriname. Zij reist enige keren op en neer, helpt met de bood-
schappen en begeleidt hen naar het ziekenhuis. Ondertussen regelt zij ade-
quate opvang en zoekt een ‘kookster voor iedere dag’. Cornelly’s aandacht 
verplaatst in dit deel van haar levensverhaal geheel naar de herkomstdiaspo-
ra. In Nederland is zij beroepsmatig met hulpbehoevende anderen bezig 
geweest, in Suriname krijgt dit een semi-professioneel karakter. Zij organi-
seert fundraisingen en braderieën, zingt in een kerkkoor, bezoekt kinderte-
huizen, eenzamen en bedroefden. Achter deze veelheid aan zorgactiviteiten 
bespeur ik altruïsme, dat wij eerder bij Conchita aantroffen die het ‘dienen en 
offers brengen’ noemde. Publiek en privé lijken niet langer gescheiden sferen 
en omdat de zorgactiviteiten een christelijke grondslag hebben, ben ik van 
mening dat naastenliefde een voorname motivatie is. De belangrijke driehoek 
vrouw-religie-zorg komt in de Afro-Surinaamse gemeenschap frequent voor. 
Naast kerken, gemeenten en gebedsgroepen zijn er vele serviceclubs waar 
vrouwen zich actief inzetten voor sociale doelen. Ook zijn er vrouwenloges, 
zoals Tabita en Naks Akuba die sociale doelstellingen nastreven. Het feit dat 
Cornelly in haar levensverhaal aan deze activiteiten ruim aandacht besteedt, 
wijst op het belang dat zij eraan hecht en de bijdrage die het levert aan haar 
Afro-Surinaamse vrouw-zijn in de herkomstdiaspora. 
Betrokkenheden met de herkomstdiaspora zijn in het levensverhaal van Cor-
nelly vooral gericht op naastenliefde, waarbij het onderscheid tussen publiek 
en privé langzaam vervaagt. Cornelly helpt en gebruikt daarvoor de kerk als 
organisatie. Verder vormen christelijke waarden een belangrijke legitimatie 
voor haar handelen. Deze betrokkenheid moet in dit geval worden gezien als 
een religieus geïnspireerde levensstijl, die onder Afro-Surinaamse vrouwen 
veel navolging kent. Identificaties met de herkomstdiaspora zijn overwegend 
normatief en functioneel van aard. Normatieve identificaties vinden we terug 
in het nastreven van de christelijke moraal, functionele identificatie bestaat 
uit het lidmaatschap van een kerkgemeente en het realiseren van sociale doe-
len. Dat het bezoek aan kindertehuizen de vertelster ook persoonlijk raakt, 
wordt duidelijk in het volgende fragment: ‘Wij zijn daar geweest en hebben 
kleertjes uitgedeeld, ook hebben we twee zakken sinaasappelen gegeven en 
zouden terugkomen, maar ik ben niet meer gegaan’. De armoede heeft haar 
hoogstwaarschijnlijk overmand. 
Betrokkenheden met de vestigingsdiaspora zijn talrijk vanwege haar langdu-
rige verblijf in Nederland. Cornelly heeft veel Nederlandse gebruiken goed 
leren kennen en overgenomen. Ze zegt: ‘In de avond ging weleens de bel, 
dan stonden ze aan de deur met een bus (…) voor het goede doel. Dan gaf ik 
wat omdat je toch wilt meedoen.’ Een treffend voorbeeld hoe in Nederland 
op geïnstitutionaliseerde wijze aandacht wordt besteed aan sociale doelen en 
wat de vertelster daarvan denkt. Er bestaat een groot contrast tussen de acti-
viteiten die Cornelly in beide landen doet met betrekking tot naastenliefde. 
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Identificaties met de vestigingsdiaspora zijn overwegend van functionele aard 
en houden verband met haar professionele activiteiten. 
 
In dit hoofdstuk hebben wij kennisgemaakt met vijf Afro-Surinaamse remi-
grantenvrouwen van de eerste generatie. Opvallend is dat in nagenoeg alle 
verhalen de herkomstdiaspora domineert, ondanks dat vele vrouwen soms 
decennialang in Nederland hebben gewoond. Voorts hebben wij gezien dat 
veel betrokkenheden met de herkomstdiaspora in verband staan met opvoe-
den, verzorgen en ‘gezin’. Eén van de oorzaken daarvoor is de vasthoudend-
heid van de vrouwen aan de eigen opvoedingswaarden. Hierbij domineren 
normatieve identificaties, waaronder het leveren van goede schoolprestaties, 
het tonen van respect en het navolgen van regels. Achter de zorgvoorstelling 
Gwa Bakadam ontdekten wij vormen van nabijheid en reciprociteit, achter 
‘dienen en offers brengen’ schuilen vormen van altruïsme en naastenliefde 
die in Nederland en Suriname door de remigrantenvrouwen verschillend 
worden ingevuld. In het komende hoofdstuk staat de zogenoemde midden-
generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen centraal. 
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Hoofdstuk VI Overleven en loslaten (1960) 
In dit hoofdstuk staan drie levensverhalen van Afro-Surinaamse remigran-
tenvrouwen van de middengeneratie centraal. Kenmerkend voor deze gene-
ratie vrouwen is dat zij in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Suriname zijn 
geboren en veelal als kind of als jonge vrouw naar Nederland ‘migreerden’. 
De levensverhalen verschillen op veel onderwerpen met die van de vorige en 
de komende generatie. Veel middengeneratie remigrantenvrouwen zijn gebo-
ren in ‘volledige gezinnen’ waar beide ouders in loondienst werkten, een 
bedrijf voerden of een ‘ons belangetje’93 dreven. In de meeste gevallen blijft 
de moeder de spil van het huishouden. Maar niet geïsoleerd - het komt gere-
geld voor dat de ouderlijke woning van de vertelster op hetzelfde erf staat als 
de woning waarin ze met haar gezin woont. Aansluitend aan de levensverha-
len zullen de betrokkenheden en identificaties met diaspora aan de hand van 
thema’s worden besproken. 
 
6.1 Huishoudtypen 
In veel Nederlands en Angelsaksisch onderzoek naar Afro-Caribische vrou-
wen wordt overwegend geschreven dat ze zich in de alledaagse praktijk vrij 
onafhankelijk opstellen van mannen in zowel emotioneel als financieel op-
zicht. Deze onafhankelijkheid zou zich in de groep min of meer tot een cul-
turele norm hebben ontwikkeld (Wekker 1994; Muncie & Sapsford 1995). 
Dit geldt voor zowel vrouwen met als zonder vaste partner. Ook binnen 
relaties zouden Afro-Caribische vrouwen meer zelfstandigheid opeisen dan 
Nederlandse vrouwen (Lalmahomed 1999; Sansone 1992). Bovendien komt 
uit Brits onderzoek naar voren dat Afro-Caribische vrouwen in Engeland 
hun financiën meer dan autochtone vrouwen gescheiden willen houden van 
die van hun partner (Wetherell 1995; vgl. Kromhout 2000). Monique Distel-
brink (2000) - die eind jaren negentig in Nederland onderzoek heeft verricht 
naar Afro-Surinaamse vrouwen - merkt op dat de meeste respondenten uit 
een- en tweeoudergezinnen een sterke gerichtheid tonen op het huwelijk. 
Naar de mening van de onderzoekster moet dit worden verklaard uit de bij-
zondere positie die het huwelijk voor deze vrouwen inneemt. Dit onderzoek 
wijst ook uit dat deze vrouwen minder snel trouwen. 
De meeste Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in deze studie hebben een 
hechte band met hun moeder, hoewel het huwelijk deze band aanmerkelijk 
losser maakt. In het algemeen kan worden gezegd wanneer na het huwelijk 
van de dochter er sprake is van gezinsvorming, de functie van het familie-
netwerk en de rol van de moeder in het huishouden afnemen. Omdat in de 
meeste gevallen het huwelijk een beperkte duur heeft, is de rol van de oma 
bij aanvang beperkt. Na een echtscheiding neemt deze vaak weer toe. In 
                                                 
93 Winkeltje aan huis.  
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bijna alle gevallen blijft de band tijdens het huwelijk tussen moeder en doch-
ter hecht. De hechtste band tussen moeder en dochter heb ik aangetroffen 
bij de oudste en middengeneratie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in 
éénoudergezinnen, de minste hechtheid bij de jongste Afro-Surinaamse re-
migrantenvrouwen in kerngezinnen. 
 
In Suriname hebben de verschillende crises sinds het eind van de jaren ze-
ventig hun weerslag gehad op de verhoudingen tussen Afro-Surinaamse 
mannen en vrouwen, zowel binnen als buiten het huishouden. Tijdens mijn 
onderzoekstijd - in 2002 en 2003 - werd in de media geregeld aandacht be-
steed aan de veranderende man-vrouw-verhoudingen. Vooral huiselijk ge-
weld, armoede, incest, tienermoederschap en alleenstaand moederschap 
kwamen daarbij voor het voetlicht. Veel (tiener)moeders spreiden in de 
meeste gevallen de functies van slapen, koken en zorgen uit over meerdere 
huishoudens (vgl. Sansone 1993). Daarbij komt het voor dat huishoudens 
worden geleid door een draagkrachtig gezinshoofd, wat vaak een familielid is. 
De kinderen van deze alleenstaande moeders wonen veelal bij dit familielid 
in, hun jonge moeder verblijft dan in de aangebouwde erfwoning. Leven in 
dit zogeheten bijhuishouden biedt vele voordelen voor de jonge moeder. 
Haar handelingsvrijheid is groter en zij kan makkelijker zoeken naar een 
partner die bereid is als nieuwe vader op te treden. Sansone meent echter dat 
dit steeds moeilijker wordt (ibid.: 24). Hij is van mening dat als gevolg van de 
slechte economische omstandigheden de crises in het familieleven aanhou-
den. Voorts bespeurt hij in relaties een verzakelijking, ook tussen jongeren is 
hiervan sprake. Deze neigen meer in economische termen over elkaar te 
praten: ‘Wat heeft hij of zij mij te bieden’. Hoewel jonge moeders manieren 
zoeken om aan de tijdelijke zorg van hun kinderen te ontkomen - door het 
genoemde systeem van hoofd- en bijhuishouden, maar ook door hun kind 
als ‘kweekje’ bij een bevriende vrouw in informele adoptie onder te brengen - 
bepalen geld en goederen (sieraden, mp3-spelers, mobiele telefoons, iPods) 
in toenemende mate de relatie tussen Afro-Surinaamse mannen en vrouwen. 
Opmerkelijk is dat in de levensverhalen van deze remigrantenvrouwen hier-
over niet wordt gesproken. Het kan goed zijn dat in de middenklasse hier-
over niet met ‘buitenstaanders’ wordt gesproken of dat het minder gebruik 
was.   
Ondanks de langdurige slechte economische omstandigheden blijft bij deze 
vrouwen - evenals bij de oudste generatie - centraal in de opvoeding staan 
dat ze zichzelf financieel moeten kunnen onderhouden. Tijdens de kinderja-
ren wordt het schoolgaan daarom benadrukt, het leveren van goede leerpres-
taties en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Bovendien bezoeken de 
moeders geregeld de school en praten met lesgevenden. De meisjes leren 
verder wassen, strijken, koken, bed opmaken, boenen en schrobben. Na 
schooltijd is er voor bijna alle vertellers tijd voor muziek, bibliotheekbezoek, 
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het volgen van balletlessen of zwemlessen. Geregeld wordt er met vriendjes 
en vriendinnetjes gespeeld op het erf. 
Meisjes worden vanaf de basisschoolleeftijd door hun opvoeders systema-
tisch gewaarschuwd voor de omgang met jongens. Meestal weten zij niet 
eens waarom, maar de waarschuwing geldt gedurende hun hele jeugd. Eén 
van de vertellers komt een keer thuis en vertelt vrolijk over een spelletje met 
‘klasgenoten op het schoolerf’. Zij wordt zeer bestraffend toegesproken zon-
der ook maar te weten wat ze fout heeft gedaan. Evenals bij de oudste gene-
ratie worden ook deze meisjes bijzonder vaak gecontroleerd op netheid en 
correctheid. Inwonende tantes, oudere nichten en oma’s fungeren veelal als 
vertrouwenspersoon, vriendinnen worden ook voor dit doel gebruikt. Be-
kende voorschriften voor de meisjes zijn: de lengte van de schoolrok, geen 
okselmouwen, samengebonden haren, opgetrokken kniekousen, verzorgde 
nagels en gepoetste tanden. Een verteller: ‘Op school controleerden de soeu-
rs de lengte van je schoolrok met de liniaal van het schoolbord. Het moest 
drie centimeter onder je knieën lopen. Zelfs op nagelbijten stond straf.’ 
Na de lagere school volgen alle remigrantenvrouwen van deze generatie een 
vorm van vervolgonderwijs. Sommige vrouwen volgen nog selecta-
onderwijs, anderen de ulo, mulo of het lbgo. Wanneer sprake is van lager 
beroepsonderwijs kiezen de vrouwen aansluitend voor aanvullende opleidin-
gen voor een administratief of verzorgend beroep. Na de mulo kiezen enkele 
vrouwen voor de Algemene Middelbare School (AMS) en komen in aanmer-
king voor hoger onderwijs. Van deze groep gaat een aanzienlijk deel in Ne-
derland studeren. Verder is er nog een groep die na de mulo kiest voor de 
verpleging. Veel verpleegkundigen kiezen na hun basisopleiding voor de 
aantekening kraamverzorging, of studeren door voor docent verpleegkunde, 
opleidingshoofd of vroedvrouw. 
Evenals bij de oudste generatie remigrantenvrouwen neemt ook bij deze 
generatie godsdienst een belangrijke plaats in. De meeste vrouwen bezoeken 
aan de hand van hun moeder de kerk. Zondag is de Dag des Heren en alle 
christelijke feestdagen worden uitgebreid gevierd. Alle vrouwen die ik heb 
gesproken zijn gedoopt en hebben belijdenis gedaan, sommigen hebben zich 
op latere leeftijd laten herdopen door middel van onderdompeling.94 Opval-
lend is wel dat de meeste vertellers van deze generatie minder trouwe kerk-
gangers zijn dan de vrouwen van de oudste generatie, hoewel niemand zich 
van het geloof heeft afgekeerd. 
 
Een belangrijke verschuiving ten opzichte van de noties van vrouwelijkheid 
van de oudste generatie is een toename van bewegingsruimte in het publieke 
domein. Verder kiezen de behoorlijk opgeleide vrouwen van deze generatie 
een beroep, dat de groep aanmerkelijk bemiddeld maakt. In veel levensverha-

                                                 
94 Dopen kan volgens de Bijbel op drie manieren: door onderdompeling, door besprenkeling en door 
begieting. 
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len maken wij voor het eerst kennis met het Nederlandse bedrijfsleven als 
werkgever. Dit biedt nieuwe inzichten in de betrokkenheden en identificaties 
met diaspora. Opmerkelijk is ook dat velen van deze groep getrouwd naar 
Nederland migreren en de eerste jaren daarna scheiden. Migratie heeft blijk-
baar - op het veelal instabiele Afro-Surinaamse huwelijksleven - geen verste-
vigende werking.   

Portret van Lucia N. 

6.2 Levensverhaal  
Begin november 2002 begeef ik mij naar de ondernemersbeurs Women in 
Bizniz naast Ocer95 en bezoek alle standjes. Vele standhouders vragen mij 
beleefd naar de reden van mijn verblijf in Suriname. Ze luisteren aandachtig 
en iemand geeft mij een briefje met een naam erop. Enige dagen later bel ik 
op en krijg een vrolijke Lucia aan de lijn. Ik ben zenuwachtig en begin een 
langdradige inleiding. Nadat ik de naam van de standhoudster heb genoemd, 
kunnen we een afspraak maken.  
Lucia is een gezette vrouw van begin vijftig, ze is moeder van een volwassen 
zoon en dochter die in Nederland wonen. Ze is enige jaren gescheiden van 
tafel en bed en zeer blij weer in Suriname te wonen om, zoals ze zegt, voor 
haar moeder te zorgen. Lucia is geboren in een middelgroot gezin, haar vader 
werkte aanvankelijk als havenmeester, later begint hij een eigen bedrijf. Lucia 
trouwt op jonge leeftijd en vertrekt enige jaren later naar Nederland. Ze heeft 
het maar matig naar haar zin vooral omdat het ‘klokje haar leven regeert’. Ze 
trekt heen en weer, heeft verschillende banen en tenslotte besluit ze geen 
baan meer te zoeken en de dominee te helpen bij het geestelijke werk in de 
Bijlmer. Pas wanneer haar dochter een vaste baan heeft, keert ze terug naar 
Suriname om de scepter te zwaaien over het familiebedrijf. 
 
Armenaar 
‘De N’s zijn eigenlijk geen mensen die weggaan, het zijn geen types die in het 
buitenland wonen. Mijn broer woont al jaren in Nederland, maar ik denk dat 
hij verdriet heeft dat hij er zit. Hij heeft na vele jaren niet bereikt wat hij zou 
willen bereiken, maar hij is gaan leven als een witte man. En als je leeft als 
witte man, verdien je nooit genoeg om terug te komen. Ik heb in Nederland 
geleefd als een armenaar,96 zonder dat ik het wist. Ik heb geleefd als een ge-
wone man,97 ik had de hoogst noodzakelijke dingen met altijd in mijn ach-
terhoofd: ik ga terug. Dat heeft elke Surinamer. Ik ben in 1978 naar Neder-
land gegaan met mijn man en twee kinderen. Wij hebben van mijn ouders 

                                                 
95 NDP-accommodatie voor massabijeenkomsten. Women in Bizniz werd gehouden op het zogenaamde 
KKF-terrein naast Ocer.   
96 Surinaamse uitdrukking en betekent leven zonder enige vorm van luxe.  
97 Uitdrukking. De verteller bedoelt dat zij zich onopvallend heeft gedragen.  
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een cosy98 familieopvoeding gehad en die heb ik weer gebruikt voor mijn 
familie. Toen we er aankwamen hadden mijn kinderen geen aanpassingspro-
blemen. De juffrouw van de eerste klas zei al na een paar maanden dat het 
net was of mijn dochter er altijd had gewoond. Een vriendin uit Utrecht is in 
die tijd gekomen en heeft de kinderen geleerd hoe ze van zich af moesten 
bijten. Ze heeft ze geleerd hoe het in Nederland toegaat en bijgebracht terug 
te vechten, maar mijn zoon is geen vechttype. De laatste keer hadden ze op 
school zijn jas op de grond gegooid, waarop hij alle jassen op de grond gooi-
de omdat hij niet wist wie het gedaan had. De meester heeft hem toen een 
compliment gemaakt. 
We zijn in de Bijlmer opgevangen door mijn schoonzus, zij had een groot 
huis en wij hebben een kamer gekregen. De kinderen sliepen in de kinder-
kamer. Wij zijn van na 197599 en dus met onze kont in boter gevallen. We 
hebben van huis uit geleerd dat het echtpaar rust moet hebben, daarom gin-
gen de kinderen om halfnegen slapen. Mijn man bezocht een gemeenschaps-
huisje beneden om de mensen te leren kennen. Op zaterdagmorgen stonden 
we vroeg op en maakten alles aan kant. Mijn schoonzus kookte niet op za-
terdag, ik wel want dat vond ik een familiedag. Eerst kochten we ook het 
eten samen, later zeiden we dat het niet kies was want de kinderen durfden 
niet eens een appel te pakken. Ik ging werken op een middelbare school waar 
een van mijn collega’s conciërge was. Hij regelde voor ons een huis in de 
vrije sector. Zo ging alles op wielletjes en kon ik goed sparen. Na vijf, zes 
maanden vond ik een baan bij het rijk bij de A-bank op de afdeling K. Het 
was een leuke baan, maar hier in Suriname leer je werken en dat heb ik vrij 
kunnen demonstreren. Ik kwam terecht bij mevrouw D. die met pensioen 
zou gaan. Eerst werd ons het werk geleerd en na een paar dagen boekte ik al 
betere prestaties dan de rest. Mijn directe baas was een oude man die de 
controleur van de afdeling werd genoemd. Ik wilde nooit hebben dat ande-
ren hem moesten vervelen. Ik wilde altijd iemands beschermeling100 zijn en 
alles wat hij kon, kon ik ook. En als iemand op de afdeling kwam, kom ik je 
vragen wat je op hier zoekt? Dat zag de overkoepelende chef ook, ze zag dat 
ik altijd bezig was. Als mensen vroegen of ik iets kon klaren,101 zei ik: Geef 
me tot twee uur vanmiddag. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Ik heb snel 
een benoeming102 gekregen toen die oude baas wegging. 
Ik was hooguit een jaar in Nederland en voelde dat ik weer naar Suriname 
wilde.103 Je hebt een leuk huis en je hebt werk, maar het is niet wat je gewend 

                                                 
98 Knus, gezellig. 
99 Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk. De zogenoemde Toescheidingsovereenkomst die 
met Nederland was gesloten, maakte het voor Surinaamse immigranten betrekkelijk eenvoudig een ver-
blijfsvergunning in Nederland te krijgen. Deze regeling liep op 25 november 1980 af (Buddingh 1995: 
301). 
100 Voor iemand opkomen, in bescherming nemen. 
101 Oplossen, helpen. 
102 Vaste aanstelling. 
103 Later blijkt uit het verhaal dat deze periode ongeveer vijf jaar heeft geduurd. 
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bent. Mijn man kreeg ruzie op zijn werk want hij trok zich alles aan wat witte 
mensen over ‘em zeiden. Met de kinderen ging het goed op school, maar ik 
had die drang. Diep van binnen was ik niet gelukkig in Nederland. Je voelt 
dit is het niet, je bent niet binnen.104 Je bent alleen op je werk en haalt je 
boodschappen. Mijn echtgenoot kreeg een gouden handdruk, want ze waren 
blij dat ze van ‘em af waren. Wij zijn weer met aardig wat geld gekomen wat 
we gespaard hadden.  
 
Militair bewind 
Terug in Suriname - wij kwamen in 1983 - hebben we voor mijn man een 
auto gekocht waarmee hij vrachten kon rijden. Ik zou de winkel van moeder 
overnemen, maar de militairen hadden de zaken overgenomen.105 Overal 
waar ik inkopen deed, moest ik het vervoer betalen en niets kon telefonisch 
besteld worden. Het vrachtrijden van mijn man ging goed, maar hij sprong 
ook bij in de winkel. De mannen van Bouterse gaven alleen producten aan 
mensen die ook onder de tafel betaalden. Ik kon roepen dat ik een Neder-
lands paspoort had en kon vreten van 1 januari tot 31 december, maar dat 
bracht ze niet op andere gedachten. Ik was verdrietig wat men hier met me 
deed. Ook werd ik gediscrimineerd, maar daarvoor moest ik eerst buiten 
mijn eigen land zijn geweest. Ik was zo verdrietig dat ik het uitstraalde, daar 
heeft mijn man me gepakt106 en gezegd: Weet je Lucia, laten we weer gaan. 
Op school werden de kinderen de Amsterdammers genoemd want ze had-
den een Hollandse opvoeding gehad. Mijn dochter vertrok in de eerste en zat 
in de zesde klas toen ze terugkwam. Ze heeft tegen een leerkracht gezegd: 
Waarom slaat u dat kind, daarvoor bent u niet opgeleid? Dan moest ik de 
winkel sluiten en op school komen praten. Ook mijn zoon heeft een Hol-
landse opvoeding gehad en maakte daarom weleens bonje. Hij had het over 
een koloniale opvoeding, en alle lessen werden in een uur gegeven.107 Zo 
moest ik elke maand naar school. Mijn man vertrok eerder dan ik naar Ne-
derland, vond gelijk werk. We zouden weer inwonen bij een zus van hem, 
maar ik ben na mijn komst direct naar de woningbouwvereniging gegaan. 
Mijn oude buurvrouw had me getipt welk huis vrij zou komen. Ik vertelde 
die mevrouw van de woningbouwverenging welk huis ik wilde hebben, maar 
ze vertelde dat het zo niet ging. Later heeft ze me gebeld en gezegd dat ik het 
huis kreeg wat ik wilde hebben. Zo ging dat. 
 
Bekakte wijk 
Ik liet de A-bank weten dat ik bakra’s108 wilde leren kennen. Ik had me inge-
schreven bij het uitzendbureau en kreeg een administratieve baan bij een 

                                                 
104 Zich niet thuis voelen. 
105 Van 1980-1988 kent Suriname een militair bewind. 
106 Gebruik maken van een zwak moment. 
107 Afgeraffeld. 
108 Witte mensen, in dit geval ‘Hollanders’. 
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groot bedrijf in een bekakte wijk. Niemand bekeek me, want ik ben zwart. 
De bode van dat bedrijf zei: Als je hier over een week nog bent, is het lang. 
Ik zei hem dat hij me volgende week maandag mocht komen zien. Bij wijze 
van weddenschap hebben we er een kopje koffie op gezet. Mijn eerste bond-
genoot bij dit bedrijf was daarmee de bode. Ik ben gewend om halfacht te 
beginnen, ik wilde namelijk om vier uur thuis zijn voor de kinderen. Iedereen 
begon met werken om acht of negen uur. De eerste middag heb ik zonder 
betaling doorgewerkt voor mijn werkinstructies de volgende morgen, wat 
moet ik thuis tot negen uur in de morgen? Toen ik begon met werken groet-
te niemand, ook de grote baas groette nooit. Ik ben uiteindelijk de baas gaan 
groeten, en na een poosje begon hij met mij het werk te regelen. Na een paar 
maanden was het werk geregeld en alle troep uit de kasten. Aan het einde 
van mijn periode wilde hij me niet uit het bedrijf laten gaan. Hij wilde me 
houden, maar niet voor vijf dagen. Ik zei dat ik vijf dagen werk nodig had. Ik 
heb twee kinderen, de studiefinanciering, de huur en het salaris is niet gewel-
dig als je later binnenkomt. Hij kon het niet regelen. Ik vond het erg dat ik in 
de maand december een nieuwe baan moest zoeken en het is Kerst. 
Met het uitzendbureau had ik een goede band dus ze gaven me werk bij het 
B-kantoor. Kwam ik op een kamer met vrouwen die ruzie hadden. Witte 
vrouwen, je gaat ze leren kennen in wat ze zijn en wat ze doen. Er was een 
mannenkamer en een vrouwenkamer, in de vrouwenkamer kreeg ik de stoel 
van een medewerkster die een gehandicapt kind had en overspannen was. Na 
een week observeren win ik langzaam terrein, twee van ze waren pittige tan-
tes en de derde was de zwakke schakel. Ik dacht, hoe ga ik dat meisje helpen? 
Ze was op een keer buiten de kamer toen ik tegen die tantes zei dat ze moes-
ten nadenken. Jullie springen zo in op dat meisje omdat jullie niet weten waar 
ze het geld vandaan heeft voor haar nieuwe auto. Dat gaat jullie ook niets 
aan. Ik heb ze gezegd dat ze moesten nadenken waar ze mee bezig waren. Ik 
had nooit gedacht dat ik die twee op hun sodemieter zou geven. 
Ook de directeur had last van die tantes en heeft me gevraagd de vergaderin-
gen bij te wonen. Ik was een buitenschakel, maar als er een compromis 
moest worden gevonden kon ik na het gesprek mijn mening geven. Vaak 
ging de directeur mijn woorden dan zo draaien dat er werd gedaan wat ik had 
verteld. Na een poosje was mijn contract afgelopen en hebben de directeur 
en ik een agreement gesloten: als de zieke medewerkster zou terugkomen, was 
mijn contract niet meer geldig. Ik kreeg het contract, maar een van die pittige 
tantes moest het uittypen en zag mijn salaris. Toen is de directeur komen 
uitleggen dat bij beëindiging van het contract ik een werkloosheidsuitkering 
zou krijgen.109 Ik maakte me niet druk, ik verdiende geld voor Suriname en 
ook de tickets waren duur. Voor mij was eten belangrijk, de school en spaar-

                                                 
109 Lucia verdient een hoog salaris omdat ze geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan krijgen. 
Waarschijnlijk is de hoogte van dit salaris gebaseerd op de werkloosheidsuitkering die ze na beëindiging 
zal krijgen. 
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geld voor Suriname. Ook stuurde ik veel dozen naar familie en vrienden, 
want iedereen mocht weten dat ze van Lucia een pakketje kregen. De vrouw 
die ik verving ben ik gaan bellen, ze begreep niet wat er gebeurde op kan-
toor. Ze noemden mij tropische wind en iedereen was in de ban en vrolijk. 
Ik zei tegen haar, ik hou je plekje warm en zodra je terugkomt, heb ik een 
andere baan. Zo begon het terugkomen. Op mijn laatste werkdag hebben ze 
nog stakingstoiletpapier voor de directeur neergezet met de woorden Lucia 
Mag Niet Weg! Maar we hadden een agreement, mijn missie was volbracht. 
 
Ik ben bij het C-bureau gaan werken waar een man zat die zei dat hij nog 
nooit met zwarten had gewerkt. Ik neem je nooit kwalijk wat je zegt, dat is je 
eigen verantwoording. Ik vroeg of hij het wilde proberen en hij kon geen nee 
zeggen. Toen ik begon, heb ik hem verteld dat ik mevrouw N. was en hij 
mijnheer V.110 Iedereen noemde elkaar daar bij de voornaam, maar ik heb ze 
nooit een kans gegeven me te leren kennen. Ik heb een harnas om me heen 
gebouwd en niemand binnengelaten. Toen ik wegging zei iemand, je hebt 
ons nooit een kans gegeven naar binnen te kijken. Ik weet niet waarom, maar 
het lukte ook niet. Ik werkte er twee weken toen ik merkte dat mijnheer V. 
een zuiplap was. Als hij teveel op had, belde ik zijn afspraken af. Overal waar 
je komt en werkt, leer je andere mensen kennen. Zo heb ik gezien dat de 
witte mens niet meer of minder is als wij, soms zelfs minder. Wij zijn objec-
tiever in mensen behandelen omdat we een cultuur hebben met Libanezen, 
Hindostanen en creolen waarin je geboren wordt en opgroeit. Nu komt de 
witte mens erbij, het is voor ons gewoon eentje die erbij komt. Later ben ik 
witte mensen gaan wantrouwen. Ik zat in de bus toen ik dacht, wat zijn het 
toch rare mensen. Het lijkt net alsof ze het niet met je menen. Ik zat naast 
iemand en kreeg het gevoel alsof hij een pistool op me richtte, alsof alleen de 
mensen die je kennen het goed met je voor hebben. 
Ik zag een advertentie van de D-bank waarin ze mensen vroegen voor een 
kassafunctie. Ik had nog nooit kassawerk gedaan, maar wilde graag een vaste 
baan. Ik was van de sollicitanten de oudste en tijdens een gesprek moest ik 
vertellen wat ik eerder had gedaan. En je weet, ik heb een vlotte babbel. Na 
mijn verhaal hebben ze beraadslaagd en gedacht wat moeten we met die 
vrouw? Eerst wilden ze me aannemen voor vier dagen, maar ik heb gezegd 
dat dat te weinig was. Ik moet de studie van de kinderen financieren, de huur 
is hoog, enzovoort. Ik mocht bij wijze van uitzondering vijf dagen werken en 
kon direct beginnen met de opleiding. Na een maand werd ik geroepen of ik 
geen eerste medewerker wilde worden op een slechte afdeling.111 Ik wilde dat 
graag, maar wist helemaal niks. Dat hoefde ook niet, zeiden ze, we gaan je 
dekking geven. De cheffin van die afdeling ging na twee weken op vakantie 
en ik heb de mensen laten werken als paarden. Ik wist niets van die bereke-

                                                 
110 Lucia maakt duidelijk dat ze niet met haar voornaam aangesproken wil worden. 
111 Slecht functionerende afdeling. 
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ningen. Toen ik bij de D-bank mijn steentje112 kreeg, heb ik gevraagd hoe ik 
eerste medewerker kon worden terwijl ik zwart was en een vrouwelijke chef 
had? Mijn cheffin zei dat ik allang eerste medewerker was door de manier 
waarop ik rondwandelde. Ik had binnen drie maanden rust op de afdeling, 
maar er werken ook veel donkere mensen bij de D-bank. Als leidinggevende 
mag je vriendjes zijn met niemand, niet met wit en niet met zwart. Ik zat 
daarom altijd aan de grote tafel waar iedereen me kon zien. En toch vertel-
den ze me alles. Het betrof altijd cheffin X, ik moest haar opvoeden. Ik zei 
tegen haar, als je naar de wc gaat moet je zeggen waar je bent. Als je gaat 
schaften, moet je zeggen dat je uit bent want als iemand met een probleem 
komt, kan ik je helpen. Zo heb ik haar opgevoed. 
 
Leven bij de wekker 
Luister, de laatste keer naar Nederland is een leuk verhaal. Ik ben heel open 
naar mijn echtgenoot en kinderen, maar mijn man is niet zoals ik. Mijn man 
komt me alle leuke dingen vertellen, maar wat hij me vertellen moet, vertelt 
hij me nooit. In 1993 wilde ik voor een jaar naar Suriname en zeg tegen mijn 
man, laten we kijken. Wat me aan Nederland irriteerde was de wekker: om 
halfzeven word je wakker, drie over zeven de bus, halfacht op het werk, vier 
uur einde werk, lopen naar de supermarkt, je bent in huis. Morgenochtend 
om halfzeven gaat weer de wekker. Mijn contract liep af bij de D-bank, en ik 
moest geopereerd worden aan mijn baarmoeder. Ik ging gewoon werken en 
iedereen zei me: Waarom ga je werken? Na mijn operatie ben ik gestopt, 
mijn contract zou aflopen en niet worden verlengd omdat de grote bazin 
vond dat ik haar overtroefde. Ik zeg tegen mijn cheffin, je hoeft niet bang te 
zijn het mij te vertellen. Je mag het zeggen want ik weet een ding, ik ga terug 
naar mijn land. De tijd dat jullie mij salaris moesten geven, hebben jullie 
volbracht. Mijn kinderen zijn nu zover dat ik kan gaan. Ik ga naar Suriname, 
dat weet ik voor mezelf. 
In Suriname aangekomen begon mijn man weer, hij wilde weg. Hij had zijn 
vrachtwagen, maar deed er niets mee. Ik had werk in het kantoor van ons 
bedrijf. Hij had niet de goede aansluiting,113 je moet het met jezelf eens zijn. 
Ik had een leuke man, hij knijpt alleen de kat in het donker, maar je hebt er 
geen last van. Toen mijn man weer wilde vertrekken, heb ik een week ge-
huild. Mijn zuster heeft hem uiteindelijk verteld dat ik verdriet had. Hij wilde 
me niet langer verdriet doen en heeft daarom gezegd dat hij niet zou gaan. Ik 
heb me opgetut en ben op een zondagsschool in een sociaal zwakke buurt 
gaan helpen. Een maand later zei hij weer dat hij wegging. Toen hij de derde 
keer in twee maanden over teruggaan begon, hadden we echt ruzie. Intussen 
was mijn man extreem jaloers geworden dat ik met niemand mocht lachen, 
ook niet met de buurman. Ik kwijnde weg, maar ik was in Suriname. Toen hij 

                                                 
112 Waarschijnlijk bedoelt de vertelster het certificaat dat bij afronding van de opleiding wordt uitgereikt. 
113 Instelling of motivatie. 
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de derde keer zei dat hij wegging, zei ik: Weet je wat je doet, jij schoft, sode-
mieter op. Mijn moeder zei: Laat hem gaan, je bent niet met je man aan je 
broek geboren, je bent alleen op de wereld gekomen. En als het niet gaat, 
dan gaat het niet. Ik wilde mijn huwelijk redden want alle kinderen van mijn 
schoonmoeder waren gescheiden. Maar hij kwam aan dattum: Hij wilde naar 
Holland. 
Mijn man ging en ik bleef. Hij vond het een belediging dat ik niet achter hem 
aanrende. Ik was zestien toen ik hem ontmoette, twintig toen we trouwden. 
En ik was zesenveertig toen hij wegging. Hij vond het voor zijn vrienden een 
belediging, belde me nadien op en vroeg wanneer ik kwam. Ook schreef hij 
mooie brieven, maar hij heeft me niet gefeliciteerd met mijn verjaardag. Ik 
was blij dat ik in Suriname een stukje van mijn vrijheid kon proeven. Ik ging 
naar de kerk en kon iets doen, bezoekjes afleggen en voor mijn moeder zor-
gen. Ik heb een brief van mijn man voorgelezen aan mijn zus en nicht. Ze 
zeiden dat mijn leven ideaal was. Ga terug naar je man, zeiden ze, hij is zo 
aardig. Hij was zeventien toen hij hier in huis kwam, het leek net een broer, 
al mijn broers adoreerden hem. Toen dacht ik, wees niet koppig. 
 
Vriend 
Mijn man voerde naar aanleiding van de ruzie aan dat mijn vader hem had 
beledigd. Ik heb mijn vader toen gezegd als hij mijn man zo behandelde, ik 
moest volgen. Ik was een volgzaam Surinaams vrouwtje. Ik kwam op eerste 
kerstdag in Nederland aan en voor het eerst gaf hij me zijn bankpasje. Ik heb 
dat niet genomen, pas later begreep ik dat hij wilde loskomen van zijn versla-
ving. Ik wist niet dat hij verslaafd was aan gokkasten. Soms zouden gesprek-
ken kunnen helpen, maar hij kwam nooit diep met de dingen.114 
Ik was thuis, mijn man was afgekeurd en we kregen ruzie. Ik had bankaf-
schriften ontdekt en zag dat hij iets niet betaald had dat allang betaald had 
moeten zijn. Hij kon het niet verantwoorden en wilde er niet over praten. 
Dat heeft de deur dichtgedaan. Ook was hij nog steeds boos op mijn vader 
en is naar een maatschappelijk werkster gestapt. Ik ben ook gegaan en heb 
gezegd dat ik wilde helpen, maar die maatschappelijk werkster vertelde me 
dat hij wilde scheiden. Dat wordt je trouwens in Nederland met de paplepel 
ingegoten. Later is hij naar een advocaat gegaan om de scheiding aan te vra-
gen, hij wist alleen niet dat je dat moest betalen. Vanaf mijn tijd in Suriname 
heb ik geleerd afstand te bewaren van een man die ruzie zoekt.115 Ik ben me 
daarom gaan inschrijven bij een woningbouwvereniging. Mijn man heeft die 
woning genomen en is de eerste periode flink afgevallen. Ik begon juist uit te 
dijen en had plezier. Soms belde ik hem of gooide een tientje door zijn brie-
venbus wat hij niet hoefde terug te betalen. Hij is een Hollandse jongen.116 

                                                 
114 Was niet openhartig over zijn gevoelens.  
115 Hier wordt de laatste ruzie bedoeld tussen Lucia en haar echtgenoot en tot een breuk leidt. 
116 Uitdrukking waarmee Lucia bedoelt dat hij al zijn geld opmaakt. 



[- 150 -] 
 

Daarna kwam het eerste vriendje. Vanaf mijn zestiende kende ik mijn man 
en op mijn bijna vijftigste kreeg ik een vriendje. Dat was een leuke les die ik 
kreeg van Onze Lieve Heer. Voor de buitenwacht een leuke jongen, maar hij 
was een machoneger en een sloeber. Ik had mijn schoonmoeder gezegd, als 
ik een vriendje leerde kennen hij met haar kennis zou maken. Hij was pienter 
en ik was een doorsneevrouwtje met niet zo’n hoge opleiding. Hij kon leuke 
gesprekken op topniveau voeren met mijn kinderen. Ze konden babbelen en 
ik met mijn ervaring, heel leuk ging dat. Maar hij wilde ook een vrouw, niet 
alleen vriendschap. Toen heb ik hem gevraagd: Heb je een vriendin? En heb 
je een seksvriendin? Ik wilde namelijk niemand in de wielen rijden. Hij ver-
telde me dat hij een seksvriendin had, geen vriendin. Hij vond dat je dat ge-
scheiden moest houden. Na een poosje wilde hij blijven slapen, ik heb toen 
gezegd dat we daarover afspraken moesten maken met de kinderen. En je 
mag blijven slapen maar geen seks. Vanaf dat moment is mijn dochter nooit 
meer ’s morgens de slaapkamer in gekomen. 
 
Kerkepad117 
In de Bijlmer verlangden we een dominee die het roer kon overnemen. Het 
werd een boerenvrouw op klompen met dikke kousen. Niemand wilde als 
witte dominee in de Bijlmer optreden. Toen de gesprekken begonnen dacht 
ik, een dominee moet ik hebben. Deze wilde niet in de Bijlmer wonen, niet 
in een flat en in deeltijd werken. Ik heb tijdens het gesprek gezegd dat het 
allemaal in orde kwam. Later zei ik tegen mijn mensen, we kunnen pas pra-
ten als ze komt. We hebben haar gevonden en geleerd dominee te zijn. En 
toen ze kwam heb ik gezegd: Ik ben je rug. In Suriname hebben dominees 
nog nooit een papiertje gebruikt om mensen toe te spreken. Alle dominees in 
Nederland komen met papier praten zonder je aan te kijken. Wij willen je 
ogen zien, je moet kijken en praten en ons dat ding vertellen. Dat is pas een 
dominee. Amsterdam had in die tijd Kerkepad en een Hollands meisje was 
belast met de organisatie in de Bijlmer. Ik ging naar de vergaderingen maar 
dacht, ik zie niks en ik hoor niks. God heeft me niet alleen ogen gegeven, 
maar ook oren. De volgende keer sprak ik dat meisje aan en vroeg hoe het 
met haar ging? Ze heeft in mijn armen gehuild, vanaf ze bezig was gebeurde 
er niks. Ik heb haar gezegd haar te helpen. We zijn eerder op vergaderingen 
gekomen en hebben alle mensen bij binnenkomst begroet. Na een paar we-
ken begon het te lopen, ook begon ik haar te wijzen hoe ze dingen moest 
aanpakken. Zelfs de burgemeester van de Bijlmer is op bezoek geweest en 
geloofde niet wat wij organiseerden. Later hoorde hij mijn naam en heeft 
gezegd: Als Lucia dat heeft gezegd, is het goed. Dan zit ik toch richting je 
hart of je hoofd. 

                                                 
117 Kerkepad, gepresenteerd door Sipke van der Land, belichtte vanaf 1976 jarenlang de geschiedenis van 
kerken en kloosters in Nederland. Daardoor zijn meer kerken hun deuren voor bezoekers gaan openstel-
len. Het fenomeen ‘op kerkepad gaan’ is nog steeds populair. 
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Traantje 
In die periode werd ik op een ochtend wakker en dacht, wat doe ik in dit 
land. De mensen hadden me nodig want er was veel leed. Ik kwam vaak 
notie nemen, regelde het met de diaconie en we betaalden. Ik had voor alles 
een simpele oplossing, want alles is simpel. Ik dacht wat doe ik hier, Surina-
me heeft dit nodig. Ik was gesetteld, had een huisje, mijn dochter zat op de 
universiteit en had een parttime baan. Die bewuste ochtend spreekt een 
stem: Lucia je tijd is rijp. Maar ik had geen cent. Dezelfde avond zat ik op 
diaconievergadering als enige zwarte vrouw tussen al die wijkmensen en er 
gebeurde iets waardoor ik mijn verhaal vertelde. Twee dagen later word ik 
gebeld door de diaconie want er was een enveloppe met inhoud voor me 
gekomen. Ik ga naar het reisbureau en we118 kiezen een vertrekdatum: 18 
september 1996. Ook de dominee kwam met een enveloppe van duizend 
gulden, want ik heb haar ‘gemaakt’. Ik had mijn geld en wist, ik ga weg. De 
dominee vertelde dat er nooit goodbye-diensten voor mensen werden ge-
houden, maar voor Lucia gaan we dat doen. Ook mijn vriend begon me te 
vragen hoe ik zo zeker wist 18 september [1996] te vertrekken. Ik zeg: Suri-
name laat ik voor niets en niemand schieten. Zelfs mijn vrouwelijke advocaat 
die ik het vertelde, pinkte een traantje weg. 

Fundament 
Laatst heeft mijn broer een boek afgerond en wilde me daarom een vliegtic-
ket geven. Ik heb hem bedankt omdat moeder het niet toelaat en ik het niet 
hoef. Hier leef ik een arm leventje, maar ik ben rijk. In de kerk kan ik grote 
dingen doen, ik ken weer alle gemeenteleden. Ook als de dominee iets niet 
kan, wijs ik hem daarop. Ik ben voorzitter van het kerkbestuur, het is een 
kleine wijkgemeente samen met de Hervormde kerk. In Nederland waren we 
samen met de EBG, maar het is niet eenvoudig twee kerken onder een dak. 
Dat heeft denk ik te maken met het fundament van mijn ouders. Je vraagt 
immers niet waar je geboren wilt worden, hier ben ik geboren. 
Wanneer mensen zakelijk overkomen, realiseer ik me dat ik een goede jeugd 
heb gehad. Mijn ouders waren altijd thuis, mijn moeder was altijd thuis en 
het eten was altijd om een uur op tafel. Ook zijn ze in de avond thuis, dat is 
je fundament. Daarom heb ik nooit gemerkt dat mijn man wilde uitgaan. Ik 
heb altijd mijn huis beschermd, we zitten altijd op pappie te wachten met 
eten en de kinderen gaan tot vier uur naar school. Ik ben altijd met ze thuis. 
Deze geborgenheid waarderen ze, later hoor je flarden van wat ze prettig 
vonden. We bespreken de dingen samen, maken afspraken en doen niks 
zonder overleg. We kijken naar ons budget, of we het redden? Wanneer we 
oma een pakje sturen dan lossen we dat samen op. Iedereen werkt voor Su-
riname, de kinderen werken mee en niemand is boos op niemand. Dat heb ik 
                                                 
118 Samen met dochter. 
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ook mijn ouders zien doen, alles wat ze mij gaven, was ook van mijn broers. 
Mijn vader gaf ons iedere week weekgeld, al was het maar een stuivertje. Dat 
is je fundament. En ieder fundament is goed, maar met die van mij heb ik 
gezien hoeveel ik heb ontvangen. Mijn broer zit gefrustreerd in Nederland, 
of hoe noem je dat. En zo oud als we zijn denken we nog, hoe gaan we het 
doen? Dat is familieband.’ 

6.3 Thema’s 
Zeer opvallend aan het verhaal van Lucia is de ruime aandacht die ze heeft 
voor de publieke sfeer. In de privésfeer is de verteller overwegend een lief-
devolle moeder en - naar eigen zeggen - een volgzame echtgenote. Met be-
hulp van enige begrippen uit het onderzoek van Mayke Kromhout (2000) 
zullen we zien dat invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid in de 
privésfeer meerdere beelden bevatten. Ook vindt de narratieve identiteit haar 
balans in de rolverdeling die de verteller vervult als opvoeder, echtgenote en 
werknemer. De betrokkenheden en identificaties van de verteller met beide 
diaspora moeten worden gezocht op de scheidslijnen van haar strategieën en 
realiteiten. 
  
Bondgenoot & beschermeling  
Nadat Lucia de eerste keer met haar man en kinderen is gemigreerd, vindt zij 
bij de A-bank een baan die bij haar past. Lucia gaat werken op een afdeling 
waar de cheffin met pensioen gaat en haar directe baas een oude man is. Hij 
wordt lastig gevonden en daarom de controleur van de afdeling genoemd. 
Lucia vertelt dat ze niet wil dat anderen deze oude baas lastig vallen en neemt 
hem in bescherming: ‘Ik wilde nooit hebben dat anderen hem moesten ver-
velen. Ik wilde altijd iemands beschermeling zijn (...)’. Nadat Lucia in de jaren 
tachtig Suriname opnieuw heeft verlaten, krijgt zij via het uitzendbureau een 
baan aangeboden in een bekakte wijk. De eerste dagen bekijkt niemand haar 
omdat ze ‘zwart’ is. Zij praat wel met de bode en sluit met hem een wedden-
schap af dat ze langer dan een week bij het bedrijf zal werken. Zij zegt: ‘Ik 
heb gezegd dat hij me aanstaande maandag kan komen zien, we hebben er 
een kopje koffie op gezet. Mijn eerste bondgenoot bij dit bedrijf was de bode’. 
Beide fragmenten hebben betrekking op het handelen van Lucia in het pu-
blieke domein. Zij laten treffend zien hoe haar gedrag verloopt via een stra-
tegie die ik bondgenoot & beschermeling ben gaan noemen. Op iedere nieu-
we werkplek neemt Lucia een collega of leidinggevende in bescherming, die 
meestal door de meerderheid van de collega’s wordt afgewezen. Een illustra-
tie van deze strategie vertelt Lucia wanneer zij de ‘vrouwenkamer’ betreedt 
en met twee pittige tantes te maken krijgt. Haar strategie:  
 

‘Na een week observeren win ik langzaam terrein, twee van ze waren 
pittige tantes en de derde was de zwakke schakel. [I]k dacht, hoe ga 
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ik dat meisje helpen? Ze was op een keer buiten de kamer toen ik te-
gen die tantes zei dat ze moesten nadenken. Jullie springen zo in op 
dat meisje omdat jullie niet weten waar ze het geld vandaan haalt 
voor haar nieuwe auto. Dat gaat jullie ook niets aan.’ 

 
Lucia vindt op iedere werkplek de ‘zwakke schakel’ en neemt die in be-
scherming. Voorts weet ze de meerderheid van de collega’s op hun vaak 
asociale gedrag te wijzen. Gelijktijdig sluit ze met de naast hogere leidingge-
vende meestal een verbond (agreement), dat veelal leidt tot versteviging van 
haar positie. Opmerkelijk is dat er ook altijd sprake is van een ontsnappings-
clausule. Voorbeelden hiervan zijn: buitenschakel blijven als gevolg van een 
uitzendcontract; als leidinggevende mag je vriendjes zijn met niemand; de 
cheffin moet niet bang zijn Lucia zaken te vertellen, ze gaat toch terug naar 
haar land. Het doel van deze strategie is het verdienstelijk maken van haar 
buitenpositie, tevens doorbreekt het haar relatieve isolement. Het leidt in de 
regel tot vergroting van haar persoonlijke draagvlak, wat onder andere met 
zich meebrengt dat haar zichtbaarheid in het publieke domein wordt ver-
groot. 
Deze strategie beperkt zich niet tot de werkomgeving alleen. Nadat Lucia 
voor de derde keer in Nederland is, besluit ze niet langer betaalde arbeid te 
verrichten. Zij gaat zich inzetten voor de gemeenschap en wordt een actief 
lid van een kerkgenootschap. Het kerkbestuur zoekt op dat moment een 
dominee. Lucia vertelt dat geen van de beschikbare predikanten in de Bijlmer 
wil werken. Na het voeren van meerdere gesprekken dient zich een vrouw 
aan met een lange lijst voorwaarden: 
 

‘Het werd een boerenvrouw op klompen (...) met dikke kousen. 
Niemand wilde als witte dominee in de Bijlmer optreden. Toen de 
gesprekken begonnen dacht ik, een dominee moet (...) ik hebben. 
Deze wilde niet in de Bijlmer wonen, niet in een flat en in deeltijd 
werken. Ik heb tijdens het gesprek gezegd dat het allemaal in orde 
kwam. Later zei ik tegen mijn mensen, we kunnen pas praten als ze 
komt. We hebben haar gevonden en geleerd dominee te zijn. [E]n 
toen ze kwam heb ik gezegd: “Ik ben je rug.” In Suriname hebben 
dominees nog nooit een papiertje gebruikt om mensen toe te spre-
ken.’ 

 
In dit fragment vertelt Lucia hoe zij de bondgenoot & beschermelingstrate-
gie toepast. Zij neemt de bezwaren weg bij de dominee om in de Bijlmer te 
werken en zorgt dat aan haar lijst met voorwaarden wordt voldaan. In de 
uitspraak: ‘Ik ben je rug’ ligt de fictionalisering van het zelf besloten en wordt 
duidelijk hoe de verteller de belangrijkste mensen in het publieke domein 
tegemoet treedt. Uit deze keyphrase vernemen we dat Lucia met de publieke 
sfeer een specifieke relatie onderhoudt. Enerzijds is die gebaseerd is op het 
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verstrekken van hulp, anderzijds heeft het tot doel voldoende geld te verdie-
nen voor Suriname. 
Niet veel later in het verhaal vertelt Lucia dat ze vanuit de kerk betrokken 
raakt bij Kerkepad en kennismaakt met een ‘wit’ meisje dat belast is met de 
organisatie. Na het bijwonen van enige vergaderingen merkt Lucia dat er veel 
wordt gezegd, maar weinig wordt gedaan. Ze spreekt het meisje aan en 
vraagt hoe het gaat: ‘Ze heeft in mijn armen gehuild, vanaf ze bezig was ge-
beurde er niks. Ik heb haar gezegd haar te helpen. We zijn eerder op verga-
deringen gekomen en hebben alle mensen bij binnenkomst begroet. Na een 
paar weken begon het te lopen (...).’ Hier zien we hoe Lucia opnieuw iemand 
in bescherming neemt, verder zien we dat de persoonlijke begroeting - dat 
eerder al bij een werkgever ter sprake kwam - een heilzame werking heeft 
onder de deelnemers aan de vergadering. Het groetritueel in Suriname is 
meer dan een beleefdheidsvorm. Niet groeten is ronduit onbehoorlijk, het 
getuigt ook van arrogantie mensen niet te groeten die je iedere werkdag ziet. 
Wanneer Lucia voorstelt het ‘witte’ meisje te helpen bij de organisatie van 
Kerkepad - en voorts bij de deur gaat staan om de aanwezigen persoonlijk te 
begroeten - voldoet ze niet alleen aan een culturele norm. Het leidt er tevens 
toe dat de mensen zich ‘gezien’ weten en bereidwilliger zijn deel te nemen 
aan de organisatie. Hieruit kunnen we opmaken dat deze strategie niet alleen 
ten eigen bate gehanteerd wordt.  
 
Taakverdeling 
Lucia is nog een jonge vrouw wanneer ze haar grote liefde ontmoet. Hij be-
zoekt het gezin aanvankelijk als speelkameraad van haar broers, later wordt 
hij huisvriend. In Lucia’s levensverhaal komt haar echtgenoot slechts zijde-
lings ter sprake, eigenlijk alleen bij (re)migratiebesluiten en besluiten met 
betrekking tot de financiën. We vernemen van de verteller dat hij leeft met 
een groot dilemma: in Nederland heeft hij moeite met de ‘witte’ mentaliteit, 
in Suriname ervaart hij aanpassingsproblemen. In deze paragraaf wil ik stil-
staan bij de wijze waarop de partners in het huishouden met elkaar omgaan 
en hoe de bestedingsdoelen van het huishouden worden besloten. 
 
Uit Lucia’s levensverhaal maken wij op dat tussen de partners sprake is van 
een taakverdeling. Haar echtgenoot beheert de financiën, Lucia overlegt met 
de kinderen hoe het huishoudbudget zal worden besteed. Mayke Kromhout 
(2000) heeft in 1995 e.v. onderzoek verricht naar bestaansverwervingstrate-
gieën onder vrouwen in relatie tot hun huishouden. Zij behandelt in deze 
studie meerdere soorten huishoudens en spreekt over een female managed-
huishouden wanneer man en vrouw getrouwd zijn c.q. samenwonen en de 
vrouw de belangrijkste bijdrage levert aan het inkomen. Eén van haar con-
clusies is dat in dit type huishouden mannen en vrouwen het meeste overleg 
voeren en dat een bijdrage aan het inkomen een evenwichtige verdeling van 
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de macht tot gevolg heeft. Dit geldt volgens de onderzoekster zowel voor 
Creoolse als Hindostaanse huishoudens (ibid.: 212).  
Hoewel Lucia zichzelf een ‘volgzaam Surinaams vrouwtje’ noemt, is het niet 
aannemelijk dat deze volgzaamheid betrekking heeft op een onevenwichtige 
machtsbalans tussen de partners. De vertelster heeft immers een belangrijk 
deel van haar huwelijk betaalde arbeid verricht en daarmee een aanzienlijke 
bijdrage geleverd aan het huishoudinkomen. Bovendien spreekt ze haar echt-
genoot aan op zijn verantwoordelijkheden, hetgeen onder andere wijst op 
een relatie waarbij de partners gelijkwaardig met elkaar omgaan. De geuite 
volgzaamheid heeft waarschijnlijk betrekking op de (aanvankelijk) kritiekloze 
wijze waarop Lucia haar echtgenoot volgt bij migratie en remigratie.  
In de volgende fragmenten spreekt Lucia over de verdeling van het huis-
houdbudget en het moment waarop ze ontdekt dat haar echtgenoot rekenin-
gen niet heeft betaald. 
 

‘Ik heb altijd mijn huis beschermd, we zitten altijd op pappie te 
wachten met eten en de kinderen gaan tot vier uur naar school. Ik 
ben altijd met ze thuis. Deze geborgenheid waarderen ze en later 
hoor je flarden van wat ze prettig vonden. We bespreken dingen sa-
men, maken afspraken en doen niks zonder overleg. We kijken naar 
ons budget, of we het redden? Wanneer we oma een pakje sturen 
dan lossen we dat samen op. Iedereen werkt voor Suriname, de kin-
deren werken mee en niemand is boos op niemand. Dat heb ik ook 
mijn ouders zien doen, alles wat ze mij gaven, was ook van mijn 
broers.’ 

   
‘Ik was thuis, mijn man was afgekeurd en we kregen ruzie. Ik had 
bankafschriften ontdekt en zag dat hij iets niet betaald had dat allang 
betaald had moeten zijn. Hij kon het niet verantwoorden en wilde er 
niet over praten. Dat heeft de deur dicht gedaan.’ 

 
In het eerste fragment vernemen we hoe Lucia overleg voert met de ge-
zinsleden hoe het huishoudbudget moet worden verdeeld en welke uitgaven 
hierbij prioriteit krijgen. Lucia kiest voor consensus en laat deze gepaard 
gaan met een eensgezindheid over de afspraken voor de hulpbehoevende 
familieleden. In de laatste regel vernemen we dat Lucia de besluitvorming, 
besteding en verdeling heeft afgekeken van haar ouders en deze in Neder-
land (re)produceert. Voorts vallen de lange termijndoelstellingen en collec-
tieve doelen in relatie tot de besteding van huishoudinkomen op. Deze wijze 
van beheren, besteden en verdelen treft Kromhout (2000) vooral bij vrou-
wen in Suriname aan: 
 

‘Opvallend is ook dat vrouwen een deel van hun inkomen aanwen-
den ten behoeve van de welvaart en/of het welzijn van zorgbehoe-
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venden, die niet altijd deel van hun huishouden hoeven uit te maken. 
Deze manier van inkomensbesteding van vrouwen ligt in het ver-
lengde van hun reproductieve rol, maar bevestigt tegelijkertijd de 
wijdverbreide notie dat het inkomen van vrouwen veelal bestemd 
wordt voor collectieve doeleinden, terwijl dat van mannen vooral ten 
behoeve van henzelf wordt besteed. Vrouwen zouden in dezen goed 
passen in het idee dat zij altruïstischer zijn dan mannen (Agarwal 
1997) en vanuit dat perspectief veel meer gefocust zijn op collectieve 
doeleinden dan op persoonlijke. “It is quite commonly found that gender 
ideologies support the notion that men have a right to personal spending money, 
which they are perceived to need or deserve, and that women’s income is for collec-
tive purposes.” (Bruce 1989: 986).’ (cf. Kromhout 2000: 210). 

 
In het gezin van Lucia lijkt lange tijd sprake van een evenwichtige verdeling 
van macht tussen de partners, vooral omdat beiden lange tijd een substantië-
le bijdrage hebben geleverd aan het huishoudinkomen. Voorts beheert Lucia 
het huishoudbudget dat - naar mijn inschatting - een belangrijk deel van het 
gezamenlijke inkomen betreft. We zien dat de bestedingswijze niet alleen 
gericht is op het eigen huishouden, ook is er oog voor familieleden in Suri-
name en wordt met man en kinderen op basis van consensus een gecalcu-
leerd bestedingsbeleid gevoerd.  
Na bestudering van meerdere vertellingen van tweede generatie Afro-
Surinaamse vrouwen in Nederland waar sprake is van een female managed-
huishouden lijkt de praktijk dat mannen hun inkomsten gedeeltelijk reserve-
ren voor persoonlijke doeleinden en vrouwen meer aandacht hebben voor 
collectieve doelen, af te nemen. Tussen de partners is veelal sprake van een 
taakverdeling in het bestedingsbeleid, waarbij mannen overwegend de vaste 
lasten beheren en vrouwen het huishoudbudget. Voorafgaand aan aanzienlij-
ke aankopen is dan ook in de meeste gevallen sprake van overleg. Staan blijft 
dat Afro-Surinaamse vrouwen met deze scheiding meer aandacht houden 
voor de collectieve en lange termijndoelen van het huishouden en mannen 
meer aandacht hebben voor de korte termijndoelstellingen (vgl. Bruce 1989 
in Kromhout 2000). 
 
Armenaar 
Zoals Lucia’s gedrag in de publieke sfeer opvallende kenmerken heeft, is haar 
gedrag in de privésfeer eveneens opmerkelijk. Uit haar levensverhaal verne-
men we dat ze met haar werkgever(s) overeenkomt dat ze thuis is als de kin-
deren van school komen. Haar werkdag begint dan ook al om halfacht, aan-
sluitend doet ze boodschappen en zorgt altijd voor een ‘beschermd’ huis. 
Meerdere keren herhaalt ze dat ze een sober leven in Nederland belangrijk 
vindt, ook hebben we gezien dat haar aandacht op Suriname gericht blijft via 
de termijndoelstellingen van het huishoudbudget. Hierachter schuilen be-
langrijke persoonlijke aannames. Lucia:  
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‘De N’s zijn eigenlijk geen mensen die weggaan, het zijn geen types 
die in het buitenland wonen. Mijn broer woont al jaren in Neder-
land, maar ik denk dat hij verdriet heeft dat hij er zit. Hij heeft na ve-
le jaren niet bereikt wat hij zou willen bereiken, maar hij is gaan le-
ven als een witte man. En als je leeft als een witte man, verdien je 
nooit genoeg om terug te komen. Ik heb in Nederland geleefd als 
een armenaar, zonder dat ik het wist.’  

 
Uit dit fragment maken we op waarom Lucia in Nederland als armenaar heeft 
geleefd. Het is haar overtuiging dat een langdurig verblijf in Nederland leidt 
tot het overnemen van de ‘witte’ mentaliteit. Daartoe heeft ze een individuele 
strategie ontwikkeld, die ik de ‘strategie van de armenaar’ ben gaan noemen. 
Leven in het buitenland119 leidt naar de opvattingen van de verteller onher-
roepelijk tot het overnemen van luxe, met het gevolg dat je nooit voldoende 
geld zult hebben om terug te keren. Hierop wijst ook het begrip Hollandse 
jongen, wat ze voor haar man en broer reserveert; iemand die in relatieve luxe 
leeft en iedere maand zijn geld opmaakt. Lucia veroorlooft zich in Nederland 
daarom geen luxe en door spaarzaam te leven kan ze haar aandacht blijven 
richten op Suriname. Verder draagt deze spaarzaamheid bij tot de verbon-
denheid met familie en vrienden omdat ze pakketjes kan blijven sturen. 
Daarover zegt ze: ‘(...) iedereen kon rekenen op een pakje van Lucia, hoe 
klein ook.’ Haar levensgeluk in de vestigingsdiaspora is daarom onherroepe-
lijk verbonden met een spaarzaam en sober leven waardoor de familieband 
behouden kan blijven en naar de herkomstdiaspora kan worden terugge-
keerd. Leven als een armenaar is met andere woorden een overlevingsstrate-
gie voor de vestigingsdiaspora en biedt - min of meer - de garantie voor het 
behoud van de familieband en verwijst naar een heimelijke terugkeerwens. 
De armenaarsstrategie is een buffer tegen de gevaren van de ‘witte’ mentali-
teit en leidt volgens de verteller tot een isolement in de vestigingsdiaspora. 
Hiervoor heeft Lucia haar kinderen willen behoeden.  
Soortgelijk gedrag wordt bij meerdere vrouwen van deze generatie aangetrof-
fen, waardoor een beeld ontstaat dat Nederland wordt ‘gebruikt’ voor de 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. De banden met de familie 
worden goed gehouden en de kinderen worden gestimuleerd te leren. Hier-
mee houden de vrouwen de mogelijkheden open terug te kunnen keren naar 
herkomstdiaspora. Deze houding leidt ertoe dat het leven in Nederland bij 
deze generatie voor een belangrijk deel in het teken staat van het onderhou-
den van de banden elders. Bij mannen in de levensverhalen zien we ander 
gedrag. Zij richten zich meer op hun eigen behoeften en lijken daarmee ego-
istischer in het leven te staan.     
 

                                                 
119 In het Surinaams staat het buitenland in bijna alle gevallen synoniem voor Nederland. 
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Studeren 
Wanneer Lucia op een morgen wakker wordt en zich realiseert dat het werk 
dat zij in Nederland doet ook in Suriname moet worden gedaan, voert ze de 
volgende redenen aan te vertrekken: 
 

‘In die periode werd ik op een ochtend wakker en dacht, wat doe ik 
in dit land. De mensen hadden me nodig want er was veel leed. Ik 
kwam vaak notie nemen, regelde het met de diaconie en we betaal-
den. Ik had voor alles een simpele oplossing, want alles is simpel. Ik 
dacht wat doe ik hier, Suriname heeft dit nodig. Ik was gesetteld, had 
een huisje, mijn dochter zat op de universiteit en had een parttime 
baan. Die bewuste ochtend… Lucia je tijd is rijp, maar ik had geen 
cent.’ 

 
Met name de zin: ‘(...) mijn dochter zat op de universiteit en had een parttime 
baan’ verwijst naar het belang dat Lucia hecht aan de economische zelfstan-
digheid en het opleidingsniveau van haar dochter. Van Lier (1949) en Busch-
kens (1973) stelden al in hun onderzoeken hoe belangrijk scholing was voor 
de Creoolse gemeenschap. Ook Lalmahomed (1999) die onderzoek deed 
onder Creoolse vrouwen in Nederland bevestigt dit. Creoolse kinderen in 
Nederland ondervinden vergeleken met kinderen uit andere migrantengroe-
pen relatief weinig onderwijs achterstand. Distelbrink (1998:179) meent dat 
bij Creoolse gezinnen vaker sprake is van problemen met de leerstof of met 
de leerkracht dan bij autochtone kinderen, hoewel de ernst van de conflicten 
meevalt. In het algemeen doubleren Creoolse kinderen in Nederland van de 
tussen- of tweede generatie niet meer of minder dan autochtone kinderen. 
Creoolse opvoeders beschouwen sinds de afschaffing van de slavernij on-
derwijs als het middel om sociaal-economische vooruitgang te realiseren. Met 
de Afro-Surinaamse uitspraak: ‘Je diploma is je eerste man’ (Verrest 1998) 
wordt het belang van goed onderwijs voor met name Afro-Surinaamse 
vrouwen benadrukt in relatie tot hun economische zelfstandigheid  Verder 
wordt met het behalen van goede studieresultaten ook de familie eer bewe-
zen (Lalmahomed 1999).   
In Paramaribo hebben zich afgelopen periode ontwikkelingen voorgedaan 
op het gebied van educatie die een geheel ander beeld laten zien van het 
belang dat Afro-Surinamers hechten aan onderwijs. Hoewel ik later in dit 
hoofdstuk hierop uitgebreid terugkom, meen ik dat Lucia het belang van een 
goede scholing voor haar dochter onder meer benadrukt met in achtneming 
van deze Surinaamse ontwikkeling. Haar kinderen hebben immers gedurende 
verschillende remigratiepogingen deze ontwikkeling aan den lijve ondervon-
den. Daarom een korte uiteenzetting.  
Op de basisscholen in de volkswijken van Paramaribo doubleert meer dan 
zestig procent van de leerlingen, een aanzienlijk deel daarvan is Afro-
Surinamer/Creool. De Stichting Sucet richt(te) zich als enige non-profit 
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organisatie op het voorkomen van zittenblijvers en het stimuleren van 
schoolprestaties onder (zeer) jonge kinderen.120 Als Sucet-medewerkers een 
school bezoeken en de leerkracht begint over het hoge aantal zittenblijvers, 
zeggen ze: ‘Zittenblijven de schuld is van de leerkracht’. Kinderen afkomstig 
uit milieus met een sociaal-economische achterstand zijn in het onderwijssys-
teem van Suriname zeer vatbaar voor zittenblijven en schooluitval. Van huis 
uit ontbreekt meestal de discipline om door te gaan, verder zijn de huiselijke 
en taalomstandigheden vaak verre van ideaal. Daarbij kun je studeren met 
een lege maag wel vergeten (vgl. Wekker 1994). De ervaringen van deze Su-
cet-deskundigen leert dat een belangrijk deel van het zittenblijven wordt 
veroorzaakt door de houding van de leerkracht. In speciale bijeenkomsten 
wordt daarom de lesgevers gevraagd welke problemen ten grondslag liggen 
aan het zittenblijven, en welke oorzaken aangepakt kunnen worden. Hier-
door worden de leerkrachten bewuster van hun eigen kunnen. Ook krijgen 
de kinderen extra begeleiding bij lezen, schrijven en spreken. In de eerste 
twee leerjaren van het basisonderwijs wordt hen vooral taal- en sociale vaar-
digheden bijgebracht. Bovendien bezoeken de leerlingbegeleiders van Sucet 
de kinderen regelmatig thuis. ‘Laatst vroeg een leerlingbegeleider aan een 
moeder: “Hoe komt toch het dat uw zoon altijd veel te vroeg of veel te laat 
komt op leesles? En dan ook nog zo bezweet?” Toen antwoordde de moe-
der: ‘We hebben geen klok thuis.’ (De Randamie 2003b). 
Wanneer Lucia de eerste keer remigreert en haar beide kinderen in Suriname 
de lagere school bezoeken, zijn er geregeld problemen. Niet met de lesstof, 
het is de Hollandse mentaliteit van de kinderen die veroorzaakt dat Lucia 
geregeld haar Ons Belangetje moet sluiten om te praten met leerkrachten. 
Zowel haar dochter als haar zoon zijn Amsterdams mondig: ze zeggen direct 
wat ze vinden. Leerkrachten in Suriname zijn niet gewend dat kinderen zeg-
gen wat ze vinden, noch dat kinderen het gedrag van een leerkracht openlijk 
bekritiseren. Dat is bijna vloeken in kerk. 
Lucia keert opnieuw terug nadat zij heeft ingezien dat ze nodig is Suriname. 
Dan pas neemt haar terugkeerwens vaste vorm aan. Alles wat haar nog bond 
aan Nederland, was haar dochter. Uit de literatuur vernemen wij dat voor 
zowel de eerste als de tweede generatie Afro-Surinaamse vrouwen geldt dat 
de economische zelfstandigheid van hun dochter(s) een belangrijk opvoe-
dingsdoel is (Bovenkerk 1975; Buschkens 1973; Lucassen et al 1994). In dit 
verband is het dan ook niet vreemd dat Lucia aansluitend op haar wens tot 
remigratie de meest noodzakelijke banden noemt die haar nog aan de vesti-
gingsdiaspora binden. In andere woorden, de opvoedingsdoelen zijn in de 
beleving van de verteller bereikt wanneer haar dochter een hoge opleiding 
volgt en op eigen benen staat. De eerder genoemde collectieve en termijn-
doelstellingen die met het gecalculeerde bestedingsbeleid zijn nagestreefd, 

                                                 
120 Tijdens mijn tweede verblijf in Suriname - van 2005-2008 - heb ik aanzienlijk minder van deze organi-
satie vernomen. 
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hebben bijgedragen aan continuering van de familiebanden en de weg terug 
opengehouden. Vooral de armenaarsstrategie speelt hierin een belangrijke 
rol. Omdat deze strategie bijdraagt aan de realisering van collectieve en lange 
termijndoelen, die door veel Afro-Surinaamse vrouwen in de vestigingsdia-
spora wordt nagestreefd. Belangrijk is wel dat Afro-Surinaamse mannen deel 
zijn gaan uitmaken van een functionerend huishouden en zich gedurende de 
jeugd van de kinderen lijken te conformeren aan de armenaarsstrategie. 
 
Strategieën 
In de narratieve dimensie van het levensverhaal, waarin de feiten en ervarin-
gen zich op een specifieke wijze verhouden tot de dominante representaties 
van vrouwelijkheid, liggen de accenten op overleven. Deze betekenis van 
vrouwelijkheid komt onder meer tot uitdrukking door Lucia’s strategieën. 
Wanneer Lucia in Nederland stopt met betaalde arbeid en tegen haar cheffin 
zegt: ‘(…) Je mag het zeggen, want ik weet één ding: ik ga terug naar mijn 
land. De tijd dat jullie mij salaris moesten geven, hebben jullie volbracht. 
Mijn kinderen zijn zover dat ik nu kan gaan.’ Hier geeft ze feitelijk uitdruk-
king aan haar overleven. 
Fictionalisering van het zelf komt in dit verhaal tot uiting in de sleutelzin: ‘Ik 
ben je rug’. Met deze uitspraak benadrukt de verteller haar behulpzaamheid 
in de publieke sfeer. Lucia’s behulpzaamheid in de privésfeer komt vooral tot 
uitdrukking in de aandacht voor remittances en de consensusbesluitvorming 
die hierbij worden nagestreefd. 
Uit meerdere fragmenten vernemen we welke dominante voorstellingen 
Lucia heeft van de herkomstdiaspora. Zo wordt Suriname onder andere 
voorgesteld als een grootfamilie, waar iedereen voor elkaar zorgt. Lucia’s rol 
hierin kenmerkt zich door het verstrekken van materiële hulp aan familie, 
haar hulp aan de gemeenschap is problemen oplossen en de ‘dominee leren 
dominee te zijn’. Wanneer haar diasporaverlangens op een dag gaan over-
heersen, ontstaat er de definitieve breuk met de vestigingsdiaspora. Opmer-
kelijk in dit verhaal is dat Lucia’s voorstellingen en verlangens van de her-
komstdiaspora worden omgezet in strategieën. In andere woorden, het han-
delen van de verteller in de vestigingsdiaspora verwijst naar belangrijke bete-
kenissen van vrouwelijkheid in de herkomstdiaspora. Omdat in haar strate-
gieën betekenissen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid en persoonlijke 
strevingen samenkomen, mag een verbinding met de sociale en persoonlijke 
realiteit van de verteller worden verondersteld. In de sociale realiteit domine-
ren bondgenoten en beschermelingen in de vorm van agreements en consen-
sus, in de persoonlijke realiteit domineert het nastreven van collectieve en 
lange termijndoelen door het sturen van remittances.  
Haar volgzaamheid heeft lange tijd in het teken gestaan van de huwelijks-
voorstelling van de herkomstdiaspora, samen met haar goede wil het huwe-
lijk te redden. Hoewel haar echtgenoot ‘de kat in het donker knijpt’ neemt 
Lucia hier geen aanstoot aan. Een treffend voorbeeld van culturele transfe-



[- 161 -] 
 

rentie: in de vestigingsdiaspora tolereert de echtgenote een ‘buitenvrouw’ 
met het doel het huwelijk te verlengen en de collectieve doelen (familieban-
den) en de lange termijndoelen (opleiding dochter) te realiseren. Ook na de 
ruzie in Suriname zien we hoe de omgeving druk op Lucia blijft uitoefenen. 
Hoewel het geen gebruik is in de Afro-Surinaamse gemeenschap, zien we 
Lucia zich inspannen het huwelijk te redden. Haar moeder biedt uiteindelijk 
uitkomst: ‘Laat hem gaan, je bent niet met je man aan je broek geboren, je 
bent alleen op de wereld gekomen. En als het niet gaat, dan gaat het niet.’ 
Lucia blijft na de scheiding toch een beetje voor haar man zorgen door af en 
toe een tientje in zijn brievenbus te gooien. 
Identificaties met de vestigingsdiaspora zijn als gevolg van haar werkervarin-
gen overwegend functioneel en geconcentreerd rond draagvlak en macht. 
Eerder hebben we gezien dat Lucia zich weet te handhaven door bondgeno-
ten en beschermelingen te kiezen - wat wijst op verwerving van steun en 
macht. Thuis klinken meer Afro-Surinaamse normatieve identificaties door 
zoals het sparen voor Suriname en de acceptatie van een ‘buitenvrouw’. 
Emotioneel identificeert Lucia zich overwegend met de herkomstdiaspora: 
met familie, met Suriname en met haar dochter. Lucia: ‘Iedereen werkt voor 
Suriname, de kinderen werken mee en niemand is boos op niemand. Dat heb 
ik ook mijn ouders zien doen, alles wat ze mij gaven was ook van mijn 
broers.’ 
Lucia vliegt verschillende keren de Atlantische oceaan over. Koot & Rigot 
(1986) spraken indertijd dan ook terecht van Caribische circulatie, maar ook 
in recente onderzoeken komt dit nog aan de orde (o.a. Kerkhof 2000). Een 
eerste route-effect op de verteller is de ontwikkeling van persoonlijke strate-
gieën, met behulp waarvan collectieve en lange termijndoelen kunnen wor-
den gerealiseerd. Voorts hebben we gezien dat deze strategieën niet op zich-
zelf staan, maar verband staan met betekenissen van Afro-Surinaamse vrou-
welijkheid. Een tweede route-effect ben ik culturele transferentie gaan noe-
men, waarvan onder meer sprake is als ze stilzwijgend instemt wanneer haar 
echtgenoot ‘de kat in het donker knijpt’. Het hebben van een ‘buitenvrouw’ 
is een bekend Afro-Surinaams verschijnsel en Lucia staat dit waarschijnlijk 
toe in de vestigingsdiaspora omdat het haar in staat stelt de collectieve en 
lange termijndoelen te realiseren. 
 
Portret van Claudia E. 
 
6.4 Levensverhaal 
Wanneer ik Claudia spreek is ze midden vijftig. Het is een grote donkere 
dame, onmiskenbaar aanwezig, druk in de omgang. Het gesprek moet aan-
vankelijk steeds worden gestopt omdat ze buiten een sigaretje moet roken. 
Later zet ik maar een peukenschoteltje neer.  
Claudia is in het centrum van Paramaribo geboren, haar jeugdjaren liggen 
tussen de Domineestraat, de Zwartehovenbrugstraat en de Maagdenstraat. 
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Op de erven heeft ze geknikkerd, geen enkele straat is haar onbekend. Om-
dat vriendinnen na de kweekschool in Holland doorstuderen, trekt ze de 
stoute schoenen aan en schrijft een brief. Drie weken later woont ze bij haar 
tante in Bilthoven. Na het behalen van de hoofdakte op de Jan van Nas-
saukweekschool in Utrecht geeft ze les in Amsterdam en Den Haag en krijgt 
interesse voor kinderen met leerproblemen. Midden jaren zeventig gaat ze 
daarom in Leiden orthopedagogiek studeren. Iedere twee jaar bezoekt ze 
Suriname, het andere jaar viert ze vakantie in een Europees land. Ze is mid-
den veertig en aan het einde van haar studie wanneer haar moeder vreemd 
gedrag gaat vertonen. Dit vormt uiteindelijk de aanleiding terug te keren naar 
Suriname. 

Voor jezelf zorgen 
‘Ik ben 55 jaar geleden in Paramaribo geboren en kijk terug op een be-
schermde jeugd. Je kunt zeggen dat ik in groot familieverband ben opge-
groeid omdat mijn moeder geen man had. Ze woonde daarom bij mijn 
grootmoeder boven. Beneden was het huis verbouwd en woonde een zus 
van mijn moeder. In het huis ernaast woonde een andere tante met haar man 
en vier kinderen. Die kinderen heb ik niet echt gekend, ik was negentien toen 
ik naar Nederland ging en de oudste was toen vier jaar. Ik was enig kind en 
mijn drang naar vriendinnen was groot, hoewel mijn vriendinnengroep klein 
was. Ik ging graag naar school, dat heeft denk ik te maken met leeftijdgeno-
ten om me heen willen hebben. Ik vond het er prettig, maar was zeker geen 
lieverdje. Ik ben op de Louiseschool121 geweest en wilde dokter worden, 
maar zoals het een Creoolse moeder betaamt, wees ze op de consequenties 
van de AMS.122 Na de AMS heb je wel een diploma maar moet je verder 
studeren. “Ga dan maar naar de kweekschool,” zei ze, “dan heb je in ieder 
geval een diploma waarmee je kunt werken.” Ze bedoelde, na de kweek-
school kun je voor jezelf zorgen zonder afhankelijk te zijn van een man.  
Ik heb later in Nederland nog iemand verteld dat ik tot mijn achttiende een 
echte jeugd heb gehad, een prettige jeugd. We haalden kattenkwaad uit en 
klommen in bomen. Ik weet nog de lol wanneer we met vriendinnen naar 
Soda Fountain gingen op het Spanhoekterrein123 voor een ijsje. Er waren 
veel voorschriften, je leven was erg gebonden aan regels. Ook rare dingen, je 
wist bijvoorbeeld dat je voor je achttiende geen vriend mocht hebben. Om-
dat we geen vriendje hadden, speelden we veel en haalden gekke dingen uit. 

                                                 
121 Louiseschool, Gravenstraat, Paramaribo. 
122Algemene Middelbare School. Momenteel kunnen leerlingen in Suriname na het behalen van de mulo 
toelatingsexamen doen voor de AMS. De AMS kent drie leerjaren en het diploma geeft toelating tot de 
universiteit. 
123 Het Spanhoekterrein wordt nog steeds als naam gebruikt en kan het best gesitueerd worden op de 
hoek van de Keizerstraat en de Domineestraat, naast het Vaillantplein. Nu is er op deze plek een winkel-
centrum. 



[- 163 -] 
 

Ik had vriendinnen die veel meer deden dan ik, zij gingen naar Colakreek.124 
Ik ben eigenlijk nooit op vakantie geweest, ik heb altijd dat beschermde 
sfeertje om me heen gehad. Ik moest vooral niets aan de andere kant van de 
rivier halen. 
Daarnaast was er regelmaat. Ik ging naar school, kwam thuis en maakte 
huiswerk. Ik ging pas naar een vriendin als mijn huiswerk was gemaakt. Op 
de kweekschool zaten we in een meidenklas en het was de periode dat veel 
Surinaamse kunstenaars terugkwamen. Mijn klassenleraar was een soort cory-
fee voor hen, hij wilde daarom een feestje voor die groep geven. We zouden 
dan worden uitgenodigd om kennis te maken met hun werk. De klassenoud-
ste moest alle ouders bezoeken en om toestemming vragen. Ik weet nog dat 
ze bij mij thuiskwam en aan mijn moeder vroeg of het mocht. Mijn moeder 
was pertinent, al die fakende kunstenaars wat moest daar nu gebeuren? Daarin 
waren ze strikt, het meisje moet beschermd worden en niet feesten met 
vreemde kerels. Een leuk detail, op de ochtend dat het feest zou plaatsvin-
den, vond mijn moeder het toch goed dat ik ging. Toen had ik zoiets, nu ga 
ik niet meer. 
Zoals ik zei, ik heb een prettige Surinaamse jeugd gehad. In de beginperiode 
woonden we tegenover Bruynzeel en uit bescherming wilde mijn moeder 
niet dat ik met de bus naar school ging. Samen met ouders van vier of vijf 
kinderen had ze een busje gehuurd. Na een paar dagen wilde ik niet meer - 
zo stijf naar school. Mijn moeder is van mening veranderd, waarschijnlijk 
omdat ze gezien had dat ik onnodige dingen deed het busje te vertragen. In 
ieder geval, ik mocht met de gewone bus naar school maar kreeg de instruc-
tie niet met iedereen te praten.  
Ik krijg nog die gevoelens als ik kinderen in de zon zie lopen. Ik liep soms 
van de Louiseschool in de Gravenstraat helemaal naar Poelepantje,125 een 
flinke wandeling, maar ik vond het heerlijk. Ter hoogte van de Van ’t 
Hoogerhuysstraat was toentertijd een ouderwetse kraan met een dikke straal. 
Zalig om dat te drinken. Ook vond ik het heerlijk met het geld dat ik over-
had, onderweg zuurgoed126 te kopen bij de Chinees. Ik deed dat gewoon en 
als ik erover nadenk, kan ik het me weer niet voorstellen.  
Ook was ik ondeugend, ik zat nog op school en liep met meisjes uit de straat 
naar Kersten. Vroeger stond op de hoek van de Steenbakkerijstraat en de 
Domineestraat een woonhuis. We liepen dus iedere dag na schooltijd langs 
die woning en trokken dan aan de bel. Ik zie nog iemand achter de deur van-

                                                 
124 Recreatieoord in de nabijheid van vliegveld Zanderij. Recent heeft een Surinaamse reisorganisatie het 
beheer van Colakreek van de overheid overgenomen. Het oord heeft recent een grondige opknapbeurt 
ondergaan.  
125 Hier wordt bedoeld met Poelepantje de wijk bij de kruising van de Wanicastraat en de Koningstraat 
aan het Kraanplein. De wijk Poelepantje werd vroeger met een ophaalbrug verbonden met de wijk Abra-
broki (over de brug) aan de overzijde van de Domineekreek. De naam Poelepantje is afgeleid van puru 
panji of pull your pants. Binnenlandbewoners die op deze plaats de stad wilden binnenkomen, moesten hier 
hun traditionele lendendoek (panji) verwisselen voor stadskleding.    
126 Vruchten op azijn zoals papaja, manja (mango) of komkommer.  
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daan komen en één van mijn vriendinnen aan haar staarten grijpen. Ik had in 
die tijd kort haar en kwam dus makkelijk weg. Ik vond het rot voor d’r dat ze 
was gepakt. Later is die man nog op school komen klagen.  
Toen ik op de kweekschool zat, werd Pengel127 vijftig. Met diezelfde meiden-
groep kwamen we erachter dat iedereen die hem kwam feliciteren, getrak-
teerd zou worden op een sof en een vleesbroodje.128 In de pauze liepen we 
van school naar zijn huis met een groep van ongeveer vijfentwintig studen-
ten. Dat liep uit en we hebben het lef gehad de premier iets te vragen. Moet 
je je voorstellen, studentjes van de kweekschool hebben het lef de premier 
iets te vragen. De klassenoudste is naar hem toegegaan en heeft gezegd dat 
het bezoek aan zijn verjaardag ons te laat deed komen voor het volgende 
lesuur. Of de premier naar school wilde bellen dat we waren verlaat? Het 
gebeurde. We kwamen het schoolplein oplopen en zagen voor de deur de 
directeur, de conciërge en onze docent staan. We liepen ze grijnzend voorbij, 
zonder een woord te zeggen. Iedereen besefte dat dit driemanschap niets 
zeggen kon, de minister-president had immers gebeld. Later hebben we het 
geweten, ze hebben ons ontzettend te pakken genomen, maar het moment 
dat we konden doorlopen blijft me altijd bij. 
Wanneer ik kijk naar het Nederlandse speelgoed en zie dat kinderen ermee 
overladen worden, denk ik met plezier terug aan mijn eigen jeugd. Je fanta-
seerde met natuurlijk materiaal, tekende op de grond of speelde djompoe 
foetoe.129 Ik vertelde laatst een vriendin die maar kort in Suriname heeft 
gewoond, dat we zelf onze reis maakten. Een reis130 is een rond ding dat je 
gebruikt bij het tekenspel. Ik bedoel, we zaten te praten en ik heb misschien 
vijfentwintig jaar niet meer over een reis nagedacht. Opeens kwamen bij ons 
alle knikkerspellen weer omhoog. We hadden het over waka tjopoe en olo 
meti131 waarbij je een kuiltje maakte en van een afstand knikkers moest gooi-
en. Het feit dat we een vlieger maakten, knikkerden of speelden met een 
hoepel en een stok zijn goede herinneringen. Laatst nam iemand ons mee 
naar Vier Kinderen132 en we hadden het over spellen van vroeger. Ik zei dat 

                                                 
127 Johan Adolf Pengel (1916-1970) was minister-president van Suriname van 1963-1967 en 1967-1969.  
128 Sof of soft is limonade met prik. Een vleesbroodje is een gekruid saucijzenbroodje. 
129 Dit spel werd overwegend door meisjes gespeeld en is vergelijkbaar met hinkelen. Op de grond worden 
twee vierkanten boven elkaar getekend en daarboven horizontaal zes vierkanten in een grote rechthoek. 
De speelster werpt staand vanaf de vertrekplaats, met haar rug naar de vakken, het steentje over haar 
hoofd in het speelveld. In sommige varianten wordt het steentje met de vlakke kant van de hand gegooid. 
Dan hinkelt ze er naartoe. In het vak waar het steentje ligt, moet ze het oppakken en het op de vlakke 
kant van haar hand leggen. Aansluitend hinkelt ze terug naar de vertrekplaats. Het steentje mag niet twee 
keer in hetzelfde vak van het speelveld terechtkomen.  
130 Een reis of loden speelschijf is een ovaal met de hand gesneden of geslepen voorwerp van aluminium, 
metaal of steen. 
131 Waka tjopoe (waka tompu), olo meti en bonsbak waren  veel gespeelde knikkerspelen in Paramaribo. 
Bij bonsbak worden knikkers geketst tegen een muurtje. Olo meti wordt gespeeld met een kuiltje in de 
grond waarbij de knikkers van de tegenstander niet geraakt mogen worden. Bij waka tjopoe moeten de 
knikkers van de tegenstander juist worden geraakt. 
132 Op plantage Vier Kinderen vindt dagrecreatie plaats.  
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ik het leuk zou vinden om weer djoel133 te spelen. We noemden het djoel 
omdat het waarschijnlijk afgeleid is van het Franse joules. Dan tekende je 
lijnen op de grond en je kon het alleen met een gelijk aantal mensen spelen. 
Het was gewoon lijnen trekken en spelen maar. Het was mijn favoriete spel 
op school. Een leuk verhaal daarbij, ik weet nog dat mijn moeder me ver-
bood djoel te spelen met een jongen. Ik zat in de hoogste klas, dus je nam 
het hele terrein van de school in beslag. Ik ben thuisgekomen en heb over 
die jongen verteld. Ik ben me zeker niet bewust geweest van de gevaren, het 
speelde ook niet. In ieder geval, ik mocht geen djoel meer spelen. Na twee 
dagen maakte het me geen moer meer uit, ik ben het gewoon weer gaan spe-
len.  
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit speelgoed heb gehad, ik heb het ook 
nooit gemist. Wel moest ik lezen, zo ben ik opgevoed. Ik ging naar het 
CCS134 voor boeken, dat was één van de verplichte onderdelen van mijn 
opvoeding. Verder moest ik naar muziekles en balletles. Eén van de dingen 
was verder, dat had mijn grootmoeder ook met haar kinderen gedaan, dat 
gedonder van lang op straat blijven is niet aan de orde. Toen ik ouder werd 
mocht ik wel langer op straat blijven, maar tot mijn vijftiende moest ik op 
tijd binnen zijn. Na thuiskomst baadde ik en ging lezen. Er zijn momenten 
geweest dat ik baalde, dan zag ik iedereen spelen en las ik een boek van het 
CCS. Als kind ging je tussen de middag niet slapen, je rommelde een beetje 
of speelde op het erf en dan spreek ik over de lagere school. Wanneer je 
binnenkwam, was het een kwestie van baden want je moest puur zijn. 

Authentieke bami 
Ik was negentien aan het einde van de kweekschool, vroeger ging je inder-
daad daarna werken. Wij deden kweek B,135 wilde je daarna de hoofdakte 
halen dan moest dat in de avonduren.136 Ik zag mezelf nog niet voor de klas 
staan en van mijn vriendinnengroep vertrokken drie meisjes naar Nederland. 
Toen ik mijn moeder vroeg of ik ook naar Nederland mocht, begon ze 
schamper te lachen. Ze geloofde helemaal niet dat ik serieus was. Ik zei: “Als 
ik tante in Nederland schrijf of ik bij haar mag logeren, vind je dat dan 

                                                 
133 Djoel is een bekend kinderspel dat lange tijd op schoolpleinen en ‘op erven’ werd gespeeld. Op de 
grond worden drie lijnen getrokken, twee horizontale en een verticale waardoor een Romeinse I ontstaat. 
De spelers worden verdeeld in twee groepen; de tikkers en de renners. De tikkers bewaken de lijnen en de 
renners overschrijden de lijnen. Wanneer een renner wordt getikt, wisselen partijen. Het spel kan alleen 
met een gelijk aantal spelers worden gespeeld. De rennende partij moet alle lijnen twee keer overschrijden 
om het speelveld te mogen verlaten. 
134 Het Cultureel Centrum Suriname (CCS) organiseert culturele activiteiten. Op het terrein aan de Gra-
venstraat (Henck Arronstraat) bevindt zich verder een klein theater en een bibliotheek. 
135 Volledig bevoegd onderwijzer. 
136 ‘Avondopleiding voor de Hoofdakte. Structuur van de opleiding: De opleiding duurt twee jaar. Het 
examen is intern en bevat de volgende vier vakken. Nederlands, Pedagogiek, keuzevak 1 en keuzevak 2. 
De keuzevakken kunnen gekozen worden uit de volgende vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis en 
Staatsinrichting, Engels, Spaans, Biologie, Natuurkunde, Wiskunde en Handelswetenschappen. Toela-
tingseis: Onderwijzersakte.’ (Studie- en Beroepengids voor Suriname, zj.). 
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goed?” Mijn moeder wilde alleen de reis betalen, ik moest zelf zorgen voor 
een beurs. Mijn vriendinnen vertrokken binnen drie of vier dagen, ik denk 
dat mijn moeder niet geloofde dat ik het voor elkaar zou krijgen. Ik heb een 
brief geschreven en … moet je zien hoe het zweet me opnieuw uitbreekt. Ik 
schreef mijn tante of ze voor mij wilde informeren welke kweekschool bij 
haar in de buurt was. Ook vroeg ik of ze wilde informeren naar de mogelijk-
heden voor een beurs. Alles in dezelfde brief, ik weet niet waar ik de brutali-
teit vandaan haalde. Ik kreeg snel een brief terug waarin ze de naam van de 
directeur van de Jan van Nassaukweekschool noemde. Ik heb hem geschre-
ven dat ik naar Nederland wilde komen, dat mijn moeder bereid was de reis 
te betalen. Ik weet nog dat ik bij het Ministerie van Onderwijs in Den Haag 
te maken kreeg met een nieuwe uitleg van de wet.137 Je gelooft het niet, ik 
was met drie weken in Nederland. Ook mijn moeder heeft zich aan haar 
belofte gehouden. Toen ik die reis maakte, vloog ik voor het eerst en was 
nooit verder geweest dan Colakreek. Nu reizen Surinamers naar Brazilië, 
Barbados of Miami, maar in die periode niet. Ik was nog steeds het meisje 
dat beschermd werd. 
Op de kweekschool in Utrecht kwam ik in een klas met veel Surinaamse 
jongens en meiden. Ons niveau was bedroevend, wij hadden de driejarige 
kweekschool138 gedaan en in Nederland had je toen de vijfjarige. Ze plaatsten 
ons wel in het laatste jaar. Een behoorlijk niveauverschil, dat was dus pezen. 
Ik kende Nederland uit de boekjes en wist waar Utrecht lag, ik ging wonen 
bij mijn tante in Bilthoven. Ze ving me heel goed op, haalde me de eerste 
dagen van school en maakte me wegwijs in de stad. Ik moest haring eten en 
durfde geen grote mond op te zetten, ik at met moeite een stukje. Later ben 
ik er dol op geworden, nu heb ik aan twee haringen niet genoeg. Op de 
kweekschool was het hard werken en gezellig met een paar mensen. Met de 
Surinaamse klasgenoten vormde je een groep, mijn tante wist uit mijn verha-
len dat er ook klasgenoten op kamers woonden. Dan kreeg ik donkerbruin 
brood mee met dik kaas en roggebrood voor de kamerbewoners. Ook at ik 
bloemkool met een sausje, en spruitjes. Als het Nederlandse eten me te gor-
tig werd, ging ik met een vriendin naar de Chinees in Utrecht. Ik bestelde 
dan witte bami, authentieke witte bami, deed daar ontzettend veel sambal, 
maggi en ketjap op en na flink draaien smaakte het bekend. De kweek-
schoolperiode was prettig, ik vond het zwaar en heb ook niet binnen het jaar 
                                                 
137 Waarschijnlijk heeft de verteller te maken met de invoering van de Mammoetwet (1963). Populaire 
aanduiding van de in Nederland door minister Cals ontworpen wet tot herziening van de structuur van 
het voortgezet onderwijs. De Mammoetwet verving tal van andere wetten die elk een deel van het voort-
gezet onderwijs  betroffen, zoals de Kweekschoolwet, Middelbaaronderwijswet, Nijverheidsonderwijswet, 
etc.  
138 ‘De dagopleiding tot volledig bevoegd onderwijzer oude stijl duurde drie jaar, zonder hoofdakte. In het 
cursusjaar 1975/1976 is het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ertoe overgegaan een duidelijke 
scheiding  van de algemeen vormende fase (AVF) en de beroepsvormende fase (BVF) voor aanstaande 
onderwijzers aan te brengen. De algemene vorming duurde twee jaar en de eigenlijke beroepsopleiding 
eveneens twee jaar. In deze opzet is na vier jaar de opleiding tot de volledige onderwijsbevoegdheid voor 
het GLO (Gewoon lager Onderwijs) voltooid.’ (Studie- en Beroepengids voor Suriname, zj.).    
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mijn diploma gehaald. Ik had een herexamen voor Nederlands en deed een 
half jaar later examen.  
Daarna was ik klaar om les te geven, ik heb toen eerst met mijn tante ge-
sproken omdat het verhaal ging dat er in Amsterdam werk was voor onder-
wijzers. Ook woonden in die stad twee ooms die regelmatig op bezoek kwa-
men, ze wisten aan de Nieuwe Herengracht een huis dat door nonnen werd 
gerund voor studerende of niet-werkende meisjes. In dat huis heb ik een 
tijdje in een chambrette geslapen. De meisjes maakten me bekend met het 
Leidseplein en het Rembrandtsplein, maar de lol in het huis was leuker. Dat 
heeft ook te maken met het feit dat ik enig kind ben; het lachen met die mei-
den, het gezamenlijk eten. Ook de pret voordat je ging slapen. Ik ben van de 
Nieuwe Herengracht verhuisd naar het Merwedeplein omdat een vriendin 
van een dienstgenoot139 van mijn vriend daar woonde. Ik kon daar een kamer 
krijgen en het was prettig want de hospita en hospes waren de trotse bezit-
ters van een camper. Ze waren gemiddeld meer dan tien maanden per jaar op 
reis en verbleven alleen in de zomer in Nederland. Ik fietste van het Merwe-
deplein, via de Apollolaan en de Churchilllaan door het Vondelpark naar de 
Overtoom, geloof ik. Ik heb een prima periode gehad in Amsterdam. Wan-
neer het me uitkwam reed ik naar het Damrak of de Kalverstraat. Ik krijg 
nog een dikke strot als ik in Amsterdam op het Damrak orgelmuziek hoor. 
Het is ingrijpend voor me geweest, hoelang heb ik er gewoond? Ik denk van 
1969 tot 1972. Ik herinner me verder dat ik er Engels ben gaan studeren aan 
de Vrije Leergangen. Mijn vriendje bracht me dan op zaterdagochtend naar 
school. Of het nu lente, herfst, winter of zomer was, die grachten waren 
altijd prachtig als ik op de fiets naar les werd gebracht. Amsterdam heeft iets 
speciaals. 

Schilderswijk 
In 1972 ben ik verhuisd naar Den Haag met enige aan en uit verhaaltjes met 
hetzelfde vriendje. Nadat ik MO-A had gedaan en studeerde voor MO-B, 
raakte ik in verwachting. Het was een zware periode: ik bracht een kind 
groot, ik werkte, ik studeerde. Mijn man en ik woonden niet samen en na een 
paar maanden ben ik gestopt met studeren. Ik haalde het net om de eenvou-
dige dingen te doen, de literatuur bestuderen kwam er niet meer van. In Am-
sterdam ben ik les gaan geven in het basisonderwijs, in Den Haag heb ik 
gesolliciteerd naar het voortgezet onderwijs. Ik weet niet meer waarom, maar 
midden in het schooljaar was er een plek op een mavo. Ik mocht Nederlands 
en Engels geven aan een mavo-3 klas. Ik was drieëntwintig en sommige leer-
lingen waren vijf jaar jonger dan ik. Het was een examenvak, ik kreeg veel 
uren ter vervanging. Later is de inspecteur nog naar me toe gekomen en 
heeft gezegd: “Wat heeft u met ze gedaan?” Het was een zwaar jaar, daarna 
heb ik toch weer de stap gemaakt naar het basisonderwijs in de Schilderswijk. 
                                                 
139 Een vriend uit militaire dienst.  
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Daar was het grootste deel van de leerlingen autochtoon, ik herinner me één 
Spaanse leerling in de klas. Toch beviel het niet, ik wilde werken met oudere 
kinderen. 
Het was 1976 toen ik solliciteerde naar een mavo-leao. Ik deed het werk met 
plezier, er is echter meer dan lesgeven. Ik had gevoelsmatig een sterke band 
met de kinderen die uitvielen of lage cijfers scoorden, vaak heb ik ook ge-
dacht er moet meer met die kinderen aan de hand zijn? Heel belangrijk is 
verder dat de leerlingen brutaler werden. Ik kon goed met ze werken, ze 
konden bij mij een potje breken. Wel was ik autoritair, ik wilde stilte in de 
klas. Ik werkte veertig minuten dan konden we tien minuten pret maken. De 
leerlingen wisten wanneer je mijn klas betrad, moest je je spullen op tafel 
leggen. Misschien denk je nu wat een vreemd gebruik, maar dat was regel in 
mijn klas. Als iedereen dan binnen was, keek ik rond en kon beginnen. Er 
was een nieuw ‘bruggertje’ niet van die regel op de hoogte, ik kom binnen en 
hoor dat ze op die regel wordt gewezen. Dan schreeuwt ze terug: “Nou en!” 
Wat een lelijkerd die mijn regels aan d’r laars lapt. In de pauze loop ik terug 
van de dependance naar het hoofdgebouw waar de conciërge me aanspreekt. 
Ik vertel het voorval waarop hij zijn schouders optrekt en zegt: “Weet je 
waarvoor je collega is uitgescholden? Kankerwijf.” Ik dacht het niet, ik dacht 
het dus echt niet.  
Ook het niveau van de kinderen ging me tegenstaan, van een les tekstverkla-
ren bleef niet meer over dan dat ze overschreven wat ik had verteld. Ik kreeg 
het gevoel dat ik die kinderen niets leerde, terwijl ik ze lief vond. Het bleven 
kinderen uit een volksbuurt die niet geënthousiasmeerd werden. Dit, samen 
met het verhaal van dat kankerwijf, was voldoende me rustig uit het onder-
wijs terug te trekken. 
 
Onverwachte zaken 
Een goede vriendin adviseerde me rechten te gaan studeren. Ik dacht, dan 
moet ik zeker kinderen verdedigen. Ik ben vanuit mijn docentschap gaan 
denken en combineerde kennisoverdracht met slecht presterende kinderen. 
Toen heb ik voor orthopedagogiek gekozen en ben op z’n alternatiefjes naar 
Leiden gegaan. Ik heb de volledige dagopleiding gevolgd en uitsluitend voor 
de leerstage dispensatie aangevraagd. Ik wilde ook niets overslaan, ik ging d’r 
helemaal voor. Ik kon de studie goed combineren met de opvoeding van 
mijn zoon, de meeste colleges werden in de ochtend gegeven. En Leiden ligt 
vlakbij Den Haag. Soms had ik ’s avonds bijlessen, zoals wiskunde en statis-
tiek, dat was een beetje weggezakt. Mijn credo was: Ik wil studeren maar 
mijn zoon hoeft er niet onder te lijden. Wanneer hij uit school kwam, kreeg 
hij aandacht met een kopje thee. Ook aan tafel en naar bed gaan, ging met 
aandacht. Hij werd ouder en ging later naar bed wat natuurlijk ten koste ging 
van mijn studeertijd. Onverwachte zaken heb ik moeten plooien hem zoveel 
mogelijk ruimte te geven van zijn jeugd te genieten. 



[- 169 -] 
 

Mijn studiemotivatie kwam dus voort uit mijn eigen onvrede met slecht pres-
terende kinderen. Er moest meer aan de hand zijn met deze kinderen, de 
thuissituatie, de ouders. Ik ben in 1991 of 1992 afgestudeerd en moest het 
arbeidsproces weer in. Als herintredende vrouw wilde ik niet met geestelijk 
gehandicapten werken. Tijdens onze studie hebben we gezien dat het object 
van de orthopedagogiek werd verbreed van geestelijk of lichamelijk gehandi-
capten naar problematische opvoedingssituaties. Zo kwam opvoeding en 
andere culturen het gebied van orthopedagogiek binnen. Tijdens mijn afstu-
deren heb ik veldonderzoek gedaan bij een RIAGG en gekozen voor preven-
tie. Ik wilde werken met migrantenvrouwen. Voordat ik onderzoek deed, heb 
ik eerst met Surinaamse migrantenvrouwen ontspanningoefeningen gedaan 
om ze beter te leren kennen. Daarna heb ik met Hindostaanse en Creoolse 
vrouwen van Surinaamse afkomst gesproken over hun psychosomatische 
klachten. Mijn interesse ging uit naar de invloed van deze klachten op de 
opvoeding van de kinderen. Ik was 43 jaar toen ik afstudeerde, daarna ben ik 
gewoon weer in het basisonderwijs gaan werken. Het kon me niets schelen, 
mijn studie had me geleerd anders naar kinderen te kijken. Daarna heb ik 
gesolliciteerd bij het Emancipatiebureau. Ik schreef adviezen over jeugdbe-
leid en deed kleine onderzoeken. Ik zal eerlijk zeggen, dat werk heeft me niet 
echt geraakt. Het emancipatiebedrijf van de gemeente schrijft voornamelijk 
beleidsstukken die in een lade verdwijnen. Ook presenteerde de wethouder 
met veel poespas nieuwe onderzoeken die het werk akelig ophielden. Later 
ben ik als orthopedagoog op het VBO gaan werken, juist voor de invoering 
van het VMBO. Daar deed ik orthopedagogisch onderzoek, sprak met ou-
ders, docenten en coördinatoren. Ik was er erg op mijn plaats. 

Onderbroekje 
Na mijn vertrek uit Suriname kwam ik eens in de vier jaar terug. De eerste 
twee jaar natuurlijk achter elkaar, mijn [toenmalige] vriendje moest zijn geld 
laten zien. Daarna ben ik andere delen van Europa gaan verkennen. Moeder 
en tante Lies kwamen altijd twee jaar nadat ik in Suriname was geweest. De 
laatste keer in Nederland deed moeder raar. Tante Lies was als een tweede 
moeder voor me, ze deed al jaren de financiën van mama. Het onderling 
vertrouwen was groot, iedereen wist wie welke taken had. In 1992 of 1993 
waren ze bij mij op bezoek en gaf ik tante Lies het vakantiegeld. We liepen 
op straat en moeder griste haar deel uit de handen van tante Lies. Verder viel 
me op dat ze tuurde, ze leek tevreden te lezen totdat ik zag dat het bij dezelf-
de bladzijde bleef. Ik dacht, misschien wil je wel gewichtig doen en een boek 
lezen dat je niet bevalt. Ook was in ons gezin en familie gebruik dat vrouwen 
hun eigen onderbroekje wasten na het baden. Dat zul je nooit een ander 
laten doen. Het viel me op dat ik in de wasmand onderbroekjes vond van 
mijn moeder. Dat doet een Creoolse vrouw niet. En tante Lies klaagde ook 
dat moeder zoveel at en schold als ze boos was. 
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Het jaar erna kwam ik naar Suriname. Wanneer ik mijn reis had geboekt, 
belde ik om te vertellen hoe laat ik zou arriveren. Dat bleef ik niet zeggen, de 
dag voor vertrek herhaalde ik het en vroeg gelijk wie me kwam halen. Ik 
belde tante Lies die zei: “Ik heb het je moeder gezegd, maar ze weet het 
niet.” Opeens kreeg ik een ingeving en wist wat er met deze vrouw aan de 
hand was. Ik sprak erover met een vriendin en die vroeg of ik Hersenschim-
men140 had gelezen? Ze raadde me verder aan m’n moeder nog te bellen en te 
vertellen ik morgen zou arriveren. Ook was het praten erg inspannend voor 
haar, ik merkte een afnemende aandacht. De volgende dag liep ik de trap op 
en zag bij ons contact dat ze van niets wist. Altijd bracht ik een koffer met 
leuke spullen mee, en vroeg of ze zich dat kon herinneren? Ik kon er in het 
begin niet goed mee omgaan. Die avond heb ik naast haar geslapen en was 
overdonderd. De tweede avond heb ik opnieuw naast haar gelegen en ge-
dacht, ik ga je niet dwingen. De avonden daarna ben op de bank gaan liggen, 
ik ben immers een volwassen vrouw. Ze heeft die vakantie niet een keer mijn 
bed opgemaakt. Na een week heb ik een bezoek gebracht aan de huisarts, 
over mijn moeder gepraat. Ik heb gezegd er klopt iets niet. Mijn moeder is 
een aimabele vrouw die nu narrig en bozig is. Ze vertelde me dat moeder aan 
het dementeren is. Het pijnlijke was dat moeder in de verpleging had gewerkt 
en het wist vanaf het begin. 
 
Maar goed, ik moest wel terug naar Nederland. Tante Lies zou haar verzor-
gen, maar er gebeurde dingen die me zorgen baarde. Soms had moeder 
scheldaanvallen, of kon weglopen zonder te weten waar ze woonde. In 2000 
was ik opnieuw in Suriname en hoorde een vrouw [haar moeder] zeer grove 
taal uitslaan. En haar blik beangstigde me, ze was woedend. Tante Lies die zo 
dichtbij was, schold ze ook uit voor alles wat goed en kwaad was. Achteraf 
bleek dat moeder in de agressieve fase zat. Die vakantie keek ik indringend 
naar mijn tante en dacht, ik neem een beslissing. Mijn moeder moest thuis 
weg anders zouden er twee mensen sneuvelen. Ik heb me rot gezocht en op 
de valreep in S. een plaats gevonden. Ze was toen al helemaal gedesoriën-
teerd. Tijdens het intakegesprek werd haar gevraagd waar het ministerie van 
Justitie was? Dat wist ze al niet meer. Ook de geldontwaarding, als ik vroeg 
mee te gaan naar de markt, nam ze vijfhonderd gulden141 mee. Die laatste 
dagen staan me echt bij. Na een dag van zaken regelen, stond mijn moeder 
me op blote voeten bij de poort op te wachten. Een vrouw die me heeft 
opgevoed met het zogenaamde slipperprobleem: je loopt buiten op slippers 
en je draagt binnen andere slippers. Diezelfde vrouw liep nu op blote voeten 
buiten. Ondenkbaar een paar jaar geleden. 

                                                 
140 Bernlef, J. (1984). Hersenschimmen. Amsterdam: Querido. 
141 Ongeveer 15 eurocent. 
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Naaikransje 
Vlak voor mijn vertrek vond ik in S. een plaats, het was keihard werken. 
Haar meubels moesten worden verplaatst zonder dat het zou opvallen: moe-
der moest zolang mogelijk in haar vertrouwde omgeving blijven. Ik heb haar 
meubeltjes geschuurd en gelakt, alle spullen onzichtbaar verhuisd. Uiteinde-
lijk hebben we haar gebracht. Dit verzorgingshuis heb ik gekozen omdat ik 
voor moeder een goede plek wilde hebben. Toen ik me oriënteerde, werd me 
gevraagd of ik een valutakamer wilde? Ik vroeg naar het verschil, maar kreeg 
een onbevredigend antwoord. Ik denk dat ze het alleen aan buitenlanders 
vragen? Het volgende jaar kwam ik niet in de zomer omdat tante Lies in 
oktober tachtig werd. Toen ik arriveerde stond naast haar een oude vrouw 
die me niet meer herkende. Wel kon ik haar fysiek heel dicht naderen, we 
konden goed samen. Ik merkte verlichte momenten, het was alsof ik met een 
diep gevoel met haar kon spreken. Ook sprak ik op aangepaste wijze, je 
moest haar niet vragen of ze gegeten had? 
Ieder jaar rustte ik de eerste week uit van mijn werk in Nederland, verzorgde 
vier weken mijn moeder en rustte mijn laatste vakantieweek uit van Surina-
me. Dit was geen vakantie, begrijp je? Na het eerste jaar trof ik mijn moeder 
aan in de stand van een winkelhaak. Ik vroeg gelijk een gesprek aan bij de 
directeur. Tijdens de introductie werd me immers verteld dat er oefeningen 
met de mensen werden gedaan. Ook kon moeder deelnemen aan naaikrans-
jes en was er een kapel. De directeur kon me geen antwoord geven, daarop 
ben ik naar de dokter gegaan. Hij zei: “Uw moeder is een beetje dement.” 
Toen werd ik kwaad, ik vertelde dat ik dat zelf twee jaar geleden ook had 
geconstateerd en had laten vaststellen door een psychiater. Ik wilde weten 
hoe het met haar organen stond, hoe ging het met haar lijf? Vorig jaar liep ze 
nog rechtop, nu tref ik haar aan in een winkelhaak. Hij vertelde dat het geen 
medisch probleem was maar een verpleegkundig probleem. Ook mijn irrita-
ties over het schoonmaken van haar kamer en haar kleding maakten de zaak 
nijpender. Ik moest terug naar Suriname. Men zegt wel, niemand laat zijn 
eigen kind alleen, maar je moeder laat je om die reden ook niet alleen. Ik 
vond dat ik een vinger aan de pols moest houden. Tante Lies werd woedend 
op het verzorgingshuis, daar kom je alleen niet verder mee. Je moet praten, 
manoeuvreren en onderhandelen. Zelfs mijn oom die zijn zuster iedere dag 
bezocht, ging ’s avonds. Hij wilde haar niet meer zien huilen. 

Blikken 
Ik begon plannen te maken. Ik bezocht de consul-generaal van Suriname in 
Nederland en vertelde dat ik in Suriname wilde solliciteren. Hij heeft daarop 
enige brieven geschreven en me geadviseerd. Later belde hij me thuis en 
vertelde dat er in Suriname een onderwijscongres werd gehouden. Het was 
zaak dat ik erbij was. Ik reisde naar Suriname en tante Lies herinnert zich 
twee dagen na mijn komst dat er een pakje voor me is gekomen. Ze had het 
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bijna weggegooid. Ik heb de stukken doorgelezen en toog naar Krasnapols-
ky.142 Ik was best verlegen en had me voorgenomen de eerste dag niets te 
zeggen. Wel vond ik de plannen pretentieus, voor mijn vakgebied vond ik 
het frustrerend dat het werk voor het oprapen ligt. De tweede dag ontmoette 
ik A. Geloof het of niet, we keken elkaar aan alsof we elkaar aftasten, soms 
vallen blikken op elkaar. De consul-generaal had ook gezegd, je moet ver-
schillende mensen spreken. Op mijn lijstje stond dan ook de directeur van 
het speciaal onderwijs, een Nederlandse orthopedagoog en nog iemand. De 
tweede dag was al gevorderd zonder dat ik mijn mond had opengedaan. Op-
eens vroeg de voorlichter van het ministerie wie ik was? Hij zei steeds van 
die felle dingen, ik keek hem dan aan en lachte. Ik vertelde dat ik te gast was 
en wilde wonen in Suriname. Aan het einde van de dag bracht hij me naar de 
directeur van onderwijs. De voorlichter introduceerde me als een orthopeda-
goog die wilde komen werken in Suriname. Ik werd doorgestuurd naar A. 
Wij begroeten elkaar opnieuw en ze zegt: “Je brief ligt al op mijn bureau.” 
Het was geen echt sollicitatiegesprek en na ruim een uur geeft zij me een 
positief advies. Maar ik was nog niet zo ver, ik had in Nederland nog zaken 
te regelen. Mijn grootste punt in het gesprek was, ik wilde voor mijn moeder 
zorgen. Eén van de opties was moeder naar Nederland brengen, maar ook 
daar zijn de verzorgingshuizen vol. En als ik dat privé moet betalen, kan ik 
mijn salaris wel storten op de rekening van het verzorgingshuis. A. belde op 
en vertelde dat ze me dolgraag wilde hebben. We zijn samen naar een projec-
tevaluatie gegaan, dan zie je pas echt dat je in een ontwikkelingsland bent. 
Ook zag ik met welke mensen ik moest werken. En als je naar Suriname 
komt, moet je heel voorzichtig zijn. Je moet niet denken, ik doe het voor dan 
zullen ze me wel nadoen. Toen zag ik pas hoe ontstellend veel werk er was. 
Ik ben achter de computer van mijn neef gaan zitten en heb twee lijsten op-
gesteld: werken voor de overheid of werken voor mezelf. Van het overheids-
lijstje bleef als enige voordeel over het opbouwen van een klein pensioen. 
Verder zou ik met hulp van vrienden veel zaken kunnen realiseren, maar 
natuurlijk niet een overheidsgebouw volledig kunnen opknappen. Belangrijk 
werd hoe ik wilde terugkomen naar Suriname? Ik kan hier een huis kopen, 
maar dat is erg onverstandig. Kijk, moeder leeft misschien nog tien jaar. Ze 
heeft alleen niet meegemaakt dat ik iets voor haar kon doen. Tante Lies is 
niet dement, zij zal meemaken dat ik iets voor haar kan doen. Het heeft dus 
niet alleen met moeder te maken, het heeft ook met tante te maken. Ik ben 
nu hier en heb alles in Nederland afgerond. Ik heb mijn huis verhuurd, maar 
er blijven vragen. Hoe zit het met de belasting bijvoorbeeld: uit mijn huis 
krijg ik inkomsten moet ik die opgeven? Laat ik me uitschrijven in Neder-
land, maar Surinamer word ik niet? Ik wil niet terug, maar ik ben wel Neder-
landse van Surinaamse afkomst. 

                                                 
142 Een hotelaccommodatie met conferentieruimte in de Domineestraat.  
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Ik weet dat ik vijf jaar geleden heb gezegd dat ik in Suriname oud wilde wor-
den. Mijn moeder speelde toen niet, Suriname speelde. Ik vind het een heer-
lijk land en wil er begraven worden, dat moet ik trouwens mijn kind nog 
zeggen. Suriname is heel erg mijn achtergrond. Je zou kunnen zeggen, nu is 
het mijn moeder en daarna is het mijn land. Verder weet ik dat ik hier aan 
het onderwijzen van de opvoedingssituatie een behoorlijke bijdrage kan leve-
ren. Iedere dag zie ik dingen waarvan ik zeg, dat kun je die kinderen niet aan 
doen. Daarom heb ik ook een brief geschreven naar de universiteit. Mijn 
oom heeft de brief gebracht en afgegeven aan de portier. Ik wacht altijd te 
lang met dat soort dingen, maar woensdag werd ik opgebeld door de voorzit-
ter. We maakten voor de volgende dag een afspraak. Tijdens het gesprek 
vroeg hij me of ik ervaring had met kwaliteitszorg? Ik vertelde hem dat ik in 
Nederland niets anders hoorde. Hij hoopte dat ik ervaring zou hebben met 
kwaliteitszorg van universitair onderwijs. Hij wil het niveau van de universi-
teit van Suriname afgestemd hebben op andere landen, zoals Nederland, 
Brazilië of Amerika. Studenten kunnen in die landen dan verder studeren of 
zich specialiseren. Ik moest hem teleurstellen, het is ook mijn steel niet. Ik wil 
aan de basis werken, ik vind dat docenten een goed stuk pedagogiek in hun 
mars moeten hebben. Daarom heb ik hem gezegd, vraag me iets over peda-
gogiek of orthopedagogiek op de universiteit te realiseren. Een verhelderend 
gesprek. Hij heeft me nog teruggebeld en gezegd dat mijn brief is doorge-
stuurd naar de afdeling agogische wetenschappen. Wellicht ligt er iets bij 
uitbreiding. 
 
Eigen bureau 
De voorzitter zei ook tijdens het gesprek, waarom begin je niet voor jezelf? 
Dat is precies de vraag die ik mezelf ook heb gesteld. Maar bereik ik dan de 
mensen die ik wil bereiken? Ik heb altijd iets gehad met minderheidsgroepen 
of kinderen in vervelende situaties. Kijk, een kind van een arts die komt er 
wel want die heeft een kader achter zich. Maar mensen die ik moet bereiken, 
die kunnen het niet betalen. Hij stelde dat er in Suriname ook mensen waren 
die het konden betalen èn het nodig hadden. Ik moet erover nadenken, ik 
kan natuurlijk dingen combineren. Je kunt met het opzetten van een eigen 
bureau financiën vergaren en vervolgens contacten leggen met speciale scho-
len. Ook houd ik mijn vriendenkring in mijn achterhoofd, mensen die me via 
het internet kunnen helpen en adviseren.’ 
 
6.5 Thema’s 
Al in de eerste regels van dit verhaal lezen we dat Claudia opgegroeid is in 
grootfamilieverband, wat onder meer tot uitdrukking komt in de vele vrou-
wen die haar tijdens haar jeugd omringen. Toch is dit verband anders dan 
bijvoorbeeld bij Lucia - waar sprake was van meerdere gezinnen op het erf. 
Opgroeien tussen ‘meerdere moeders’ bepaalt in dit levensverhaal de loyali-
teit van de verteller en daardoor de ‘route’ die ze maakt. We zullen zien dat 
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het familieverband ook invloed heeft op de reciprociteit van de verteller, 
waarmee het ‘leerprestatievraagstuk van Suriname’ voor het voetlicht wordt 
gebracht. 

Meerdere moeders 
Zoals gezegd, wordt in veel Afro-Surinaams onderzoek het matrifocale fami-
liesysteem meestal besproken in samenhang met de centrale rol die de moe-
der - en andere vrouwelijke verzorgers - in opvoedkundig en sociaal-
economisch opzicht spelen. Distelbrink (2000) bespreekt bij aanvang van 
haar studie naar Creoolse eenoudergezinnen in Nederland de steun van het 
netwerk die Afro-Amerikaanse moeders krijgen bij het opvoeden van hun 
kinderen. Zij zegt: ‘Afro-Amerikaanse gezinsleden zouden uitdrukkelijk func-
tioneren binnen een bredere kring van familieleden. Het gezamenlijk delen 
van de verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt wel beschouwd als 
een belangrijk overblijfsel van Afrikaanse cultuurelementen’ (ibid.: 4; Dicker-
son 1995; Hill 1993). Voorts is het wederzijds uitwisselen van goederen en 
diensten in het netwerk vaak gezien als een belangrijke aanpassingsstrategie 
aan de armoede (bijv. Chase-Lansdale, Brooks-Gunn & Zamsky 1994). De 
steun die het netwerk kan leveren aan de vrouwelijke opvoeders en kinderen 
is in meerdere studies besproken en betekent meestal niet dat er sprake is 
van verlies aan opvoedende aandacht voor de kinderen wanneer een vaderfi-
guur ontbreekt (Stack 1970; Pearson et al. 1990; Taylor et al. 1990; Julian, 
McKenry & McKelvy 1994; George & Dickerson 1995; Distelbrink 2000). 
Voor veel moeders gaat er zelfs een beschermende werking uit van het net-
werk tegen de negatieve gevolgen van het alleenstaand moederschap. Ten-
slotte: ‘Al met al lijkt de bijdrage van (…) familieleden aan de opvoeding 
soms groter dan de gestructureerde gegevens doen vermoeden. Niettemin 
blijft het aannemelijk dat de praktische steun die moeders van de inwonende 
partner ontvangen bij de opvoeding groter is dan die van familie en inwo-
nende kinderen, en dat moeders zonder inwonende partner als gevolg daar-
van een grotere taaklast hebben.’ (Distelbrink 2000: 4/52). 
De rol die ‘verwanten van moederszijde’ vervullen in de grootfamilie hebben 
ook hun weerslag op de opvoedingspraktijk. Zo mag Claudia na het vallen 
van de avond niet meer op straat spelen ‘omdat haar oma dat ook haar moe-
der al verbood’. In andere woorden, specifieke gebruiken worden als gevolg 
van de aanwezigheid van meerdere generaties nadrukkelijk gereproduceerd. 
Claudia: 
 

‘Ik ging naar het CCS voor boeken, dat was één van de verplichte 
onderdelen van mijn opvoeding. Verder moest ik naar muziekles en 
balletles. Eén van de dingen was verder - dat had mijn grootmoeder 
ook met haar kinderen gedaan - dat gedonder van lang op straat blij-
ven is niet aan de orde.’ 
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Uit een latere fase vernemen we dat Claudia het belangrijk vindt dat haar 
moeder goed verzorgd wordt, hoewel zij het niet meer bewust kan meema-
ken. Ook vindt zij dat tante Lies moet zien hoe goed ze haar moeder ver-
zorgt. Het is een voorbeeld hoe onbaatzuchtig vrouwen van verschillende 
generaties de moederrol kunnen innemen en overnemen, verder verwijst het 
naar familiaire samenwerking en solidariteit. Dit betekent wel voor de vertel-
ler een liefdevolle zorgzaamheid naar meerdere centrale figuren uit haar 
jeugd:  
 

‘Kijk, moeder leeft misschien nog tien jaar. Ze heeft alleen niet mee-
gemaakt dat ik iets voor haar kon doen. Tante Lies is niet dement, zij 
zal meemaken dat ik iets voor haar kan doen. Het heeft dus niet al-
leen met moeder te maken, het heeft ook met tante te maken. Ik ben 
nu hier en heb alles in Nederland afgerond.’ 

 
In dit fragment worden de consequenties besproken van opgroeien in groot-
familieverband. De jongere generatie is namelijk niet alleen verantwoordelijk 
voor de verzorging van de ouderen, ook de zichtbaarheid die daarbij gepaard 
gaat speelt een belangrijke rol. Gelijk als in Nederland is ook het aantal oude-
ren in Suriname afgelopen decennia toegenomen.143 Bovendien hebben Suri-
naamse ouderen voornamelijk ‘ingewoond’ bij hun kinderen en zijn veelal tot 
op hoge leeftijd actief in het maatschappelijke leven.144 Verder speelt in de 
Afro-Surinaamse gemeenschap de grootmoeder tot op hoge leeftijd een be-
langrijke opvoedende rol, zoals we ook zagen bij Louise.  
Hoewel de zorgverantwoordelijkheid in de regel nog behoort tot de privé-
sfeer, zijn er in de Surinaamse hoofdstad zeven bejaardentehuizen.145 In het 
komende fragment vertelt de voorzitter van Majella over de zorgkwaliteiten 
van zijn tehuis en zijn persoonlijke opvattingen ten opzichte van de zorg-
plicht: 
 

“De overheid, dat ben jij en dat ben ik. Omdat wij onze belasting 
niet afdragen zoals we zouden moeten, kan de overheid niet in alle 
behoeften voorzien. Er is een verschil in opvatting over wie moet 
zorgen voor de bejaarden. Bejaardenzorg is niet de zorg van de 
overheid, maar de zorg van het kind. Dat is mijn filosofie. Onze ou-
ders hebben voor ons gezorgd, en nu is het onze beurt voor ze te 
zorgen als ze dat zelf niet meer kunnen. Als we als kind die zorg niet 

                                                 
143 ABS 2000. 
144 De pensioengerechtigde leeftijd in Suriname ligt op zestig jaar. In het algemeen kunnen Surinamers die 
het grootste deel van hun arbeidzame leven in Suriname hebben gewerkt, niet rondkomen van hun pensi-
oen. 
145 Albertine Rustoord, Ashiana Huize, Emma Huize, Fatima Oord, Majella Bejaardencentrum, Prinses 
Beatrix Bejaardentehuis en Prinses Margriet Bejaardentehuis. 
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aankunnen en ervoor kiezen onze ouderen in een tehuis te plaatsen, 
dan moeten we bereid zijn daarvoor te betalen. Voor degenen die 
het niet kunnen betalen, is het een hebi. Als je weet hoeveel van deze 
kinderen hun oudjes niet eens komen opzoeken hier. Het is net alsof 
ze hun oudjes hier dumpen en zeggen: “nu gaat het tehuis voor ze 
zorgen”. Bij hindoes en moslims is dit wel anders, zij houden hun 
oudjes thuis, ook vanwege de sociale functie die zij hebben. Ik heb 
mijn moeder toen ze niet meer zo bij was ook hier geplaatst, omdat 
we allemaal werkten en zij niet meer op zichzelf kon wonen, maar 
wij kwamen haar elke dag opzoeken en zij is tot haar dood onze 
zorg gebleven. Al heb je een oudere in een tehuis gezet, moet je die 
niet vergeten.” (Accord 2005). 

 
Onomwonden legt Claudia uit dat haar jeugd in Paramaribo een complete 
jeugd was waarin de familie een belangrijke rol heeft vervuld. Met de verwij-
zing naar het familiesysteem wordt impliciet verwezen naar een vorm van 
familiesolidariteit, die voor de verteller onder meer betekent dat ze zich pri-
mair verantwoordelijk voelt voor haar opvoeders. Deze zorgverantwoorde-
lijkheid komt ook in spreekwoorden en gezegdes tot uitdrukking. In de Ware 
Tijd verschijnt geregeld een odo. Begin augustus 2005 ging deze over de 
plicht die jongeren hebben ouderen niet weg te stoppen, maar ze te verzor-
gen ‘als een bloem in een oude pot’.  
 

‘Tante Betsy had geen eigen kinderen. Toen haar nichtje Yvonne 
vroeg of ze bij tante mocht komen inwonen met haar twee kinderen, 
had ze geen bezwaar. Tante was nog niet met pensioen. Ze steunde 
haar nichtje financieel, kocht schoolkleding voor de kinderen en als 
Yvonne naar les ging, lette tante op de kinderen. Tante deed ook de 
was voor haar nichtje, omdat Yvonne twee uren nadat ze van haar 
werk thuiskwam, weer weg moest. Tante werd ouder, de kinderen 
werden tieners en toen gebeurde het dat tante ziek werd. Ze kon 
zichzelve niet meer behelpen. “Ik ga u in een verzorgingstehuis 
plaatsen” deelde Yvonne haar tante mee. “Ik ben moe als ik van 
mijn werk kom en mijn kinderen hebben het druk met schoolwerk.” 
“Maar ik ben toch niet lastig, Yvonne? Met mijn pensioen wordt de 
thuiszorg betaald. Mag ik in mijn eigen omgeving blijven?” Yvonne 
luisterde niet naar tante. Yvonne klaagde hierover bij een vriendin. 
“Ze kan niet meer helpen in huis, dus moet ze weg.”Haar vriendin 
keek haar aan en zei: “Tante heeft zoveel voor je gedaan. Nu is ze 
ziek, heb je haar niet meer nodig. Te patu boro, no trowe en. Prani 
bromki na ini. Als er gaten komen in je pot, gooi hem niet weg, maar 
plant er een bloem in. Als mensen die zich voor je hebben ingezet 
oud zijn geworden, stop ze niet weg, maar geef ze een goede oude 
dag.’ (dWT, 4 augustus 2005: A5). 
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Sterke gevoelens van reciprociteit en familiesolidariteit brengen Claudia tijde-
lijk terug naar Suriname. Claudia ervaart het als haar plicht de zorg voor haar 
moeder te organiseren en tante Lies ervan te ontheffen. We zien de rollen 
tussen dochter, moeder en ‘verwanten van moederszijde’ in de loop der tijd 
omdraaien zonder dat de familiesolidariteit daaronder leidt. Omdat de ver-
zorging van moeder tante Lies te machtig is, wordt gekozen voor een bejaar-
dentehuis - waarschijnlijk het laatste redmiddel. De kracht van het netwerk 
heeft er immers altijd voor gezorgd dat de leden zonder hulp van buitenaf 
konden overleven. Daarom zien we Claudia ook een vinger aan de pols hou-
den; de directie wordt benaderd wanneer de zorg niet aan de verwachtingen 
voldoet. Toch is Claudia niet tevreden. Haar moeder heeft haar nodig en het 
familienetwerk heeft als gevolg van ouderdom aan kracht ingeboet. Claudia: 
‘Men zegt wel, niemand laat zijn eigen kind alleen, maar je moeder laat je om 
die reden ook niet alleen. Ik vond dat ik een vinger aan de pols moest hou-
den. Tante Lies werd woedend op het verzorgingshuis, daar kom je alleen 
niet verder mee. Je moet praten, manoeuvreren en onderhandelen.’ Claudia 
besluit naar Suriname terug te keren wanneer haar moeder verwaarloosd 
dreigt te worden en tante Lies het tehuis niet op hun wanbeleid durft aan te 
spreken. Ze komt daarmee niet alleen naar Suriname voor haar moeder, ze 
bevestigt ook de familiesolidariteit. 
 
Blokkades in ontwikkeling  
Tijdens mijn onderzoek in Suriname heeft mij verbaasd hoe groot de tegen-
stelling is tussen het belang dat Afro-Surinaamse moeders hechten aan on-
derwijs en het percentage zittenblijvers of drop-outs onder Creoolse kinde-
ren. Regelmatig waren de schoolprestaties van de kinderen van de vertellers 
onderwerp van gesprek. Sommigen vertellers controleerden dagelijks het 
huiswerk van hun kroost. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij enige frag-
menten uit dit levensverhaal waaruit de interesse van de verteller blijkt voor 
slecht presterende kinderen. Ik tracht deze zogenoemde ‘blokkades in ont-
wikkeling’ in verband te brengen met Afro-Surinaamse vrouwelijkheid en 
met betrokkenheden en identificaties met diaspora. 
 
Met haar interesse voor leerprestatievraagstukken verwijst de verteller naar 
een aanzienlijk probleem in de Surinaamse samenleving. Suriname kampt al 
decennialang met een uitzonderlijk hoog uitvalpercentage onder schoolgaan-
de kinderen. Betrouwbare cijfers tussen etniciteit en uitvallers ontbreken, wel 
zijn de uitvalpercentages in bepaalde wijken van Paramaribo vergeleken met 
andere wijken. Meerdere onderzoekers (Ringeling & Lagerweij 1995; Van 
den Berg 2001; Ringeling 2001) signaleren een relatie tussen het wonen in 
volkswijken en het uitvalpercentage onder leerplichtige kinderen. Ook onder 
scholieren in het binnenland is sprake van een hoog uitvalpercentage door 
onder meer de Binnenlandse Oorlog (Guicherit 2002; De Vries 2005).  
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Van den Berg (2001) verricht op verzoek van de Stichting Arbeidsmobilisatie 
en Ontwikkeling (SAO) bij aanvang van het huidige decennium in Paramari-
bo een diepgaand onderzoek onder een groep voortijdige schoolverlaters. 
Voorafgaand aan dit onderzoek vermeldt hij een aantal opmerkelijke zaken: 
 

‘Om u een idee te geven van het aantal jongeren dat niet of niet op 
de verwachte tijd de eindstreep van de basisschool haalt, zijn gege-
vens opgevraagd bij het MINOV, het examenbureau en bureau lager 
onderwijs. De instroom van het aantal leerlingen in Suriname in het 
eerste jaar van de lagere school op 15 oktober 1995 is 13.502. (…) 
Zes jaar later (bij deelname aan de eindtoets in de zesde klas in juli 
2001) ziet u de volgende interessante ontwikkeling. Wanneer we 
specifiek kijken naar Paramaribo zien we dat van de begingroep van 
6.306 kinderen in 1995 er zes jaar later 4407 kinderen hebben deel-
genomen aan de eindtoets op de lagere school. In Sipaliwini zijn van 
de 810 [kinderen] die zich in 1995 hebben ingeschreven er 238 ge-
slaagd binnen de verwachte einddatum (…). Uiteindelijk hebben 
8.848 leerlingen deelgenomen aan de eindtoets. Dit betekent dat van 
de groep van 13.502 kinderen die in 1995 is gestart, er totaal 4.654 
kinderen de lagere school niet of niet op het verwachte tijdstip heeft 
gehaald. Dit is 35 procent van het aantal dat gestart is.146 
Wellicht is dit percentage nog hoger omdat er binnen de groep die 
afgelopen juli 2001 heeft deelgenomen aan de eindtoets ook jonge-
ren behoren die in de lichting van oktober 1994, 1993 of zelfs 1992 
zijn gestart. De cijfers van het MINOV geven aan dat vooral in de 
regio’s Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini meer dan de helft van 
het aantal leerlingen dat gestart is de eindstreep niet of niet op de 
verwachte datum haalt. 
Deze tendens is verder zichtbaar op het voortgezet onderwijs. In au-
gustus 2001 hebben 3689 leerlingen van MULO-4 deelgenomen aan 
het eindexamen. Vier jaar terug, in oktober 1997, zijn van 4708 leer-
lingen gestart met deze opleiding. Dit betekent dat meer dan duizend 
leerlingen de opleiding niet of niet op tijd heeft afgerond; ruim 22 
procent van de groep die in 1997 is gestart. Ook hier is het percen-
tage hoger doordat er binnen het aantal deelnemers aan het examen, 
3689 leerlingen, er leerlingen zijn die voor de tweede keer examen 

                                                 
146 In Nickerie lijkt het tij te keren: ‘Het aantal zittenblijvers van klas 1 tot en met klas 6 van de basisscho-
len is het afgelopen schooljaar 2004-2005 in vergelijking met een jaar daarvoor teruggelopen. In de 
schoolperiode 2004-2005 waren in totaal 4.134 leerlingen op 22 basisscholen in rayon Nickerie. Daarvan 
gaan 820 leerlingen (19,84 procent) de klassen overdoen. Het jaar daarvoor (schooljaar 2003-2004) had-
den de scholen in totaal 4.415 leerlingen. Van dit aantal moesten 880 leerlingen (19,93 procent) de klassen 
overdoen. Dit geeft aan dat het aantal zittenblijvers met negen procent is teruggelopen in Nickerie.’ 
(Debidien 2005). 
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doen of halverwege de MULO een jaar hebben overgedaan.’(Van 
den Berg 2001). 

 
Ringeling & Lagerweij (1995) deden in het midden van de jaren negentig van 
de vorige eeuw onderzoek naar het hoge zittenblijverspercentage op een 
aantal basisscholen in volkswijken van Paramaribo. Voor het frequente dou-
bleergedrag geven ze de volgende verklaring en twee oplossingen: 
 

‘Zittenblijven is een verschijnsel van het leerstofjaarklassensysteem. 
In dit systeem wordt ervan uitgegaan dat een gemiddeld leertempo, 
een gemiddelde hoeveelheid te verwerken leerstof en een gemiddeld 
leerniveau gekoppeld is aan een bepaalde tijdsduur. Hierdoor is altijd 
sprake van een aantal leerlingen dat niet aan de gestelde prestatie-
normen voldoet. De percentages waarmee Suriname te kampen 
heeft, worden door vele deskundigen als te hoog beschouwd.  
 
De kwaliteit en het rendement in het Surinaams lager onderwijs is 
sinds lange tijd een zorg voor de Surinaamse overheid. In de afgelo-
pen periode zijn veel initiatieven ontwikkeld om de geschetste pro-
blemen het hoofd te bieden. Het buitengewoon onderwijs (BO) 
groeide, er werd een groot aantal pedagogen en psychologen aange-
steld bij de schoolbegeleidingsdiensten, pedologische instituten en 
medisch-opvoedkundige bureaus. Toch hebben deze inspanningen 
niet geleid dat het onderwijsrendement toenam. Oplossingen wor-
den vooral gezocht in twee richtingen, namelijk in effectiever on-
derwijs en in overbruggingen van de cultuurkloof tussen school en 
thuis. Leerlingen uit sociaal lagere milieus voldoen niet aan de eisen 
en verwachtingen van de school met betrekking tot de cognitieve, 
instrumentele en sociale vaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat vol-
gens de leerkrachten ouders niet de pedagogische begeleiding en 
ontwikkelingsstimulering bieden die nodig zijn om de kinderen aan 
de eisen en verwachtingen van de school te laten beantwoorden. In 
Suriname is het lager onderwijs afgestemd op de middenklasse cul-
tuur en sterk cognitief van aard. Het laat in andere woorden weinig 
ruimte voor het aanleren voor sociaal-culturele vaardigheden die 
(…) bepalend zijn voor de leerprestaties. (…) Samen met het feit dat 
de schooltaal vaak verschilt met de thuistaal is dit voor de leerpresta-
ties van het schoolkind zeer ongunstig.’ (Ringeling en Lagerweij 
1995). 

 
Onwillekeurig moest ik denken aan de opmerking van Gloria Wekker (1994) 
over de onderwijssystemen van de plantage-economieën in de regio. Zij 
schrijft dat iedere ‘plantage-economie’ een onderwijssysteem heeft dat niet of 
onvoldoende aansluit bij de behoefte van de bevolking. In Suriname is dat 
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erger, daar lijkt het onderwijssysteem zelfs contraproductief: het creëert 
voortijdige schoolverlaters van wie verwacht mag worden dat zij de stap naar 
de samenleving niet eenvoudig maken. De reikwijdte van dit probleem wordt 
geïllustreerd in het volgende fragment: 

 
‘Ze zijn in de bloei van hun leven, jong en bruisend van levenslust. 
Jonge mannen en vrouwen die door omstandigheden van uiteenlo-
pende aard de lagere school niet hebben afgemaakt. Deze drop-outs, 
zoals ze genoemd worden, hebben dan ook dankbaar gebruik ge-
maakt van een tweede kans om alsnog het lager onderwijs af te ron-
den op de Middag Basisschool te Latour.’ ‘Tranen en vreugdekreten 
bleven niet uit toen de 44 geslaagden afgelopen vrijdagmiddag op de 
Openbare School aan de Mastklimstraat eindelijk een volwaardig 
GLO-getuigschrift in ontvangst namen. Van het totaal aantal leerlin-
gen heeft zeventien een schooladvies147 gehad. “Ik ben zo blij dat ik 
alsnog een GLO-getuigschrift mag hebben. Wat zou er anders van 
mij geworden zijn. Doordat ik een tweede kans heb gehad, kan ik nu 
verder studeren. Is dat niet geweldig?” Woorden van Mireille Tjalin 
(22), die zich zal inschrijven op het LBGO of een opleiding in de 
zorgsector.’ 
‘De bestgeslaagden zijn Ivonne Biswane en Marlene Vonkel. Biswa-
ne zegt verder te willen studeren.”Ik ga naar het avond-MULO. Dat 
ben ik verplicht aan mijn man en vier kinderen, want alleen op die 
manier kan ik een concrete bijdrage leveren. Dus ga ik het MULO 
ook afmaken”, aldus Biswane.’ (Poestisi 2005). 

 
Uit de fragmenten wordt duidelijk dat de aandacht van Claudia voor de leer-
prestaties van kinderen niet alleen verband houdt met haar professionele 
interesse. In de Surinaamse samenleving spelen de leerprestaties van kinde-
ren een centrale rol en worden voor meisjes in de regel in verband gebracht 
met zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Vanuit dit perspectief is het niet 
meer opmerkelijk dat Claudia van ‘nature een gevoel heeft’ voor kinderen die 
minder presteren. Zij combineert met haar terugkeer de kracht van het net-
werk en levert een belangrijke bijdrage aan de voornaamste doelen uit haar 
opvoeding.    
 
Blokkades in ontwikkeling (2)  
Aan het leerprestatievraagstuk zijn niet alleen maatschappelijke betekenissen 
verbonden. Iwan Wijngaarde legt in het volgende fragment uit hoe cultureel-
historische betekenissen Afro-Surinamers tot op de dag van vandaag achter-

                                                 
147 Bij afronding van de lagere school krijgen leerlingen in Suriname een schooladvies in de vorm van een 
‘aanbeveling’. Deze aanbeveling speelt een belangrijke rol bij het toelatingsexamens van het vervolgon-
derwijs.  
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volgen. De auteur en kunstenaar legt een betekenisvolle relatie tussen de 
mentale ontwikkeling van de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep en de om-
standigheden waaronder ze naar de voormalige kolonie zijn vervoerd:  
 

’Wij zijn niet op één en hetzelfde moment in Suriname aangekomen, 
niet op dezelfde wijze148 en ook niet onder dezelfde voorwaarden. 
Het enige dat ons land had kunnen binden is de pure grond waarop 
de voorouders bloed, zweet en tranen - de ene iets meer dan de an-
dere - hebben geplengd. Harde niets ontziende arbeid op de zware 
kleigronden op de plantages in de jonge kustvlakte in Suriname. 
Daarvoor werden ze ‘gehaald’ door de Hollanders die tevens Suri-
name in bezit hadden. Voor de (…) slaven was de slavernij een tra-
nendal op zijn zachtst gezegd: voor andere etniciteiten die hier pas 
veel later aankwamen, was het veelal een oplossing. De Aziaten zijn 
gekomen als contractarbeiders met behoud van alles wat we tegen-
woordig onder de noemer ‘cultuur’ rangschikken; hun religie, hun 
huwelijksregelingen en belangrijker nog, ze kregen geld, waardering 
voor hun arbeid. Een mens die in zijn werk gewaardeerd wordt, 
ontwikkelt zich heel anders dan wanneer dat niet het geval is. De 
Afrikaan die tot slaaf gemaakt was en naar Suriname is getranspor-
teerd, was in feite een nummer. Zij hebben zijn naam, zijn religie, 
zijn identiteit en zijn dignity (waardigheid) ontnomen. Man en vrouw 
gescheiden van elkaar. Al dat soort dingen werken op een mens en 
zijn nageslacht in en blijven spelen als er geen beterschap komt. De 
langdurige onderdrukking en vernedering hebben ervoor gezorgd 
dat ook de opvoeding van latere generaties hierdoor zeer negatief 
werd beïnvloed en de vooruitgang van een hele stratificatie van Suri-
namers heeft belemmerd. Als kind al hebben we de naweeën kunnen 
proeven. ‘Geld is des duivels’ en ‘San yu e feti an baka gudu’, ‘Je 
bent geboren voor een dubbeltje en dat blijf je.’ Allemaal benaderin-
gen die niet hebben geprikkeld tot ontwikkeling en groei. En dit zijn 
dingen die ikzelf in mijn jeugd heb ervaren en ik voelde dat ik erte-
gen in opstand moest komen.’ (Van Dijk 2005). 

 
                                                 
148 Een voorbeeld van een reisverhaal van een slaaf uit 1834: ‘Mijn naam is Abu Bakr Sadiqua; ik ben 
geboren in Timbuktu en opgegroeid in Jenne. Ik kreeg Qur ‘aanonderwijs in het land van de Gounah, 
waar veel onderwijzers voor jonge kinderen zijn. Mijn vaders naam is Kara Moussa Sharif. Sommige 
inwoners van Gounah zagen zich genoodzaakt naar Gong te vluchten, die bewuste dag hebben zij mij tot 
gevangene gemaakt. Onmiddellijk nadat ik gevangen was genomen, ontkleedden zij mij, bonden mij aan 
een touw, en gaven me een zware vracht te dragen, en leidden me naar het land van de Buntocou. Van 
daaruit naar de stad Cumasy, waar koning van Shanti regeerde; zijn naam is Ashai - en van daaruit naar 
Assicuma - en van daar naar Agimaca, het land van de Fanti’s - en van daaruit naar de stad Dago aan de 
kust. Daar hebben zij mij aan de christenen in die stad verkocht, we hebben drie maanden op zee doorge-
bracht voordat we in … aankwamen waar de slavernij een aanvang nam. Ik heb het aan niemand anders te 
danken dan aan hen die mij hier hebben gebracht. (Quick, A.H. (z.j.). ‘Deeper Roots, Muslims in the 
Americas and the Caribbean from before Columbus to the present’. (dWT, 29 juni 2005:A5).  
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De interesse van Claudia verwijst naar een belangrijk maatschappelijk en 
cultureel verschijnsel in Suriname. We hebben gelezen dat veel voormalige 
koloniën schoolsystemen hebben die niet of onvoldoende aansluiten bij de 
behoefte van de (beroeps)bevolking. Voor het Afro-Surinaamse bevolkings-
deel komt daar bij dat onderdrukking en vernedering mentale sporen hebben 
achtergelaten. Hiernaar verwijst - naar mijn idee - het woord gevoelsmatig in 
Claudia’s zin: ‘Ik had gevoelsmatig een sterke band met de kinderen die uit-
vielen (…)’. Volgens Wijngaarde staat de bovenmatige aandacht van veel 
Afro-Surinamers voor de schoolprestaties van hun kinderen dan ook in ver-
band met de collectieve angst voor onderdrukking. 
Met haar studie orthopedagogiek overschrijdt Claudia meerdere grenzen. Op 
persoonlijk niveau geeft zij invulling aan ‘het gevoel dat met kinderen die 
minder presteren meer aan de hand moet zijn’. Op collectief niveau over-
schrijdt zij de angst voor onderdrukking en wil een bijdrage leveren aan het 
slechten van belemmeringen die deze angst veroorzaken. De motivatie terug 
te keren naar Suriname staat daarmee voor een belangrijk deel in het teken 
van herstel: herstel van familiesolidariteit en een bijdrage leveren aan het 
voorkomen of verminderen van de angst voor onderdrukking die veel Afro-
Surinamers in hun ontwikkeling belemmert.149 
 
Herstel 
In de narratieve dimensie van dit levensverhaal waarin feiten en ervaringen 
zich op een specifieke wijze verhouden tot de dominante representaties van 
vrouwelijkheid ligt het accent op herstel. Deze betekenis van vrouwelijkheid 
vervlecht de vertelster door de zorg voor haar moeder en familienetwerk te 
combineren met haar kennis van het leerprestatievraagstuk. Claudia: ’Verder 
weet ik dat ik hier aan het onderwijzen van de opvoedingssituatie een be-
hoorlijke bijdrage kan leveren. Iedere dag zie ik dingen waarvan ik zeg, dat 
kun je die kinderen niet aan doen. Daarom heb ik ook een brief geschreven 
naar de universiteit.’ 
Fictionalisering van het zelf in de narratieve identiteit treffen we aan in sleu-
telzinnen rond het begrip slecht-presterende kinderen. Claudia’s sleutelzin: 
‘Ik had gevoelsmatig een sterke band met de kinderen die uitvielen’ wordt 
geformuleerd in een periode dat ze inziet dat lesgeven haar niet langer bevalt. 
Tevens is hier sprake van een connotatiesysteem. De keyphrase die het levens-
verhaal doorkruist staat in verband met de persoonlijke realiteit van de ver-
teller èn een collectieve realiteit, zoals ook Wijngaarde stelt. 
                                                 
149 In veel onderzoeksliteratuur wordt het volgen van onderwijs beschreven als hèt middel voor sociale 
promotie (zie o.a. Liem 2000). Onvoldoende komt echter aan de orde dat afgebroken of niet-afgeronde 
opleidingen onder Afro-Surinamers kan wijzen op de collectieve angst voor onderdrukking. In andere 
woorden, het verkrijgen van de status van drop-out kan wijzen op een geuzenoverwinning: het systeem 
getrotseerd en onderdrukking voorkomen. Tevens kan deze status verwijzen naar een vorm van maat-
schappijkritiek - die haar rechtvaardiging vindt in de gedachte dat voormalige koloniën over onderwijssys-
temen beschikken die niet of onvoldoende aansluiten bij de behoefte van de bevolking (vgl. Wekker 
1994). 
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Uit meerdere fragmenten vernemen we welke voorstellingen Claudia heeft 
van Suriname. Ze is opgevoed in een netwerk van vrouwen dat haar niet 
alleen beschermt, het netwerk bood ieder lid overlevingskansen. Op latere 
leeftijd - wanneer haar moeder vreemd gedrag vertoont - neemt Claudia de 
zorg op zich en herstelt daarmee de kracht van het netwerk. Suriname wordt 
voorgesteld als een matrifocaal netwerk waarachter een bijzondere familieso-
lidariteit schuilgaat. We hebben gelezen dat Claudia wanneer ze heeft beslo-
ten te remigreren, Suriname ervaart als een ontwikkelingsland waar nog za-
ken met kinderen gebeuren die haar goedkeuring niet krijgen. Claudia: ’We 
zijn samen naar een projectevaluatie gegaan, dan zie je pas echt dat je in een 
ontwikkelingsland bent. Ook zag ik met welke mensen ik moest werken. En 
als je naar Suriname komt, moet je heel voorzichtig zijn. Je moet niet denken, 
ik doe het voor dan zullen ze me wel nadoen.’ Het Surinaamse schoolsys-
teem wordt hier voorgesteld als verouderd en moet voor wat betreft het 
leerprestatievraagstuk veel kennis ontberen. Ook ontdekten we achter dit 
vraagstuk ontwikkelingsblokkades die in verband gebracht kunnen worden 
met maatschappelijke en culturele verschijnselen. Haar verlangens vertelt 
Claudia tijdens een sollicitatiegesprek: ‘Het was geen echt sollicitatiegesprek 
en na ruim een uur geeft ze me een positief advies. Maar ik was nog niet zo 
ver, ik had in Nederland nog zaken te regelen. Mijn grootste punt in het 
gesprek was, ik wilde voor mijn moeder zorgen.’ Later zegt ze: ‘Je zou kun-
nen zeggen, nu is het mijn moeder en daarna is het mijn land. Verder weet ik 
dat ik hier aan het onderwijzen van de opvoedingssituatie een behoorlijke 
bijdrage kan leveren.’ Daarmee zijn de betrokkenheden van de verteller met 
de herkomstdiaspora als gevolg van haar matrifocale opvoeding en haar ge-
voelsmatige band met slecht-presterende kinderen gericht op continuering 
van het familienetwerk tezamen met het Surinaamse leerprestatievraagstuk.     
Veel identificaties zijn aanvankelijk - als gevolg van haar verblijf in Neder-
land - functioneel en normatief van aard. Functionele identificaties worden 
zichtbaar wanneer Claudia gaat lesgeven en zich inzet leerlingen voor te be-
reiden op het eindexamen. Deze identificatie neemt af als haar gezag door de 
leerlingen wordt ondermijnd. Claudia identificeert zich verder op een emoti-
onele manier met Nederland. Niet alleen het eten van haring wijst hierop, 
ook de orgelmuziek op het Damrak: ‘Wanneer het me uitkwam, reed ik naar 
het Damrak of de Kalverstraat. Ik krijg nog een dikke strot als ik in Amster-
dam op het Damrak orgelmuziek hoor.’ Normatieve identificaties met het 
netwerk in de herkomstdiaspora nemen toe wanneer duidelijk wordt dat 
moeder verzorging nodig heeft en tante Lies haar niet langer alleen kan ver-
zorgen. 
Een belangrijk route-effect is dat deze Afro-Surinaamse vrouwen bijna alle-
maal afscheid nemen van de gevolgen van mentale onderdrukking die Wijn-
gaarde noemde, of in ieder geval de angst voor vooruitgang hebben over-
wonnen door vervolgopleidingen te volgen. Een tweede route-effect heeft 
betrekking op de familiesolidariteit van de verteller en geleid tot een krachtig 
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persoonlijk ingrijpen. De fysieke afstand die migratie tot gevolg had, heeft de 
verteller niet verlost van haar verantwoordelijkheden het netwerk te continu-
eren. Migratie heeft wel een grote invloed gehad op het kennisniveau van de 
verteller: Claudia heeft gestudeerd, wat haar bij terugkeer in Suriname moti-
veert een bijdrage te leveren aan een groot maatschappelijk probleem. 
 
 
Portret van Madelon K. 
 
6.6. Levensverhaal 
Madelon (1952) is geboren in een echt onderwijzersgezin. Haar vader en 
enkele zussen geven les wat een behoorlijke stempel drukt op het huishou-
den. Voor de jonge Madelon betekent het veel verhuizen omdat haar vader 
regelmatig op andere scholen lesgeeft. Haar lagere schooltijd vertraagt daar-
door enige jaren. In het bauxietstadje Moengo150 bezoekt ze de middelbare 
school en pleegt er de eerste ‘puberdaden’. Aansluitend kiest ze min of meer 
gedwongen voor verpleegkunde, haar broer was voorbestemd om arts te 
worden. Er breekt een mooie periode in haar leven aan als ze de Medische 
Zending gaat versterken. Daarna reist ze naar Nederland, bezoekt enige ho-
gescholen en huwt een Saramaccaanse man. Na hun tweede kind maken ze 
plannen voor remigratie, haar echtgenoot blijkt echter een twijfelaar. 
 
Moederskant 
‘Mijn jeugd was in één woord geweldig, ik heb een prettige en gezellige jeugd 
gehad. De laatste tijd denk ik daar vaak aan, ik weet eigenlijk niet waarom. Ik 
ben de zesde uit een gezin van acht, werd verwend door de ouderen. Ik vond 
het prettig dat veel voor mij werd gedaan. Ik ben in dit huis geboren, dit is 
ook het huis van mijn grootmoeder. Twee dagen na mijn geboorte is mijn 
biologische oma, dus de moeder van mijn moeder, overleden. Mijn oma 
hielp mijn moeder met de zorg voor de kinderen, haar overlijden viel mama 
dan ook zwaar. Het lot wilde dat in het huis hiernaast de zus van mijn 
grootmoeder woonde, die heeft gewoon de kleinste kinderen meegenomen. 
Zo herstelde mijn moeder van de bevalling. Ik ben na de bevalling bij mijn 
moeder gebleven, ik slingerde tussen dit huis en het huis hiernaast. Een spe-
ling van het lot was dat in deze buurt veel familie van mijn moeder woonde, 
en vroeger stonden rond de erven geen schuttingen. Dus wanneer we de 
straat overstaken naar links of naar rechts, waren we overal welkom. Nog 
steeds wonen in deze buurt veel tantes: één aan de overkant en één aan het 

                                                 
150 Zie voor oude informatie over Moengo: Hesselink, G. (1974). De Maatschappijstad Moengo en haar 
omgeving. Bijdrage tot de sociale geografie en de planologie. Amsterdam: Vrije Universiteit. Tijdens de 
Binnenlandse Oorlog (1986-1992) is Moengo zwaar getroffen. Veel inwoners hebben in deze periode hun 
toevlucht gezocht in Paramaribo en Frans-Guyana. Momenteel zijn de Marrons een belangrijke groep in 
dit stadje.  
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einde van de straat. We zeggen vaak dat de familie van mijn moederskant de 
straat zorgvuldig in de gaten houdt. 
Mijn vader gaf ’s middags muzieklessen in de kamer. Ik kan geen noot lezen, 
maar hij heeft ons ontzettend gestimuleerd. Wanneer er studenten voor de 
voordeur stonden, verdwenen wij via de achterdeur naar buiten. Dan speel-
den we op het erf en waren op tijd weer binnen voor het einde van de les. 
Mijn vader heeft het nooit gemerkt, hij was te geconcentreerd bezig met het 
do-re-mi. Nu denk ik, we hebben die man gewoon een beetje voor de gek 
gehouden. Als we hadden gevochten, vertelde mijn moeder dat aan mijn 
vader. Hij sloeg ons niet maar zei: “Kom hier, ga zitten en pak een pen en 
een schrift.” Dan moesten we schrijven: Wij zijn broer en zus en moeten als 
broer en zus leven, niet als varkens. Dat schrijf je dan honderd keer op. Mijn 
broertje had een zeer beroerd handschrift en voor hij regel vijfentwintig was 
gepasseerd, had hij me al zijn zakgeld al beloofd. Ik schreef het gewoon twee 
keer op.  
Mijn oudere zusters werkten allemaal in het district151 en vrijdag kwam ieder-
een naar de stad. Dan stopte de ene bus na de andere voor de deur, ik zie 
nog mijn zusters uitstappen. Vrijdag was altijd eten en drinken en een hele-
boel vriendinnen over de vloer. Ook was het heerlijk want mijn moeder 
zorgde op die dagen voor het hele gezin. Ze werkte alle dagen, maar vrijdag 
wist ze niet van ophouden, werden de lekkernijen van iedereen klaargemaakt. 
Dat zijn mooie dingen. Verder maakte mijn moeder alle kleding voor ons. 
Wanneer je in de vakantie aan de beurt was voor nieuwe kleren, moest je 
komen zitten. Soms had je geen zin en liep je weg. Ze legde dan je pakje neer 
en zei: “Wie niet moe is, mag komen zitten.” Na twee keer bleef je wel zitten, 
je werd daardoor zeer gedisciplineerd. Ze hield er vasthoudend aan. Ze zei: 
“Jongens, we zijn met heel veel en we hebben geen geld om kleren te kopen, 
maar mama heeft een goede naaiopleiding gehad.” Alles maakte ze zelf, ook 
de witte hemden met lange mouwen voor mijn vader. We waren niet rijk, 
maar zagen er altijd netjes uit.  
 
Clockhouse 
Mijn lagere schooltijd is een heel apart verhaal. Mijn vader reisde als onder-
wijzer naar verschillende districten, de kleinste kinderen moesten altijd mee. 
Ik ben als kleuter begonnen op de Wanicaschool152 en heb er tot de eerste of 
tweede klas opgezeten. Daarna zijn we verhuisd naar Mariënburg153 waar 

                                                 
151 Na de kweekschool was iedere onderwijzer(es) verplicht enige jaren in de districten of het binnenland 
te werken. De duur ervan kon variëren. De meeste leerkrachten hebben drie tot vijf jaar in de districten 
gewerkt.  
152 Wanicaschool, Wanicastraat 38 Paramaribo. 
153 In 1882 werd in Commewijne de suikerfabriek Mariënburg geopend, waardoor rietplanters van de 
omliggende omgeving zich verzekerd wisten van afname van hun suikerriet. Tot in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw heeft de Nederlandse Handelmaatschappij (NHM) geprobeerd de suikercultuur tot 
ontwikkeling te brengen. Mariënburg kreeg daartoe zestig kilometer railtransport. Stoomlocomotieven 
reden het riet uit het 6.000 ha grote areaal naar de fabriek. Na jaren van voorspoed stagneerde de aanvoer 
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mijn vader hoofd van de school werd. Ik heb andere ervaringen dan andere 
kinderen. Ik heb namelijk altijd bij mijn vader op school gezeten, ons huis 
stond meestal op het schoolplein. Niet echt een plaats om lol te trappen. In 
deze periode heeft mijn moeder last gekregen van haar been, ze is vertrokken 
naar de stad. Wij zijn met vader gebleven, dat ging trouwens keurig want er 
was altijd wel een tante die je haar kon vlechten. Vader is daarna overge-
plaatst naar de stad en zijn we naar de Zinniaschool154 gegaan. In de stad 
moesten mijn ouders niet alleen zoeken naar een school, ook moest er plaats 
zijn. Ik moet eerlijk zeggen, al die veranderingen hebben ertoe geleid dat ik 
wat langer over de lagere school heb gedaan. Ik heb er niets aan overgehou-
den, je paste gewoon in het systeem als je ouders naar het district gingen. Ik 
heb de vierde, vijfde en zesde klas op de Zinniaschool gezeten en na mijn 
mulo-examen155 ben ik naar de Froweinschool156 gegaan. In het tweede jaar 
van de mulo verhuisde mijn vader naar Moengo, weer verhuisden de kleinste 
kinderen mee. In Moengo heb ik de mulo afgerond. Mijn vader is er nog 
enige tijd gebleven, het waren zijn laatste onderwijsjaren. Ik heb een heleboel 
scholen gezien zonder problemen. Tegenwoordig moet je oppassen voor dit 
soort toestanden, kinderen zouden er een trauma aan overhouden. 
Het plaatsje Moengo is gebouwd door de Amerikanen in de Tweede We-
reldoorlog omdat ze er een vliegveld wilden aanleggen. Moengo was inge-
deeld in weekloners, maandloners, fort’nighters en stafleden.157 Mijn vader was 
onderwijzer, dus hij was staflid. Het werd me snel duidelijk dat deze indeling 
niet te veranderen was. Toen ik er goed en wel woonde, merkte ik voor het 
eerst hoe ik rebelleerde. Ik was ontzettend verliefd op een jongen die niet 
hoorde bij de stafclub, dat gaf allerlei complicaties. Mijn vader hield ook niet 
van die bourgeoisie, mijn moeder was gezagsgetrouw. Mijn vader kwam in 
het weekend in alle clubs waar het gezellig was, overal was hij welkom. Zijn 
vriend van de maandloners kon hij helaas niet meenemen naar de stafleden. 
Ook had iedere club een eigen zwembad, maar wij zijn nooit in het staf-
zwembad geweest. Wij gingen altijd naar het algemene zwembad omdat daar 
veel gezellige mensen kwamen.  
Als meisjes gingen we niet uit, dat hoorde niet. Mijn vader begon in die tijd 
ook met predikantenwerk, we gingen dus iedere zondag trouw naar de kerk. 
Soms moesten we zelfs mee naar de Franse kant.158 De werkelijke reden 
waarom we niet uitgingen was lastiger. Wanneer we op een feestje waren, 
                                                                                                               
van suikerriet en door slechte oogsten en dalende marktprijzen konden de rietplanters het financieel niet 
meer bolwerken. In 1964 deed de NHM de suikerplantage van de hand aan een cultuurmaatschappij in 
Amsterdam. In 1974 verkochten de Amsterdamse eigenaren Mariënburg voor één symbolische gulden aan 
de Surinaamse overheid. Sindsdien ligt het vrijwel geheel braak. 
154 Openbare school Zinniastraat, Zinniastraat 23 Paramaribo. 
155 In Suriname moeten leerlingen aan het einde van de lagere school een toelatingsexamen doen voor de 
mulo. 
156 Muloschool in de Wanicastraat. 
157 Deze indeling is door de Amerikanen ingevoerd en door de Surinamers overgenomen.  
158 De reis ging dan van Moengo naar Albina waar de Marowijnerivier werd overgestoken naar Saint-
Laurent-du-Maroni (Frans-Guyana). 
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kwam mijn vader ons meestal halen. We woonden aan het einde van het 
dorp en voor het gemak nam hij iedereen mee die onze kant opging. Dus als 
mijn vader de feestzaal betrad, was het feestje afgelopen. Het einde van het 
verhaal is natuurlijk dat niemand je meer vraagt. Mijn broer had het makke-
lijker, die ging gewoon alleen. Daarbij had ik nog een zusje, ik kon daarom 
geen rare dingen doen. Moengo was dorps, iedereen wist alles van elkaar. 
Toen wij er woonden studeerden mijn zussen in Paramaribo op de middelba-
re school. Ze woonden bij een tante die hen verzorgde. Natuurlijk kwamen 
ze regelmatig op bezoek, dan stopte de bus bij het Clockhouse.159 Ik weet 
zeker dat mijn moeder al wist daar haar dochters in aantocht waren nog 
voordat de bus gestopt was. Het was er klein maar gezellig. Er werd natuur-
lijk ontzettend geroddeld, maar niet anders dan op andere plekken in de 
wereld. 
 
Medische Zending  
Het was even een grote teleurstelling dat mijn broer voorbestemd was om 
dokter te worden. Mijn ouders hadden daarvoor al geld vrijgemaakt. In deze 
tijd zou het denk ik niet meer gebeuren, maar voor mij was beslist dat ik de 
verpleging inging. Het internaat was al geregeld, ik werd naar de stad ge-
stuurd en kwam in het Diaconessenhuis terecht. Voor dit ziekenhuis was 
gekozen omdat het een christelijke instelling was, ook natuurlijk omdat het 
een internaat had. Ik werd in het Zusterhuis geplaatst en moet eerlijk zeggen 
dat ik gauw over de teleurstelling heen was. Op een gegeven ogenblik ergens 
in het tweede jaar heeft de verpleging mij gepakt. Ik heb een heel prettige 
studietijd gehad. En na mijn opleiding ben ik gaan werken in het binnenland.  
In die tijd zocht Medische Zending160 mensen met een verpleegkundige ach-
tergrond die ook een beetje avontuurlijk waren ingesteld. Ik dacht dat kan ik 
makkelijk en ben twee weken ingevallen. Dat beviel goed. Voordat ik het 
goed en wel besefte, zat ik gepakt en gezakt in het binnenland. Ik ben er twee 
jaar geweest en het was er heerlijk. Vlak voor mijn vertrek heb ik nog een 
tijdje bij de verloskamers gewerkt om extra bevallingen te doen. Ik denk dat 
het de meest leerrijke periode in mijn verpleegkundige loopbaan is geweest. 
Mijn eerste post was Botopasi161 - je hoorde de boot over het water aanko-
men. Aan het gegil of geschreeuw maakte ik op of het een bevalling was, een 
steek of een kapwond. Zodra je in de nacht de motor hoort ronken, ontstak 
je je olielamp en maakte de verloskamer in orde. Je ontvangt de mensen uit 
de boot en kijkt bij het licht van een lamp hoever het is. Je weet dat je moet 
toucheren, dan wordt vaak het kind al geboren. Meestal overnachten de 
vrouwen de nacht nadat ze bevallen zijn. Ik heb mensen ontvangen met 
allerlei zaken: slangenbeten, kapwonden en vrouwen die bij de bevalling 

                                                 
159 Waarschijnlijk de enige bushalte. 
160 Zie toelichting paragraaf Binnenland.   
161 Saramaccaans dorp in het Boven Suriname gebied. 
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waren ingescheurd. Ik heb zelfstandig gehecht en slangenbeten verzorgd. 
Ook heb ik tandextracties verzorgd zonder tandartsenopleiding. Eerlijk, ik 
heb gedaan waar je in andere landen voor wordt opgeknoopt. Ik ben er in-
nerlijk ontzettend rijk van geworden. Het grootste deel van mijn uitzendin-
gen heb ik alleen op een post gezeten. Het was een voorpost, Medische Zen-
ding was gevestigd in Debike.162 Iedere dag hadden we contact met een arts 
voor het ressort, we spraken met elkaar via de radio. In noodgevallen stuurde 
je patiënten naar Ladouani.163 Ik weet nog dat we een keer een zwangere 
vrouw aan wal kregen met een uitgezakte navelstreng. We hebben gepro-
beerd te bellen en kregen geen contact want het was avond. De radio gaat al 
om zes uur uit. Op een gegeven moment kon het echt niet langer, ik heb de 
bootsman geroepen en we hebben haar weggebracht. Ik had zoiets nooit 
eerder gezien. Het eerste dat je moet doen is die vrouw antibiotica geven, 
onderweg regelmatig controleren of het kind nog leeft. Als er niks aan de 
hand is, varen we gewoon door. Op Ladouani ontving de dokter ons en zei 
dat het prima was dat we waren gekomen. We werden binnengehaald - en 
wat ik nog nooit had gezien - ze doet handschoenen aan en stopt de navel-
streng weer terug. Niet veel later bevalt die vrouw van een gezonde dochter. 
Het kind heet Madelon. Het is dan vier uur in de ochtend, te vroeg om te 
vertrekken dus krijgen we koffie met pannenkoeken. Om zes uur wordt er 
vertrokken want er wordt op je gewacht. Je werkt gewoon door, zeurt niet 
over een vrije dag. Ik heb in mijn leven een heleboel theorieën geleerd en 
heb respect voor alles wat iedereen me heeft verteld. Maar ik zou willen dat 
iedereen een jaar van zijn leven in dit gebied doorbracht. Je leert het werken 
met je handen combineren met je hart. Ook leer je met mensen omgaan en 
opgenomen worden in die samenleving. Je leert genieten van een stukje rust 
in een zuurstofrijk gebied. 
 
We hielden regelmatig preventietochten en bezochten eens in de maand de 
omliggende dorpen. We stapten dan in een boot, namen een tent en hangmat 
mee en twee containers met vaccins. Bij aankomst stelden we ons voor aan 
de kapitein.164 Hij zorgde voor een slaapplaats en regelde dat alle kinderen bij 
ons kwamen voor een prikje. Het geven van een prik gaat ook niet helemaal 
steriel: je pakt gewoon het kind, veegt het schoon en prikt. Daarna geef je het 
een koekje, een snoepje of een stukje cassavebrood. Tegenwoordig moet het 
allemaal gepoetst worden, daar ging dat anders. ‘s Avonds waren we meestal 
met een groep preventiewerkers en werden uitgenodigd in het dorp. Dan eet 

                                                 
162 Saramaccaans dorp. 
163 Een Saramaccaans dorp in het Boven Surinamegebied. Het is een christelijk dorp dat beschikt over een 
medische post en een voetbalveld dat tevens dienst doet als landingsbaan. Ladouani is samen met Gunsi, 
Pikin Slee en Botopasi gevestigd rond de Ferulasisstroomversnelling. 
164 Het directe dorpsbestuur is in handen van de kapitein (ook kabiteni), bijgestaan door mannelijke en 
vrouwelijke basja’s. De kapitein is degene tot wie een vreemdeling zich wendt bij een bezoek aan het 
dorp. 
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je soep of wat je wordt voorgeschoteld. Er wordt gebabbeld en ondertussen 
wordt je hangmat gespannen. Je werkplaats wordt netjes aangeveegd en de 
volgende morgen vertrek je naar een ander dorp. Dat zijn ervaringen die ik 
nooit had willen missen. Na Botopasi heb ik nog op een andere post gezeten. 
Een collega was er verdronken, toen hebben ze mij gevraagd of ik die post 
wilde overnemen. Ik heb er een tijdje gewoond en merkte dat ik het stadsle-
ven ontwend was. Het kenmerkende aan het werken in het binnenland is dat 
je een riant salaris hebt. Niet dat je meer krijgt dan anderen, maar je kunt het 
niet uitgeven. Ik kreeg vijftig gulden in de maand, maar iedere twee weken 
kwam de boot met vlees en brood. Ook werden mijn brieven met het vlieg-
tuig gebracht, of mijn ouders stuurden een pakje. Ik gaf dus mijn salaris niet 
uit, maar het geld kwam wel op mijn bankrekening.  
Ik woonde nog in Botopasi toen ik de kapitein regelmatig zag lopen met een 
meisje van een jaar of negen. Hij liep vaak voorbij, sjouwde altijd met dat 
kind. Ik vroeg hem waarom hij dat deed, waarom ze niet naar school ging? 
Hij vertelde dat haar moeder was overleden. Daarop heb ik gezegd dat hij 
haar best aan mij mocht geven. Hij kwam gelijk haar kleren brengen. Toen 
had ik een dochter. Ze is twee jaar bij me geweest, ik zie haar nog regelmatig. 
Een ander voorbeeld is dat we de mensen aan het einde van een werkdag 
leerden hoe je gezond voor je baby kunt koken. Dan maakten we pindarijst 
en iedereen kwam eromheen zitten. Er werd gekookt en iedereen proefde 
mee. Daarna werd de afwas verzameld, je doet je lendendoek om en stapt het 
trapje af het water in. Dat was prachtig want Botopasi ligt op een heuvel. Je 
wast af, spoelt je kleren en gaat naderhand lekker douchen. Op een rots rust 
je uit. Ik weet nog dat ik om me heen keek en dacht, dit is allemaal van mij!  
 
Weggooimaatschappij 
Uiteindelijk ben ik vertrokken, ik moest naar Brownsberg165 en had toen een 
vriendje waarmee het aan en uit was. Toen het echt uit was, ben ik vertrok-
ken uit Suriname omdat ik anders niet los zou komen van die situatie. Die 
ervaring was best pijnlijk. Mijn broer woonde al in Nederland, hij heeft me 
opgevangen. Het was 1975, precies na de onafhankelijkheid. Ik heb een rot-
tige eerste periode gehad in Nederland. Je kent de cultuur en de mensen niet, 
je verstaat ze in het begin ook slecht. Uiteindelijk heeft mijn broer me ge-
vraagd waarom ik niet ging studeren? Na enige ziekenhuizen ben ik de ka-
deropleiding gaan volgen. Als je wilt studeren is Nederland een paradijs. Ik 
heb mijn man in die tijd ontmoet, niet lang daarna raakte ik zwanger. Aan-
vankelijk wilden we na onze studie terug, maar toen raakte ik zwanger van 
onze tweede. We hebben 25 jaar in Nederland gewoond, eerst in Rotterdam 
later in Hoorn. 
Ik kon moeilijk wennen aan die weggooimaatschappij. In Suriname gingen 
we zorgzaam om met medicijn-bekertjes, in Nederland werd alles na gebruik 

                                                 
165 Natuurpark ongeveer 112 kilometer ten zuiden van Paramaribo. 
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weggegooid. Ook vouwen we hier nog steeds schaaltjes die in Nederland in 
pakjes worden aangeleverd. Ik viel van verbazing om toen een zuster een 
gaasje pakte om zweet van haar voorhoofd te wissen. Verder ben ik ontzet-
tend gewezen op mijn verantwoordelijkheden. Wanneer je in Suriname ziek 
bent, moet je vele wegen bewandelen om je salaris te krijgen. In Nederland 
bel je op en zeg je dat niet komt. In het begin is dat Luilekkerland, uiteinde-
lijk heb ik me aangepast en heb leren omgaan met die vrijheden. 
 
Binnenlandse vrouw  
Als ik het over mocht doen, was ik er niet zolang gebleven. Dan had ik in 
Nederland gestudeerd en was direct daarna teruggekomen. Mijn lange ver-
blijf in Holland is met veel spanningen gepaard gegaan. Mijn kinderen zijn er 
geboren en ik heb geprobeerd ze Surinaams op te voeden. Ze zaten op een 
witte school in Hoorn en in de middagpauze krijg je dan getrek: als ik boter-
hammen had klaargemaakt, wilden ze pannenkoeken. Die kleine dingen irri-
teerden me. Ik ben getrouwd met een man die van Nederland houdt, daarbij 
is hij Saramaccaner. Ik was verschrikkelijk blij en verliefd, spreek twee bin-
nenlandse talen vloeiend. Het was natuurlijk geweldig dat ik met mijn 
schoonfamilie Saramaccaans kon praten. Ik voel me ook meer Saramaccaner 
dan Surinamer, af en toe neemt mijn eigen familie me dat best kwalijk. Ik 
voel me gewoon een binnenlandse vrouw. Ik werd in die samenleving opge-
nomen toen ik mijn pangi omsloeg en in de rivier m’n wasje deed. Achteraf 
heb ik misschien mijn leven zo ingericht dat ik met een binnenlandse man 
ben getrouwd. Het was daarom heel teleurstellend dat hij zo Hollands was. 
Ik doe mee aan alle rituele feesten, daarin is hij heel terughoudend. De kinde-
ren hebben we bewust Surinaams opgevoed, onze verschillen van inzicht zijn 
met veel strijd gepaard gegaan. Ze spreken Surinaams en Saramaccaans, 
daarbij heb ik bewust gekozen om ze na hun geboorte op Saramaccaanse 
wijze naar ‘buiten te dragen’. De kapitein en de basja’s waren erbij, dat hoort 
bij binnenlandbewoners. De stadsmensen166 doen dat niet, maar ik wilde 
mijn kinderen graag iets meegeven van hun cultuur. Prachtig was het, wij een 
bigi pangi167 om en de hele buurt stond te kijken. Het kind wordt dan even 
buiten op de grond gelegd. Het was november, toch werd het even op de 
grond gelegd. De achterliggende gedachte is dat het kind opgetild wordt en 
welkom wordt geheten in het leven. Ook dragen de ouders het kind op aan 
een familielid, een voorbeeldfiguur. Meestal wordt dan iemand gekozen met 
een goed karakter of die gestudeerd heeft. Ik geloof erin want mijn oudste 
zoon is opgedragen aan mijn neef die net econoom was, hij is verschrikkelijk 
intelligent. De basja van het dorp is ook in Nederland het hoofd van alle 
Saramaccaners. Hij heet het kind officieel welkom en schenkt het daarna aan 
de familie. 

                                                 
166 Saramaccaners woonachtig in Paramaribo of Nederland. 
167 Grote lendendoek of schouderdoek. 
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Borstgroei 
In Hoorn had ik de behoefte een stukje Suriname voor mijn gezin te behou-
den. Ik wilde iets van mezelf beschermen. Ook wilde ik Surinaams eten, 
maar dat is niet te betalen. Uiteindelijk ga je Nederlandse groenten op Suri-
naamse wijze bereiden. Ook heb ik mijn kinderen in de opvoeding veel Sa-
ramaccaanse dingen bijgebracht, zoals respect tonen. Verder moeten ze ou-
deren helpen om de zegen te ontvangen. Ik zat op school voor een evaluatie 
van één van mijn jongens en de onderwijzeres stoorde zich aan de oudste. 
Ze vond het kind te beleefd, dat hoefde toch niet. Ik heb haar gezegd dat het 
past in de cultuur van mijn schoonfamilie. Ook heb ik de jongens de Sara-
maccaanse aanspreektitels geleerd, dat mensen een stadsnaam en een inland-
se naam hebben. Ze weten bijvoorbeeld dat de inlandse naam veel belangrij-
ker is dan de stadsnaam. Ook hebben ze Saramaccaanse feesten bijgewoond, 
vooral omdat er rituelen worden opgevoerd die onderdeel zijn van hun cul-
tuur. 
Wanneer bij meisjes de borstgroei begint, krijgen ze via een ritueel de 
koosu168 overhandigt. Na de eerste menstruatie krijgt ze de grote lendendoek, 
dat wordt ook wel het meisjesfeest genoemd. Ik heb mijn zonen heel bewust 
uitgelegd wat dat betekent. Ik weet van een paar nichtjes dat ze dit meisje-
sfeest in Suriname willen vieren. Het gaat gepaard met veel muziek en tradi-
tionele dansen. Het vertelt dat een ons toevertrouwd meisje is grootgebracht. 
Nu ze een vrouw is, wordt ze teruggegeven aan de gemeenschap. Bij dit feest 
is zowel de vadersfamilie als de moedersfamilie aanwezig. In het ritueel 
wordt het meisje aangekleed door de zussen van de vader, de jongens door 
de broers van de moeder. Ook mijn jongens moeten er binnenkort aan gelo-
ven, ik wil er een festijn van maken. De oudste is nu zestien, maar als hij 
zeventien of achttien is, krijgt hij z’n lendendoek. Ik vind het belangrijk dat 
hij dat heel bewust meemaakt, ook om te laten zien dat er niets vreemds aan 
is. Je vader is Saramaccaner en jij bent een kleine Saramaccaner. 
 
Bijeenkomsten  
We zijn gelovige mensen en vinden dat traditie en geloof goed te combineren 
valt. Een heleboel mensen zijn dat niet met ons eens. Ik kan het combineren 
omdat ik ervan uitga dat de Here God al deze dingen gemaakt heeft. Je moet 
het natuurlijk niet misbruiken, je moet geen rare dingen doen. Als ik praat 
over de Saramaccaanse cultuur ben ik niet bezig met andere goden, maar 
druk mijn waardering uit voor wat de Here geschapen heeft. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt ook altijd begonnen met gebed - de Here wordt eerst 
gedankt. Het kind dat je hebt gekregen, is ook niet alleen van jou, het be-
hoort de familie of het dorp toe. De bère wordt gedankt, de gemeenschap.169 

                                                 
168 Doek met kleurrijke motieven. Verder bestaat er de bandja koosu (schouderdoek), gaan koosu (laken) en 
de angisa (hoofddoek). 
169 Ook buik; grootfamilie; clan. 
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Wij danken dus dat we het kind mogen opvoeden, dat het aan de groep 
wordt toevertrouwd. Ook de basja dankt de moeder dat het kind aan de 
gemeenschap wordt gegeven, en de gemeenschap min of meer verantwoor-
delijk is voor het reilen en zeilen van dat kind. In Suriname kun je overigens 
goed merken dat mensen zorgen voor elkaars kinderen. 
Het geloof neemt in ons leven een belangrijke plaats in. Onze kinderen zijn 
ook gedoopt want mijn man is christen. Ik denk dat we een goede balans 
hebben gevonden tussen cultuur en geloof. We hebben onze kinderen altijd 
gezegd, het christendom hoort bij ons en de Saramaccaanse cultuur maakt 
ons rijker. Tot nu toe hebben ze dat gepikt. We hebben ook heel bewust 
onze tweede zoon door mijn vader in Suriname laten dopen. Ik heb gezegd: 
“Papa de tweede dopen we in Suriname.” Dat de eerste in Hoorn is gedoopt, 
ligt iets anders. De peten van mijn eerste zoon zijn onze beste vriendinnen 
en waren de getuigen bij ons huwelijk. 
Ik ben er altijd van uitgegaan dat God zich manifesteert in vele vormen. Wat 
het godendom of christendom betreft, ik vind het belangrijk dat mensen iets 
hebben om zich aan vast te klampen. Het is voor mij de Here God, maar 
voor moslims is het Allah. Ik ben geneigd veel respect te hebben voor andere 
godsdiensten vooral omdat het houvast biedt. Eerlijk gezegd heb ik deze 
zienswijze van mijn vader, hij was een moderne dominee. Hij accepteerde dat 
iedereen zijn eigen ding had. Er woonde een Hindoe-buurman bij ons aan de 
overkant en diens vrouw overleed plotseling. Het was een bijzonder goede 
vriend van mijn vader die naar iemand is toegegaan en gevraagd heeft: “Wat 
geef je een hindoe bij de crematie van zijn vrouw?” Die man heeft mijn va-
der geadviseerd een flesje ghee170 te geven. De buurman heeft mijn vader 
met tranen in zijn ogen bedankt. Mijn vader wist - en dat ben ik met hem 
eens - op dat moment heeft zijn vriend nodig waarin hij gelooft. Dan kan ik 
mijn geloof wel vertellen, maar daar heeft hij op dat moment niets aan. Wij 
hebben van thuis geleerd iedereen in zijn waarde te laten, zelf te kiezen 
waarmee we verbonden willen zijn. Ik denk dat mijn vader dat evengoed 
gedaan heeft. 

Gezicht 
Mijn jongste zoon was een jaar toen bij mij de drang begon, ik wilde weg. Er 
kwamen vriendinnen uit Suriname op bezoek die vertelden dat het met moe-
der niet goed ging. Ze vonden het beter dat ik zelf ging kijken. Ik heb uitein-
delijk tegen mijn man gezegd, ik vertrek en neem de kinderen mee. Hij was 
er nog niet klaar voor. Die week valt op zaterdag de Volkskrant in de bus met 

                                                 
170 Ghee (ook ghie) wordt gemaakt door de room van gekookte melk langer te koken. Het vet dat hier-
door vrijkomt wordt ghee genoemd of geklaarde boter. Ghee wordt bij lijkverbrandingen gebruikt om het 
vuur te bevorderen. Het besprenkelen van ghee over de overledene wordt zowel door de priester als de 
naaste familie gedaan. Ghee wordt ook gebruikt als grondstof voor persad (een lekkernij bestaande uit 
onder meer kokos en suiker). Verder wordt ghee bij tempeldiensten gebruikt, maar dan in een hawan 
koent (aluminium bakje) dat door de priester wordt aangestoken. 
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een advertentie voor een docent verpleegkunde in Suriname. Ik bel het 
nummer uit de advertentie en ik heb een kort gesprek met een allervriende-
lijkste dame. Uiteindelijk vraagt ze: “Bent u serieus?” Ik was heel serieus en 
moest voor een sollicitatiegesprek reizen naar Rotterdam. Een half jaar later 
ben ik met mijn kinderen in Suriname. Ik ben in 1991 gekomen.  
Bij aankomst trof ik een demente moeder aan, dat was heel pijnlijk. Ze heeft 
me nooit meer herkend. Ik heb zes maanden voor haar gezorgd, daarna is ze 
overleden. Ik ben achteraf blij dat ik die laatste maanden voor haar heb ge-
zorgd. Ik heb eerst aan de Rust en Vredestraat gewoond, later ben ik alsnog 
thuis gaan wonen. Er was voldoende ruimte want mijn ouders woonden nog 
in het ouderlijk huis. Mijn moeder is in juni overleden, mijn man zou in fe-
bruari remigreren. Maar in december overlijdt plotseling zijn moeder, hij had 
zich juist voorgenomen haar te verzorgen. Hij was er kapot van en wilde van 
remigratie afzien, uiteindelijk is hij toch gekomen.  
We huurden in de Stoelmanstraat een woning en woonden er gezellig. Mijn 
man heeft het precies een jaar volgehouden, dat wist hij trouwens al op de 
heenvlucht. Intussen had ik in Nederland alles opgezegd, zelfs mijn pensioen 
afgekocht om hier een bestaan op te bouwen. Toen duidelijk was dat mijn 
echtgenoot terug wilde, vond ik dat de vrouw haar man moest volgen. In 
1993 ben ik als eerste naar Nederland gegaan en in Hoorn opgevangen door 
een vriendin. Ik zou makkelijk een baan vinden in de verpleging. Later ben ik 
bij mijn broer in Rotterdam gaan wonen. Uiteindelijk heb ik een huis gere-
geld en ben verpleegkunde gaan studeren aan de lerarenopleiding. Na enkele 
jaren zonder uitzicht op terugkeer, heb ik mijn diepste gevoelens aan mijn 
echtgenoot verteld. Onze wegen zouden scheiden, daar kwam het op neer. Ik 
had gezien wat er met mijn moeder was gebeurd en mijn vader was een vitale 
man tot mijn moeder overleed.  
Ik ben met de kinderen vijf jaar geleden gekomen, het was een groot offer 
maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. De kinderen hebben de laatste jaren 
heel bewust met opa geleefd, hij kwam altijd gezellige dingen doen. Opa liep 
iedere dag beide huizen in en uit en paste op als ik een avond met vriendin-
nen uitging. Opa was zeer vitaal, zette zelfs ‘politieke bomen’ op met de 
jongens. Ik ben zeer gelukkig dat ze hem heel bewust hebben meegemaakt.  
 
Keuze 
Twee jaar geleden kwam hun vader naar Suriname, hij mocht bij ons logeren. 
Zijn broertje was overleden, hij begeleidde het lijk. Dat is trouwens een Sa-
ramaccaans gebruik, een dode moet altijd begeleid worden. Tijdens zijn ver-
blijf hebben we ervoor gezorgd dat hij bij ons kon rouwen. Hij was net ver-
trokken toen ik een klap in mijn gezicht kreeg, de kinderen wilden bij papa 
wonen, ze wilden weg. Ik heb gezegd dat ik tijd nodig had om dat te verwer-
ken. Gelukkig hebben ze een goede vader die ik volledig vertrouw. Het initia-
tief voor het vertrek lag bij de oudste, maar de jongste wilde niet achterblij-
ven. We hebben afspraken gemaakt, nu wonen ze anderhalf jaar bij papa. Ik 
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vind het belangrijk dat ze niet de dupe worden van mijn keuze. Ik heb over-
wogen de kinderen achterna te reizen, maar ben blij dat ik dat niet heb ge-
daan. Mijn vader is vier maanden geleden overleden, ik was erbij en heb alles 
kunnen doen. Hij is negentig geworden en gelukkig heb ik zijn laatste fase 
heel bewust meegemaakt. 
Ik heb een ontzettend leuke baan, ik ben hoofd van een afdeling en doe het 
werk met hart en ziel. Ik twijfel nog steeds of ik dit niet moet verruilen voor 
Nederland om het gezin bij elkaar te houden. Mijn jongens zijn zestien en 
bijna vijftien, als ik voor dat doel naar Nederland ga zijn drie van de vier 
mensen gelukkig. Ze hebben gezegd dat het goed was bij opa. Ik ben blij dat 
we de laatste jaren opa’s verjaardag uitgebreid hebben gevierd. De laatste 
verjaardagen mis ik wel mijn kinderen, iedereen vraagt ook naar ze [huilt]. 
Ook waren ze niet bij opa’s laatste moment, ik moest vooral de hartelijke 
groeten doen. Dat zijn de mindere kanten van de balans, verder sta ik nog 
steeds achter mijn besluit. 
 
Kostuum 
Ik bracht mijn vader voor onderzoek naar het ziekenhuis, hij is uiteindelijk 
aan een infectie overleden. Mijn vader heeft heel bewust zijn laatste dagen 
meegemaakt, ik had het vreselijk gevonden als ik dat had moeten missen. In 
zijn laatste uren heeft hij ook bewust gevraagd naar zijn oudste dochter, hij 
wilde wat dingen met haar bespreken. Over zijn dood en zijn laatste reis zei 
hij: “Ik ben 90 jaar… and everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.” 
Eerder had hij me gezegd, als ik dood ga moet je in die kast kijken. Hij had 
op een speciale plaats een kostuum gehangen waarin hij begraven wilde wor-
den. Ik heb die plaats nooit gezien, alles lag klaar. Hij zei: “De zusters en 
broeders in dit ziekenhuis zijn erg lief, maar ik ben me aan het voorbereiden 
op een grote reis. Vraag of ze die slangetjes uit mijn neus willen halen.” Ik 
heb met een arts deze wens van vader besproken. Uiteindelijk was belangrijk 
wat papa wilde. Hij heeft ons allemaal nog een kans gegeven met hem te 
praten. Ook heeft hij met de kleinkinderen gesproken, soms via de telefoon. 
Opa wenste iedereen vaarwel, we moesten vooral goed op elkaar passen. 
Tegen iedereen zei hij: “Je weet wat opa altijd heeft gezegd: Doe je best en 
God doet de rest.” Toen zijn moment aanbrak, belde ik direct de anderen. 
We hebben met zijn negenen om het bed gestaan. Hij vroeg ons een tekst te 
lezen. We hebben die regel voor regel gelezen. Eén belangrijke zin is me 
bijgebleven: Want bij U Heer kan ik veilig wonen. Ook hebben we nog fami-
lieliederen gezongen. Vader heeft niets meer gezegd, hij heeft zijn ogen dicht 
gedaan en is vertrokken. 
Ik leef hier bewuster en ga anders om met het leven. Hier wordt meer ge-
leefd met de angst kwijt te raken wat je verworven hebt, in Holland was ik 
daar minder alert op. Ik ben in mijn korte tijd hier ook nieuwe vriendschap-
pen aangegaan, na 25 jaar ben je al je vrienden kwijt. De eerste tijd is daarom 
ontzettend eenzaam, ik vind het leuk als mensen komen babbelen. Als de 
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buurjongen van zestien me twee dagen niet ziet, komt hij vragen hoe het 
gaat. Of hij zegt me, dat ik het huis ben uitgegaan met de televisie nog aan. 
Ik vind dat heerlijk. Daarnaast kunnen we ook weken geen contact hebben. 

Taartjes 
Over vijf jaar heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik maak dan 
feesttaarten en gebak. Ik hoop dat mijn huis dan verbouwd is tot een zaakje 
waar je taartjes kunt eten. Ik wil dan minder gaan werken en mijn droom 
realiseren. Gewoon een chique theehuisje runnen. Morgen zwaaien een aan-
tal studenten af, ze hebben hun stage goed afgerond. Daarom bak ik straks 
een taart voor ze. Ze kwamen vandaag al bij me en begonnen over die taart, 
maar morgen is het pas hun laatste dag. Ik heb ze beloofd op die dag hun 
inspanningen te belonen. Deze dingen, maar ook andere, maken dat ik met 
volle teugen geniet van het leven in Suriname.’  
 
6.7 Thema’s 
Madelon is verpleegkundige als ze in 1975 vertrekt naar Nederland om af-
stand te nemen van een ‘knipperlichtrelatie’. In Suriname heeft zij dan op 
meerdere plaatsen gewoond door de districtsjaren van haar vader en haar 
detacheringen bij Medische Zending. In Nederland maakt ze aanvankelijk 
een moeilijke periode door. Aansluitend trouwt ze en met de geboorte van 
haar tweede kind beginnen de terugkeerplannen. Hoewel alle vrouwen in 
deze studie bijzondere verhalen vertellen, heeft het verhaal van Madelon 
grote indruk op mij gemaakt. Zij voelde zich een binnenlandse vrouw, wat 
opmerkelijk is voor een Afro-Surinaamse dame uit de hoofdstad. Verder 
brengt zij met veel strijd haar kinderen groot op een kruispunt van drie cul-
turen: de Saamaka, de Afro-Surinaamse en de Nederlandse cultuur. Deze 
‘meerzijdige verwantschap’ alsmede de invullingen aan het Afro-Surinaamse 
moederschap in de vestigingsdiaspora bepalen de strijd van deze verteller. 
We zullen zien dat Madelon keuzes moet maken om haar eigen verlangens 
niet te veronachtzamen en haar verantwoordelijkheden na te komen. 
 
Binnenland 
Juist wanneer Madelon haar opleiding heeft afgerond, zoekt Medische Zen-
ding verpleegkundigen die avontuurlijk zijn ingesteld. Er worden zelfstandige 
professionals gevraagd omdat het grootste deel van de medische posten in 
het Surinaamse binnenland alleen worden bemand. Madelon typeert deze 
periode in haar leven als leerrijk, daarom behandel ik na het fragment de 
geschiedenis van Medische Zending. Aansluitend zal worden stilgestaan bij 
de betekenis van deze periode voor de verteller. Madelon:  
 

‘Ik denk dat het de meest leerrijke periode in mijn verpleegkundige 
loopbaan is geweest. Mijn eerste post was Botopasi, je hoorde de 
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boot over het water aankomen. Aan het gegil of geschreeuw maakte 
ik op of het een bevalling was, een steek of een kapwond. (…) Ik 
heb mensen ontvangen met allerlei zaken: slangenbeten, kapwonden 
en vrouwen die bij de bevalling waren ingescheurd. (…) Eerlijk, ik 
heb gedaan waar je in andere landen voor wordt opgeknoopt. Ik ben 
er innerlijk ontzettend rijk van geworden (...).’ 

 
De aanvang van Medische Zending der Evangelische Broedergemeente in 
Suriname wordt gesteld met de komst van broeder Franz Reynier in 1740 
naar Paramaribo. Franz Reynier was de eerste zendingsarts der Evangelische 
Broedergemeente en gaf daarmee leiding aan het zendingswerk. Het eerste 
zendingsziekenhuis stamt uit 1788 en werd gebouwd te Sommelsdijk nabij de 
samenvloeiing van de Commewijne en de Cottica. Het zou echter tot hal-
verwege de 20e eeuw duren voordat het medisch handelen enige omvang 
kreeg. In 1919 werd te Botopasi een eenvoudige polikliniek opgezet, even-
eens stichtte in 1919 de horlogemaker Zangern aan de Boven Suriname te 
Granman Staalkondre een ziekenhuisje waar patiënten in hangmatten kon-
den slapen. In 1935 startte zr. Nelly de Borst een verpleegkundige praktijk te 
Ganzee, waar een inheemse haar assisteerde. Patiënten werden door haar 
opgenomen in een klein hospitaal dat in 1937 in gebruik werd genomen. Zr. 
de Borst wordt als grondlegger beschouwd van de georganiseerde Medische 
Zending in Suriname. 
De eerste arts die belast was met de verzorging van binnenlandbewoners was 
P.A. de Groot die het werk van zr. de Borst overnam. Met de komst van 
deze geneeskundige in 1946 werd de basis gelegd voor de medische zorg 
zoals die nu nog in het binnenland wordt verstrekt. De Groot maakte een 
plan voor de medische verzorging voor het hele binnenland, en adviseerde 
tevens het hospitaal te Ganzee te verplaatsen naar Kabel. Hiermee werd 
ingestemd en het ziekenhuis werd als zendingsproject van het Zeister Zen-
dingsgenootschap in 1947 geopend. Bovendien werd in dit plan opgenomen 
gezondheidswerkers uit het binnenland op te leiden. Te Kabel werd een 
centrale medische post ingericht waar continue een arts verbleef. In de om-
geving werden hulpposten opgezet die bemand werden door getrainde niet-
medici. Op 26 april 1956 werd het Johannes Zendingshospitaal te Stoelman-
seiland in gebruik genomen. Bij de opening telde dit hospitaal 18 bedden, 
maar nog hetzelfde jaar werd het aantal uitgebreid naar 55 bedden. 
 
In 1960 vestigt de zendingsarts Miep Dekker zich te Botopasi aan de Boven 
Suriname, maar verhuist een jaar later naar Ladouani waar ze de leiding krijgt 
over een polikliniek met een ziekenzaal. Niet lang daarna wordt de polikli-
niek verplaatst van Botopasi naar Debike. Met het vollopen van het Brokop-
ondostuwmeer door de bouw van de Afobakadam moest in december 1963 
het Prinses Juliana Zendingshospitaal te Kabel worden gesloten. Ter vervan-
ging is een nieuw zendingshospitaal gebouwd te Djumu dat in 1962 wordt 
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ingewijd. In 1964 vindt de inwijding plaats van het Medisch Centrum der 
EBGS te Brownsberg, welke een polikliniek heeft en een ziekenzaal met 12 
bedden. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw worden ook op 
andere plaatsen poliklinieken met een vaste bedbezetting geopend. Vanuit 
een professionaliseringsgedachte werd in 1974 de Stichting Medische Zen-
ding der Evangelische Broedergemeente in Suriname (Medizebs) opgericht 
met een aparte organisatie voor de uitvoering van het medische werk in het 
verzorgingsgebied der EBGS. Het beheer van de werkzaamheden werd in 
handen gegeven van de directie van het Diaconessenhuis. Voorts sloot de 
Pater Ahlbrinck Stichting in 1976 een overeenkomst met de twee voor-
noemde organisaties, waardoor de medische zorg beneden de 5e breedte-
graad volledig in handen kwam van deze drie organisaties. Ze hebben zich 
verenigd in een overkoepelende organisatie Medische Zending 
(www.medische zending.sr). 
 
Opgenomen 
Haar detacheringen in het binnenland leveren Madelon interessante ervarin-
gen op. Haar deskundigheid neemt toe door de behandelingen die ze zelf-
standig moet uitvoeren. Verder voelt ze zich opgenomen in de gemeenschap. 
Madelon: ‘Ik werd in die samenleving opgenomen toen ik mijn pangi om-
sloeg en in de rivier m’n wasje deed.’ En: ‘Daarna werd de afwas verzameld, 
je doet je lendendoek om en stapt het trapje af het water in. Dat was prachtig 
want Botopasi ligt op een heuvel. Je wast af, spoelt je kleren en gaat nader-
hand lekker douchen. Op een rots rust je uit. Ik weet nog dat ik om me heen 
keek en dacht, dit is allemaal van mij!’ Dit besef leidt tot een belangrijke 
emotionele identificatie met de Saamaka en heeft zelfs voor een deel haar 
partnerkeuze bepaald. Madelon: ’Achteraf heb ik misschien mijn leven zo 
ingericht dat ik met een binnenlandse man ben getrouwd’. Daarom vindt zij 
het waarschijnlijk later in haar leven belangrijk dat haar kinderen kennisma-
ken met hun cultuur. Haar echtgenoot is echter een Hollandse jongen - een 
begrip dat we eerder tegenkwamen bij Lucia - en wat tot veel spanningen 
leidt binnen het huwelijk. 
Madelon keert terug naar Suriname wanneer vriendinnen haar wijzen op de 
gezondheid van haar moeder. Bij terugkomst treft ze een demente moeder 
aan. Zij tracht in Suriname met een onwillige echtgenoot een bestaan op te 
bouwen. Wanneer hij terugwil, besluit zij haar man te volgen. Dit besluit valt 
moeilijk omdat ze daarmee afstand neemt van haar eigen familie. Het ver-
baast dan ook niet dat zij enige jaren later alsnog besluit terug te keren.  
In het verhaal van Madelon zien we dat volgzaamheid en loyaliteit verschil-
lende keren om de voorrang strijden. Madelon keert terug naar Nederland 
‘omdat een vrouw haar man moet volgen’. Deze volgzaamheid vertelden 
meer Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen, vaak ingegeven door midden-
klasse opvattingen over het huwelijk en een dominante christelijke moraal. 
Het is goed mogelijk dat tijdens de beginjaren van dit huwelijk de familie-
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loyaliteit wordt onderschat en leidt tot spanningen in de relatie. Na enige 
jaren vertelt Madelon haar echtgenoot haar diepste gevoelens: ‘Onze wegen 
zouden scheiden, daar kwam het op neer. Ik had gezien wat er met mijn 
moeder was gebeurd en mijn vader was een vitale man tot mijn moeder over-
leed.’ De wens met haar kinderen bij opa te zijn, worden gedurende het hu-
welijk belangrijker dan haar volgzaamheid. Eerder zagen we bij Lucia een 
soortgelijke afweging. 
Ten slotte is binnen het gezin sprake van een opvallende culturele bewust-
wording. Madelon besteedt veel aandacht aan de Saramaccaanse afkomst van 
de kinderen. Dit gaat gepaard met het bijwonen van feesten, het leren van 
aanspreektitels, het spreken van de taal. Bovendien zullen haar jongens wor-
den ingewijd: ‘Ook mijn jongens moeten er binnenkort aan geloven, ik wil er 
een festijn van maken. De oudste is nu zestien, maar als hij zeventien of 
achttien is, krijgt hij z’n lendendoek. Ik vind het belangrijk dat hij dat heel 
bewust meemaakt, ook om te laten zien dat er niets vreemds aan is.’ De cul-
turele bewustwording beperkt zich overigens tot de belangrijkste Saramac-
caanse inwijdingsfeesten, die in de vestigingsdiaspora worden ge(re)pro-
duceerd.  
In de komende paragraaf zal een korte uiteenzetting worden gegeven van de 
Saamaka. In de slotparagraaf zullen we zien dat de ‘binnenlandse vrouw’ de 
verteller in staat stelt een brug te slaan tussen de geïdealiseerde wereld en de 
reële wereld. 
 
Saamaka171 
Saamaka172 en Matawai zijn voortgekomen uit de oudste marrongemeen-
schappen. Hun geschiedenis loopt min of meer parallel tot kort na het slui-
ten van het vredesverdrag met het gouvernement in 1762. De meeste lo of 
nëngë (matriclans) die samen de stammen vormen, zijn de plantages al ont-
vlucht tussen 1680 en 1720. Tijdens de formatieperiode van de Saamaka was 
de meerderheid van de slaven afkomstig van de zogeheten slavenkust, waar 
de Ewe-, Fon- en Yoruba-volkeren woonden. De meeste Saamaka zijn ge-
vlucht van plantages die door Portugese-Joden werden beheerd in de directe 
omgeving van Joden-Savanne. Verschillende groepen Marrons die uiteinde-
lijk de Saamaka zouden vormen, trokken geleidelijk aan zuidwaarts in het 
gebied tussen de Suriname- en Saramaccarivier. Op verzoek van het gouver-
nement is al in 1765 de Evangelische Broedergemeente begonnen met haar 
zending onder de clan, de rooms-katholieke kerk volgde pas veel later 
(Scholtens, e.a. 1992; Van Kempen 2003). 
De economie van Saamaka is van oudsher primair gericht op zelfvoorzie-
ning. Hierbij moet worden gedacht aan jacht, visserij, het verzamelen van 

                                                 
171 Veel informatie uit deze paragraaf is afkomstig van Michiel van Kempen (2003). Een geschiedenis van de 
Surinaamse literatuur. Band 1 1596-1957 & de orale literatuur. Amsterdam: Uitgeverij de Geus. 
172 Ook Saramaka, Saramakaners of Saramaccaners. 
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bosproducten en landbouw. Landbouw is de belangrijkste economische acti-
viteit van de Saamaka. Elke lo heeft historische rechten op bepaalde gron-
den, en elk lid van een lo is vrij om op deze gronden economische activitei-
ten te verrichten. De houtkap is sinds de 18e eeuw een voorname bron van 
inkomsten. Dit werk is weliswaar arbeidsintensief maar ook zeer winstge-
vend. De houtkap was seizoensarbeid waarbij veelal groepen mannen in 
familieverband gedurende lange aaneengesloten perioden in werkkampen in 
het bos verbleven. Het traditioneel vierkant gekapte hout werd in vlotten 
vervoerd naar plantages of Paramaribo. Verder werden er korjalen gemaakt 
en verkocht (Scholtens, e.a. 1992). 
Aan het einde van de 19e eeuw wordt de houtkap tijdelijk in economische zin 
overtroffen door de vrachtvaart. De bloeiperiode van deze zogeheten bagasi 
ten duurde van 1880 tot 1930 omdat in Frans-Guyana en het Lawagebied 
goud was ontdekt wat een ware goldrush teweegbracht. Bovendien werd in dit 
gebied in dezelfde periode balata geëxploiteerd. Bij al deze activiteiten speel-
den de Marrons als vrachtvaarders en gidsen een cruciale rol. Duizenden 
arbeiders, machines en levensmiddelen konden vanwege de moeilijke be-
vaarbaarheid van de bovenstromen van de rivieren, veroorzaakt door de vele 
stroomversnellingen, alleen door marrons in hun korjalen naar het binnen-
land worden vervoerd. 
Vanaf de Tweede Wereldoorlog veranderde de economische situatie dras-
tisch. De Surinaamse overheid lanceerde plannen die mede tot doel hadden 
de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in het binnenland op gang te 
brengen. Via de aanleg van zogeheten airstrips voor relatief kleine vliegtuigen 
werd het binnenland ontsloten en konden verschillende ondernemingen zich 
in het gebied vestigen. Veel Saamaka vonden hierdoor tijdelijk werk en ves-
tigden zich in het kustgebied of in Frans-Guyana. Ook de aanleg van de 
lanceerinstallatie in Kourou (Frans-Guyana) heeft veel binnenlandbewoners 
tijdelijk werk opgeleverd (ibid.). 
In het bestaan van veel Saamaka is de noodzaak tot transmigratie door de 
vorming van het Brokopondomeer in de jaren 1958-1964 een tragedie ge-
weest. Toen het stuk jungle met een omvang van 1560 vierkante kilometer in 
1965 onder water liep, werden ongeveer 5.000 Saamaka gedwongen te ver-
huizen. Ze werden geëvacueerd naar vooraf gebouwde rijtjeshuizen in zoge-
heten transmigratiedorpen. Hun oorspronkelijke geboortegronden verdwe-
nen naar de bodem van het meer waar zij eeuwenlang de navelstrengen van 
hun voorouders begraven hadden. Een keuze hadden ze niet. Omdat de 
nieuwe woonomgeving onvoldoende ruimte bood voor jacht- en kostgron-
den voor de getransmigreerden, verhuisden veel Saamaka naar de rand van 
Paramaribo, waar zij een vaak marginaal bestaan leiden. Aansluitend mi-
greerden veel Saamaka rond de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland 
waar groepen zich concentreerden rond Breda, Tilburg, Utrecht en Amster-
dam. Een tweede migratiegolf volgde na het uitbreken van de Binnenlandse 
Oorlog  in de jaren na 1982 (Van Kempen 2003). 
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Bij Saamaka staat de moeder met haar bëë centraal, de vader wordt weliswaar 
erkend als de verwekker van het kind maar zijn rol als opvoeder is onderge-
schikt aan de tio, de oom van moederszijde. Wanneer de verwekker overlijdt, 
gaat zijn erfenis naar zijn familiegroep. Hoewel deze regel in de praktijk niet 
altijd even strikt wordt toegepast, is de positie van de vader verre van margi-
naal. Zijn kinderen erven bijvoorbeeld wel hun voedseltaboe van hem, de 
tjina. Voorts kennen Saamaka het stelsel van polygynie, waarbij een man 
meerdere vrouwen mag hebben, mits hij ze kan onderhouden. 
Op dorpsniveau rust het gezag bij de kabiteni en meestal enige basja’s. De 
titulatuur van deze bosland-dignitarissen is ontleend aan het koloniale ambte-
lijke en militaire apparaat. Binnen de Saamaka bestaat er overeenstemming 
dat de belangrijkste publieke functies door mannen worden verricht. Ieder 
dorp beschikt over een grote mate van autonomie en de status ervan wordt 
bepaald door de aanwezigheid van een faaka pau (gebedspaal) samen met een 
begraafplaats. Veel Saamaka in relatief vroeg gekerstend. De toegang tot 
traditionele niet-gekerstende dorpen wordt in veel gevallen gevormd door 
een azam pau of toegangspoort. 
  
Getracht is met deze korte geschiedenis van de Samaaka een indruk te geven 
waarop de identificatie van de verteller met de binnenlandse vrouw is geba-
seerd. Madelon identificeert zich als gevolg van een langdurig verblijf in het 
binnenland met deze gemeenschap, waar het leven in de vrije natuur, de 
‘schone’ omgeving en de eenvoud een bijzondere indruk op haar hebben 
gemaakt. Zelfs nadat ze Suriname heeft verlaten, blijft deze identificatie een 
rol spelen in haar leven. 
 
Het ‘andere’ claimen 
In de narratieve dimensie van dit verhaal ligt het accent op kennisoverdracht. 
Madelon: ‘Wanneer bij meisjes de borstgroei begint, krijgen ze via een ritueel 
de koosu overhandigt. Na de eerste menstruatie krijgt ze de grote lenden-
doek, dat wordt wel het meisjesfeest genoemd. Ik heb mijn zonen heel be-
wust uitgelegd wat dat betekent. (…) Nu ze een vrouw is, wordt ze terugge-
geven aan de gemeenschap.’ In deze dimensie streeft de verteller twee doelen 
na: zij voedt haar kinderen cultureel bewust op door aandacht te schenken 
aan Saramaccaanse gewoonten en gebruiken, bovendien bevestigt het haar 
identificatie met de ‘binnenlandse vrouw’. 
Fictionalisering van de narratieve identiteit komt in deze vertelling tot uit-
drukking in sleutelwoorden. Het gebruik van deze woorden zal de oplettende 
lezer niet zijn ontgaan, in het bijzonder door de herhalingen. Hierdoor wordt 
steeds opnieuw betekenis gegeven aan de relatie tussen het zelf en de sociale 
sfeer. Verder voorziet het subject zich van een afgebakende positie in de 
samenleving. Het keyword is ‘bewust’ en wordt in belangrijke mate gebruikt in 
de thuissituatie: ‘De kinderen hebben we bewust Surinaams opgevoed, onze 
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verschillen van inzicht zijn met veel strijd gepaard gegaan.’ En: ‘Ze spreken 
Surinaams en Saramaccaans, daarbij heb ik bewust gekozen om ze na hun 
geboorte nog op Saramaccaanse wijze …’. En: ‘Ik heb mijn zonen heel be-
wust uitgelegd wat dat betekent.’ 
In dit verhaal worden deze begrippen verbonden. Onderscheiden worden de 
geïdealiseerde wereld van de Saamaka, de transculturele wereld waarin Sara-
maccaanse cultuuruitingen worden gere-creëerd en de reële wereld. De ver-
binding tussen de geïdealiseerde wereld en de transculturele wereld wordt 
gelegd wanneer haar kinderen inwijdingsfeesten bijwonen en kennismaken 
met hun afkomst. De verbinding tussen de geïdealiseerde wereld en de reële 
wereld wordt gelegd wanneer Madelon zegt: ’Ik zat op school voor een eva-
luatie van één van mijn jongens en de onderwijzeres stoorde zich aan de 
oudste. Ze vond het kind te beleefd, dat hoefde toch niet. Ik heb haar gezegd 
dat het past in de cultuur van mijn schoonfamilie’. De verbinding tussen de 
transculturele wereld en de reële wereld komt tot stand bij de uitvoering van 
het geboorteritueel waar aandacht is voor de tegenstelling tussen de eigen 
beleving en de buitenwereld. Madelon: ‘Prachtig was het, wij een bigi pangi 
om en de hele buurt stond te kijken. Het kind wordt dan even buiten op de 
grond gelegd.’ Het gevolg van deze verbindingen is dat de gezinsleden zich 
bewust blijven van hun afkomst en de buitenwereld vrij gescheiden blijft van 
de binnenwereld. 
De nadruk op de culturele vereenzelviging verdeelt dit gezin uiteindelijk in 
meerdere partijen. De Afro-Surinaamse verteller voelt zich een binnenlandse 
vrouw, wat haar familie haar niet in dank afneemt. Haar Saramaccaanse echt-
genoot is een ‘Hollandse jongen’ die moeilijk in Sranan kan verblijven. Haar 
kinderen zijn in Hoorn Surinaams-Saramaccaans opgevoed en verblijven het 
liefst bij pappa. De gezinsleden claimen gemeenschappelijk het ‘andere’, 
waarschijnlijk als gevolg van de nadruk op de culturele vereenzelviging die 
voor een belangrijk deel in de vestigingsdiaspora is ontwikkeld. 
Uit meerdere fragmenten maken wij op welke voorstellingen Madelon heeft 
van Suriname, waarbij onderscheiden worden Paramaribo en het binnenland 
en Nederland. In de voorstellingen van het binnenland domineren de natuur 
en de verplegende rol die zij er heeft gehad. Madelon: ‘Dat was prachtig want 
Botopasi ligt op een heuvel. Je wast af, spoelt je kleren en gaat naderhand 
lekker douchen. Op een rots rust je uit. Ik weet nog dat ik om me heen keek 
en dacht, dit is allemaal van mij!’ Het binnenland wordt voorgesteld als een 
marrongemeenschap omzoomt door kilometers natuur waar de verteller zich 
thuisvoelt. Voor Paramaribo geldt de spijt die zij heeft haar moeder niet 
meer in goeden doen aan te treffen en verwijst naar de verantwoordelijkheid 
voor de zorg van haar ouders: ‘Ik ben achteraf blij dat ik die laatste maanden 
voor haar heb gezorgd.’ Nederland is volgens de verteller een verspillende 
samenleving, een beeld dat in belangrijke mate overeenkomt met de zogehe-
ten McDonaldization van westerse samenlevingen. Madelon: ‘Ik kon moeilijk 
wennen aan die weggooimaatschappij. In Suriname gingen we zorgzaam om 
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met medicijnbekertjes, in Nederland werd alles na gebruik weggegooid. Ook 
vouwen we hier nog steeds schaaltjes die in Nederland in pakjes worden 
aangeleverd.’ Hoewel sprake is van meerdere voorstellingen keert Madelon 
terug naar Suriname om voor haar vader te zorgen. Deze zorg heeft wel twee 
kanten omdat zij het ook belangrijk vond dat haar kinderen de laatste jaren 
bij opa zouden zijn. 
Haar grootste verlangen vertelt Madelon aan haar partner: ‘Na enkele jaren 
zonder uitzicht op terugkeer, heb ik mijn diepste gevoelens aan mijn echtge-
noot verteld. Onze wegen zouden scheiden, daar kwam het op neer.’ Het 
heeft Madelon getroffen dat zij haar moeder niet langer heeft kunnen ver-
zorgen, dat wil zij ten aanzien van haar vader voorkomen. Daarop wijzen 
ook de woorden ‘zonder uitzicht’ als zij in Nederland verblijft en haar echt-
genoot geen aanstalten maakt terug te keren. Haar betrokkenheden met de 
herkomstdiaspora bestaan daarmee uit gevoelens van familiesolidariteit, te-
zamen met een sterke gevoelsmatige band met de Saamaka. In tegenstelling 
tot Claudia - waar terugkeer gedomineerd wordt door continuering van het 
familienetwerk - domineert bij Madelon familiale afkomst: zij wil haar jon-
gens bij opa laten verblijven opdat ze zich bewust worden van hun afkomst 
van moederszijde. Madelon: ‘Ik ben met de kinderen vijf jaar geleden geko-
men, het was een groot offer maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. De kin-
deren hebben de laatste jaren heel bewust met opa geleefd, hij kwam altijd 
gezellige dingen doen.’ 
Hoewel veel identificaties in dit verhaal het gevolg zijn van het dominante 
beeld van de ‘binnenlandse vrouw’ treffen we ook andere identificaties aan. 
Er is sprake van sterke functionele identificatie wanneer Madelon werkt voor 
Medische Zending en alleen praktijk voert in het binnenland. Hiervan is ook 
sprake bij haar moederschap. In verschillende fragmenten komt naar voren 
dat Madelon zich opwerpt als beschermer van de Saramaccaanse cultuur in 
de vestigingsdiaspora, en wijst haar omgeving op het anders-zijn van haar 
kinderen. Emotionele identificaties houden vooralsnog verband met haar 
fantastische tijd in het binnenland, waar ze zich bij de Saamaka opgenomen 
heeft gevoeld. Deze identificatie legt overigens een zware druk op het privé-
leven van de verteller en bepaalt onbewust haar partnerkeuze. In normatieve 
zin treffen we hiervan de consequenties aan. Zo worden haar kinderen in 
Holland vertrouwd gemaakt met Saramaccaanse gebruiken en gewoonten. 
In Madelon’s verhaal zijn meerdere route-effecten aanwezig. Een belangrijk 
route-effect is de vereenzelviging met de binnenlandse vrouw die overwe-
gend emotionele en normatieve identificaties met zich meebrengt. Een twee-
de route-effect staat hiermee in verband en heeft betrekking op de culturele 
oriëntatie van het gezin en de gescheiden werelden die dat oplevert. Ten 
slotte is de keuze van de kinderen om bij hun vader te wonen een derde 
route-effect. Het doorsnijdt in eerste instantie de plannen van Madelon, maar 
zet haar tevens aan tot de creatie van een verwenwereld van taarten en gebak. 
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Thema’s op generatieniveau 
In de komende paragraaf zullen wij naar aanleiding van de levensverhalen 
zien dat familiesolidariteit en sociaal ondernemerschap een rol van belang 
spelen in het leven van deze Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. In de 
levensverhalen maakten wij kennis met Lucia, Claudia en Madelon en ver-
namen waarom zij vertrokken naar Nederland en terugkeerden naar Surina-
me. In de analyses die volgden, kwamen deze onderwerpen maar zijdelings 
ter sprake. Begonnen zal worden met een korte inleiding over Afro-
Caribische gezinsstructuren.   

Afro-Caribische gezinnen 
Een opvallende overeenkomst tussen veel Amerikaans en Nederlands onder-
zoek naar gezinstructuren is dat ze zich aanvankelijk zonder uitzondering 
richten op ‘witte’ autochtone kerngezinnen. In weinig rapportages worden 
verwijzingen gemaakt naar de etnische herkomst van de ondervraagden. Een 
uitzondering hierop is onder meer het onderzoek van Hofman (1993) waarin 
de schoolontwikkeling van allochtone en autochtone kinderen in Nederland 
wordt vergeleken. De bevindingen van Hofman doen vermoeden dat de 
opvoedingsvraagstukken niet specifiek gelden voor Afro-Caribische moeder-
gezinnen alleen. Dit vermoeden wordt gesterkt als de culturele en sociale 
context van het moedergezin in de Afro-Caribische kring erbij betrokken 
wordt. Distelbrink (2000) is van oordeel dat veel redeneringen die gelden 
voor de Afro-(Noord)Amerikaanse groep, ook gelden voor Creolen en ande-
re Afro-Caribische groepen. Zo kunnen ervaringen met onderdrukking of 
armoede bijdragen aan het ontstaan van overlevingsstrategieën en tegensla-
gen kunnen worden overleefd (Van Stipriaan Luïcius 1991). In ieder geval 
wordt uit onderzoek duidelijk dat Afro-Surinaamse moeders als gevolg van 
ernstige tekorten gekozen hebben voor een combinatie van moederschap en 
kostwinnerschap (vgl. Buschkens 1973). Het hoge aandeel moedergezinnen 
in deze etnische groep - evenals de historisch-culturele achtergrond van het 
eenoudergezin - maken aannemelijk dat Afro-Surinaamse moeders en kinde-
ren deze vorm van samenwonen hebben aangepast aan hun leefomstandig-
heden. Uit onderzoek blijkt verder dat na migratie het aandeel moedergezin-
nen onder Afro-Surinamers in Nederland hoog blijft. De geboorte van het 
eerste kind vindt in een meerderheid van de gevallen plaats zonder vaste 
relatie met de vader (Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995), waarmee kan 
worden aangenomen dat Afro-Surinaamse moeders hun kinderen veelal in 
familieverband opvoeden. 
Familiesolidariteit is naar mijn idee nooit geheel uit de gedachten van Afro-
Surinaamse remigranten-vrouwen geweest, en wordt waarschijnlijk bij migra-
tie als een vangnet beschouwd. Lucia heeft met dit doel de armenaarsstrate-
gie ontwikkeld, waarbij luxegoederen uit de vestigingsdiaspora worden ge-
weerd om de banden met de herkomstdiaspora goed te houden. Solidariteit 
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kan daarmee bestaan uit verschillende activiteiten, die voor een deel verband 
houden met de mogelijkheden van de migrantenvrouwen zelf. In de komen-
de paragraaf zullen we kennismaken met een zogenaamd middengeneratie 
zorgarrangement. 

Familienetwerk 
Hieronder volgen enige fragmenten waarin remigrantenvrouwen van de 
tweede generatie spreken over de relatie met hun moeder: 
  
Lucia: ’Laatst heeft mijn broer een boek afgerond en wilde me daarom een 
vliegticket geven. Ik heb hem bedankt omdat moeder het niet toelaat en ik 
het niet hoef. Hier leef ik een arm leventje, maar ik ben rijk. In de kerk kan ik 
grote dingen doen, ik ken weer alle gemeenteleden.’ 
 
Claudia: ‘Men zegt wel, niemand laat zijn eigen kind alleen, maar je moeder 
laat je om die reden ook niet alleen. Ik vond dat ik een vinger aan de pols 
moest houden. Tante Lies werd woedend op het verzorgingshuis, daar kom 
je alleen niet verder mee. Je moet praten, manoeuvreren en onderhandelen. 
Zelfs mijn oom die zijn zuster iedere dag bezocht, ging ’s avonds. Hij wilde 
haar niet meer zien huilen.’ 
 
M’lon: ‘Mijn jongste zoon was één jaar toen bij mij de drang begon, ik wilde 
weg. Er kwamen vriendinnen uit Suriname op bezoek die vertelden dat het 
met moeder niet goed ging. Ze vonden het beter dat ik zelf ging kijken. Ik 
heb uiteindelijk tegen mijn man gezegd, ik vertrek en neem de kinderen mee. 
Hij was er nog niet klaar voor.’ 
 
Alle drie de vrouwen remigreren vanuit een gevoel van zorgzaamheid, maar 
verliezen daarbij hun eigen belangen niet uit het oog. Claudia combineert 
haar professionele ambitie met de zorg voor haar demente moeder, Madelon 
compenseert de zorg voor haar vader onder meer met het verlies van haar 
moeder. Ook Lucia remigreert pas nadat haar lange termijn doelstellingen 
zijn gerealiseerd. Kortom, er is een relatie tussen zorgzaamheid en individua-
lisering onder deze remigrantenvrouwen. Om na te gaan hoe deze relatie bij 
generatiegenoten leeft, introduceer ik een nieuwe verteller. 

Georgien 
Georgien is in Suriname geboren en komt uit een gezin van negen mensen. 
Ze heeft zeven broers en zusjes waarvan zij het oudste meisje is. Haar vader 
is verpleegkundige en autoritair, de kinderen krijgen een zeer strenge opvoe-
ding. Georgien: ‘In mijn jeugd zijn wij drie keren verhuisd. Ik ben geboren te 
Land van Dijk en als oudste dochter had ik bepaalde taken in het huishou-
den. Mijn moeder heeft geen eigen leven gekend, alles heeft ze opgeofferd 
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voor de kinderen.’ Haar moeder is ernstig ziek wanneer Georgien een jong 
meisje is, ze heeft de ziekte van haar moeder van dichtbij meegemaakt. Zij en 
haar oudste broer nemen daarom de zorg voor het gezin grotendeels over en 
maken schoon, koken en verzorgen de broers en zusters. Georgien: ’Wij 
hebben nooit affectie van mijn vader ervaren (…). Mijn moeder had dat 
meer, zij deed spelletjes met ons. Wat ik me als kind van mijn vader kan 
herinneren, is het straffen. Ik heb veel slaag van mijn vader gehad als kind.’ 
En: ’Mijn moeder is ziek en kan niet koken. Wij maken dan voor het eerst 
eten klaar en vader krijgt tranen in zijn ogen als hij ziet hoe wij okersoep 
hebben gemaakt. Hij kan niet eten van de tranen.’  
Georgien doorloopt de ulo en doet nog een toets om naar de kweekschool te 
gaan. Omdat er nog geen avondopleiding is, zet zij niet door. Ze solliciteert 
en gaat werken in een winkel, daarna volgt ze een opleiding in de verzorging. 
Ze herinnert zich in die periode de enorme ruzies met haar vader. Georgien: 
‘Als ik met mijn vader sprak, mocht ik niet met ja antwoorden, ik moest met 
twee woorden spreken. Ook mocht ik geen je zeggen, ik moest u zeggen. En 
niet tegenspreken, je maakt een kind eigenlijk monddood.’ Haar ouders 
brengen haar wel normen en waarden bij en respect en eerbied voor oude-
ren. Georgien: ‘In Nederland heb ik pas geleerd dat ik voor mezelf mag op-
komen. De rechten van het kind staan als een paal boven water. In Suriname 
is dat niet zo, een kind heeft hier geen rechten. Ook als ouderen tot ze pra-
ten, mag je ze niet recht in de ogen kijken. Je moet met je ogen naar beneden 
kijken. Dat komt nog door de cultuur van de binnenlandbewoners.’ 
Georgien is zeventien als ze een ticket krijgt van haar neef om naar Neder-
land te komen en te helpen in het huishouden. Nederland vindt ze koud en 
kil en ze heeft het bij hem niet naar haar zin. Daarom solliciteert ze bij een 
verzekeringsmaatschappij in Utrecht. Haar neef keurt dat niet goed en het 
loopt uit de hand. Ze zoekt een kamer en begint met een cursus boekhou-
den. Niet veel later verhuist ze naar Rotterdam, waar ze de vader van haar 
zoon leert kennen. 
Wanneer in deze relatie spanningen zijn, besluit haar partner naar Suriname 
te gaan. In 1982 volgen Georgien en haar zoon. In deze periode is er veel 
aandacht voor de relatie, ‘maar het ging niet meer’. Georgien raakt nog wel 
zwanger maar krijgt een miskraam. Na twee jaar besluit ze wederom naar 
Nederland te gaan. Georgien: ‘Mijn bagage, mijn educatieve bagage was niet 
genoeg. Ik had in Nederland ook werk wat hier [Suriname] moeilijk te vinden 
was. Het was ook een moeilijke periode, toen was er zelfs (…) een coup. Ik 
zou gaan werken bij de luchtvaartdienst als administratieve kracht, maar toen 
werd alles lamgelegd en er werd geen personeel meer aangenomen. Ik ben 
teruggegaan om mijn bagage … ben pedagogiek gaan studeren.’ Omdat Ge-
orgien in haar jeugd in aanraking is geweest met huiselijk geweld, schrijft ze 
tijdens haar studie een scriptie over ‘pedagogische tikken’. Georgien: ‘Bewust 
of onbewust heb ik toch normen en waarden binnen de opvoeding meege-
nomen. Een aantal dingen heb ik aan de kant gezet en een aantal dingen heb 
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ik meegenomen, snap je. En dat ga je later als opvoeder …je hebt je studie 
gedaan, ga je dingen merken waarin je je niet kon vinden, zoals het slaan. 
Daarom was mijn scriptie ook getiteld Waarom slaat papa mij?  Dan ga je vra-
gen stellen: Wat is een pedagogische tik, waar ligt de grens? [J]e bent met 
verstand opgevoed, ik ben zelf (…) ook veel geslagen door mijn ouders, met 
name mijn vader, dat is niet de oplossing. Dan zijn [er] twee dingen die ik wil 
zeggen: dat is een stukje van Nederland dat (…) kinderen niet geslagen wor-
den. De andere kant is het respect. Naar volwassenen zijn kinderen hier res-
pectvoller dan kinderen uit Nederland.’ 
In de jaren negentig bezoekt Georgien opnieuw Suriname. Door haar le-
venservaring, opleidingen en werkervaring is ze geïnteresseerd geraakt in de 
problematiek van straatkinderen en merkt dat er op dit gebied weinig gere-
geld is. Ze bezoekt kindertehuizen en wordt geconfronteerd met enorme 
tekorten aan onderdak, educatief materiaal, bedden, stoelen, etc. Samen met 
een collega start ze een hulplijn, waar tehuizen kunnen aankloppen voor 
voorzieningen. Voorts brengt deze kennismaking haar op de gedachte zelf 
straatkinderen te gaan helpen. Georgien: ‘Belangrijk in mijn werk [is] dat 
deze kinderen voor zichzelf weten op te komen. Ze moeten vragen, vanuit 
de gedachte voor jezelf durven opkomen.’ En: ‘Mij moeten ze aankijken.’ 
Terug in Suriname - in 1995 - vindt zij werk als maatschappelijk werker bij 
een kindertehuis. Bij vertrek van de directeur neemt zij deze functie waar. 
Georgien heeft in Suriname weinig vrienden, de meeste vrienden wonen in 
Nederland, maar toch verlangt zij er niet naar. Zij voelt zich in Suriname 
thuis: ‘[O]ok omdat mijn ouders in Suriname zijn. Vooral mijn moeder die 
altijd klaar stond voor haar kinderen en zelf geen vrienden heeft, wil ik wat 
teruggeven.’ 
 
Familiesolidariteit als betrokkenheid met de herkomstdiaspora kwamen we in 
meerdere voorstellingen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen tegen. 
Deze vrouwen stelden familiesolidariteit voor als een grootfamilie, een 
vrouwennetwerk, een bron van kennis en een geweldservaring. Deze betrok-
kenheden zijn overwegend gebaseerd op uitspraken in de levensverhalen, 
waaruit beelden naar voren komen die meestal een periode in het leven van 
de verteller typeren. Deze betrokkenheden met diaspora vertalen zich in de 
regel naar identificaties. Bij Lucia zagen we hoe familiesolidariteit werd ge-
continueerd door de verzorging van haar moeder te combineren met de 
organisatie van het familiebedrijf. Lucia combineert daarmee functionele met 
normatieve identificaties. Ook Claudia combineert functionele met norma-
tieve identificaties door als orthopedagoge in Suriname te gaan werken sa-
men met de verzorging van haar moeder. Madelon combineert de verzorging 
van haar vader met kennisoverdracht, wat wijst op een normatieve identifica-
tie en kan niet los worden gezien van haar identificatie met de ‘binnenlandse 
vrouw’. Bij Madelon is kennisoverdracht sterk verbonden met haar culturele 
‘roots’. Georgien’s betrokkenheid met diaspora wordt gevormd door ge-
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weldservaringen. Ze keert Suriname de rug toe, maar haar levenservaringen 
maken haar mild. Ze continueert familiesolidariteit door de verzorging van 
haar moeder op zich te nemen. Haar persoonlijke streven wees- en straatkin-
deren assertief te maken en  leiding te geven aan een kindertehuis wijzen op 
een combinatie van emotionele en functionele identificaties. 

Sociaal ondernemerschap 
Sociaal ondernemerschap vormt een tweede betrokkenheid met de her-
komstdiaspora. Domineerde bij de eerste generatie nog onbaatzuchtigheid en 
altruïsme, bij de tweede generatie vinden er verschuivingen plaats in invullin-
gen van vrouwelijkheid. Deze generatie vertaalt betrokkenheid veelal minder 
onbaatzuchtig en combineert het met sociaal ondernemerschap. Onder soci-
aal ondernemerschap wordt in deze studie verstaan het verrichten van non-
profit activiteiten met het doel maatschappelijke misstanden op te lossen. 
Vaak ontstaan deze misstanden als gevolg van het ontbreken van regelgeving 
of voorzieningen. Denk hierbij aan specifieke vormen van kinderopvang bij 
gebrek aan een adequate voogdijregeling. In andere woorden, in de verhalen 
besteden tweede generatie remigrantenvrouwen aandacht aan maatschappe-
lijke problemen vaak in relatie tot hun deskundigheid. Zo hebben wij kunnen 
lezen dat Lucia na remigratie haar moeder gaat verzorgen, het familiebedrijf 
gaat leiden en voorzitter wordt van het kerkbestuur. Met dit zogenaamde 
driehoeksarrangement combineert ze zorg, arbeid en naastenliefde. Een mo-
gelijke reden voor deze verschuiving van onbaatzuchtigheid naar sociaal 
ondernemerschap moet voor een deel gezocht worden in hun vorming in 
Nederland. Veel vrouwen hebben in Nederland vervolgopleidingen gevolgd 
en werkervaringen opgedaan en een grote mate van zelfstandigheid bereikt. 
Na terugkeer worden ze overwegend geconfronteerd met een terugval: de 
banen die ze in Nederland hadden, bestaan niet in Suriname of worden an-
ders ingevuld. Veel vrouwen kunnen hun deskundigheid niet overbrengen 
overwegend omdat het ontwikkelingsniveau van hun Surinaamse collega’s 
niet gelijk is aan dat van Nederland. Een belangrijk gevolg is dat de vrouwen 
na enige tijd teleurgesteld raken, zich isoleren en gaan heroriënteren. 
Zoals beschreven, kwamen in de jaren zeventig en tachtig grote groepen 
Surinaamse kinderen als zogeheten zij-instromers het Nederlandse onderwijs 
in. De meeste kinderen migreerden in de leeftijd van 5-15 jaar en waren ver-
plicht aan het Nederlandse onderwijs deel te nemen. Sekseverschillen in deze 
periode in onderwijsprestaties in het basisonderwijs laten zien dat meisjes in 
taal en jongens in rekenen beter presteren. Van de vier allochtone herkomst-
groeperingen scoren meisjes echter niet systematisch beter op de taaltoets 
dan jongens (Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995: 152). Midden jaren tachtig 
heeft ongeveer 60 procent van de Surinaamse meisjes een voortgezette op-
leiding gevolgd tegen 79 procent van de autochtone vrouwen (SPVA ’88-
’91). Hoewel allochtone vrouwen gemiddeld een lagere opleiding volgen dan 
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allochtone mannen, zijn de verschillen onder de Caribische en autochtone 
groep qua opleidingsniveau en sekse klein. In andere woorden, van de Afro-
Surinaamse migrantenvrouwen heeft een belangrijk deel gevolg gegeven aan 
de wens (voortgezette) opleidingen te volgen. 
De beroepen die remigrantenvrouwen van de tweede generatie aanvankelijk 
kiezen zijn traditionele vrouwenberoepen, zoals kleuterleidster, onderwijze-
res en verpleegkundige. Na enige jaren in Nederland valt de keuze op gespe-
cialiseerde opleidingen, zoals psychologie, maatschappelijk werk en de oplei-
ding tot gezinsvoogdij. Deze vervolgopleidingen kunnen in de meeste geval-
len in Suriname niet worden gevolgd. Na remigratie vertellen de vrouwen 
dan ook dat ze in hun specialisme geen baan kunnen krijgen, en daarom 
kiezen voor hun eerste beroep tezamen met een ‘eigen praktijk of stichting’. 
Het komende korte levensverhaal is gekozen ter illustratie hoe sociaal onder-
nemerschap ontstaat als gevolg van het niet kunnen vinden van een passende 
baan. 

Esselien 
Esselien is geboren in de volksbuurt Abra Broki en komt uit een gezin van 
dertien mensen. Ze heeft vijf broers en zeven zusters. Haar vader is op jonge 
leeftijd overleden. Ze kijkt terug op een leuke jeugd, het erf was groot ge-
noeg en daarom kwamen veel vrienden spelen. Van kind af aan heeft ze 
meegeholpen in het huishouden, haar moeder was schoonmaakster en werk-
te zelfs in de avonduren. Alle kinderen hielpen mee in het huishouden, ieder-
een had een vaste taak. Het gezin was rooms-katholiek, Esselien heeft daar-
om op de Fatimaschool gezeten. Na de Margarethaschool heeft ze een jaar 
gewerkt als kinderverzorgster op de Kennedyschool en geleerd met doof-
stomme kinderen te werken. 
Esselien woont aansluitend een jaar op de Antillen en vaart met ‘De Laatste 
Prins der Nederlanden’ naar Holland. Een nicht in Rotterdam vangt haar op 
en zij vindt haar eerste baan in de verzorging. Het is dan 1973. Esselien: 
‘[T]oen ik in Nederland kwam, waren de Nederlanders nog behulpzaam. 
Hoewel veel Nederlanders waarschijnlijk nog nooit een zwarte vrouw had-
den gezien, was iedereen sociaal, vriendelijk. Ook als ik naar instanties ging, 
wilde iedereen me helpen. Als je nu hulp gaat vragen, is iedereen wantrou-
wend. De samenleving is (…) materialistischer geworden. Als je er nu [2003] 
niet meer in kunt functioneren, word je aan de kant gezet. Mensen hebben 
geen plezier meer, alles is commercieel en iedereen is bezig met kopen en 
overleven.’ Ze gaat werken als bejaardenverzorgster, daarna volgt ze de op-
leiding tot ziekenverzorgster en werkt in de verpleging. Esselien: ‘In de ver-
pleging hebben we heel wat meegemaakt. Vaak maakte ik mee dat oudere 
mensen die hulpbehoevend waren (…) de neiging hadden te discrimineren. 
Om te zeggen: “Ik wil niet geholpen worden door een zwarte, ga terug naar 
je land.” Ja, dat was heel gewoon dat ze dat zeiden. Het waren dan vooral 
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oude mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Racistisch en erg ook. Ik 
heb vaak gedacht, hoe durf je. Je kunt niets zonder mij, ik moet je wassen.’ 
Later zegt Esselien over de wijze waarop jongeren met elkaar omgaan: ’[I]k 
zie nu, de jongeren die zijn toch wat meer begaan met die zwarte jongens en 
meisjes. Ik zie ze leuke dingen doen met elkaar. Men zegt dat er nu niet meer 
wordt gediscrimineerd, maar dat zal altijd blijven. Vroeger was het alleen 
duidelijker. Die oudere mensen konden niks doen in dat bed, maar zij dis-
crimineerden wel. Ik heb wel gedacht, je mag blij zijn dat ik er ben.’ 
In 1975 krijgt Esselien een zoon en gaat werken als oproepkracht. Wanneer 
hij vier jaar oud is, besluit ze te gaan studeren omdat het ‘thuiszitten haar niet 
langer bevalt’. Ze volgt de mbo-opleiding cultureel werk en begeleidt enige 
tijd randgroepjongeren. In die jaren ontstonden er vrouwenpraatgroepen, 
waardoor ze ook vrouwenwerk is gaan doen. Voorts is ze gaan studeren voor 
maatschappelijk werkster en heeft aansluitend aan de universiteit gestudeerd. 
Ze haalt het eerste jaar niet en volgt de Voortgezette Opleiding.173 Haar 
laatste baan in Nederland was bij het ministerie van Justitie als gezinsvoogd. 
Het werk van gezinsvoogd komt neer op het toezien dat ouders hun kinde-
ren behoorlijk verzorgen. Esselien werkt met behulp van een ‘maatregel van 
Justitie’. Als ouders zich niet aan deze maatregel houden, volgt veelal uit 
huisplaatsing. Vaak constateren leerkrachten dat kinderen verwaarloosd wor-
den, waarna men bureau Jeugdzorg of de kinderbescherming inschakelt. 
Nadat de rechter een onderzoek heeft gelast, krijgt de gezinsvoogd een jaar 
de tijd om de ouders te begeleiden het kind de juiste verzorging te geven. Als 
dat lukt, wordt het onderzoek opgeheven. Ook kunnen de ouders uit de 
ouderlijke macht worden ontzet of kinderen worden geplaatst in gezinsver-
vangende tehuizen. 
Vanaf 1992 komt Esselien geregeld naar Suriname. Aanvankelijk alleen voor 
vakantie, later ook om zich te oriënteren. Esselien: ‘In 1992 heb ik hier een 
huis gekocht, ik wilde wel een keertje remigreren. Sindsdien heb ik plannen 
gemaakt. Ik heb met mijn baas gesproken en hem mijn remigratieplannen 
voorgelegd. Vanaf toen ben ik eigenlijk met kleine beetjes mijn remigratie 
gaan inrichten.’ En: ‘Het was meer de geestelijke kant, de rust die ik hier 
vind. Ik voel me hier minder opgejaagd. Ik kan mijn gang gaan op mijn ma-
nier, ik voel me prettiger in mijn lijf. Aan de andere kant zie ik nu ook dat je 
hier economisch ontzettend achteruit gaat. [B]epaalde dingen die ik eerder 
kon kopen, kan ik nu niet meer kopen.’ 
In 1996 valt het besluit. Esselien komt steeds vaker naar Paramaribo en krijgt 
klachten in Nederland: ‘Ik geef eigenlijk een heel goede baan in Nederland 
op voor het innerlijke (…). [M]ijn lichaam, ik voel hier geen pijnen: de stress, 
de nekkrampen, de rugpijnen. Op den duur kon ik niet meer geven. In Ne-
derland kun je een heleboel geld verdienen, maar het tempo is te hoog. Ik 

                                                 
173 Medewerkers met een hbo-opleiding en enige jaren werkervaring kunnen met een ‘Voortgezette Oplei-
ding’ zich verder professionaliseren.      
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voelde pijnen door de stress, het tempo is hoog, dat ging niet meer. Geeste-
lijk en lichamelijk niet.’  
Over haar bezigheden zegt ze: ‘Ik heb hier tijdens mijn opleiding stage gelo-
pen in Santo Boma.174 Ik ben er geweest, er was niets veranderd. [I]k ben 
begonnen bij de reclassering met mogelijkheden om met kinderen te werken. 
Dat is gelukt (…), die worden soms naar me doorgestuurd. Ik zoek opvang, 
regel opvanghuizen voor tijdelijk. Door de voogdij hier worden kinderen niet 
uit huisgeplaatst. De rechter is hier niet op uitgerust om een kind onder toe-
zicht te plaatsen. Dat kennen ze niet. In veel gevallen is het zo dat de familie 
dat kind zal opvangen en als het echt niet anders kan, zorgt een instantie 
ervoor dat het kind in een tehuis wordt geplaatst. Je hebt hier internaten 
toch, daar worden kinderen geplaatst die niet door familie of het netwerk 
worden opgevangen.’ 

Ervaringsdeskundigheid 
De verhalen van Lucia, Claudia, Madelon en Esselien hebben gemeen dat de 
vrouwen na terugkeer betaalde arbeid gaan combineren met sociaal onder-
nemerschap. Hierbij speelt een rol dat de migratieperiode invloed heeft ge-
had op de levenservaringen van de vrouwen. Deze invloed kan de wijze 
waarop deze vrouwen zich moeten aanpassen aan de Surinaamse samenle-
ving bemoeilijken. In deze paragraaf wil ik stilstaan bij het gegeven dat Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen betaalde arbeid combineren met sociaal 
ondernemerschap. 
 
Lucia bedenkt zich op een dag in Amsterdam dat het diaconale werk dat zij 
doet beter in Suriname kan worden gedaan. Zij vertelt de dominee haar 
plannen, rondt haar projecten af en remigreert. Lucia is dan al op leeftijd en 
heeft reeds besloten geen betaalde arbeid meer te verrichten. Teruggekeerd 
neemt zij de zorg van haar moeder over en wordt voorzitter van een kerkbe-
stuur. Suriname is in de voorstelling van deze verteller niet alleen een groot-
familie, het is ook een religieuze gemeenschap. Lucia heeft een sterke be-
hoefte om aan die gemeente leiding te geven en mensen te helpen. Natuurlijk 
herkennen wij hierin naastenliefde en onbaatzuchtigheid, maar voor Lucia is 
het ook een activiteit waarmee zij de noden van broeders en zusters kan 
ledigen. Haar verlangen spreekt zij uit in de volgende zin: ‘De mensen had-
den me nodig, want er was veel leed. Ik kwam vaak notie nemen, regelde het 
met de diaconie en we betaalden. Ik had voor alles een simpele oplossing, 
want alles is simpel.’ Een belangrijk route-effect is dat het diaconale werk in 
de Bijlmer haar heeft doen inzien dat Suriname dit ook nodig heeft, en dat 
haar organisatietalent daarbij gewenst is. Lucia helpt, ruimt op en biedt een 
oplossing. Lucia organiseert daarmee een vorm van sociaal ondernemerschap 
waarin normatieve en emotionele identificaties samenvloeien.  
                                                 
174 Gevangenis in Suriname. 
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Claudia bezoekt een conferentie in Suriname en komt in contact met een 
collega die haar uitnodigt mee te gaan naar een projectevaluatie. Claudia 
merkt dat het met de kennis van orthopedagogiek niet best gesteld is in Suri-
name. Suriname is in de voorstelling van deze verteller niet alleen een vrou-
wennetwerk, het is ook een opvoedingssituatie waaraan nog veel mankeert. 
Haar professionele verlangen is: ‘Ik wil aan de basis werken, ik vind dat do-
centen een goed stuk pedagogiek in hun mars moeten hebben. Daarom heb 
ik hem [voorzitter van de universiteit] gezegd, vraag me iets over pedagogiek 
of orthopedagogiek op de universiteit te realiseren.’ Haar sociaal onderne-
merschap uit ze aan het einde van haar verhaal: ‘De voorzitter zei ook tijdens 
het gesprek, waarom begin je niet voor jezelf? Dat is precies de vraag die ik 
mezelf ook heb gesteld.’ Hoewel we bij Claudia nog moeten spreken van 
voornemens, is duidelijk dat zij in de alledaagse werkelijkheid zaken waar-
neemt in opvoedingssituaties waar kinderen de dupe van worden. Het is 
daarom waarschijnlijk dat zij haar kennis in de vorm van een eigen praktijk 
zal in zetten. Claudia signaleert ernstige tekorten in opvoedingssituaties in 
Suriname en reageert daarop met de mogelijkheid een eigen praktijk te star-
ten. Tevens stelt zij zich de vraag of kinderen gebaat zijn bij haar deskundig-
heid. In deze vorm van sociaal ondernemerschap domineren eveneens de 
functionele en normatieve identificaties. 
Madelon’s vader is inmiddels overleden en haar kinderen zijn bij haar echt-
genoot in Nederland. Madelon is blij de laatste jaren voor haar vader te heb-
ben gezorgd. Ook is het goed dat haar kinderen die jaren hebben meege-
maakt. Betrokkenheden met de herkomstdiaspora leven in de voorstelling 
van deze verteller niet alleen bij de zorg voor haar ouders. Ook leeft er een 
hang naar een geïdealiseerde wereld, die zowel tot uitdrukking kwam in Ne-
derland als in Suriname. Nu haar zorgtaken afnemen, zien wij dat zij zich 
opnieuw vereenzelvigt met een geïdealiseerde wereld door mensen te trakte-
ren op heerlijke zoetigheden. Het verwijst in belangrijke mate naar een per-
soonlijk verlangen: ‘Morgen zwaaien een aantal studenten af, zij hebben hun 
stage goed afgerond. Daarom bak ik straks een taart voor ze.’ Hoewel een 
theehuis niet hoort bij sociaal ondernemerschap, meen ik in dit geval dat 
haar intenties niet commercieel van aard zijn. Ik meen dat het verwennen bij 
de verteller domineert. Madelon creëert met haar theehuis een ‘geïdealiseerde 
wereld van verwennen’ waarachter een betrokkenheid schuilgaat met de 
herkomstdiaspora. In deze specifieke vorm van ondernemerschap domineert 
de emotionele identificatie. 
In 1996 krijgt Esselien lichamelijke klachten als gevolg van het werktempo in 
Nederland. Het tempo is te hoog en ze kan het niet meer volhouden. Na 
remigratie spreekt Esselien met Surinaamse reclasseringsambtenaren en con-
stateert dat een opvangbeleid voor jeugdigen ontbreekt. Haar betrokkenheid 
met de herkomstdiaspora wordt overwegend ingevuld door de werkzaamhe-
den die ze bij justitie in Nederland heeft verricht. Wanneer kinderen in Suri-
name in aanraking komen met justitie, dreigen ze vaak tussen wal en schip te 
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vallen. Daarom worden ze meestal teruggeplaatst bij familie. Esselien heeft 
meerdere kindertehuizen bezocht en bij politie en justitie aangegeven dat zij 
voor deze kinderen een deskundige opvang kan organiseren. Zo wordt voor-
komen dat de kinderen bij gezinnen worden teruggeplaatst waar de oorzaak 
van het probleem ligt. Dit vormt een reden voor Esselien te beginnen met 
deze vorm van sociaal ondernemerschap. Hierbij domineren zowel functio-
nele als normatieve identificaties. 
 
Uit de analyses wordt duidelijk dat Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
van de tweede generatie - van wie ik vijf voorbeelden in dit hoofdstuk heb 
behandeld - naast betaalde arbeid activiteiten ontplooien die verband houden 
met het bestrijden van sociale misstanden in de herkomstdiaspora. Veelal 
houden deze activiteiten verband met de ervaring van de vertellers, verder 
wijst het op (re)creatie van invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
Wij zagen de vertellers van deze generatie familiesolidariteit continueren ten 
tijde van hun migratieperiode. Uit sommige verhalen maken wij op dat het 
continueren van deze banden maar een klein deel van het leven in de vesti-
gingsdiaspora beheerst. In een enkel geval ontwikkelde een verteller een 
persoonlijke strategie waarmee zij voorkwam dat ze zich zou hechten aan 
Hollandse luxe. Uit de meeste verhalen maken wij op dat de vrouwen tijdens 
hun migratie zich nauw verbonden blijven voelen met hun familie en veel in 
het werk stellen deze voorstelling te continueren. Hun activiteiten in de ves-
tigingsdiaspora dienen daarmee overwegend een collectief doel: door aan-
dacht te besteden aan de familie blijft de voorstelling deel uit te maken van 
een groter geheel. Daarnaast volgen de meeste vrouwen vervolgopleidingen 
die hen zelfstandigheid en een veranderende voorstelling op de herkomstdia-
spora opleveren. Deze kennis willen ze overbrengen hetgeen in de meeste 
gevallen leidt tot het oprichten van een stichting. 
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Hoofdstuk VII Gezin en carrière (1980) 
In dit hoofdstuk komt de jongste generatie Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen aan het woord. Kenmerkend aan deze generatie migrantenvrouwen 
is dat ze in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in Suriname zijn 
geboren en er rond de recente eeuwwisseling weer terugkeerden. Hun vroege 
jeugd hebben zij in de straten van de Surinaamse hoofdstad doorgebracht. 
Aansluitend studeerden ze door, dikwijls als zij-instromer in Nederland. De 
jongste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen is zowel in tweeou-
der als in eenouder gezinnen geboren, ook komt het voor dat de kinderen bij 
de grootouders zijn grootgebracht. Opnieuw is de moeder in veel gevallen de 
spil van het huishouden, maar in toenemende mate is ook een ‘rolletje’ voor 
vader weggelegd. De afstand tot de familie is opvallend groter dan bij de 
vorige generaties vrouwen. 
Aansluitend aan de verhaalanalyses zullen betrokkenheden en identificaties 
met de herkomstdiaspora aan de hand van thema’s worden uitgewerkt. 
Overeenkomsten en verschillen met de voorgaande generaties voorzien deze 
thema’s van betekenisgeving. Het hoofdstuk zal beginnen met een korte 
inleiding over (Afro-)Surinaamse kinderen in Nederland. Dit moet een speci-
fieke indruk geven hoe deze groep zich na hun komst heeft ‘gedragen’. Daar-
toe is onder meer gebruikgemaakt van Nederlandse onderzoeksliteratuur uit 
de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. 
 
7.1. Allochtone kinderen in Nederland 
Sinds de jaren negentig is in Nederland geregeld onderzoek gedaan naar de 
schoolprestaties van allochtone leerlingen, waarbij over Turkse en Marok-
kaanse leerlingen de meeste gegevens zijn verzameld omdat in de statistieken 
van het CBS ook nationaliteit is opgenomen. Kinderen van Surinaamse her-
komst kunnen niet of onvoldoende op deze wijze getraceerd worden, waar-
door over hen ook minder bekend is (Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995). 
In het algemeen wordt aangenomen dat allochtone kinderen gemiddeld een 
hoger schooleindniveau bereiken dan hun ouders en dat Surinaamse en ook 
Antilliaanse kinderen op een lager eindniveau de school verlaten dan autoch-
tone kinderen. De belangrijkste oorzaken hiervan moeten worden gezocht in 
de taalbeheersing en -verwerving van het Nederlands, het opleidingsniveau 
van de ouders, cultuurgebonden verschillen in opvoedpraktijken en specifie-
ke zij-instroom problemen in het onderwijs, zoals een ongekleurd curricu-
lum. 
Pels (1994) en Van der Hoek (1994) hebben de meeste literatuur bestudeerd 
over de opvoedingsopvattingen en -gebruiken in Afro-Surinaamse huishou-
dens. Zij menen dat het ‘Afro-Surinaamse opvoeden’ een seksespecifiek 
karakter heeft, hoewel sommige auteurs zeggen dat dit in Nederland neutra-
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ler is geworden (Pels 1994). Afro-Surinaamse migrantenmoeders benadruk-
ken vooral bij hun dochter(s) het belang van een diploma175 en keuren zwan-
gerschap op jonge leeftijd af. Wanneer er toch sprake is van zwangerschap 
op jeugdige leeftijd, wordt dit in de regel niet afgekeurd omdat het geen uit-
zondering is. Meestal beschikt de moeder over een uitgebreid netwerk dat 
voor opvang kan zorgen. Bij Afro-Caribische vrouwen is het jonge moeder-
schap evenals het alleenstaand moederschap in normatief opzicht een minder 
groot probleem dan bij andere in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen 
(Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995: 119). 

7.1.1 Onderwijs 
In de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw kan het Nederland-
se onderwijssysteem worden getypeerd als monolinguaal en monocultureel. 
Op alle lagere scholen is het Nederlands de voertaal en de Nederlandse mid-
denklasse normen en waarden zijn richtinggevend voor het onderwijsleer-
proces. Kinderen uit de midden- en hogere klasse hebben op school dan ook 
meer kansen omdat de ouders deze waarden en normen op jonge leeftijd 
bijbrengen. Koot et al. (1985) menen dat het onderwijs op deze wijze bij-
draagt de bestaande maatschappelijke verhoudingen te (re)produceren. Voor 
kinderen uit zogeheten minderheidsgroepen - meestal uit niet-westerse cultu-
ren en voor wie het Nederlands een tweede taal is - zijn de onderwijskansen 
daarmee geringer. Dit geldt ook voor Surinaamse kinderen omdat zij zich 
niet herkennen in de leerstof, de middenklasse cultuur en het ABN (ibid. 
1985: 83). Wel is dit in mindere mate omdat het Nederlands in Suriname de 
officiële instructietaal is in het onderwijs.176    
Kinderen van migranten doen bij hun intrede in het Nederlandse onderwijs 
al een achterstand op omdat ze worden geconfronteerd met het leerstofjaar-
klassensysteem. Dit systeem veronderstelt dat aan het einde van ieder leerjaar 
de leerling een bepaald niveau heeft. Kinderen die hieraan niet voldoen, 
doubleren. Daarbij is het eindniveau van een leerjaar het aanvangsniveau van 
het volgende leerjaar. Ook is het praktijk dat de leerkrachten veronderstellen 
dat leerlingen voldoen aan het aanvangsniveau dat past bij het leerjaar waarin 
zij lesgeven. 
De enquête Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (SPVA 
‘88-‘91) geeft een redelijk betrouwbaar landelijk beeld van het opleidingsni-
veau van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland in 
het begin van de jaren negentig. Uit de gepresenteerde cijfers van 1991 kan 

                                                 
175 Een bekende Surinaamse uitdrukking is: Je diploma is je eerste man (o.a. Verrest 1998). Dit verwijst 
naar het belang van een diploma voor een economisch onafhankelijk leven. Opvallend is echter dat in de 
levensverhalen meerdere keren duidelijk wordt dat Afro-Surinaamse vrouwen van iedereen hun echtge-
noot het minst vertrouwen. 
176 ‘Van de Creolen zegt 77% thuis het Nederlands te spreken, mogelijk is dat te hoog, omdat juist door 
hen ‘sociaal wenselijk’ geachte antwoorden zouden kunnen zijn gegeven.’ (Schalkwijk & De Bruijne 
1999:88) 
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worden opgemaakt dat Surinamers en Antillianen weliswaar een lager oplei-
dingsniveau hebben dan autochtonen, maar op school beter presteren dan 
Turken en Marokkanen. Bijna 60 procent van de Surinaamse vrouwen heeft 
tenminste een opleiding gevolgd op voortgezet niveau, van de autochtone 
vrouwen heeft 79 procent een dergelijk diploma verworven. De belangrijkste 
overeenkomst tussen alle herkomstgroeperingen is dat vrouwen een lagere 
opleiding hebben genoten dan mannen. Onder Surinamers, Antillianen en 
autochtonen zijn de verschillen tussen opleidingsniveau en sekse klein. Ver-
der kan worden opgemaakt dat de tweede en tussengeneratie een hogere 
opleiding heeft genoten dan de eerste generatie Surinaamse migranten. Dit 
geldt voor elke herkomstgroepering en voor beide seksen. Onder Surinaamse 
en Antilliaanse twintigers bevinden zich aanzienlijke groepen met een hogere 
opleiding; 12 procent van de Surinaamse vrouwelijke twintigers behoort tot 
deze groep. Autochtone twintigers leveren in algemene zin betere school-
prestaties dan elke andere herkomstgroep. 
Zoals gezegd, kwamen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
grote groepen allochtone leerlingen als zogenaamde zij-instromers het on-
derwijs binnen. Dit wil zeggen dat zij op het moment van migratie tussen de 
5 en 15 jaar oud waren en in Nederland nog verplicht aan het onderwijs 
moesten deelnemen. Sekseverschillen in deze periode in de onderwijspresta-
ties in het basisonderwijs laten zien dat meisjes in taal en jongens in rekenen 
beter presteren. Bij de vier allochtone herkomstgroeperingen scoren de meis-
jes echter niet systematisch beter op de taaltoets dan de jongens (Hooghiem-
stra & Niphuis-Nell 1995:152).  
Aan het einde van de basisschool wordt de beslissing genomen naar welk 
schooltype de leerlingen doorstromen. Lage taal- en rekenprestaties leiden in 
de regel tot doorstroming naar lagere schooltypen in het voortgezet onder-
wijs en vergroten de kans op een minder succesrijke schoolloopbaan. De 
perspectieven zijn daarbij van Surinaamse leerlingen beter dan die van Tur-
ken en Marokkanen, maar slechter dan die van autochtone leerlingen (ibid.: 
154). 
Van de ‘Nederlandse’ schoolbevolking is bekend dat jongens iets vaker blij-
ven zitten dan meisjes. De Wit et al.  (1993) doen in de eerste helft van de 
jaren negentig onderzoek naar dit verschijnsel en komen tot dezelfde conclu-
sie: van alle autochtone en allochtone leerlingen die onder ‘goede’ omstan-
digheden in de derde klas van het voortgezet onderwijs hadden moeten zit-
ten, blijkt 11 procent van de meisjes en 16 procent van de jongens dat niet te 
hebben gerealiseerd. Van de Surinaamse meisjes en jongens zijn deze percen-
tages 27 en 30. Voor Surinaamse meisjes geldt verder dat hun doublurekans 
bijna even hoog is als die van Marokkaanse en Surinaamse jongens (ibid.: 
101). 
In de eerste helft van de jaren negentig volgt Hofman (1993) leerlingen van 
verschillende herkomst in hun schoolloopbaan in de bovenbouw van het 
lbo, mavo en havo. Omdat de leeftijd van de leerlingen relatief hoog is, 



[- 216 -] 
 

wordt verondersteld dat de kans op hoog verzuim onder allochtone leerlin-
gen groter is dan onder autochtone leerlingen. Uit dit onderzoek komt in-
derdaad naar voren dat Marokkaanse leerlingen het vaakst verzuimen, maar 
de frequentie tussen Turkse, Surinaamse/Antilliaanse en Nederlandse leer-
lingen blijkt niet opmerkelijk te verschillen. Ook blijken jongens in het alge-
meen meer te verzuimen dan meisjes. Anders ligt het bij Surinaamse meisjes, 
die blijken vaker dan jongens te verzuimen. Onder hen is zelfs een aanzien-
lijke groep veelverzuimers (Hofman 1993). 
Het voortijdig schoolverlaten kan zich al voordoen tijdens de basisschool of 
tijdens de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 
grootste kans echter op schooluitval doet zich voor tijdens de eerste jaren 
van het voortgezet onderwijs. Nu is drop-out bij allochtone leerlingen een 
moeilijk begrip omdat velen na het verlaten van het dagonderwijs ander on-
derwijs kunnen volgen of remigreren (De Wit & Dekkers 1994). Remigratie 
blijkt zich in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bij 1,4 procent 
van de Surinaamse meisjes voor te doen (ibid.). 
Afro-Surinaamse jongeren ondervinden vergeleken met kinderen uit andere 
migrantengroepen relatief weinig onderwijsachterstand, waar het voortijdig 
school verlaten betreft of het bereikte eindniveau. Het is echter onjuist te 
veronderstellen dat de schoolloopbaan bij deze groep zonder problemen 
verloopt. Distelbrink (1998: 179) meent dat bij Afro-Surinaamse huishou-
dens vaak sprake is van problemen met de leerstof of met de leerkracht, 
hoewel de ernst van de conflicten meestal meevalt. In het algemeen double-
ren Afro-Surinaamse kinderen van de tussen- of tweede generatie niet meer 
of minder dan autochtone kinderen. Voorts heeft een grote groep van deze 
kinderen bijzonderheden meegemaakt in de schoolloopbaan, zoals teruggang 
in niveau, meerdere schoolwisselingen of serieuze problemen met de groeps-
leerkracht (vgl. Koot et al. 1985). 

7.1.2 Culturele oriëntatie 
Van jongere Afro-Surinamers in Nederland in de jaren negentig van de vori-
ge eeuw kan worden gezegd dat ze zich minder beperken in hun sociale con-
tacten en oriëntaties tot leden van de eigen groep dan hun ‘moeders’. Distel-
brink (1998) stelt dat dit voornamelijk te maken heeft met het generatiever-
schil; de eerste generatie Afro-Surinaamse migrantenvrouwen is sterker ge-
richt geweest op de eigen kring. Veel jongeren hebben daarnaast een etnisch-
gemengde vriendenkring, waar tevens autochtone Nederlanders deel van 
uitmaken. Ze zijn sterk in de Nederlandse samenleving geïntegreerd - afge-
meten aan hun maatschappelijke participatie en gevarieerde netwerken - 
maar voelen zich ook bedreigd door discriminatie. Omdat discriminatie een 
deel van deze jeugd zorgen baart, wordt (r)emigratie vaak niet uitgesloten 
(ibid.: 178). 
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Jonge Afro-Surinamers waarderen in het algemeen de band die zij met hun 
ouders hebben en schetsen een harmonieus beeld van de wijze waarop zij 
met elkaar omgaan. Jongeren communiceren over hun belevenissen bij voor-
keur met hun moeder, meisjes kunnen zich daarnaast ook richten op vrien-
dinnen. De band met de vader is meestal goed, voor zover hij deel uitmaakt 
van het huishouden. 
Afro-Surinaamse jongens ervaren op het gebied van vrienden en omgang 
met meisjes een grote vrijheid. Dit geldt minder voor meisjes. Zij ervaren 
geregeld een druk of controle van de ouders. Jongeren ervaren met het stij-
gen van de jaren een toenemende inbreng in de huisregels. Hun mening 
wordt gehoord en heeft invloed bij meningsverschillen. Dat moeders in het 
algemeen de kinderen controleren wordt getolereerd, evenmin storen zij zich 
er aan dat de ouders met respect moeten worden bejegend. De vrije verhou-
dingen die doorgaans in Nederlandse gezinnen voorkomen, worden door 
deze jongeren afgekeurd. Jongeren wensen een opvoedmodel waarin regels, 
vertrouwen en openheid worden gecombineerd (Distelbrink 1998). 
Wanneer Afro-Surinaamse jongeren fantaseren over de toekomst, denken zij 
niet in de eerste plaats aan gezinsvorming. Vooral jongens zijn op dit gebied 
terughoudend, ook als het gaat om het hebben van een vaste partner. Wel 
zijn zij bereid huishoudelijke taken op zich te nemen en de opvoeding van 
kinderen te delen met hun partner. Daarmee breken ze in belangrijke mate 
met de traditionele taakverdeling waarmee zij zelf zijn opgevoed. In hun 
toekomstidealen staan maatschappelijke vooruitgang en materieel welzijn 
voorop. Velen zeggen tevens gericht te zijn op maatschappelijk prestige, 
sommigen ervaren de druk van leeftijdgenoten om ‘op een snelle manier’ 
geld te verdienen. Voorts zien velen de toekomst met zorgen tegemoet in 
verband met discriminatie. Dit heeft, evenmin als bij hun moeders, geleid tot 
vorming van een tegencultuur. 
Een belangrijk deel van de Afro-Surinaamse jongeren toont qua oriëntatie 
zich sterk integratief, wensen liever geen etnisch-specifieke woonomgeving 
en het grootste deel van deze groep ziet hun toekomst in Nederland. Boven-
dien adviseren veel moeders hun kinderen geen partner uit de eigen etnische 
groep te kiezen. Daarbij zijn ze betrekkelijk assimilatief waar het gaat om 
discriminatie of negatieve beeldvorming. 
De moederschapideologie is bij deze groep nog steeds dominant en sterker 
dan de gezinsideologie, vooral bij moeders met een lage opleiding. De moe-
ders vinden de opvoeding een zaak van beide partners, zonder de huishoude-
lijke taken direct over beide partners te verdelen. Veel vrouwen kunnen in de 
alledaagse werkelijkheid maar in beperkte mate op hun partner terugvallen. 
In Afro-Surinaamse gezinnen in Nederland waar de vader inwoont, wordt de 
opvoeding in enkele gevallen werkelijk gedeeld. Het aantal huishoudelijke 
taken dat de kinderen moeten verrichten is in vergelijking met wat de moe-
ders zelf moesten doen, sterk afgenomen (ibid.: 171). 
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In hun seksespecifieke verwachtingen zetten Afro-Surinaamse moeders de 
bestaande patronen voor een belangrijk deel voort. Hun dochters worden 
zonder uitzondering voorbereid op een zelfstandig leven zonder (vaste) 
partner. Dit vormt een belangrijk verschil met de oudste generatie Afro-Suri-
naamse migrantenvrouwen. Tegen betaalde arbeid buitenshuis bestaat weinig 
bezwaar, zoals ook uit het gedrag van de moeders zelf blijkt. Werken in 
combinatie met moederschap is geaccepteerd, hoewel veel moeders wijzen 
op het belang van formele of informele opvang. 
Afro-Surinaamse moeders geven aan dat respect, gehoorzaamheid en be-
leefdheid belangrijke waarden zijn in de omgang en opvoeding. Daarbij stel-
len zij een grote machtsafstand tussen ouders en kinderen op prijs. De Ne-
derlandse kindvriendelijkheid keuren veel moeders in het algemeen af. Afge-
zet tegen hun eigen jeugdjaren sturen ze aan op een minder autoritaire rela-
tie, daarmee zijn ze in hun opvoedingsdenkbeelden vernederlandst. Overleg, 
communicatie en uitleg hebben sterk aan belang gewonnen (ibid.: 178). 
 
Portret van Maris V. 

7.2 Levensverhaal 
Maris is drieëndertig jaar als ik haar spreek in 2003, qua leeftijd en ervaring 
een bijzondere respondent. Ik ben lange tijd op zoek geweest naar Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen die jonger zijn dan veertig jaar. Daarbij is 
Maris onderneemster, een beroep dat alleen onder de jongste generatie remi-
grantenvrouwen voorkomt. De meeste vrouwen hebben opleidingen gevolgd 
op educatief, medisch of sociaal gebied. Maris is na de mavo opgeleid tot 
kinderleidster en startte na haar terugkeer een winkel in kinderkleding. De 
vele gesprekken voeren we zittende achter de kassa, haar medewerkers wor-
den voor de gelegenheid naar buiten gestuurd. Ik herinner me nog goed hoe 
Maris mij het kinderspel djoel uitlegt op de tegelvloer van haar winkeltje.  
 
Grootouders 
‘Ik ben in Nederland geboren en na ongeveer twee jaar heeft mijn moeder 
me achtergelaten bij mijn opa en oma op Zorg en Hoop. Ik ben dus hier 
opgegroeid en heb tot mijn zestiende in Suriname gewoond. Toen mijn 
moeder hertrouwde, vroeg ze of ik met haar meeging naar Curaçao wat ik 
natuurlijk erg leuk vond. Ik verhuisde op mijn achttiende naar Nederland en 
volgde er een opleiding voor kinderleidster. Ik kreeg na drie jaar ontzettende 
heimwee naar Suriname en ben teruggekomen. Dat was in 1993. Ik ben weer 
bij mijn grootouders gaan wonen om na een jaar weer terug te gaan om cent-
jes te verdienen. In Nederland heb ik aanvankelijk veel uitzendbaantjes ge-
had, later heb ik een vaste baan gekregen en mijn man ontmoet. Ik raakte na 
wat problemen zwanger en wilde heel graag dat mijn kinderen opgroeiden in 
Suriname. In 1997 zijn we teruggekomen en bouwen nu onze eigen plek. 
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Varkentje 
Ik ben dus opgegroeid bij mijn grootouders die woonden te Zorg en Hoop. 
Het grote huis was altijd full house want een nichtje en neefje woonden er ook, 
op een gegeven moment is er zelfs een tante komen inwonen met haar man. 
Het huis was vol, er waren altijd mensen en we liepen lekker rond in onze 
onderbroekjes. Ook speelden de buurtkinderen bij ons op het erf, dat maakte 
een gezellige boel. Mijn moeder heeft me gekregen toen ze achttien of ne-
gentien jaar was, later is het niet goed gegaan tussen mijn vader en mijn 
moeder. Ze zijn gescheiden en mijn moeder wilde op die leeftijd nog iets van 
haar leven maken. Daarom bracht ze me naar mijn grootouders, waarna ze in 
Amerika een opleiding is gaan volgen. Dat is de reden waarom ik bij mijn 
grootouders ben opgevoed. Deze mensen waren bijzonder lief. Mijn oma 
deed gewoon alles voor ons en ook mijn opa was een schat. Die kwam 
meestal om een uur ’s middags thuis van kantoor en dan renden we altijd 
naar hem toe. Wie het eerst bij hem was, werd over zijn schouder gegooid, 
waarop hij riep: “Varkentje te koop.” Dat was erg leuk. 
Mijn lagere school was de A-school, daarna ben ik naar de B-school gegaan 
tot mijn zestiende. Op de lagere school vond ik het ronddelen van snoep op 
mijn verjaardag machtig. Mijn moeder kocht dan altijd Kitkat177 voor me 
omdat ik dat lekker vond, dan ging ik de klassen rond en mocht bekende 
kinderen iets geven. Ook na de pauze wanneer we keurig in rijen moesten 
staan voordat we de school inliepen, was het altijd vechten wie naast Maris 
mocht staan. Ik heb tijdens mijn schooltijd veel vriendinnen gehad, en djoel 
vond ik het leukste buitenspel. Je zult het niet kennen, maar we trokken met 
onze voeten een vierkant over de grond en tekenden er een kruis in. Op drie 
strepen stond een persoon van de tegenpartij die je tikte als je de streep over 
wilde. Beide groepen hebben een gelijk aantal mensen en als er djoel wordt 
geroepen, moest je rennen en proberen alle drie de strepen te passeren zon-
der getikt te worden. Wanneer iemand van je groep werd getikt, wisselden de 
groepen. Ik heb dat spel met heel veel plezier gespeeld. Of djompo foetoe, 
waarbij in het zand een kruis wordt getrokken met vakken waar je je steentje 
in moest gooien. En wat ik bijna vergeten was, elastieken.  
Wat me het meest van thuis is bijgebleven, is het eten tussen de middag. Het 
eten was altijd op tafel, we gingen pas aan tafel wanneer opa was thuisgeko-
men. Dat verwaterde toen we tieners werden en bijna nooit meer thuis waren 
voor twee uur. Ook was er in het huis een verschrikkelijk steile trap; die is er 
trouwens nog, want we bezoeken iedere zondag oma. Van die trap zijn we 
een paar keer hard afgevallen. Verder heeft oma bijna een hartstilstand gehad 
toen we onze handen in verf hadden gedoopt en afdrukken maakten op de 
trapmuur. Mijn neefje en ik hebben ons ook een keer helemaal blauw ge-
verfd, in onze fantasie waren we smurfen geworden. Maar het was echt, ik 
heb me geen moment ongelukkig gevoeld. 
                                                 
177 Chocoladebiscuit. 
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Curaçao 
Na de A-school ben ik naar de B-school gegaan. We spijbelden in die tijd 
ontzettend veel, en als mijn vrienden zeiden: “Maris, ga je mee?” dan ging ik 
leukere dingen doen dan leren op school. Het was een verkeerde manier. 
Mijn moeder heeft nooit echt voor me gezorgd en toen ze opnieuw trouwde 
en op Curaçao ging wonen, heeft ze gevraagd of ik met haar meeging. Ik was 
zestien op dat moment en vond het natuurlijk geweldig. Ik ben meegegaan 
en heb er geen slechte herinneringen aan. Op Curaçao had ik ook veel leuke 
vrienden. Mijn moeder werkte niet en mijn stiefvader was werktuigbouw-
kundige bij een groot bedrijf. Ik weet nog dat hij in diensten werkte, soms 
werkte hij in de ochtend en dan weer in de avond of de nacht. Ook had hij 
een dochter die bij ons woonde, we konden het gelukkig uitstekend samen 
vinden. Curaçao was veel luxer dan Suriname in die tijd. Je kon appels en 
druiven kopen en vooral het strand niet te vergeten. In Suriname was er niets 
in die tijd, voor alles moest je in de rij staan. Ja, wij niet, maar mijn oma. 
Ondanks het feit dat er weinig spullen waren, hebben we altijd alles in huis 
gehad, ook brood of whatever, alles was altijd in huis. Opa heeft er duidelijk 
voor gezorgd dat iedereen het goed had. Later heb ik ontdekt dat mijn stief-
vader alcoholist was, ik denk dat mijn moeder het eerder heeft geweten. Ik 
heb er nooit problemen mee gehad, ik denk dat ik me best makkelijk afsluit 
voor problemen. Maar het moet niet goed gegaan zijn, ik kan me voorstellen 
dat mijn moeder daar niet gelukkig was. Na afronding van de mavo heb ik 
geloof ik nog een jaartje niets gedaan en veel aan het strand gelopen. In ieder 
geval, op mijn achttiende ben ik naar Nederland verhuisd voor het volgen 
van mijn opleiding. 

Kinderdagverblijf 
De opleiding voor kinderleidster duurde twee jaar en was heel leuk. Je had 
twee dagen school en drie dagen liep je stage in een kinderdagverblijf. Je 
bracht eigenlijk gelijk in praktijk wat je leerde. Na mijn opleiding ben ik gaan 
werken en kreeg plotseling verschrikkelijke heimwee naar Suriname. Ik ben 
teruggekomen om een klein kinderdagverblijf op te zetten, mijn opa was 
zakenman en zag dat natuurlijk helemaal niet zitten. Ik ben daarom bij hem 
in de zaak gegaan. Hij exporteerde onder meer cacao, rijst, balata en ik vond 
hem echt een zakenman. Ik ben er gaan werken maar het beviel me niet, ik 
weet het niet meer precies. Ik wilde gewoon iets voor mezelf beginnen en 
ben daarom teruggegaan naar Nederland. Ik wilde centjes verdienen met het 
doel met een paar jaar terug te komen. Eén ding wist ik zeker, ik moest ge-
woon altijd terug. In Nederland woonde ik zelfstandig en werkte vrijwel elke 
dag. Ik weet nog, ik ben aangekomen met het vliegtuig en nog dezelfde dag 
had ik een sollicitatiegesprek bij Randstad Uitzendbureau. Ik kan niet stil 
zitten en heb me daarom opgegeven als werkzoekende leidster voor kinder-
dagverblijven in de buurt. Ze belden me nog diezelfde dag op, ik werd een 
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periode ingezet bij verschillende dagverblijven in het centrum van de stad. 
Op een gegeven moment werkte ik bij Pinkeltje in Amsterdam-West, waar ze 
me in vaste dienst hebben genomen. Dat was mijn eerste vaste baan. Ik deed 
de babygroep, en na mijn werk bezocht ik vaak de sportschool. Een nicht en 
haar man runden toen een barretje in Amsterdam aan het Rembrandtsplein 
en hielden vaak Surinaamse feesten. Op een van die feesten heb ik mijn 
vriend en huidige man ontmoet. Niet lang daarna ben ik zwanger geworden, 
maar dat is de eerste keer niet goed gegaan. Het kindje had een afwijking en 
moest worden weggehaald. Daarna ben ik weer zwanger geworden, gelukkig 
is dat wel goed gegaan. We hebben de vlokkentest laten doen en toen we 
zeker wisten dat alles goed was, zijn we vertrokken naar Suriname. 

Lening 
We zijn gewoon gekomen en bij mijn schoonmoeder ingetrokken. Ik voelde 
me natuurlijk heerlijk toen ik terug was, het lekkerste vind ik het warme zon-
nige weer. Als Nederland een tropisch klimaat had, zou ik ook daar geen 
problemen hebben. Bij mij gaat het trouwens niet specifiek om Suriname, het 
gaat me om de zon. Ik voelde me ook lekker op Curaçao, daar heb ik ook 
geen heimwee gehad. We hebben drie maanden bij mijn schoonouders inge-
woond, mijn man heeft in die periode werk gevonden bij een architectenbu-
reau. Het belangrijkste vond ik een eigen huisje, want ik wilde op mezelf zijn. 
De eerste twee jaar heeft mijn man bij drie architectenbureaus gewerkt. Toen 
mijn zoon acht maanden oud was, hebben we een ander huis gevonden. In 
die periode is ook mijn man gestopt met werken in loondienst en voor zich-
zelf begonnen. Het is in dezelfde tijd dat we de garage ombouwden tot win-
kel en ik in Amerika inkopen ben gaan doen. Het was natuurlijk leuk om 
voor mezelf te beginnen. Later ben ik mijn kleding gaan inkopen in Neder-
land. In het begin draaide de zaak niet geweldig, maar gelukkig ging het goed 
met het bureau van mijn man. Ik heb in die tijd mijn oom benaderd voor een 
lening, hij had de zaak van opa overgenomen. Hij vond het beter als ik een 
andere locatie zou kiezen. Ik ben gaan zoeken in de stad en heb op een gege-
ven moment een zeer goedkoop pandje gevonden. Iedereen die ik het vertel-
de, stond versteld dat de eigenaar het zo goedkoop wilde verkopen. Zo is het 
gegroeid, ook mijn man heeft meegewerkt en de inrichting ontworpen. In-
middels heb ik twee zaken. Eén zaak is nu een beetje vervallen dus die zijn 
we aan het opkrikken, maar we hebben niks te klagen. 

Streven 
Ik ben best gelukkig, na mijn zoon heb ik een dochter gehad en probeer voor 
de kinderen een zeer goede moeder te zijn. Ik wil er altijd voor de kinderen 
zijn, dat vind ik het belangrijkste. Ik heb dan wel mijn zaken, maar ik probeer 
bewust veel thuis te zijn. Ook heb ik een oppas, al vind ik dat ik het zelf 
altijd beter doe. Gewoon er zijn voor de kinderen, misschien wel omdat mijn 
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moeder er niet voor mij is geweest. Ik heb er eerlijk gezegd niet over nage-
dacht, maar ik vind het belangrijk dat ze me lief vinden. Ik wil echt dat zij 
gelukkig zijn, ik cijfer mezelf daarom vaak weg. Mijn kinderen zijn zoals alle 
kinderen, druk en ze maken constant ruzie. Ook vragen ze veel aandacht, 
waarschijnlijk omdat ik ze veel aandacht geef. Dat zeggen mensen ook, ik 
heb ze verwend en daarom vragen ze aandacht. Het zijn lieve kinderen en 
het hoort er gewoon allemaal bij. Wel heeft mijn dochter kanker gehad aan 
haar oogje, sinds vorig jaar is de kanker gelukkig weg. Dat was een gedoe 
natuurlijk, sommigen vragen zich ook af hoe we het gered hebben. Hoewel, 
je went eraan. En ja, je moet het doen, je moet gewoon doorgaan. Eigenlijk 
heb ik het niet moeilijk. Soms als ik naar mijn dochtertje kijk en zie hoe an-
dere kinderen kijken naar haar oogje, heb ik medelijden met haar. Haar oogje 
zit dicht, dat is een fout van de artsen die waarschijnlijk een spiertje hebben 
geraakt. Kinderen vragen dan: “Wat is er met je oogje?” Ze maakt haar oogje 
dan vaak open en zit er een kunstoogje. “Kijk,” zegt ze, “ik heb toch ook een 
oogje, dus er is niks.” Ik denk dat ik het erger vind voor haar dan zij voor 
zichzelf. Vaak gaan we zwemmen met de kinderen, dat vinden ze heerlijk. 
Ook komen we veel bij oma op zondag waar ze kunnen spelen. Dan komt 
de hele familie bij elkaar met kleinkinderen en achterkleinkinderen, dat is 
gewoon heel gezellig. 
Nu hebben we een perceel gekocht waarop we een huisje bouwen, echt een 
eigen huisje en het is best groot zodat het later in drieën verdeeld kan wor-
den. Een deel voor ons, een deel voor mijn zoon en een deel voor mijn 
dochter. Tenminste, als ze dat willen, want mijn vader zegt altijd: ”Je denkt 
toch niet dat ze bij jou willen wonen?” Ik vind het belangrijk dat mijn kinde-
ren later een plek hebben, verder neem ik aan dat ze naar Nederland gaan 
om te studeren. Ook dat weet ik natuurlijk niet precies. Voor hetzelfde geld 
neemt een de zaak over. Ik neem gewoon aan dat ze weggaan en terugko-
men, en dan wil ik wel een plek voor ze hebben. Dat is momenteel mijn 
ergste streven.’ 

7.3 Thema’s 
Het ondernemerschap van Maris bracht me aanvankelijk in verwarring. Haar 
onderneming is een winkel in kinderkleding gericht op het bovensegment 
van de Surinaamse markt. De meeste studies naar ondernemerschap in Pa-
ramaribo van de jaren negentig richten zich doorgaans op overlevingsstrate-
gieën in de huisindustrie. Deze ondernemingen kenmerken zich door ar-
beidsintensieve productiemethoden en weinig investeringskapitaal. Verder 
liggen de economische activiteiten meestal in het verlengde van de huisnij-
verheid. Aangezien Maris inkopen doet in Nederland en Amerika is er sprake 
van werkkapitaal en uitbesteding van productie. De bedrijfsvoering wijst in 
andere woorden op een westerse aanpak. Maris is onder Afro-Surinaamse 
vrouwelijke ondernemers in de herkomstdiaspora een witte raaf. 
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Drie thema’s domineren dit levensverhaal; twee subthema’s en een hoofd-
thema. Er bestaat een opmerkelijk verband tussen de publieke sfeer en de 
privésfeer. In de publieke sfeer maken we kennis met een ondernemer die 
een kindercrèche wil beginnen, maar door gesprekken met haar opa daarvan 
wordt afgehouden. In de privésfeer is Maris een populair meisje dat bij haar 
grootvader en grootmoeder is opgegroeid en in wiens huis het gezellig is. 
Opvallend in haar levensverhaal zijn de fragmenten waarin de gerichtheid 
naar voren komt een eigen ‘plek’ te willen verwerven. In de komende analyse 
zal worden begonnen met de twee subthema’s. 

Peuterscholen 
Nadat Maris op Curaçao de middelbare school heeft afgerond, kiest zij voor 
een beroepsopleiding. In Nederland is de opleiding van kinderleidster gericht 
op het verzorgen en begeleiden van kinderen tot en met het vierde levens-
jaar. Deze opleiding heeft een duaal karakter, waarbij leren en werken gelijk-
tijdig aangeboden worden. De opleiding richt zich onder meer op het peda-
gogisch handelen van de begeleidster en de spel-, speel- en leeractiviteiten 
moeten zoveel mogelijk worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van 
het kind. 
Wie het afgelopen decennium in Suriname een peuterschool wilde beginnen 
en aanklopte bij het MINOV,178 werd geconfronteerd met het ontbreken van 
wet- en regelgeving. Dit heeft ertoe geleid dat het Bureau Openbare Ge-
zondheidszorg (BOG) en Stichting Klimop een pakket maatregelen hebben 
samengesteld dat min of meer de standaard is geworden voor alle peuter-
scholen. Kinderen zijn in Suriname leerplichtig vanaf hun zevende levensjaar, 
voor die leeftijd hebben ouders daarmee een vrije keuze. Uit het toenemend 
aantal schooltjes voor deze jonge kinderen kan worden opgemaakt dat veel 
ouders gebruik willen maken van deze zogenaamde préschoolse ontwikke-
lingsfaciliteit. Mevrouw Macknak-Van Kats van het Medisch Opvoedkundig 
Bureau (MOB):  
 

“Je hebt nu peuterschooltjes die het te schools aanpakken en ande-
ren waar er niet veel wordt gedaan met de kindertjes. Jonge kinderen 
leren nou eenmaal anders. Ze leren door te exploreren. Door alles te 
onderzoeken en te proberen. Niet door het zitten in een bank en 
opdrachten uit te voeren. Ze hebben die ruimtelijke beweging nodig. 
Door het spelen met materiaal ontdekken ze bepaalde mogelijkhe-
den die ze hebben. Ze leren hoe het aanvoelt, hoe groot of hoe 
zwaar het is en hoe ver het is als je heen en weer loopt. Ze nemen 
ruimtelijke invloeden op die heel veel ervaringen geven. Dit hebben 
ze later nodig bij bijvoorbeeld rekenen. Je moet dit lijfelijk eerst er-

                                                 
178 Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. 
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varen hebben voor het op een papiertje later op school kan voltooi-
en.” (Accord 2005b).  

 
Verder betekent het ontbreken van een wettelijk kader dat er geen sancties 
volgen op onprofessioneel gedrag. Het BOG houdt daarom consultatiebij-
eenkomsten voor peuterleidsters en aankomende peuterleidsters en verstrekt 
bovendien adviezen aan nieuwe en bestaande peuterscholen. Volgens Mack-
nak wordt er tijdens deze schoolconsultaties veel aandacht besteed aan mili-
eu- en gezondheidszaken en is de aanpak van de kinderen onderwerp van 
gesprek. Stichting Klimop stelt zich ten doel aankomende peuterleidsters te 
trainen in de pedagogische aspecten van het werk. Studenten wordt het be-
lang van interactief omgaan met kinderen onderwezen, omdat onderzoek 
heeft uitgewezen hoe eerder jonge kinderen gestimuleerd worden met spel 
hoe meer ontwikkelingskansen ze hebben (ibid.).  
Ook het MINOV heeft niet stil gezeten. Een interministeriële commissie is 
samengesteld voor Early Childhood Development (ECD) die wetgeving in 
voorbereiding heeft waarin peuter- en kleuterscholen onder uitbreiding van 
de leerplicht gaan vallen. Naast deze wetgeving is een document ontwikkeld 
voor ‘Standaarden ECD’ die betrekking hebben op de vroege-
kindontwikkeling. ECD staat een integrale benadering van de ontwikkeling 
van elk kind voor. De standaarden zullen worden aangeboden aan het 
MINOV en invoering zal niet afhankelijk zijn van wetgeving. Sanrochman: 
‘Dat betekent dat binnenkort peuterscholen zich - zonder wetgeving - aan 
bepaalde voorwaarden moeten houden. Als deze wetten en standaarden van 
kracht zijn, kunnen er bij overtreding sancties volgen, zoals intrekking van de 
vergunning.’ (Accord 2005b). 
 
In onderstaand fragment is Arleen (geen remigrante) aan het woord die na 
het afbreken van de kweekschool in aanraking kwam met TANA. De bege-
leiders van dit schoolopvangproject motiveerden haar een beroepsopleiding 
te volgen, waarna zij aanving met de opleiding voor assistent-peuterleidster. 
Dit fragment is gekozen omdat Arleen hier spreekt over de verschillen tussen 
de babygroep en de peutergroep: 
   

Arleen: ‘Kinderen hebben me altijd aangetrokken. Als ik een 
baby zie, kan ik het niet nalaten even met die te spelen. Ik 
denk dat ik een gave heb om met kinderen bezig te zijn. Ik 
zou in geen enkel ander beroep kunnen aarden. Ik heb nu al 
een halve crèche, want ik haal op zondag regelmatig de kin-
deren van mijn vriendinnen en nichtjes op. Ik was daarom 
vastbesloten om met kinderen te werken, dus koos ik voor 
de kweekschool. Toen ik noodgedwongen met de kweek-
school stopte, schreef ik me in bij TANA voor de opleiding 
assistent-peuterleidster’. En: ’De opleiding is opgesplitst in 
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een voortraject, dat is de pré-vocationalfase. Daar krijgen ze 
rekenen, taal en sociale vaardigheden. Het laatste is heel be-
langrijk, want als ze straks beginnen met werken moeten ze 
weten hoe (…) met collega’s om te gaan. “Leren verdragen 
van elkaar en weten hoe je in bepaalde situaties handelt, 
wordt je naast de theorie van het vak in deze fase geleerd.” 
Hierna volgt een periode van zes maanden stage die ver-
deeld is over twee schooltjes. Arleen vertelt dat in een crè-
che werken verschilt van het werken met peuters. “Daar 
werken we meer met baby’s en dat is meer verzorging. Op 
een peuterschooltje is het op een speelse manier werken aan 
het verbeteren van de vaardigheden van de kinderen, zoals 
hun motoriek. We bereiden hun handen voor om ze te leren 
schrijven, door figuurtjes te maken en te kleuren. Schrijven 
lijkt makkelijk, maar het is echt moeilijk voor een kind om te 
leren schrijven. Een kind moet die motoriek hebben om te 
leren schrijven. Maar motoriek is niet alleen leren schrijven, 
het is ook bijvoorbeeld een bal leren vangen of leren klim-
men.”(Accord 2005c).  

 
Een jaar na haar terugkeer in Suriname vertrekt Maris weer naar Nederland. 
Dat jaar werkt zij bij haar opa op kantoor. Haar oorspronkelijke idee een 
kinderdagverblijf te starten, valt niet in goede aarde. Haar plannen voor een 
eigen onderneming laten haar echter niet los. Direct na aankomst in Neder-
land voert ze sollicitatiegesprekken en wordt aangenomen als kinderleidster. 
Het vereist niet veel fantasie te veronderstellen dat Maris haar verzorgende 
vaardigheden - die zij heeft geleerd op school en heeft meegemaakt bij haar 
grootouders - zal aanwenden voor het managen van de babygroep. Het ‘volle 
huis’ krijgt hiermee een tweede betekenis. Waar het eerder verwees naar ge-
borgenheid en gezelligheid in de privésfeer, lijkt het nu ook betekenis te 
krijgen voor haar werkzaamheden. Het heeft daarmee betrekking op beide 
sferen. We zullen zien dat Maris deze zal vervlechten en een eigen invulling 
zal geven. Het volgende subthema is tienermoederschap in de herkomstdia-
spora in de jaren negentig van de vorige eeuw. 

Tienermoederschap 
Uit het levensverhaal van Maris maken we op dat de verteller het in haar 
jeugd goed naar haar zin heeft gehad bij haar grootouders. Haar moeder 
voelt zich nog te jong haar op te voeden en wil nog een opleiding volgen. 
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Hoewel het niet met zoveel woorden wordt verteld, verblijft Maris als gevolg 
van tienermoederschap179 bij haar grootouders. In de jaren negentig hebben 
zes van de tien Surinaamse kinderen hun eerste seksuele ervaring voor het 
veertiende levensjaar, en bijna een op de vijf baby’s heeft een tienermoeder 
(De Randamie 2005b).180 Tienermoeders vormen door hun jeugdige leeftijd 
en vaak afgebroken opleiding een kwetsbare categorie onder de alleenstaande 
moeders (Chase-Lansdale e.a. 1994). Een direct gevolg van dit type moeder-
schap is de afhankelijkheid bij de verzorging van kinderen en de bijna onmo-
gelijkheid zelfstandig een inkomen te verwerven. Een relatief grote groep 
Afro-Surinaamse moeders voedt daarom hun kinderen niet zelf op. Meestal 
wordt deze taak overgelaten aan familieleden in Suriname of daarbuiten,181 en 
als het niet anders kan aan kindertehuizen. De voornaamste redenen de eigen 
kinderen niet zelf op te voeden zijn verslaving, geestesziekte en armoede (De 
Randamie 2005b). Verder worden veel jonge kinderen uit het binnenland 
door hun verzorgers in kindertehuizen geplaatst omdat de sociaal-
economische kansen in de stad nu eenmaal beter zijn. Zo hebben veel kin-
dertehuizen ook een internaatsfunctie. Stadskinderen kunnen verder in te-
huizen terechtkomen omdat hun verzorgers onvoldoende verzorging- of 
huisvestingsmogelijkheden hebben. Zeer waarschijnlijk hebben deze verzor-
gers niet voldoende verwanten die in staat zijn de opvoeding van de moeder 
waar te nemen, hoewel ook schaamte een rol kan spelen. Het volgende 
fragment geeft treffend aan hoe een kindertehuis een ‘thuis’ kan worden, en 
het netwerk van verwanten de opvoeding overneemt door een netwerk van 
lotgenoten. 
 

‘In kindertehuis Ramoth wonen vijfenzeventig kinderen. Vijfentwin-
tig procent van hen zit in een tehuis omdat hun ouders geen goede 
huisvesting voor ze hebben. Men betaalt liever een kindertehuis 
dichtbij een school, waar redelijk goede opvang is. (…) Nog steeds 
worden er baby’s naar kindertehuizen gebracht. Zoals Shayenne en 
Chanella (…). Ze zijn nog geen twee jaar en wonen hier ruim ander-
half jaar. Kapitein Lucia zet de kinderen aan het werk. Ze mogen 
langer opblijven, maar moeten elke avond hun huiswerk maken. 
Daarna worden ze overhoord. (…) Consuela:”Ik heb straf gekregen 
en moet meehelpen afdrogen”, lacht ze. “Ik woon hier nu een half 

                                                 
179 ‘Tienermoederschap is voor veel Afro-Surinamers een extra risicofactor, maar komt relatief weinig 
voor in Nederland (Cooksey 1997). Wel zijn Afro-Surinaamse vrouwen vaker tienermoeder dan autoch-
tone vrouwen (Sprangers 1998 in Distelbrink 2000: 8).  
180 ‘De cijfers liegen er niet om. Achttien procent van de baby’s die geboren worden in Suriname heeft een 
tienermoeder. Gemiddeld genomen gaan meisjes op hun zeventiende voor het eerst naar bed met een 
jongen. Jongens hebben gemiddeld op hun vijftiende jaar hun eerste seksuele ervaring. Dit betekent dat 
een groot aantal schoolgaanden seksueel actief is.’ (De Randamie 2005b). 
181 ‘Uit onderzoek in het Caribisch gebied blijkt dat vooral vrouwelijke familieleden doorgaans een niet 
geringe bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen in Afro-Carïbische moedergezinnen (Barrow 
1996; Buschkens 1973; Smith 1996). 
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jaar omdat mijn moeder niet meer voor me kon zorgen. Waarom 
weet ik niet. Broers en zussen heb ik wel, maar die zijn veel ouder. 
Zij zorgen al voor zichzelf.” 
Kapitein Lucia van het Leger des Heils: “(…) Het probleem met 
hulp van buiten is dat men geen Nederlands spreekt en ook andere 
opvoedgewoonten heeft dan wij hier kennen. Eigenlijk willen we 
hiervan af, we willen met Surinamers werken. Maar dat is een groot 
probleem. Surinamers zijn niet bereid dit soort werk te doen. Ze 
gaan liever in de handel of worden ambtenaar. Dat heeft niet alleen 
met geld te maken. Het is zwaar en dienstbaar werk, en daar hebben 
de meeste Surinamers geen zin in. (…) Vroeger voor de militaire re-
volutie, was het anders. Toen hadden we meer personeel, vooral 
Nederlanders. Maar na 1980 kwam men niet meer, waarschijnlijk 
omdat ze bang zijn. We zullen het nu op eigen kracht moeten doen.”  
‘Bij Kapitein Lucia leren de kinderen voor zichzelf denken. En el-
kaar te helpen. Een kind dat vlot is op school, overhoort zijn zwak-
kere huisgenoot. Weer een ander helpt mee met de was. Dit is goed 
voor de kinderen, maar ook vanwege het personeelstekort zijn alle 
helpende handen welkom. Gelukkig hoort een beloning er ook bij. 
De kinderen mogen zelf de koek pakken en aan elkaar uitdelen die 
bakkerij Fernandes voor hen heeft bestemd. Tegenwoordig mogen 
de ‘ouderen’ op zaterdag ’s middags uit en mag op vrijdag en zater-
dag televisie worden gekeken. En de meisjes vlechten elkaars haar in 
de mooiste, trendy creaties. Kinderhuis Ramoth biedt voor hen allen 
een schuilplaats en een familie. Consuela, die komende week elf 
wordt verklapt aan mij: “Ik mis mijn moeder heel erg. Ik zou haar 
vaker willen zien. Maar mijn verjaardag wil ik vieren met de kinderen 
hier. Dit is nu mijn huis.”’ (De Randamie 2005c). 

 
In het bovenstaande fragment zien wij dat afgelopen jaren relatief veel kinde-
ren aan kindertehuizen werden aangeboden, en dat de leegloop van verzor-
gend personeel ertoe heeft bijgedragen dat kinderen op jonge leeftijd al ‘vol-
wassen’ moeten zijn. Oudere kinderen helpen jongere kinderen met lezen, 
schrijven en rekenen, bed opmaken en rijst koken. Het oorspronkelijke net-
werk van verwanten dat in de Afro-Surinaamse gemeenschap de opvoeding 
deelde, wordt in kindertehuizen overgenomen door een netwerk van lotge-
noten en kan als een adequaat antwoord worden gezien op de armoede in de 
Surinaamse samenleving. Het vraagt van de lezer weinig fantasie het ‘volle 
huis’ ook te laten verwijzen naar tienermoederschap, waar de verteller als 
gevolg van de jonge leeftijd van haar moeder mee wordt geconfronteerd. 
Een consequentie van dit moederschap is het gebrek een ‘eigen ruimte’, wat 
de verteller in de loop van het verhaal in verband brengt met onderne-
merschap. Dit krijgt in het volgende deel de aandacht. 
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Vrouwelijk ondernemerschap 
Wanneer Maris eind jaren negentig met een kledingzaak start vanuit de gara-
ge van haar woning, hebben Menke & Tangali (1994) enkele jaren daarvoor 
onderzoek verricht naar ondernemers in de hoofdstad. Zij verrichten een 
grootschalige studie naar vrouwelijke en mannelijke ondernemers in Groot-
Paramaribo en categoriseren sociaal-economische kenmerken van de onder-
nemingen. Het onderzoek beperkt zich tot micro-ondernemingen - een on-
dernemingsvorm waarbij in de regel sprake is van arbeidsintensieve produc-
tiemethoden, weinig investeringsmogelijkheden en lage loonarbeid. Voor een 
algemene indruk van de sociaal-economische situatie van vrouwelijke onder-
nemers midden jaren negentig in de Surinaamse hoofdstad, beschrijf ik op 
hoofdlijnen de belangrijkste verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 
ondernemers en de problemen waar vrouwelijke ondernemers meekampen. 
In de eerste fase van de studie van Menke & Tangali (ibid.) zijn alle micro-
ondernemingen in Groot-Paramaribo geïnventariseerd. 202 daarvan kunnen 
min of meer tot productieondernemingen worden gerekend. Er is met 153 
ondernemers gesproken, waaronder 37 vrouwen. Vrouwelijke ondernemers 
blijken geen uitzondering in de kleinschalige bedrijvigheid van deze Caribi-
sche hoofdstad. Een belangrijk deel van de onderneemsters leeft zonder 
partner, bovendien werken micro-onderneemsters voornamelijk in sectoren 
met een huishoudelijk karakter. Deze vorm van werkgelegenheid is eenvou-
dig te combineren met het huishouden. De belangrijkste verantwoordelijk-
heden voor de vrouwen naast het voeren van de onderneming zijn koken, 
boodschappen doen en kinderen verzorgen. Daarom kiezen de onderneem-
sters bijna massaal voor een flexibel arbeidsschema, evenals een onderne-
ming niet-ver-van-huis (vgl. Van de Laar 1986 in Wirjosentono 1994). 
Veel onderneemsters willen zich niet beperken tot het huishouden en eco-
nomische activiteiten alleen en streven naar een optimale combinatie (vgl. 
Kankantri 1980: 19 in Wirjosentono 1994). Een deel van de onderzochte 
onderneemsters heeft niet meer dan lagere school genoten, voorts is een deel 
niet in het bezit van een diploma. Door deze beperkte opleiding bezitten de 
meeste vrouwelijke ondernemers weinig vaardigheden van commerciële 
waarde. De economische activiteiten die ze ten toon spreiden zijn dan ook 
het minst betaald en bieden een geringe bestaanszekerheid. Het is waar-
schijnlijk dat er een relatie bestaat tussen de oververtegenwoordiging van 
vrouwen in de informele sector en de geringe opleiding van de onderneem-
sters. Het onderzoek toont verder aan dat zowel bij vrouwelijke als mannelij-
ke ondernemers sprake is van productieafname. De voornaamste redenen 
hiervoor zijn scherpe concurrentie, gebrek aan investeringsmiddelen, slechte 
verkoopprijs en een afnemende vraag. In de laatste drie jaar van de eerste 
helft van de jaren negentig heeft maar 8,5 procent van de vrouwelijke onder-
nemers geïnvesteerd in de onderneming tegen 30,7 procent van de mannelijk 
ondernemers (Menke & Tangali 1994).  
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Vrouwelijke ondernemers kunnen grofweg onderverdeeld worden in alleen-
staande en niet-alleenstaande vrouwen, en in modistes en niet-modistes. Eén 
van de opvallendste kenmerken is dat er relatief meer alleenstaande vrouwen 
zijn dan alleenstaande mannen. Het aandeel alleenstaande vrouwen binnen 
de groep vrouwelijke ondernemers is 37,8 procent - een aanzienlijk deel van 
deze groep is gescheiden of weduwe. Deze onderneemsters kunnen niet 
rekenen op inkomsten van een partner waardoor de economische activiteiten 
het huishouden ondersteunen. Alleenstaande vrouwen verrichten in tegen-
stelling tot niet-alleenstaande vrouwen veel activiteiten die geen werkkapitaal 
of medewerkers vereisen. Dit kan een oververtegenwoordiging van die groep 
onder de modistes verklaren (71,4 procent). 
Het grootste probleem van vrouwelijke ondernemers in Paramaribo midden 
jaren negentig is hun gebrek aan specifieke opleidingen. Bovendien hebben 
de meeste vrouwelijke ondernemers een serieus afzetprobleem. De vrouwe-
lijke ondernemers nemen daarbij minder vaak kredieten dan mannelijke on-
dernemers omdat ze vaak niet aan de voorwaarden van kredietverstrekkers 
kunnen voldoen. Opmerkelijk is dat alleenstaande vrouwelijke ondernemers 
sterker vertegenwoordigd zijn dan alleenstaande mannelijke ondernemers. 
Ondanks het ontoereikende inkomen werkt een meerderheid van de vrouwe-
lijke ondernemers in kledingateliers. Een verklaring hiervoor is de garantie 
van een aanvullend inkomen en de mogelijkheid deze arbeid te combineren 
met het huishouden. 
 
Wanneer Maris eind jaren negentig definitief is teruggekeerd naar Suriname 
en start met haar onderneming, lijkt ze een van de weinige onderneemsters 
die met kapitaal een moderne onderneming start. Later koopt ze voor een 
zachte prijs in de binnenstad een pand waar de verkoop van kinderkleding 
wordt voortgezet. Niet veel later opent ze een tweede vestiging in een win-
kelcentrum. De zaken gaan goed. Haar echtgenoot zorgt voor mooie winkel-
inrichtingen en Maris doet goede inkopen. In de loop van het verhaal veran-
dert het doel van de onderneming voor de verteller. Aanvankelijk zegt zij: ‘Ik 
wilde gewoon iets voor mezelf beginnen en ben daarom teruggegaan naar 
Nederland. Ik wilde centjes verdienen met het doel met een paar jaar terug te 
komen.’ Maris lijkt aanvankelijk zeer gesteld op het hebben van een eigen 
onderneming, maar omdat haar opa haar daarin niet steunt, gaat ze terug 
naar Nederland. De eigen zaak doet in eerste instantie denken aan een eigen 
‘plek’, die ze - naar haar gevoel - een belangrijk deel van haar leven heeft 
moeten ontberen. Het verbaast daarom niet dat later in haar verhaal wanneer 
haar kinderen ter sprake komen, zij zegt: ‘Ik vind het belangrijk dat mijn 
kinderen later een plek hebben, verder neem ik aan dat ze naar Nederland 
gaan om te studeren. Ook dat weet ik natuurlijk niet precies, want voor het-
zelfde geld zegt één de zaak over te nemen. (…) Dat is momenteel mijn erg-
ste streven.’ In andere woorden, het ondernemerschap van Maris kan goed 
begrepen worden wanneer we haar onderneming zien als een eigen ‘plek’, die 
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als gevolg van tienermoederschap alsnog verworven moet worden. Later 
wanneer Maris moeder is van twee kinderen, zien we dit verlangen terugke-
ren: ‘Nu hebben we een perceel gekocht waarop we een huisje bouwen, echt 
een eigen huisje en het is best groot zodat het later in drieën verdeeld kan 
worden. Eén deel voor ons, een deel voor mijn zoon en een deel voor mijn 
dochter.’ Naast een eigen ‘plek’ wil Maris als moeder vooral aanwezig zijn 
voor de kinderen. Aandacht en aanwezigheid staan in dit geval niet los van 
haar eigen verleden. 
Voor Maris staat haar onderneming voor een belangrijk deel in het teken van 
het verwerven van een eigen ‘plek’. Dit verlangen zit diep bij de verteller, 
ondanks de afkeuring van haar opa. Als gevolg van tienermoederschap 
brengt zij haar jeugd bij haar grootouders door. Zij houdt er goede herinne-
ringen aan over, maar mist de aandacht van haar moeder. Dit gaat op den 
duur druk uitoefenen wat transformeert in een eigen onderneming.    

Huis en plek 
In de narratieve dimensie van dit verhaal waarin de feiten en ervaringen zich 
op een specifieke wijze verhouden tot de dominante representaties van 
vrouwelijkheid, vernemen wij hoe de verteller een aandachtige moeder en 
drukbezette ondernemer is. Het plezier dat Maris heeft gehad bij haar groot-
ouders lijkt een belangrijke reden de moederrol in de opvoeding centraal te 
stellen. Maris combineert om twee redenen opvoeding met onderne-
merschap: de vestigingen kunnen in de toekomst aan de kinderen worden 
overgedragen en ze genereren inkomsten waarmee een eigen ‘plek’ kan wor-
den verwezenlijkt. 
Fictionalisering van de narratieve identiteit komt in deze vertelling tot uit-
drukking in sleutelwoorden. Kenmerkend in het verhaal van Maris is haar 
sterke behoefte zich te willen vestigen. De sleutelwoorden ‘plek’ en ‘huis’ 
worden zowel voor de publieke sfeer als de privésfeer gebruikt. 
Centraal in dit verhaal staat de verbinding tussen de binnen- en buitenwereld 
aan de hand waarvan Maris haar verlangens kan realiseren. De binnenwereld 
staat voor geborgenheid en gezelligheid met een centrale moederrol voor de 
verteller. Hierin herkennen we de sfeer van haar grootouders. Deze gebor-
genheid wordt doorkruist door het tienermoederschap, hetgeen druk gaat 
uitoefenen op de verteller en verwijst naar het tweede sleutelwoord ‘plek’. In 
de buitenwereld domineert ondernemerschap. Met een eigen onderneming is 
Maris in staat grond te kopen waarmee het ‘volle huis’ kan worden nage-
bootst. Het volle huis draagt niet alleen bij aan de gewenste geborgenheid, 
het heeft ook valkuilen waar haar vader haar op wijst: ”Je denkt toch niet dat 
ze bij jou willen wonen?” 
Meerdere betrokkenheden met de herkomstdiaspora worden door de vertel-
ler geuit. De eerste is vrij onspecifiek en klimatologisch van aard: ‘Ik voelde 
me natuurlijk heerlijk toen ik terug was, het lekkerste vind ik het warme zon-
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nige weer. Als Nederland een tropisch klimaat had, zou ik ook daar geen 
problemen hebben. Bij mij gaat het trouwens niet specifiek om Suriname, het 
gaat me om de zon.’ In de voorstelling van Suriname domineert aanvankelijk 
een heerlijke jeugd bij haar grootouders. Later in haar verhaal verandert Suri-
name tot afzetmarkt voor haar onderneming. Deze betrokkenheid speelt zich 
aanvankelijk in het onderbewuste van de verteller af. Maris: ‘Eén ding wist ik 
zeker, ik moest gewoon altijd terug.’ Een belangrijke sta-in-de-weg vormt het 
negatieve advies van haar opa een kinderdagverblijf te starten. Later verhou-
den de betrokkenheden zich passender tot de verlangens van de verteller. 
Maris: ‘We hebben drie maanden bij mijn schoonouders ingewoond, mijn 
man heeft in die periode werk gevonden bij een architectenbureau. Het be-
langrijkste vond ik een eigen huisje, want ik wilde op mezelf zijn.’ 
Hoewel Maris twee ogenschijnlijk onscheidbare voorstellingen van de her-
komstdiaspora geeft, zien we in de loop van het verhaal het accent verschui-
ven: ‘[N]a mijn zoon heb ik een dochter gehad en probeer voor de kinderen 
een zeer goede moeder te zijn. Ik wil er altijd voor de kinderen zijn, dat vind 
ik het belangrijkste. Ik heb dan wel mijn zaken, maar ik probeer bewust veel 
thuis te zijn.’ Hier is sprake van een normatieve identificatie omdat Maris 
tracht de aandacht die haar eigen moeder haar heeft onthouden, haar kinde-
ren te geven. Lastig blijft ten aanzien van het moederschap het normatieve te 
scheiden van het emotionele. Verder is Maris zelfstandig ondernemer die 
probeert met doordachte zakelijkheid de zaken te continueren. Hierbij do-
mineren de functionele en emotionele identificaties. 
In Maris haar verhaal ontdekken we meerdere route-effecten. Een eerste 
route-effect vinden we in de moderne en vooruitstrevende aanpak van haar 
onderneming. Opvallend is verder dat Maris bewust een segment in de Suri-
naamse samenleving uitkiest. Een tweede effect heeft meer betrekking op de 
privésfeer. Maris geeft in haar verhaal aan dat het ondernemerschap belang-
rijk voor haar is, maar haar kinderen mogen er niet onder lijden. We hebben 
gezien dat haar eigen jeugd op dit streven druk uitoefent, waarmee ze afstand 
neemt van de grootfamilie waarin ze is opgevoed. Haar oma krijgt hierin de 
plaats die daarbij hoort; ze wordt op zondag door de hele familie bezocht. 
 
Portret van Ruth McA. 
 
7.4 Levensverhaal  
Ik ontmoet Ruth in 2002, zij is dan drieëndertig jaar. Zij woont tijdelijk in de 
ouderlijke woning en is zeven jaar geleden teruggekeerd naar Suriname. Na 
de middelbare school en vele jaren muziekles vertrekt zij begin jaren negentig 
naar Nederland en wordt toegelaten tot het conservatorium. Na het eerste 
jaar gaat Ruth muziekpedagogiek studeren. Tijdens haar opleiding woont en 
werkt zij in Rotterdam en reist door Europa. Terug in Suriname treedt zij toe 
tot de directie van de Volksmuziekschool, later start zij een eigen muzieke-
ducatiebureau. Wanneer ik haar spreek is haar onderneming in de opbouwfa-
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se; zij organiseert optredens en geeft muzieklessen. Na dit gesprek zal ik haar 
nog vaak zien in de media. 

‘Krijg toch allemaal de klere’ 
‘Ik ben ongeveer drieëndertig jaar geleden in Latour als vierde kind geboren. 
Ik heb drie oudere broers, later kwam nog mijn jongste broertje. Een paar 
jaar daarna zijn we naar de Van Idsingastraat verhuisd en vervolgens naar 
deze woning. Dit is mijn ouderlijk huis dat mijn ouders vijfentwintig jaar 
geleden kochten. Mijn jeugd vond ik heel interessant, omdat ik vier broers 
heb die niet naar me omkeken. En mijn vader speelde met mijn moeder, dus 
ik had niemand. Ik herinner me een lied uit die tijd, het was toen erg populair 
uit de musical Ciske de Rat: “Krijg toch allemaal de klere, val voor mijn 
…”[zingt]. Dat vond ik een leuk lied omdat het paste in mijn leven. Goed, zo 
eenzaam was ik aan de andere kant ook niet omdat ik al op zevenjarige leef-
tijd op muziekles zat, op pianoles. Heel gauw was de piano mijn mati, mijn 
vriend, en dat tot ergernis van iedereen. Ik kom na school thuis, zet rijst op 
het vuur en speel in de felle zon piano. Natuurlijk brandt de rijst aan, het 
vuur gaat veel te hard. Ook speel ik piano op zondagmorgen wanneer ieder-
een slaapt. Ik heb een leuke jeugd gehad, ben sterk geworden met vier broers 
en zeer ruimdenkende ouders. Ik heb daarnaast een strakke opvoeding ge-
had, dat kwam door mijn moeder. Ze heeft nare ervaringen gehad met haar 
stiefvader en wilde mij daar voor beschermen, seksueel molest. Zo mocht ik 
nooit ergens blijven slapen of logeren. Een keer is dat met zondagsschool 
gebeurd, maar verder nooit. Ook mijn kleding was netjes: geen okselmouw-
tjes, geen half naakte toestanden of blote buik. Ik vond het geen probleem, ik 
heb me geamuseerd met mijn instrument en met heel veel boeken. Lezen is 
mijn grote hobby, en in mijn jeugd heb ik volgens mij alle boeken van mijn 
vader gelezen over filosofie en mystiek. Dat heeft me erg geboeid. Er waren 
trouwens ook huisregels als je in dit huis wilde wonen: je moest een instru-
ment bespelen, een sport beoefenen, naar zondagschool, een mulo-diploma 
halen, een rijbewijs en een typediploma. Dat heeft iedereen… dat heb ìk 
gedaan, dat waren zaken die hoorde gewoon bij onze opvoeding.  
 
We reisden vaak met het gezin naar het binnenland want mijn vader heeft 
daar als ingenieur veel jobs gehad. Daarnaast gingen we naar het buitenland, 
naar Walt Disney en naar Engeland met de Hooverspeed. Ik was een jaar of 
elf dat we met zijn zevenen op vakantie gingen, dat waren mooie jaren en 
een rijke jeugd. Los van het feit dat het strak was, had ik geen goede band 
met mijn moeder. We hadden veel ruzie omdat ik andere gedachten had over 
zaken als opvoeding, de relatie moeder-kind. We waren dan ook niet affectief 
naar elkaar toe, alleen bij jaarwisselingen wanneer je de wens uitspreekt dat je 
liever voor elkaar zult zijn. Naarmate ik ouder werd veranderde de relatie 
met mijn moeder, we hebben meer begrip voor elkaar gekregen. 
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Ik ben op verschillende scholen geweest. Eerst op de Latourschool en later 
de Vrije School182 in de Dr. Sophie Redmondstraat. Het waren andere tijden 
want er werd op die school flink gediscrimineerd. Het was een school voor 
rijkelui, er zaten niet veel Afro-Surinaamse kinderen op. Er waren duidelijk 
zichtbare vormen van discriminatie qua huidskleur, maar goed het was leer-
rijk. Vanaf mijn zevende jaar brachten mijn broers me naar muziekles. Ik was 
nog te jong alleen te gaan, later fietste ik of reisde met de bus. Muziek, maar 
ook de presentaties gaven een extra dimensie aan mijn leven. Ik had in die 
jaren geen vriendinnen die van klassieke muziek hielden, en bezocht ook 
vaak de concerten alleen. Ik was achttien toen ik mijn eerste studievisum 
aanvroeg dat twee keer werd afgewezen. In de tussentijd ben ik doorgegaan 
met mijn muziekstudie en opeens ontvingen we bericht dat ik toch een stu-
dievisum kreeg. Voor mijn auditie hebben Nederlandse muziekleraren van 
Surinaamse komaf mijn kennis flink bijgespijkerd. W. is in die periode een 
belangrijke persoon geweest, hij heeft me echt klaargestoomd. Toen ik twin-
tig was ben ik naar Nederland gegaan.  
 
Maan 
Ik zou aan het conservatorium in principe piano gaan studeren, maar had na 
een jaar ook wel door dat die keuze verkeerd was. De docenten hadden het 
eerder door, ze vonden klassieke muziek niet passen bij zwarte mensen. Dat 
was een grote persoonlijke ervaring, je bent zwart en je moet van jazz hou-
den. Ik zou onherroepelijk problemen krijgen omdat ik niet over de juiste 
achtergrond beschikte. Bovendien hield ik van meerdere muziekstijlen wat 
niet kon als je klassieke muziek studeerde, dan moest je een freak zijn. Toen 
heb ik voor muziekpedagogiek gekozen wat een veel bredere studie is.  
Tijdens het tweede studiejaar liep ik stage op een Montessorischool waar ze 
volgens mij nog nooit een zwarte leerkracht hadden gezien. Wanneer de 
leerlingen me zagen, riepen ze hysterisch: “Zwarte Piet, zwarte Piet”. Ik vond 
het bekrompen, maar in die tijd was ook net Ruud Gullit populair. Later ben 
ik me gaan realiseren dat het onwetendheid was. Na een gesprek met de 
directeur van de school ben ik gaan uitleggen dat er zwarte en witte mensen 
zijn. Kijk goed hoe ik eruit zie, neem je tijd. Na een tijdje was ik de meest 
populaire docent, hoewel er ook momenten waren dat ik erg geraakt ben. 
Ook dat was onderdeel van mijn vorming. 
Wat verder indruk op me heeft gemaakt, is de inval in mijn studentenkamer. 
Een verdieping boven mij woonde een drugsbaron, maar de politie heeft dat 
verkeerd ingeschat. Nadat ze de trap hadden afgesloten, werd mijn kamer-
deur ingeslagen met een ‘plofding’. Er kwamen mannen in kogelvrije vesten 
mijn kamertje binnen en riepen: “Handen omhoog”. Ze schrokken zelf toen 
ze mij alleen zagen en een piano. Ze hadden door dat ze een verdieping ho-

                                                 
182 Grondlegger van de Vrije School is Rudolf Steiner (1861-1925). Op deze scholen wordt lesgegeven 
vanuit het gedachtegoed van de antroposofie.  
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ger moesten, maar corrigeren zou natuurlijk niet leuk zijn. Ik ben geboeid 
afgevoerd en gefouilleerd tussen mijn benen, alsof ik daar cocaïne verstopt 
had. Een zeer traumatische ervaring waarbij ik ook gedacht heb: Is dit Hol-
land? Holland heeft altijd een grote mond over organiseren en dat niets goed 
gaat in derde wereldlanden. Ik nam ze dit zeer kwalijk, het was zeer trauma-
tisch. Een goede kennis heeft gezorgd dat ik uit het narcoticanetwerk ben 
gevoerd en schadevergoeding heb geëist. Maar ik moet absoluut niets hebben 
van politieagenten, en vond het belachelijk dat ze geen excuses aanboden. 
Uiteindelijk hadden zij een grove fout gemaakt, ze hadden mijn telefoon 
moeten afluisteren. Dat was ook een ervaring waarvan ik zeg, leerrijk.  
Tijdens mijn studie ben ik ook een paar keer gaan skiën. Een van de leukste 
keren was in Italië, ik zou eerst niet gaan want mijn moeder overleed. De 
mensen met wie ik ging, hebben toen geld bij elkaar gelegd. Het waren zes 
vrienden, allemaal blanke Nederlanders. In Italië was het leuk want daar 
hadden ze nog nooit zwarte mensen zien skiën, dat doen zwarte mensen 
namelijk niet. Uiteindelijk heb ik bijna alles gratis gehad, wat ik ook belache-
lijk vond. Ze deden ook net alsof ik van de maan kwam. Ik heb altijd gezegd, 
als ik weer naar Europa ga, is het puur voor werk. Ik heb er een leuke tijd 
gehad, maar het was om te studeren. Nadat ik mijn diploma gehaald had 
ergens de tweede week van juni, was ik de derde week terug in Suriname.  
Ik heb in Europa leuke mensen ontmoet en goede relaties gehad. Ik zou daar 
blijven wonen als ik drie keer per jaar naar de tropen kon. Een leuk huisje in 
Wassenaar zou me aanspreken, maar ik heb later gedacht, zou ik daar willen 
blijven? Absoluut niet. Nu ben ik meer dan zeven jaar terug en al meerdere 
keren in Europa geweest om projecten op te zetten. Ik zou in Europa niet 
meer willen wonen, zelfs niet voor veel geld. Gewoon omdat Suriname me 
veel voldoening geeft. Vooral wonen, want werken doe ik overal op deze 
aardbol. De voldoening die ik hier heb, is ontzettend groot hoewel het finan-
cieel verschilt met Europa. Maar het is niet alleen financieel, een land geeft je 
ook spirituele en immateriële voldoening. 
 
Verblijfsproblemen 
Toen ik vertrok, vroegen mensen waarom blijf je niet in Nederland? Ik ben 
mannen tegengekomen die met me wilden trouwen om de Nederlandse nati-
onaliteit te krijgen. Het is een cultuurtje geworden om je geboorteland te 
verlaten en naar de zogenaamde rijke landen te trekken. Dat wordt ook be-
vorderd, maar het is niets voor mij. Velen hadden grote moeite met het vin-
den van een partner waarmee ze konden trouwen, ik kon kiezen uit twee 
mannen die het zakelijk wilden regelen. Ik had er geen behoefte aan, ik heb 
een Surinaams paspoort en zal overal ter wereld met dit paspoort gaan. Ook 
heb ik ervaren dat heel veel mensen terugwillen, maar de kracht, het doorzet-
tingsvermogen, missen. Ze zijn dan eigenlijk jaloers op je en willen dat je 
daarom blijft. Mijn tijdgenoten die nog in Nederland wonen zeggen over 
zeven jaar terug te komen omdat ze net een huisje hebben gekocht. Een 



[- 235 -] 
 

vriendin is tandarts geworden en net een eigen praktijk begonnen. Ook ou-
dere mensen komen terug na hun pensionering. Wat kom je dan nog doen in 
Suriname? Aan de andere kant mag iedereen doen wat íe wil, iedereen zoekt 
een plekje waar hij zich goed voelt en dat respecteer ik. In Nederland is er 
eigenlijk niemand geweest die indruk op me heeft gemaakt, nobody, just me, 
myself and I.  
Terug in Suriname was gepland dat ik de muziekschool zou gaan doen. Ik 
ben tot de directie toegetreden en heb het twee jaar gedaan. Een leerrijke tijd, 
maar ik kon er niet optimaal functioneren vanwege de verschillen van inzicht 
over het te voeren beleid. Ik ben daarna met een aantal kennissen een pro-
fessioneel muziekbureau begonnen dat diensten verzorgd op het gebied van 
muziekeducatie. We verzorgen cursussen, workshops, lezingen, trainingen en 
managen een muziekschool voor Afro-muziek. We hebben veel uitwisselin-
gen met orkesten uit Nederland of verstrekken informatie aan kinderen 
wanneer ze een werkstukje moeten maken. Ook geven we ouders advies over 
bijvoorbeeld vioollessen. Verder doceer ik muziekpedagogische vakken en 
piano aan een instituut en ben druk met het verwerven van opdrachten. Dit 
zijn vaak projecten zoals het schrijven van bladmuziek of liedjes voor een 
musical. Mensen moeten in deze maatschappij leren dat muziekpedagogiek 
een beroep is, zoals ingenieur of arts. Vaak wordt er gedacht dat ik er nog 
een baan bij heb, en muziek is kunst voor kunstenaars. Daarom moet je veel 
jobs hebben. 
Toen ik terugkwam in Suriname had ik een woning, dus ik had geen ver-
blijfsproblemen. Eigenlijk viel ik met mijn kont in boter want mijn vader 
ving me op. Twee jaar lang heb ik gefietst van muziekschool naar muziekles 
en op mijn 27ste heb ik het plan opgevat een auto te kopen. Dat is ook ge-
beurd. Wel heb ik hard gewerkt en op niemand gewacht. En wat je niet hebt, 
moet je ook niet willen. Eigenlijk heb ik mijn hele leven al in gedachten voor 
me gezien, het speelt zich gewoon af. Het bureau moet over enige jaren ge-
renommeerd zijn in het Caribisch gebied. En als we de planning volgen, 
realiseren we dat … [trommelt een roffeltje op tafel]. 

Applaus 
Een half jaar na mijn terugkomst ben ik een interessante man tegengekomen. 
Er waren al een hele hoop interessante mannen geweest, maar nu eentje om 
het leven mee te delen. Ik was op een conferentie en moest een inleiding 
verzorgen over de relatie tussen muziek en overheid, hij zou praten over 
fotografie. Inmiddels zijn we getrouwd, een heel interessant mannetje die een 
extra dimensie geeft aan mijn dingen. Nu is gezinsuitbreiding in de planning, 
alles gaat als je niet vergeet dat je in Suriname woont. Je moet dat ook nooit 
vergelijken met andere landen. Er is een formule om in Suriname te wonen, 
zoals er ook een formule is voor Amerika. Formules over het leven in een 
land, hoe de dingen werken. Suriname heeft meerdere formules, de eerste is 
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dat de dingen die je wilt bereiken iets langer duren. Ook hebben de mensen 
niet de behoefte zich voor je in te zetten, voor je uit te sloven. Daadkracht 
en slagvaardigheid zijn daarom on-Surinaamse begrippen. Wat ook tot die 
formule behoort, is niet denken dat je dingen voor een ander doet. Jij doet 
dingen omdat jij dat leuk vindt, anders zul je teleurgesteld worden. En ver-
wacht geen applaus. Als je hiermee geen rekening houdt, moet je je biezen 
pakken en naar Nederland gaan, of een ander land uitzoeken. Zorg voor 
jezelf, zorg dat jij gewoon gelukkig bent en veel plezier hebt. 
In Nederland zijn veel dingen georganiseerd, de dingen zijn anders georgani-
seerd. Je stapt er altijd in een rijdende trein, niets is nieuw. Ik bedoel, ik geef 
les en dat hebben anderen voor mij al honderdvijftig jaar gedaan. Maar als je 
hier komt, moet je bepaalde dingen opzetten, je hebt mensen nodig die met 
je meedoen. Je hebt hier ander werk te verzetten, los van je normale werk. In 
Nederland is alles huisje, boompje, beestje. Nederland heeft een andere for-
mule van leven, de dingen worden er anders ervaren en zelfs gewaardeerd. 
Laat me dit zeggen: “Als je in een land gelukkig wilt worden, moet je een 
beetje in harmonie leven met de formules, that’s what I think.” 
 
Filosofie 
Over vijf jaar ben ik achtendertig en bezig met de opvoeding van mijn kinde-
ren. Ik denk dat ik dan iets vaker reis, volgens plan moet ik minimaal twee-
maal per jaar een grote reis maken. Met reizen bedoel ik niet op vakantie 
gaan, maar trips maken voor mijn werk. Dat is één van mijn streefpunten. 
Tegen die tijd zal ik makkelijker naar Afrika en het Midden-Oosten vliegen, 
zal mijn bureau onafhankelijker van mij opereren. Ik hoop dat het bureau 
dan zeer gerenommeerd is in de regio. Ook zal ik enige publicaties op mijn 
naam hebben, want ik ben bezig met het schrijven van Caribische bladmu-
ziek voor piano.183 Als een kind hier pianoles krijgt, oefent het alleen maar 
westerse klassieke stukken. Bob Marley heeft een paar boeken voor piano 
geschreven en er zijn jazzpianostukken, maar dat is natuurlijk niets voor een 
kind van vijf jaar. Je kunt dat kind geen Caribische melodieën of volksmelo-
dieën leren want dat is niet op papier gezet. Die methode ben ik nu aan het 
schrijven, ook omdat keyboardpiano het meest bespeelde instrument is op 
Surinaamse muziekscholen. Ik denk dat het een heel leuk boek wordt dat 
door velen zal worden gebruikt. Het wordt een aantal niveauboeken en het 
omslagontwerp voor het eerste boek ligt al bij de drukker. De kosten zitten 
natuurlijk in de publicatie en de distributie. Het wordt in het Engels geschre-
ven, omdat ik op de eerste plaats de regio wil bereiken. Het zwarte figuurtje 
op de kaft verwijst naar Afro en black, de panjistoffen verwijzen naar de kle-
derdracht van Marrons, maar worden ook gebruikt bij folkloristische activi-
                                                 
183 De verteller legt uit dat er reeds lang leerboeken met Caribische volksmuziek zijn, maar dat het de 
eerste keer is dat een Caribisch leerboek voor piano wordt uitgebracht. Natuurlijk is er geschreven Suri-
naamse volksmuziek voor trompet of blokfluit, maar een pianist kan hiervan niet spelen omdat pianomu-
ziek twee notenbalken heeft, voor iedere hand één notenbalk (vgl. De Randamie 2005). 
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teiten. Tegen de tijd dat ik achtendertig jaar ben, komt de vijftigste druk uit. 
Verder weet ik niet wat ik allemaal zal doen, I don’t know. Eigenlijk mag ik 
ook niet te ver in de toekomst kijken, ik plan als manager, maar heb ook 
geloof in de dingen nu doen. Dingen nu goed doen, is een garantie voor de 
toekomst. 
Ik heb een fantastisch besluit genomen terug te keren, heb er nooit spijt van 
gehad omdat ik met een bepaalde instelling leef. Ook de gedachte van het 
land, respect voor de natuur en de wijsheid die je hebt meegekregen. Als 
mensen op deze manier over hun land van herkomst denken, kunnen ze 
overwegen terug te keren omdat de positieve dingen van het land je vormen. 
Het is de kunst dit te respecteren en te waarderen, dan ben je gelukkigste 
mens op deze aardbol, definitely. Je hebt ergens anders niets te zoeken, je roots 
gaan waar je vandaan komt. Gewoon jezelf blijven en de dingen van jouw 
land mooi vinden en waarderen. That’s it!’ 
 
7.5 Thema’s 
Veel Afro-Surinamers vertrekken uit Suriname als gezinsmigrant, volgmi-
grant of studiemigrant. Slechts enkelen daarvan remigreren voor hun vijfen-
veertigste levensjaar. Ruth is daarom een interessante verteller. Zij vertrok 
voor studiedoeleinden naar Nederland en heeft nooit overwogen er te blij-
ven. Zij keert - als het ware - terug zonder te zijn verhuisd, daarmee is ze in 
formele zin geen remigrant. Ruth vertelt wat het betekent in een land te wo-
nen waar ‘iedereen wil blijven, maar zij wil vertrekken’. Haar vaste overtui-
ging terug te keren, heeft me overgehaald haar toe te voegen aan deze studie. 
In dit levensverhaal zijn muzikaliteit, eenzaamheid en de status van buiten-
staander voorname thema’s. Twee werelden worden daarbij gescheiden: de 
wereld van muziek en de sociale wereld. De sociale wereld is doortrokken 
van de rollen van de verteller en krijgt betekenis door het concept van de 
status van buitenstaander (Chanfrault-Duchet 2000). De wereld van muziek 
krijgt betekenis bij het overdragen van Afro-Surinaamse volksmelodieën. In 
de komende paragrafen worden deze thema’s voor het voetlicht gebracht en 
geanalyseerd naar betrokkenheden en identificaties met diaspora. 

Rijke jeugd 
 kiest al vroeg in haar leven voor muziek om eenzaamheid te verdrijven Ze is 
eenzaam omdat haar broers met elkaar spelen, en haar vader aandacht 
schenkt aan haar moeder. Wanneer Ruth zeven jaar is treedt een belangrijke 
verandering op: ‘Ja, op zeven jaar dus, toen ging ik naar muziekles. Op de 
fiets (…) mijn broers brachten me eerst naar muziekles, want ik was te jong 
om alleen te gaan. En later ging ik (…) met de bus, want toen ging ik naar de 
Volksmuziekschool.’ 
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Wij vernemen dat in huiselijke kring haar muzikale ambities niet worden 
afgewezen, hooguit hebben de gezinsleden op zondagmorgen last van haar 
pianospel. Naast privéonderwijs kon muziekonderwijs in die jaren uitsluitend 
worden gevolgd aan de Volksmuziekschool op het terrein van het CCS,184 
waar kinderen naar Europees model onderricht kregen. Nagenoeg alle mu-
ziekdocenten hadden hun opleiding in Nederland gevolgd. Momenteel is het 
muziekonderwijs niet langer beperkt tot dit instituut, 185 de meeste middelba-
re scholen hebben muziekappreciatie als verplicht vak in het curriculum op-
genomen. 
 

‘Ondanks de grote belangstelling van Afro-Surinamers voor cultuur 
moet er nog hard gewerkt worden om muziek en kunstzinnige vor-
ming in het curriculum van het onderwijs op te nemen. Op alle mid-
delbare scholen met uitzondering van het HAVO is muziekapprecia-
tie een vak. De volgende stap zou zijn om muziek op elke mulo-
school te onderwijzen. Dit betekent onder meer dat veel muziekdo-
centen moeten worden opgeleid, maar ook dat er meer muziekscho-
len moeten komen. Tastbare resultaten van deze ontwikkeling zijn er 
nog niet. De verwachting is dat die er pas over ongeveer vijf jaar zijn 
wanneer de eerste leerlingen de stap maken naar het hoger onderwijs 
en muziek willen studeren.’ (Nelson 2005). 

 
In een ander fragment vertelt Ruth dat muziekpedagogiek in Suriname nog 
niet valt onder professionele arbeid. Muziekeducatie is vooral een kunst-
vorm, waar beoefenaars een betaalde baan naast moeten hebben. Het beroep 
opvatten als onbetaalde arbeid heeft onherroepelijk invloed op de status 
ervan. Het is dan ook niet vreemd dat Ruth ter vergelijking twee beroepen 
noemt die in hoog aanzien staan: ingenieur en arts. Hoewel zij nog weinig 
erkenning krijgt voor haar beroep, zijn er andere bronnen die juist het belang 
van cultuur en cultuuroverdracht benadrukken: 
  

“‘We hebben geconstateerd dat we teveel ruziën als Afrikan Sra-
nanman.186 We maken ruzies over futiliteiten. De cultuuroverdracht 
wordt geremd en daardoor wordt de jeugd geremd.” En hierin wil 
Clarke verandering helpen brengen. Hij is van oordeel dat de onwe-
tendheid over de Afro-Surinaamse cultuur voor ontzettend veel 
remmingen zorgt binnen deze groep. De hebi’s187 kunnen we weg-
maken als we kennis opdoen over onze cultuur. Met de slavernij is 
onze conceptie over wie we zijn, weggemaakt. [Clarke:] “We zijn 

                                                 
184 Cultureel Centrum Suriname (CCS) aan de Gravenstraat in Paramaribo. 
185 In maart 2006 is na vele strubbelingen de nieuwe Volksmuziekschool aan de Gravenstraat feestelijk in 
gebruik genomen.  
186 Afro-Surinamer. 
187 Problemen, bezwaren, beletsels. 
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verdwaald. We hebben alles van ons verlaten. Maar we moeten on-
derzoeken wat onze cultuur is en wie wij zijn. Daar begint het bij.”’ 
(Nelson 2005). 

 
Uit dit citaat kunnen we opmaken hoe cultuur en cultuuroverdracht bijdra-
gen aan de bewustwording en identiteitsvorming van Afro-Surinamers. Theo 
Clarke wijst op de historische relatie tussen slavernij en ontwikkeling en de 
remmende werking die gebrek aan kennis hierop hebben. Hierop kom ik 
later terug. Aansluitend heb ik nog een citaat waarin de activiteiten van een 
culturele organisatie sterk overeenkomen met de activiteiten van het muziek-
educatiebureau van Ruth. Hiermee wil ik duidelijk maken hoe culturele acti-
viteiten bijdragen aan de zichtbaarheid en identiteitsvorming van de Afro-
Surinaamse groep in de herkomstsamenleving. Aan het woord is directeur 
Baarn over de geschiedenis en activiteiten van Naks: 
 

‘Daarnaast denk ik dat binnen de Afro-Surinaamse cultuur de vrou-
wen bewuste cultuur-dragers zijn. Als iets tegen de vlakte gaat, zijn 
het de vrouwen die het weer opbouwen. (…) In 1995 kreeg Naks 
van het Prins Bernhardfonds een gift: instrumenten. Die gaven we 
aan een groep jongens, onder voorwaarde dat zij zich zouden scho-
len en iets blijvends neerzetten voor de nieuwe generatie. Hieruit 
ontstond Naks Kaseko Loco, momenteel een van de meest populai-
re bands. Zij maken kawina muziek, van modern tot traditioneel. 
Het blijvends dat ze hebben neergezet is de muziekschool Mi Agida, 
voor Surinaamse folkloristische muziek. (…) Baarn: “En het mooie 
is dat Kaseko Loco zo goed loopt, dat de jongens zelf instrumenten 
hebben kunnen kopen, en de instrumenten die ze kregen uit het 
fonds, aan de muziekschool hebben gegeven.” Dat Naks zich in de 
eerste plaats op jongeren is gaan richten, betekende niet dat ze de 
ouderen hebben laten zitten. Volgens Baarn zijn de ouderen juist 
van heel groot belang voor Naks. Er is een wisselwerking tussen 
jongeren en ouderen ontstaan. Baarn: “Wij eisen van de jongeren dat 
wanneer ze iets naar buiten toe presenteren, bijvoorbeeld zang, 
odo’s188 of dracht, ze eerst de achtergronden hebben onderzocht. En 
dat kunnen ze het beste doen bij senioren, want die hebben de ken-
nis in huis. Als je geaccepteerd wilt worden, moet jij zeker de achter-
gronden kennen van wat je uitdraagt. De jeugd viel een beetje buiten 

                                                 
188 Een voorbeeld van een odo is: “Juf, voor de verkiezingen is het volk zoveel beloofd. Zullen al die 
nieuwe volksvertegenwoordigers hun woord houden?” Deze vraag komt van Jessica. Het wordt druk in 
de klas. De kinderen willen allemaal hun mening geven of antwoorden op de vraag van Jessica. De juf 
luistert, vangt hier en daar wat op en zegt als het rustiger is geworden: “Te yu kenki tip-tip gi su-su, poti 
na tip-tip pe yu kan si den.” Letterlijk: Als je de tip-tip (houten klomp) wisselt voor de schoen, moet de 
tip-tip niet ver worden weggezet. Voor de assembleeleden betekent dit: Denk aan de kiezers die ervoor 
gezorgd hebben dat u nu in de DNA zit. Behartig hun belangen! (dWT 30 juni 2005: C1).  
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deze groep. Daarvoor hebben we opgericht Kriyoro Pikin.189 Dat is 
voor jeugdigen tot en met 14 jaar. We onderrichten ze in alle facet-
ten van cultuur, maar we gebruiken vooral podiumkunsten voor 
communicatie.” Het is een zeer vooruitstrevende groep die in 2001 
bij een culturele uitwisseling het ‘Bigi Brasa Project Suriname’ in 
Nederland mocht vertegenwoordigen. Een jaar later bracht de groep 
een cd uit met Afro-Surinaamse en Afrikaanse liederen. Akuba is de 
vrouwengroep van Naks. Zij werd in 1997 opgericht met als belang-
rijkste doel zichzelf economisch weerbaarder te maken. Baarn: “Zo-
als bijvoorbeeld het maken van bouwstenen en het kotomisi service 
project. Hiermee is de koto190 tot een economisch project voor Suri-
naamse vrouwen gemaakt. De koto’s worden gepresenteerd tijdens 
toeristische attracties. Dat is ook iets dat meegroeit met de volgende 
generatie. Het is al ingeslagen, en er komen al bestellingen binnen.”’ 
(Groenendijk 2004). 

 
Wij vernemen uit het verhaal van Ruth verschillende keren hoe alleen zij zich 
heeft gevoeld in haar jeugd. Verder werkt haar vader geregeld in het binnen-
land, hij is daarom lange perioden van huis. Muziek en boeken worden daar-
om noodgedwongen haar grootste hobby. Verder bezoekt Ruth klassieke 
concerten alleen, geen vriendin die met haar mee wil. Na een intensieve 
voorbereiding wordt Ruth toegelaten tot het conservatorium, waar zij op-
nieuw wordt geconfronteerd met uitsluiting. 
Hoewel het een optelsom is van ervaringen die tot eenzaamheid en ver-
vreemding hebben geleid, blijft in haar verhaal overeind dat de verteller 
trouw blijft aan haar interesse voor muziek. Dit verwijst naar de essentie van 
de opmerking van Theo Clarke, waar hij van oordeel is dat vooral ver-
dwaaldheid verwijdering van de eigen cultuur teweeg heeft gebracht. Ruth is 
‘tussen culturen’ opgevoed en heeft muziekonderricht genoten dat op Euro-
pese leest is geschoeid. In Nederland wordt zij op het conservatorium als een 
‘zwarte’ student gezien, die ongeschikt is voor de klassieke opleiding en van 
jazz moet houden. Clarke: ‘Met de slavernij is onze conceptie over wie we 
zijn, weggemaakt. We zijn verdwaald.’ (Nelson 2005). Wanneer Ruth bij 
terugkomst in Suriname muziekonderricht wil gaan geven waarin zij haar 
eigen inzichten kwijt kan, stuit dit op verzet. Dit leidt tot verschillen van 
inzicht over het te voeren beleid, waarop Ruth start met een eigen muzieke-
ducatiebureau. Belangrijk hierbij is dat zij haar Afro-Surinaamse ‘roots’ als 
uitgangspunt neemt. Eenzaamheid en verdwaaldheid lijken daarin verdiscon-
teerd en hebben geleid tot het zoeken naar een eigen conceptie via muziek.191 
Dit tracht de verteller over te brengen op de Afro-Surinaamse groep. 
                                                 
189 Creools kind. 
190 Rok uit Creoolse klederdracht. 
191 Over de ontstaansgeschiedenis van verschillende Afro-Surinaamse muziekstijlen is weinig bekend. Wel 
is komen vast te staan dat Creoolse muziekelementen bevat uit verschillende Europese en Afrikaanse 
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Eenzaamheid en afstand 
In de narratieve dimensie van dit levensverhaal waarin de opvolging van 
feiten en ervaringen zich op een specifieke wijze verhouden tot dominante 
representaties van vrouwelijkheid, ligt het accent op autonomie. Deze bete-
kenis van vrouwelijkheid komt vooral tot uitdrukking in de eigenzinnige 
wijze waarop de verteller muziekstijlen overdraagt. Voorts wendt de vertel-
ster haar professionele en autonome houding aan voor nieuwe vormen van 
muziekeducatie en draagt daarmee tevens bij aan bewustwording en identi-
teitsvorming van Afro-Surinamers. 
Fictionalisering van het zelf als tweede dimensie van de narratieve identiteit 
komt in dit levensverhaal tot uiting in het sleutelwoord leerrijk. De verteller 
gebruikt leerrijk wanneer sprake is van verontwaardiging en boosheid, vaak 
gevolgd door een kritisch oordeel. Ruth: ‘Eerst op de Latourschool en later 
de Vrije School in de Dr. Sophie Redmondstraat. Het waren andere tijden, 
want er werd op die school flink gediscrimineerd. Het was een school voor 
rijkelui en er zaten niet veel Afro-Surinaamse kinderen op. Er waren duidelijk 
zichtbare vormen van discriminatie qua huidskleur, maar goed het was leer-
rijk.’ Wanneer dit keyword wordt gebruikt, ervaart Ruth veelal een conflict met 
haar omgeving en domineren gevoelens van boosheid, verontwaardiging en 
verdwaaldheid. 
Ruth bezoekt in de jaren tachtig van de vorige eeuw de Vrije School. Dit is 
het decennium waarin Suriname een revolutie ondervindt en het economisch 
zeer slecht gaat met het land. Niet ondenkbeeldig is dat een groot deel van 
de middenklasse Afro-Surinamers in deze tijd niet de financiële middelen 
heeft hun kinderen naar deze school te sturen. Waarschijnlijk vormt deze 
groep een minderheid op die school waardoor zij wordt gediscrimineerd. 
Opmerkelijk is wel dat de docenten blijkbaar niet ingrijpen. In het tweede 
fragment is Ruth in Nederland wanneer agenten met kogelvrije vesten haar 
studentenkamer binnenvallen. Ze zien een meisje en een piano. Haar boos-

                                                                                                               
culturele en religieuze stromingen. Zo is bijvoorbeeld de invloed van de Ashanti die woonachtig waren 
aan de Goudkust - het huidige Ghana - het sterkst aanwezig in nagenoeg alle facetten van de Afro-
Surinaamse kunst, cultuur en religie. Veel gerechten, houtsnijwerk maar ook de dyukabangi - het nationaal 
symbool van Ghana - herinnert nog altijd aan de Goudkust. Kawina is een traditionele Afro-Surinaamse 
muziekvorm die nog geregeld in Paramaribo te beluisteren is. Kawina leidt een bijzonder bestaan. Deze 
muziekstroming is niet in de periode van slavernij ontstaan en verdwijnt met regelmaat uit de belangstel-
ling om vervolgens als een feniks uit haar as te verrijzen. De vaak gerevitaliseerde muziek gaat dan weer 
geruime tijd mee. In de jaren zestig van de vorige eeuw verwerd kawina tot folklore, en was veelal buiten 
het Afro-Surinaamse muziekcentrum Naks alleen nog in de verre omtrek van Paramaribo te horen. Over 
de herkomst van kaseko - zowel de naam als de muziek - doen vele verhalen de ronde. Het is goed moge-
lijk dat dit genre uit Frans-Gyuana afkomstig is omdat dit woord in veel Franse geschriften veelvuldig 
voorkomt. Kaseko wordt wel verklaard als samentrekking van casse le corps, hetgeen breek het lichaam 
betekent. Een andere verklaring is dat het woord uit het Ashanti komt, en vroeger als kaiso werd geschre-
ven. De laatste vijf decennia hebben een grote variatie aan Afro-Surinaamse muziekstijlen opgeleverd. 
Gemigreerde Surinaamse jongeren zijn gaan experimenteren - veelal uit onvrede met het bestaande aan-
bod - en hebben inspiratie geput door de eigen muziek te combineren met andere muziekstijlen. Zo werd 
onder meer de Amerikaanse jazz gefuseerd met kaseko, later met kawina en winti. Het resultaat is genoeg-
zaam bekend onder de namen Suri-jazz en Paramaribop (Weltak 2000). 
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heid en verontwaardiging richt zich vooral op de Hollandse betweterigheid 
en arrogantie. De relatie die Ruth onderhoudt met deze publieke sfeer ken-
merkt zich door aantrekkende en afstotende bewegingen. Isolement wisselt 
zich af met boosheid, leerrijk is hier het verbindende woord. Omdat deze 
relatie met de publieke sfeer zich meerdere keren herhaalt, bespeur ik hier-
achter het concept van de status van buitenstaander (Chanfrault-Duchet 
2000). Dit concept is nauw verwant met het concept van ‘de buitenstaander 
binnen’ waarmee de positie van zwarte vrouwelijke wetenschappers in een 
door witte mannen gedomineerde discipline kan worden beschreven (Hill 
Collins 1986). Zwarte feministische wetenschappers en andere marginale 
intellectuelen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan hun vakgebied om-
dat zij andere visies op de werkelijkheid hebben, die veelal versluierd of ver-
draaid worden in meer orthodoxe benaderingen (Wekker 1994). Op soortge-
lijke wijze moeten wij de reacties van Ruth beoordelen. Juist in confrontatie 
met de publieke sfeer vernemen wij hoe Ruth rigiditeit ervaart in de beoorde-
ling van alledaagse zaken, dat min of meer leidt tot een afwerende houding 
tegen de Nederlandse samenleving. Deze houding gaat niet alleen gepaard 
met boosheid en verzet, ook is sprake van distantie en kritiek. Het keyword 
leerrijk is tevens een connotatiesysteem. Het doorkruist het hele verhaal en is 
zowel een collectieve realiteit als een individuele realiteit. Eerder zagen wij 
Clarke wijzen op de historische relatie tussen slavernij en ontwikkeling, en de 
remmingen die verlatenheid en verdwaaldheid hierop hebben. Het behoeft 
weinig toelichting om de overeenkomst te zien tussen deze verdwaaldheid en 
de desoriëntatie van Ruth in Nederland. 
De verteller drukt onder andere betrokkenheden met de herkomstdiaspora 
uit in de vorm van formules. Een formule in deze betekenis is een verzame-
ling richtlijnen die gelden voor een land. Ruth meent dat ieder land zulke 
richtlijnen heeft, ook is het verstandig je aan die richtlijnen te houden. Ruth: 
‘Er is een formule om in Suriname te wonen, zoals er ook een formule is 
voor Amerika. Formules over het leven in een land, hoe de dingen werken. 
Suriname heeft meerdere formules, de eerste is dat de dingen die je wilt be-
reiken iets langer duren.’ In andere woorden, Suriname is in haar jeugd een 
groot muzieklokaal met een apart leeshoekje. Hier ligt wel de bron van wat 
later verdwaaldheid zal gaan heten. Gedurende haar studietijd aan het con-
servatorium reist Ruth door Europa en beleeft leuke tijden: ‘Uiteindelijk heb 
ik bijna alles gratis gehad, wat ik ook belachelijk vond. Ze deden ook net 
alsof ik van de maan kwam.’ Haar uitspraken over Nederland en Suriname 
worden tegen het einde van haar studie nadrukkelijker. Ruth: ’Gewoon om-
dat Suriname me veel voldoening geeft. Vooral wonen, want werken doe ik 
overal op deze aardbol. De voldoening die ik hier heb, is ontzettend groot 
hoewel het financieel verschilt met Europa.’ De vestigingsdiaspora wordt 
voorgesteld als een rijdende trein, waarmee de verteller bedoelt dat alles in 
Nederland in ontwikkeling is. Suriname is ten opzichte van Nederland in de 
ogen van de verteller een onontgonnen gebied, waar je naast je professionele 
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arbeid andere zaken ter hand moet nemen om je doelen te realiseren. Vooral 
in het tweede deel van haar levensverhaal - wanneer de verteller terug is uit 
Nederland - zien wij de voorstelling van Suriname veranderen. Haar bijdrage 
wordt dan specifieker als gevolg van haar verdwaaldheid. Ruth pakt op wat 
Clarke kernachtig heeft samengevat: ‘We zijn verdwaald. We hebben alles 
van ons verlaten. Maar we moeten onderzoeken wat onze cultuur is en wie 
wij zijn. Daar begint het bij.’ In het laatste deel van haar levensverhaal komen 
de verlangens van de verteller naar voren wanneer zij spreekt over de nabije 
toekomst en gezinsplanning. Ruth: ‘Over vijf jaar ben ik achtendertig en 
bezig met de opvoeding van mijn kinderen. Ik denk dat ik dan iets vaker reis, 
volgens plan moet ik minimaal tweemaal per jaar een grote reis maken. Met 
reizen bedoel ik niet op vakantie gaan, maar trips maken voor mijn werk. Dat 
is één van mijn streefpunten.’ 
De identificaties van Ruth zijn vaak een gevolg van haar verblijf in Neder-
land en zowel functioneel als normatief van aard. Ten aanzien van haar te-
rugkeer is Ruth emotioneel wanneer zij zegt: ‘Ik heb een fantastisch besluit 
genomen terug te keren, heb er nooit spijt van gehad omdat ik met een be-
paalde instelling leef.’ Waar het muziekpedagogiek betreft zien we niet alleen 
functionele identificaties, er is bijvoorbeeld sprake van normatieve identifica-
tie wanneer Ruth in haar nieuwe methode kinderen kennis wil laten maken 
met hun afkomst. De identificaties met Nederland zijn veelal normatief om-
dat Ruth over meerdere zaken kritisch is. Ruth: ‘Maar ik moet absoluut niets 
hebben van politieagenten, en vond het belachelijk dat ze geen excuses aan-
boden. Uiteindelijk hadden zij een grove fout gemaakt, ze hadden mijn tele-
foon moeten afluisteren.’ Wel vernemen we functionele identificaties als 
Ruth over haar eigen bureau praat in de nabije toekomst: ‘Tegen die tijd zal 
ik makkelijker naar Afrika en het Midden-Oosten vliegen, zal mijn bureau 
onafhankelijker van mij opereren. Ik hoop dat het bureau dan zeer gere-
nommeerd is in de regio.’ 
In het verhaal van Ruth ontdekken we meerdere route-effecten. Na intensief 
studeren wordt Ruth toegelaten tot het conservatorium, waar docenten haar 
vertellen dat een klassieke opleiding niet past bij ‘zwarte’ mensen. Met de 
keuze voor muziekpedagogiek zien we het accent in haar carrière verschui-
ven: een carrière als pianist wijzigt in muziekeducatie en bewustwording van 
de eigen (groeps)identiteit. In deze fase van haar leven merkt Ruth hoe zij 
tussen culturen is opgevoed. Terug in Suriname kan zij haar inzichten moei-
lijk overdragen. Een eerste route-effect is het starten met een muziekeduca-
tiebureau, waarin een westerse oriëntatie wordt ingeruild voor een Caribische 
oriëntatie. Verder worden er nadrukkelijk verbanden gelegd tussen muziek, 
cultuur en identiteit. Een tweede effect heeft meer betrekking op de persoon 
van de verteller. Door haar lange verblijf in Nederland heeft zij meegemaakt 
hoe daar zaken geregeld worden. Ruth heeft ingezien dat cultuuruitingen en -
voorstellingen wijsheden in zich dragen die mensen vormen. Met haar ver-
blijf in Nederland is zij haar ‘roots’ gaan (her)waarderen en heeft deze ver-
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taald naar een professionele activiteit. Het tweede effect leidt ertoe dat Ruth 
de rol van leraar en buitenstaander is gaan aannemen en gaan combineren. 
Niet vergeten mag worden dat isolement de oorsprong is van de status van 
buitenstaander, en dat aan de positie van leraar eveneens een culturele uitslui-
ting ten grondslag ligt: ‘klassieke muziek past niet bij ‘zwarte’ mensen’. Ruth 
overwint deze verdwaaldheid door wegbereider te worden en voor de groep 
Afro-Surinamers muzikale oplossingen te bieden. 

Portret van Quartney P. 

7.6 levensverhaal 
Quartney (1967) woont op een centraal punt in Paramaribo-Noord, ik ken 
haar woonomgeving goed. Getroffen door tropische onweersbuien rijd ik 
geregeld drijfnat haar erf op en moet letterlijk uitdruipen onder een afdakje. 
Iedere keer weer biedt ze mij vriendelijk handdoeken aan. Quartney is een 
rijzige vrouw, getrouwd, twee kinderen en woont in een mooie Bruynzeel-
woning op neuten.192 Op zeer jonge leeftijd is zij met haar moeder en broer-
tje vertrokken naar Nederland. Haar ouders waren net gescheiden, haar 
moeder dacht in Nederland een betere toekomst op te bouwen. Direct na de 
middelbare school gaat Quartney werken en maakt promotie. Zij krijgt een 
dochter met wie zij Paramaribo bezoekt. Quartney gaat later in haar leven 
samenwonen, in dezelfde periode overlijdt haar grootvader. Kort na de ge-
boorte van haar tweede kind, vestigt het gezin zich in Paramaribo. Het is dan 
1995. 

Soeurs 
‘Ik ben in Suriname geboren en heb hier tot de eerste klas op school gezeten. 
Het was de Bernadetteschool193 waar we allemaal in rijen moesten zitten en 
waar strenge soeurs194 de dienst uitmaakten. Verder weet ik nog dat we in de 
buurt van de school woonden, meer kan ik me niet herinneren omdat ik zes 
was. Ik weet nog dat ik woonde bij mijn vader en moeder, maar al snel ver-
huisden we naar Nederland, nog net voor de onafhankelijkheid.195 Mijn 
moeder heeft me later wel verteld dat ze me op een stoepje liet zitten om een 
boodschap te doen en wanneer ze dan terugkwam, zat ik nog steeds op dat-
zelfde stoepje. Ik kan me ook herinneren dat mijn opa op Uitvlugt196 woon-
de, daar hebben we een tijdje ingewoond. Toen ik de eerste keer terugkwam 
naar Suriname, heb ik het huis kunnen terugvinden, ik herkende zelfs be-
paalde gebouwen in de omgeving. Maar hier heb ik niet echt mijn jeugd be-

                                                 
192 Betonnen of bakstenen verhogingen van ongeveer dertig centimeter die het huis ondersteunen.  
193 Sint Bernadetteschool, Boterbloemstraat 8, Paramaribo. 
194 Surinaams-Nederlands voor zusters. Soeurs waren voornamelijk Nederlandse nonnen die als verpleeg-
kundige of onderwijzeres werkzaam waren (zie Eindnoten hoofdstuk 7). 
195 1975. 
196 Een wijk in Paramaribo. 
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leefd. Later ben ik erachter gekomen waarom we zijn vertrokken. Mijn ou-
ders zijn gaan scheiden en dat was een hele toestand, waardoor mijn moeder 
met ons is vertrokken. Mijn broertje was toen net een jaar oud. In Nederland 
zijn we bij een tante terechtgekomen, een zus van mijn moeder. Die opvang 
verliep goed en we hebben een prettige tijd gehad. Natuurlijk heb ik in het 
begin gevraagd wat een lift was, dat kende ik niet. Ook woonden we tien 
hoog in een flat. Ik weet nog dat we een wasi197 deden voordat we vertrok-
ken, bij opa in huis. Ik was erbij en heb het ook gedaan, daaruit begreep ik 
later dat we naar Nederland vertrokken. 

Verhollandst 
De school in Zoetermeer was aan de achterkant van onze flat, dus ik had het 
erg gemakkelijk. Mijn moeder is de eerste tijd opgevangen door haar zus, ze 
had nog geen overzicht. Uiteindelijk zijn mijn tante en oom verhuisd naar 
een eengezinswoning, kregen wij de flat. We hebben er jaren gewoond en 
gezien hoe Zoetermeer werd volgebouwd. Ik heb de lagere school doorlopen 
en veel dingen uitgehaald, maar Surinaamse kinderen zaten niet bij mij in de 
klas. In het begin vonden ze mijn spraak raar, die was nog Surinaams. Op 
een gegeven moment ben ik verhollandst, aan alle dingen gaan meedoen. Ik 
kan me nog herinneren dat ik de langste van de klas was, een vreemde ge-
dachte.  
Ik was een middelmatige leerling, mijn dochter is veel beter dan ik. Ook ben 
ik een keertje voorwaardelijk overgegaan, maar heb het toch gehaald. Ik heb 
leuke meesters en juffen gehad en was erg behulpzaam. Alleen het contact 
met het schoolhoofd was minder. Ik kon het niet zo goed met hem vinden, 
hij waarschijnlijk ook niet met mij. Ook bleven we over en namen brood 
mee. Ik was één met die gemeenschap en heb nooit het idee gehad dat ik 
Surinamer was, dat ik donker gekleurd was. Ik kon er zelfs moeilijk mee 
omgaan, omdat ik discriminatie niet heb meegemaakt. Het klinkt raar, maar 
ik kan me niet herinneren dat ik ben uitgesloten. Iedereen speelde met ieder-
een, dat was waar ik ben opgegroeid. Ik vond de Bijlmer dan ook heel ty-
pisch: luidruchtig en die flats zaten vol Surinamers. Mijn ogen gingen open, 
ik dacht wat is dit? Ik kan me nog goed herinneren dat we er naartoe gingen, 
ze gedroegen zich ook anders dan ik gewend was, ik was gewend met Neder-
landse kinderen om te gaan. Achteraf begreep ik dat de dingen die ze deden 
Surinaamse dingen waren, vandaar dat ze me soms nog te Hollands vinden. 

Slaapoma 
Mijn moeder heeft gewerkt als schoonmaakster, we hielpen haar hoe klein 
we waren. Zij gaf de opdracht en wij maakten dan de prullenbakken leeg. 
Mijn broertje deed mee, maar was nog te klein. Ze maakte een school schoon 

                                                 
197 Een wasi (spreek uit: wassi) is een rituele reiniging door middel van een kruidenbad. 
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en in de vakanties hielpen we haar, ze deed dan de grote schoonmaak. Op 
een gegeven moment is ze in de verpleging gaan werken, vanaf dat moment 
is ze nachtdiensten gaan draaien. Ze heeft me weleens verteld wanneer mijn 
broertje ’s morgens wilde spelen, zij wilde slapen. Dus dan werkte ze in de 
nacht en maakte overdag de school schoon. Dat kon ze volhouden omdat de 
nachtdiensten zeven dagen op en zeven dagen af waren. Ook had ze een 
band met die leerkrachten van school, ik kan me nog herinneren dat ze alle-
maal waren uitgenodigd om roti te eten. Dat is typisch mijn moeder, mensen 
uitnodigen en gezelligheid om je heen organiseren. 
Mijn moeder heeft in Suriname een verpleegopleiding gevolgd, maar die 
werd in Nederland niet erkend. Ze heeft hier met couveuses gewerkt en me-
dicijnen uitgedeeld, maar dat werd niet geaccepteerd. Daarom is ze de be-
jaardenopleiding gaan volgen en heeft dat vak tot haar pensioen uitgeoefend. 
Ik had in die jaren een vriendin op de lagere school en die had een oma. 
Toen mijn moeder nachtdiensten ging draaien, wilden we niet alleen thuis 
zijn. We hebben toen voorgesteld die oma met ons te laten slapen. Met tus-
senpozen kwam ze zeven nachten slapen, en in de morgen bracht mijn moe-
der haar weer thuis. Zelfs toen we al op de mulo zaten, kwam die oma nog af 
en toe een weekend slapen. Het was een erg lieve vrouw en ik ben vriendin-
nen geworden met haar kleindochters. Toen mijn moeder in 1976 naar Suri-
name ging voor het regelen van zaken, hebben we weer bij haar gelogeerd.  

Mix-type 
De mavo was verder van huis dan de lagere school, maar het was ook niets 
bijzonders. Ik kon wel goed meekomen met de kinderen, maar je had van die 
kliekjes. Ik paste me aan bij de groep dat de sufferds waren, ik hield ook niet 
van dat geweldige gedoe. Wel, er was een scheiding tussen de sufferds en de 
stoere gasten van de school. Op een kamp mengde zich dat, maar normaal 
was het gescheiden. Ik heb er een vriendin aan over gehouden, via de mail 
hebben we nog contact. Laatst heb ik - oh nee, die is van de lagere school - 
een vriendin hier op vakantie gehad. Toen ze hoorde dat ik in Suriname 
woonde, is ze op bezoek gekomen. Ook op de mavo heb ik geen last gehad 
van discriminatie, van je bent zwart ofzo? Wel hadden we een tekenjuffrouw 
uit Suriname, dat vond ik frappant omdat ze niet echt Creools was. Ze was 
een mix-type. Ik kon het goed met haar vinden, het was een lieve vrouw. 
Misschien was er toch sprake van een beetje herkenning, ze kwam uit Suri-
name en was een mix-type met glad haar en een lichte kleur. In die tijd had ik 
geen voorbeeldfiguren, ik leefde mijn eigen leven. Ik liep gewoon de mavo 
door en dan opeens was er de vraag: wat je wil worden? 

Typekamer 
Ik wist niet wat ik wilde worden, en ben daarom maar kapster geworden. Na 
die opleiding ben ik gaan solliciteren bij een kapper die me tien gulden per 
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uur wilde betalen. Als ik echter bij hem in dienst kwam, zou ik de helft krij-
gen. Ik dacht, daar begin ik niet aan. Op één of andere manier ben ik bij 
gemeente A. terechtgekomen, waar me een omscholing werd aangeboden. Ik 
ben Schoevers gaan doen wat voor me werd betaald en dat ik moest terugbe-
talen. Mijn eerste baan was een vakantiejob als receptioniste bij N., dat beviel 
me echt. Ik ben langzaam het arbeidsproces ingerold, uiteindelijk kreeg ik 
een vaste baan. Ik ben opgeklommen van typiste, via het ondersteunen van 
een afdeling naar secretariaatsmedewerkster. Dat laatste was niet leuk, mijn 
collega en ik zijn gelijk aangenomen, alleen zij had havo en ik had mavo. We 
zaten samen op de typekamer en er kwam een plaatsje vrij op het directiese-
cretariaat. Zij werd uitgekozen en ik moest haar ondersteunen. Maar als ik 
niks te doen had, ging ik gewoon de krant lezen want ik ga niet om werk 
vragen. Daar maakte ze een opmerking over en vond dat ik niet wilde wer-
ken. Verder was ze negatief, toen dacht ik, dit is niet leuk meer. Wanneer je 
wilt dat ik het goed doe, moet je me duidelijke richtlijnen geven. Bovendien 
zat ik er maar een halve dag, dan kom je ook niet echt in dat werk. Bij mijn 
nieuwe werkgever moest iemand me inwerken die al een job deed voor twee 
mensen. Geestelijk kon ze dat niet aan, ze moest mij inwerken en een ander. 
Op een gegeven moment ging ze dat afreageren, ze veranderde als een blad 
aan de boom. Later heeft ze me gezegd dat ze het niet kon bolwerken, ook 
was ik te zelfverzekerd. Uiteindelijk heeft iemand anders die baan gekregen. 
Wanneer je in Nederland gaat werken, merk je afstand omdat je donker bent. 
Ik werkte op de typekamer en daar keek iedereen naar me. Ze hebben er 
natuurlijk moeite mee dat je komt want zij zijn on-the-go. Ik doe wel alles snel-
ler, maar kom net kijken. Ik weet niet of je het acceptatie mag noemen, maar 
naderhand is me pas duidelijk geworden dat mensen het niet appreciëren als 
je niet over jezelf praat. Mijn terughoudendheid, daar konden ze niet tegen. 
En Hollanders willen alles van je weten, terwijl ik iets had van, dat gaat je 
niets aan. In Suriname heb ik pas geleerd om amicaal te doen, in Nederland 
kom je om te werken. Je werk moet goed zijn en dat heb ik gedaan. Nadat 
mijn dochter is geboren, heb ik een half jaar thuis gezeten en gesolliciteerd. 
Op een gegeven moment kwamen de muren op me af, ik was een klein kind 
helemaal niet gewend. In die tijd is mijn moeder gek van me geworden. 

Gezondheidsdienst 
Na een half jaar solliciteren kreeg ik leuk werk bij de Gezondheidsdienst. 
Daar werd meer geaccepteerd dat ik niet snel op de voorgrond trad, hoewel 
dat veranderde toen ik een collega kreeg die ook getrouwd was met een Suri-
namer. We konden het goed vinden, ik bleef maar praten met dat kind. Ook 
zijn we een dagje uit geweest met de afdeling, en als we uit zijn, ben ik heel 
anders. Een collega maakte er nog een opmerking over, ze wist niet dat ik 
zo’n babbelaar kon zijn. Ik heb mezelf daardoor leren kennen en gezien dat 
ik heel strak kon zijn.  
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Mijn cheffin was een aardige dame, ook degene met wie zij weer werkte. We 
stelden ziektedossiers van leerkrachten samen en het hoofd van de afdeling 
vertelde vaak dat ze wist wanneer een dossier van mij was, dan zaten alle 
stukken er altijd in. In het begin had ik moeite het tempo bij te houden want 
om vier uur moest je bak schoon zijn. Dat was het motto van mijn chef. Ze 
had me al een paar dagen gade geslagen en gezien dat ik het werk niet aan-
kon. Toen heeft ze me gezegd dat mijn bak om vier uur leeg moest zijn. Ik 
vond het eigenlijk een schande op mijn vingers getikt te worden, vanaf dat 
moment ben ik anders gaan werken. Ik ben tempo gaan maken en toen we 
verhuisden naar het nieuwe gebouw, was ze heel tevreden.  
Op de valreep van mijn terugkeer naar Suriname kwam mijn zoon ter wereld. 
Tijdens mijn zwangerschap ben ik naar de bedrijfsarts gegaan want het was 
gebruik om de verwerkte dossiers op de grond te gooien. Ik gooide ze ook 
op de grond, maar kon ze met mijn buik niet meer oprapen. Ik ging naar de 
bedrijfsarts en vroeg om halve dagen, het was te zwaar en ik wilde geen hulp 
vragen. Toen de dokter mijn verzoek had goedgekeurd, ben ik die ochtend 
gewoon gaan werken en heb gewacht tot mijn chef terug was van de verga-
dering. Ik wilde haar eerst informeren voordat ik het mijn collega’s vertelde.  
Op een gegeven moment kwam er een Creools meisje in de groep. Haar 
bureau stond precies tegenover dat van mij, ik vond het een naar kind. Ik 
ben niet echt bigi fasi198 - ik houd ervan als je gewoon jezelf bent, vooral niet 
te veel zeuren. Zij had een air over zich, ik kon er niet goed tegen. Ze straal-
de altijd iets negatiefs uit, en ik houd niet van afkraken. Toen kwam ze op 
een dag met een enorm dik oog op haar werk en ik dacht, oh mijn gunst, wat 
een schande voor een Surinaamse vrouw. Het verhaal dat ze afstak ging over 
een wilde vechtpartij met een vreemde man. Ik dacht bij mezelf, dat je je op 
deze manier laat kennen tussen alleen maar blanke vrouwen.  

Huidige man 
In 1990 leerde ik mijn huidige man kennen en in december van dat jaar zou-
den mijn dochter en ik naar Suriname op vakantie gaan. Mijn man199 was 
toen nog een kennis van me, we belden over en weer. Op een gegeven mo-
ment zegt hij: “Ik kom ook.” Op tweede kerstdag is hij gekomen voor vier 
weken. We hebben een leuke tijd gehad, maar voor hem was alles nieuw. 
Terug in Nederland zijn we gaan samenwonen, het is de periode dat mijn 
grootvader is overleden. Het viel ons zwaar, en heeft ruzie gebracht tussen 
mijn moeder en mij. Ze was erg ontstemd over de vraag of ik mee moest 
naar Suriname. Uiteindelijk heb ik niet gereageerd, zoals ik had willen reage-
ren. In ieder geval, toen is het gaan spelen.200 Mijn echtgenoot is me ook 
gaan vragen, wil je niet terug naar Suriname? Het bleef lang cirkelen in mijn 

                                                 
198 Hoogmoedig, aanstellerig. 
199 Omdat deze echtgenoot bij het gesprek aanwezig is, weet ik dat hij een bakra is. 
200 Remigratie. 
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hoofd, uiteindelijk is toch de beslissing gevallen in het jaar dat mijn opa over-
leed.  

Foto’s 
In september 1991 zijn we getrouwd en we correspondeerden ondertussen 
met mijn vader in Suriname of hij zijn perceel aan ons wilde ‘aftappen’. We 
hadden zoiets, we geven alles op, maar gaan voor een jaar. Het bord hebben 
we tijdens ons huwelijk uit de tuin gehaald, we wilden niet dat de familie zag 
dat we bezig waren met de verkoop van ons huis. We wilden het een beetje 
rustig houden.201 In januari was alles achter de rug en zaten we in ons tweede 
huis, ik was toen in verwachting van mijn zoon. Ook dat huis hebben we 
moeten verkopen en de winst stuurden we naar mijn vader in Suriname zo-
dat hij voor ons kon bouwen. We kregen foto’s van de aanbouw, ook spra-
ken we er met familie over en zo groeiden we naar de vertrekdatum toe. We 
hebben veel geld moeten sparen omdat de remigratieregeling een jaar voor 
we vertrokken, was gestopt. Wanneer je van die regeling gebruik wilde ma-
ken, kreeg je alles vergoed. Maar als je terugkwam, moest er worden terugbe-
taald. We begrepen dat dat vaak niet gebeurde, omdat je toch niet te vinden 
was. Een tante van mij is nog met die regeling gekomen, wij zijn op eigen 
kosten vertrokken. Doordat die regeling was gestopt, liep voor ons de nood 
hoog op. Je hebt je inboedel, je gezin, een jaarticket. Ook moet je geld heb-
ben, want je weet niet wat je aantreft. We hebben flink aan de touwtjes ge-
trokken en uiteindelijk alles opgezegd. We zijn gegaan, de kinderen waren 
nog jong - onze dochter was vier en onze zoon was een - toen we op twintig 
juli vertrokken. Dus met het overlijden van mijn opa is het gaan spelen, of 
we het zouden proberen. 

Loondienst 
Suriname kende ik niet. Ik weet het gebouw van Telesur202 en kan de Water-
kant vinden, maar verder reikt mijn kennis niet. Ook weet ik dat taxichauf-
feurs je belazeren, dus neem je een taxi van een centrale. Verder kende ik 
mijn familie, ik bedoel de broers en zusters van mijn vader en mijn moeder. 
Het kennen staat wel tussen aanhalingstekens, je kent ze niet echt, ik ben niet 
Surinaams opgevoed. 
Vanuit Nederland had ik al gesolliciteerd, maar de Ambassade in Amster-
dam203 scheen connecties te hebben. Een vriend van de minister kwam over 
naar Nederland, met hem heb ik een gesprek gehad. Hij stelde een andere 
job voor, pas in Suriname kreeg ik wat ik zocht. We zijn in juli van dat jaar204 
gekomen en hebben de tijd genomen het huis op orde te maken. Ik moest 

                                                 
201 Wij wilden er geen gehoor aan geven. 
202 Hoofdkantoor Telesur, Heiligenweg 14, Paramaribo. 
203 Zij bedoelt het Surinaamse consulaat in Amsterdam. 
204 1995. 
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me melden per september en ben gelijk in loondienst getreden. Na twee 
maanden kreeg ik mijn beschikking.205 Een dame die er al langer werkte, had 
nog nooit een beschikking gezien. Iedereen had me erop voorbereid dat ik de 
eerste maanden geen salaris zou ontvangen, toch kreeg ik eind september 
gewoon salaris. Intussen had ook mijn man werk gevonden, ik weet nog dat 
we samen iets van honderdvijftig verdienden. Het klinkt gek, maar we heb-
ben er echt van geleefd.  
Ik werkte zelfstandig en achteraf was ik blij, je neemt zoveel mee uit Neder-
land. Ik werkte voor de directeur en kon mijn eigen tempo bepalen. En dat 
ze me raar vonden, nee. Ik had wel vreemde verhalen gehoord dat mensen je 
proberen weg te pesten. Een vriendin van mijn vriendin heeft dat meege-
maakt, ze is weggepest en naar Nederland teruggekeerd. Ook hebben de 
mensen me niet dwars gezeten, hooguit één keer, maar dat was luiheid. Ze 
wisten dat ik erg vlot206 was, dan komen ze iets brengen en zeggen dat het 
voor drie uur klaar moet zijn. Ik vertelde ze, jullie zitten daar met z’n drieën, 
ik zit hier alleen. Mijn directeur zei: “Breng het maar terug.” Het was de laat-
ste keer dat ze me hebben gevraagd. Verder had ik leuke collega’s en dus 
geleerd om amicaler te zijn, niet zo strak. Hier is het gewoon even een bab-
beltje maken, hoe gaat het met je? Je moet altijd vragen hoe het gaat, de rest 
komt vanzelf. Zo is het gegroeid. Uiteindelijk zat ik op het secretariaat van 
de directeur en voerden we beleidsoverleg. Dat was een leuke tijd, je kon 
echt voldoende werken, want we werkten de hele dag en aten pas na drieën. 
Samen met een ander meisje maakte ik het beleidsverslag, soms waren we 
pas om twaalf uur in de avond thuis omdat de besprekingen on-going waren. 
Tijdens het overleg werd ons de informatie gegeven aan de hand waarvan wij 
het verslag maakten. Daar heeft B. me gezegd dat ze mijn kwaliteiten heeft 
leren kennen. Er zaten pieken in het werk, ook kwam het voor dat ik de 
krant uit mijn hoofd kende. Ik was gewend van halfacht tot vijf te werken, 
met dertig minuten pauze. Op mijn verzoek heeft B. me meer werk gegeven, 
met het gevolg dat ik meer op de voorgrond kwam. Op een gegeven mo-
ment kreeg ik het zelfs zo druk, dat mijn chef me vroeg of ik niet iemand 
nodig had. Dat heb ik afgewimpeld. 
Wij zijn hier vanaf 1995 en je gaat langzaam de cultuur kennen. In het begin 
vond ik het best moeilijk want ik ben eerlijk en recht-door-zee, Surinamers 
draaien om de dingen heen. Verder heb je je werkervaring en je bent gewend 
zelfstandig te werken. Ook die zelfstandigheid is men niet gewend, dus alles 
wordt je voorgekauwd. Daar heb ik een gruwelijke hekel aan. Als iemand me 
vraagt iets te bekijken, dan kan ik met mijn ervaring je adviseren het op een 
andere manier te doen. 
Voor ik hier kwam, heb ik niemand op mijn pad gehad die heeft gezegd, geef 
me wat ik je vraag! Meestal gaven ze me werk, en gaf ik het viervoudig mooi-

                                                 
205 Arbeidsovereenkomst. 
206 rap, snel. 



[- 251 -] 
 

er terug. Toen ik in deze werkkring kwam, heb ik dat een paar keer gepro-
beerd. Na een aantal maanden ging ik de schuld bij mezelf zoeken. Ik zal een 
voorbeeld geven: ik moest een lijst maken met persoonlijke gegevens en 
verlofdagen van medewerkers. Ik dacht toen ik met die lijst bezig was, ik kan 
wel een achternaam en een getal neerzetten, maar misschien is het vollediger 
om geboortedatum, indiensttreding en verlofdagen te vermelden. Je kunt dan 
lezen waarom die medewerker zoveel verlofdagen heeft, kortom een beetje 
vooruitdenken dus. Ik heb namelijk op een bureau gewerkt waar we leerden 
focussen op onze doelen, je bent hier en je wilt hoe dan ook daar naartoe, 
daarom ben ik gewend vooruit te denken. Ik mail de lijst en nog diezelfde 
dag werd ik gebeld. “Die lijst wil ik helemaal niet,” zei mijn baas, “ik heb je 
precies gezegd wat je me moet geven!” Ik werd witheet en heb de hoorn 
neergezet, maar niet in haar oor gehangen. Oké, dacht ik, jij krijgt je lijst. 
Vervolgens heb ik me afgemeld, en gezegd dat het de laatste keer was. Dat 
bedoel ik met monddood maken, dan kom je aan mij. 
Ik ben hard gaan nadenken, ik zou een kastplantje worden op dit werk. Ik 
zou alleen maar draaien wat er gevraagd werd, niet meer nadenken. Bij mijn 
eerdere werkgevers vonden mijn bazen het juist erg als ik die brief klakkeloos 
zou overtypen, ze zouden zelfs boos worden. Ik veranderde brieven, ze von-
den het prettig dat ik meedacht, dat zouden ze van me afpikken. Ik dacht, zo 
ga ik niet werken dat is onprofessioneel. Ik kwam erachter hoe de Surinaam-
se mentaliteit werkt, een soort afhankelijkheid creëren die er niet hoeft te 
zijn. Ik bedoel, ik kan mijn dingen doen, jij die van jou. Uiteindelijk vind ik 
het helemaal niet erg als ik voor je werk en jij gaat met de eer strijken. Dat 
deert me niet, zolang ik mijn werk maar goed kan doen. Toch ben ik me op 
een gegeven moment gaan frustreren en heb gedacht, laat ik maar een weekje 
thuisblijven. Nu heb ik gevonden wat ik wil, het moet nog groeien want het 
is een heel ander baantje. Het is niet helemaal mijn stijl, want ik kan ook in 
teamverband werken. Ik kan nu mijn eigen tempo bepalen, dat vind ik best 
belangrijk. 

Diepte 
Suriname heeft me laten groeien in mijn relatie tot andere mensen. In Neder-
land heb je natuurlijk ook je vrienden, maar volgens mij ging ik er anders 
mee om. Daar was je ook open naar elkaar toe, maar toch was het anders. Je 
kijkt hier heel anders tegen het leven aan, je plukt de dag en probeert het 
voor de ander zo prettig mogelijk te maken. Ik ervaar een diepere relatie met 
mijn man en ook met mijn kinderen. Eigenlijk is mijn relatie tot het leven 
veranderd. In Nederland dacht ik eeuwig te leven, hier kom ik tot de ontdek-
king ook een keertje dood te gaan. In Nederland had ik dat absoluut niet, een 
tante van me is overleden en het leek net ver-van-me-bed-show. Relaties zijn 
toch anders, er is ook een andere ceremonie. In Suriname ga je naar een feest 
en moet het gezellig zijn, gezelligheid is vaak het motto. Dat mis ik want 
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wanneer we thuis zijn, proberen we een goed gesprek te hebben, diepte in te 
gaan. Ik word hier amicaler en rustiger, niet meer dat gejaagde. 
Suriname heeft me anders naar het leven laten kijken, je moet natuurlijk ont-
zettend veel geduld hebben. In Nederland ga je een koelkast kopen, dat is 
simpel. Hier spaar je maanden en dan nog heb je het niet. Eigenlijk zijn we al 
een heel eind, we investeren in het gezin en dan nog moet mijn man me tot 
kalmte manen. Ik zie de vooruitgang niet, het komt allemaal omdat ik nog 
steeds rondloop met het idee dat het nù moet. Voor het eerst sta ik heel 
positief in het leven, mijn gedachten over Nederland zijn erg moeilijk. Wan-
neer me wordt gevraagd of ik terug zou willen, weet ik het niet. Ik denk het 
niet, je bent dat ook niet meer gewend. We merken zelfs de haast als familie 
over is, er is geen tijd om bepaalde dingen te doen. Nee, ik denk dat het voor 
mij niet meer hoeft. Nederland is te oppervlakkig, hier kan ik rustig op mijn 
balkon denken: Als het vandaag niet lukt, lukt ‘t morgen. 
Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar soms wordt er misbruik van ons 
gemaakt. Men denkt mee te beschikken en daar voelen we weinig voor. We 
zitten er beter bij dan de doorsnee Surinamer, waardoor mensen al snel den-
ken dat je het goed hebt. Ik weet niet beter of je komt naar Suriname en 
neemt alles mee. Dozen worden voor vertrek gepost, niemand moet sikke-
neuren als we zijn vertrokken. En logeer je bij opa of bij tante, dan help je. 
Dat helpen hebben wij alleen niet gemerkt. Ik begrijp die mensen niet, waar-
schijnlijk komt het door de opvoeding, want mijn moeder stond ook voor 
iedereen klaar.’  
 
7.7 Thema’s 
Quartney is op zeer jonge leeftijd vertrokken uit Suriname en remigreert 
nadat ze meer dan dertig jaar in Nederland heeft gewoond. Suriname is 
daarmee haar herkomstland, maar een band lijkt zij er niet meer mee te heb-
ben. Ik heb Quartney om deze reden gekozen. Zij is al jaren in Nederland als 
gevoelens van heimwee boven komen.  
In Quartney’s verhaal domineert het thema vervreemding.207 In Nederland 
verwijst dit naar specifiek gedrag behorende bij leden van een minderheids-
groep, in Suriname brengt het aangeleerde gedrag de verteller in de proble-
men. Quartney voelt zich in de Nederlandse werkomgeving vervreemd en 
compenseert dit onder andere met prestatiegerichtheid. De eerste keer dat 
Quartney vervreemding ervaart, is tijdens een bezoek aan de Bijlmer: ‘Het 
klinkt raar, maar ik kan me niet herinneren dat ik ben uitgesloten. Iedereen 
speelde met iedereen, dat was waar ik ben opgegroeid. Ik vond de Bijlmer 
dan ook heel typisch: luidruchtig en die flats zaten vol Surinamers. Mijn ogen 
gingen open, ik dacht wat is dit?’ 
                                                 
207 Vervreemding is in deze studie - in tegenstelling tot de beschreven verdwaaldheid - een individueel 
gevoel, waarbij de eigenwaarde van het individu afneemt vaak als gevolg van (onzichtbare) afwijzing door 
de dominante groep. Kenmerken van vervreemding zijn onder andere er niet bij horen of bekeken wor-
den. Een typische reactie op vervreemding is aanpassing, ‘onzichtbaarheid’ of terughoudendheid. 
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Quartney maakt na migratie midden jaren zeventig van de vorige eeuw deel 
uit van een kleine groep Afro-Surinamers die in Zoetermeer gaat wonen. De 
vertelster voelt zich er snel op haar gemak. Het door Caïro (1987) geïntrodu-
ceerde begrip blaka bakra208 lijkt op haar van toepassing. Dit verandert als de 
veilige omgeving van school wordt verruild voor arbeid. De vertelster merkt 
dat de zichtbaarheid van ‘zwarte’ mensen in het Nederlandse bedrijfsleven 
groot is en ‘dat je goed je best moet doen om geaccepteerd te worden’. Ook 
moeten de werknemers over zichzelf praten, Nederlanders zijn erg nieuws-
gierig. Werk en privé wil de vertelster liever gescheiden houden, met het 
gevolg dat ze moeilijk geaccepteerd wordt. Quartney: ‘Mijn terughoudend-
heid, daar konden ze niet tegen. En Hollanders willen alles van je weten, 
terwijl ik iets had van …dat gaat je niets aan. In Suriname heb ik pas geleerd 
om amicaal te doen, in Nederland kom je om te werken. Je werk moet goed 
zijn en dat heb ik gedaan.’ 
Wanneer de vertelster gaat werken, voelt zij zich voor het eerst bekeken. Dit 
heeft haar waarschijnlijk gevoelig gemaakt voor het leveren van prestaties, en 
zal hebben bijgedragen aan haar terughoudendheid. Gepokt en gemazeld 
door de Nederlandse gebruiken en gewoonten op de werkvloer komt Quart-
ney naar Suriname. Ze heeft geleerd initiatieven te nemen, doelen te stellen, 
betrokken te zijn, zelfstandig te werken en voorstellen te doen. Wij zullen 
zien dat deze werkhouding haar in problemen brengt, onder andere door de 
relatiegerichtheid en de grote machtsafstand in de Caribische herkomstsa-
menleving. 

Lanti 
In 1995 besluiten Quartney en haar echtgenoot een jaar naar Suriname te 
gaan. Enige maanden hiervoor verricht de vertelster sollicitaties om een pas-
sende baan te vinden. Nadat het huis in Suriname is ingericht, begint Quart-
ney in een ondersteunende functie op een ministerie. Ze neemt ‘veel werker-
varing uit Nederland mee’ en doelt waarschijnlijk op de grote zelfstandigheid 
waarmee ze haar werkzaamheden kan verrichten. Het gevoel van vervreem-
ding treedt (opnieuw) op wanneer haar proactieve werkhouding en gevoel 
voor kwaliteit door haar leidinggevende niet langer op prijs worden gesteld. 
Quartney: 
 

‘Voor ik hier kwam heb ik niemand op mijn pad gehad die heeft ge-
zegd, geef me wat ik je vraag! Meestal gaven ze me werk en gaf ik 
het viervoudig mooier terug. Toen ik in deze werkkring kwam, heb 
ik dat een paar keer geprobeerd. Na een aantal maanden ging ik de 

                                                 
208 Witte neger of zwart van buiten en wit van binnen. Later - in de jaren tachtig van de vorige eeuw - is 
dit begrip vervangen door het bekendere Bounty. Bekende Afro-Surinamers van Nederlandse afkomst 
werden door hun ‘witte’ gedrag en opvattingen een Bounty genoemd. Alleen hun huidskleur verraadde nog 
hun (Afro-)Surinaamse afkomst. 
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schuld bij mezelf zoeken. (…) Ik heb namelijk op een bureau ge-
werkt waar we leerden focussen op onze doelen, je bent hier en je 
wilt hoe dan ook daar naartoe, daarom ben ik gewend vooruit te 
denken.’ En: ‘Ik ben hard gaan nadenken, ik zou een kastplantje 
worden op dit werk. Ik zou alleen maar draaien wat er gevraagd 
werd en niet meer nadenken. Bij mijn eerdere werkgevers vonden 
mijn bazen het juist erg als ik die brief klakkeloos zou overtypen, ze 
zouden zelfs boos worden. (…) Ik dacht, zo ga ik niet werken dat is 
onprofessioneel. Ik kwam erachter hoe de Surinaamse mentaliteit 
werkt, een soort afhankelijkheid creëren die er niet hoeft te zijn. Ik 
bedoel, ik kan mijn dingen doen en jij die van jou.’  

 
De bureaucratische werkwijze waarmee de vertelster bij het lanti wordt ge-
confronteerd, frustreert haar enorm. In plaats van uitsluitend opdrachten uit 
te voeren, wil ze betrokken worden bij alle fasen van het uitvoeringsproces. 
Deze participerende houding houdt niet alleen verband met haar gerichtheid 
op prestaties, Quartney heeft geleerd mee te denken. Ontwikkelende en par-
ticiperende medewerkers komen voornamelijk voor in culturen met een klei-
ne machtsafstand (Hofstede 1991). Van de Nederlandse arts Jannes Mul-
der209 (2004) verschenen enkele jaren terug regelmatig publicaties in de Ware 
Tijd. Het volgende fragment gaat dieper in op de Surinaamse arbeidscultuur 
aan de hand van het werk van Geert Hofstede (1991), waarna Mulder uit-
spraken doet over machtsafstand, onzekerheidsvermijding en collectivisme. 
 
Hofstede:  ‘In landen met grote machtsafstand beschouwen superieu-

ren en ondergeschikten mekaar als principieel ongelijk; het 
hiërarchische systeem in deze landen is gebaseerd op deze 
ongelijkheid. In organisaties is de macht in enkele handen 
geconcentreerd. Ondergeschikten verwachten dat hun ver-
teld wordt wat ze moeten doen. Er is veel toezichthoudend 
personeel, ondergebracht in een steile hiërarchie van mensen 
die aan elkaar rapporteren. Salarissystemen vertonen een 
grote kloof tussen de top en de basis van de organisatie. De 
medewerkers zijn relatief laag opgeleid en handwerk heeft 
een lagere status dan kantoorwerk. Superieuren genieten 
privileges (letterlijk: privé-wetten) en contacten tussen supe-
rieuren en ondergeschikten vinden alleen plaats op initiatief 
van de superieuren. In de ogen van de ondergeschikten is de 
ideale chef een welwillende autocraat of een ‘goede vader.’ 
(Hofstede 1991:52). 

 

                                                 
209 Dr. Jannes Mulder was internist. Hij heeft later op het ministerie van VWS te Den Haag gewerkt en 
was in 2003 en 2004 senior medewerker van het ministerie van Volksgezondheid in Paramaribo.  
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Mulder:  ‘De Surinaamse samenleving is doordrenkt van machtsaf-
stand die nauw aansluit aan bestaansonzekerheid. Beide 
mentale programmeringen oefenen grote invloed uit op het 
gedrag van mensen. Bestaansonzekerheid is de mate waarin 
de leden van een groep zich door onzekere of onbekende si-
tuaties bedreigd voelen. Vermijding van onzekerheid uit zich 
in een nauwelijks te verzadigen behoefte aan formele en in-
formele regels. Dit zoeken naar zekerheden zien we terug in 
vele religies, geloven, bezweringen, symbolen, helden, ritue-
len, tradities, verordeningen, wetten en beschikkingen. In 
het gezin gelden regels over wat vies en taboe is. Wat anders 
is, is gevaarlijk. Leerlingen willen streng gestructureerd on-
derwijs met juiste antwoorden en de docent wordt geacht al-
le antwoorden te hebben. Nadruk ligt op de Waarheid. Op 
het werk uit zich de vermijding van onzekerheid in de na-
druk op relaties en mensen en minder op prestaties van het 
werk. Het proces is belangrijker dan het resultaat, volgelin-
genschap is veel sterker ontwikkeld dan leiderschap. Het ge-
volg is een autistisch defensief opererende nauwelijks com-
municerende bureaucratie bestaande uit veel laaggeschool-
den. Ingevulde presentielijsten bij vergaderingen en bijeen-
komsten zijn belangrijker dan schriftelijke werkafspraken of 
een besluitenlijst. (…) 

 
Weerstand tegen afwijkend gedrag of innovatie zit diep ge-
bakken. Liever anoniem opereren dan je nek boven het 
maaiveld uitsteken. Andere uitingen van onzekerheid zijn de 
onmondigheid van patiënten, het opzien naar medische spe-
cialisten en de voortdurende roep om wet- en regelgeving 
die bovendien heel uitgebreid moet zijn. Maar tegelijkertijd 
ziet men af van wetshandhaving omdat deze onzekerheid 
schept en moeilijkheden zou kunnen oproepen. Er bestaat 
een overmatig vertrouwen in deskundigen en specialisten. 
De ‘draaideur’ consultants uit het buitenland vliegen af en 
aan en functioneren als alibi om besluiten uit te stellen. (…) 
Zelfs de overheid vertoont defensief gedrag. Een uitge-
schreven en publiekelijk besproken visie waar we met dit 
land naar toe willen, gekoppeld aan financiële middelen, 
ontbreekt voor vele maatschappelijke sectoren. Politici lijken 
dat niet te durven want proactief beleid van de overheid is 
vragen om proactief verzet en binnen de Surinaamse context 
wil niemand weerstand oproepen of vijanden maken. Ieder-
een is in principe bereid tot verandering zolang niemand 
zich bemoeit met andermans belang. 



[- 256 -] 
 

De instandhouding van machtsverschillen en de neiging on-
zekerheid met defensief gedrag te compenseren, zijn berucht 
immuun voor verandering. Toch vinden culturele verschui-
vingen plaats. De wereld staat immers niet stil en dus ook 
Suriname niet. De huidige samenleving lijkt zich op een 
tweesprong te bevinden van collectivisme naar individualis-
me. Collectivisme is omschreven als van geboorte opgeno-
men zijn in een hechte bescherming biedende groep, in ruil 
voor onvoorwaardelijke loyaliteit en individualisme begre-
pen als een mentaliteit van ‘ieder voor zich’. De overgang 
van collectivisme naar individualisme heeft alles te maken 
met de gestaag verbeterende economische ontwikkeling van 
het land. Traditionele uitingen van collectivistisch gedrag en 
gewoonten zijn overal waar te nemen. In het gezin (uitge-
breide families, identiteit gekoppeld aan je sociale netwerk, 
etc.), op school (nadruk op hoe je dingen moet doen en niet 
hoe je nieuwe dingen moet leren, belang van diploma’s en ti-
tels), op het werk (persoonlijke relaties zijn belangrijker dan 
competenties, etniciteit weegt zwaar) en in het land (over-
heid regelt veel).’ (Mulder 2004). 

 
De Surinaamse overheid staat bekend om haar enorme omvang, vertragings-
tactiek, grote machtsafstand en conflictvermijdend gedrag (Mulder 2004). 
Hoewel Quartney in deze sfeer goede en slechte tijden meemaakt, besluit ze 
toch - na aanvankelijke schuldgevoelens - haar baan op te zeggen. De voor-
naamste redenen hiervoor zijn de beperkte zelfstandigheid, de traagheid van 
de organisatie en het vermijden van verantwoordelijkheden. Quartney is in 
Nederland gewend zelfstandig te werken, verbeteringen door te voeren en 
mee te denken met de besluitvorming. Bij terugkeer in Suriname leidt deze 
werkhouding tot weerstand bij haar leidinggevende: ‘[I]k heb je precies ge-
zegd wat je me moet geven.’  
 
Evenals in Nederland moet de vertelster ook in Suriname zich op de werk-
vloer vervreemd hebben gevoeld. Uiteindelijk leidt het ertoe dat ze aan zich-
zelf is gaan twijfelen. Deze twijfel zal in de analyse aan het einde van dit le-
vensverhaal geherinterpreteerd worden en verwijzen naar transnationale 
transferentie. Quartney gaat vervolgens op zoek naar arbeid die bij haar past. 
Hoewel vervreemding een centraal thema is in dit verhaal, geeft het onvol-
doende antwoord op de betrokkenheden en identificaties van de verteller 
met diaspora. Daarop kom ik in de volgende paragraaf terug. 
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Geduld 
Wanneer Quartney in 1990 Suriname bezoekt, heeft ze een net een relatie. 
Tijdens de vakantie bellen de ‘tortelduiven’ elkaar geregeld en ook haar 
nieuwe vriend besluit te komen. Na vier tropische weken heeft het nieuwe 
koppel voldoende vertrouwen in de toekomst en gaat samenwonen. In dat-
zelfde jaar overlijdt haar grootvader. Tot twee keer toe vertelt Quartney dat 
haar remigratiebesluit is genomen in hetzelfde jaar als zijn heengaan. Deze 
herhaling wijst bijna op een verlangen naar een symbolisch herstel met het 
geboorteland. Aansluitend legt ze uit wat Suriname met haar leven heeft 
gedaan. Vergelijken we dit fragment met dat van andere remigranten, dan 
valt op dat aan remigratie betekenissen kunnen worden gegeven die van 
levensbelang zijn. Hieronder volgen enige fragmenten die gekozen zijn van-
wege de verwijzingen naar existentiële waarden. Aangevangen wordt met een 
fragment van Quartney. 
 

‘Suriname heeft me laten groeien in mijn relatie tot andere mensen. 
In Nederland heb je natuurlijk ook je vrienden, maar volgens mij 
ging ik er anders mee om. Daar was je ook open naar elkaar toe, 
maar toch was het anders. Je kijkt hier heel anders tegen het leven 
aan, je plukt de dag en probeert het voor de ander zo prettig moge-
lijk te maken. Ik ervaar een diepere relatie met mijn man en ook met 
mijn kinderen. Eigenlijk is mijn relatie tot het leven veranderd. In 
Nederland dacht ik eeuwig te leven, hier kom ik tot de ontdekking 
ook een keertje dood te gaan.’ 

 
Kenmerkend aan haar nieuwe levenshouding is onder meer het besef van 
eindigheid. Verder ervaart de verteller een ‘andere’ relatie tot het leven. 
Quartney meent dat Surinaamse gewoonten en gebruiken hieraan bijdragen. 
In Nederland ervaart ze sociale contacten afstandelijker, hoewel ze - para-
doxaal genoeg - wel dieper zijn. In Suriname gaan mensen amicaler en rusti-
ger met elkaar om. Hieruit maken wij op dat de vertelster in Suriname relaties 
persoonlijker durft op te vatten, en dat mensen kunnen genieten van het 
samenzijn. Kort gezegd, betekent dit dat een verbetering van de intermense-
lijke contacten en een afname van de sociale afstand bijgedragen aan een 
positievere levenshouding van de verteller. Ook speelt onthaasting een voor-
name rol, samen met het besef dat niet alle zaken op hetzelfde moment gere-
aliseerd kunnen worden. 
 
Maikel Treurniet is zelfstandig ondernemer en sinds 1998 terug in Suriname. 
Op de vraag wat het grote verschil is tussen Nederland en Suriname ant-
woordt hij: 
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“Ik denk dat iedereen dat anders ervaart, maar voor mij is het grote 
verschil het gevoel van vrijheid. Ook door het klimaat. Als je in Ne-
derland naar buiten wilt, dan zul je je in sommige jaargetijden echt 
helemaal in moeten pakken. In Suriname trek je een broek en een 
shirt aan en je bent klaar. In Nederland ga je niet om zes uur in de 
ochtend in je onderbroek op het balkon zitten, hier kan dat elke dag. 
Maar vrijheid manifesteert zich ook door het gevoel dat ik hier geen 
vakantie hoef. In Nederland wordt er eigenlijk van je verwacht dat je 
twee keer per jaar echt op vakantie gaat. Na verloop van tijd ga je 
daar zelf ook in geloven.” (Tijseling 2004). 

 
De Surinaamse Thea Valk komt in de jaren negentig terug naar haar geboor-
teland en verricht er aanvankelijk opdrachten voor de omroeporganisatie 
Veronica. Na een jaar besluit Veronica commercieel te gaan, wat ertoe leidt 
dat alle projecten in het buitenland worden stopgezet. De toenmalige leiding 
van de omroeporganisatie zag de verdeling van de budgetten anders en gaf 
Thea de opdracht om in Suriname alles failliet te laten verklaren. Daaraan 
weigerde ze mee te werken en werd op non-actief gesteld. Het is in deze 
periode dat Thea besluit in Suriname te blijven, waar ze in de tweede helft 
van de jaren negentig begint met een eigen reclamebureau. Thea: 
 

“Suriname heeft mij geleerd mijn leven te modelleren zoals ik dat 
zelf wil. Ik heb betekenis gevonden in mijn leven en kan die nu ook 
geven aan de mensen en dingen om mij heen. Heel spiritueel zou je 
kunnen zeggen dat ik hier de ruimte kreeg om op zoek te gaan naar 
mijn eigen persoonlijke heilige opdracht. Ik geloof dat die is mensen 
te helpen door ze bij elkaar te brengen, de kracht van synergie, sa-
men uitstijgen naar grotere hoogten; oftewel, het beste van mijzelf 
aanwenden om het beste van anderen naar boven te halen. Niet 
door de dingen te bepalen voor anderen, maar hen te motiveren en 
impulsen te geven om hun eigen weg te kiezen. Buiten dat is Suri-
name een heerlijk land om in te leven door de vele gezichten die het 
heeft.”(Tijseling 2004). 

 
Maikel houdt een gevoel van vrijheid over aan remigratie door het tropische 
klimaat. Hij kan voortaan iedere morgen in zijn onderbroek op het balkon 
zitten. Bovendien ervaart hij vrijheid omdat vakanties niet langer sociaal 
verplicht zijn. Thea modelleert haar leven opnieuw. Suriname biedt haar 
voldoende ruimte te zoeken naar haar eigen opdracht. Zij weet inmiddels dat 
zij mensen met elkaar in contact moet brengen, waardoor ze kunnen stijgen 
naar grotere hoogten.210  

                                                 
210 Niet veel later vernam ik dat Thea Valk samen met een partner onder andere een wijnproeverij is 
begonnen. 
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Uit de voorbeelden blijkt dat terugkeer naar de herkomstdiaspora nieuwe 
realiteiten teweegbrengt. Hoewel er opvallend veel sprake is van reïficatie, 
hebben de meeste betekenissen betrekking op levenswaarden. Zo ervaart 
Maikel een nieuw gevoel van vrijheid en is Thea op zoek naar haar heilige 
opdracht. Deze zogeheten existentiële waarden zijn richtinggevend voor de 
kwaliteit van leven van de vertellers. In andere woorden, de kwaliteit van 
leven is voor de vertellers toegenomen door intensievere ervaringen. 

Besef van eindigheid 
In de narratieve dimensie van dit verhaal zien we dat de verteller zich voort-
durend moet aanpassen aan haar omgeving. Deze betekenis van vrouwelijk-
heid komt vooral tot uitdrukking na migratie en in haar werkomgeving. 
Quartney is een blaka bakra, wat tevens bevestigd wordt in de laatste zin van 
het volgende fragment: ‘Het verhaal dat ze afstak ging over een wilde vecht-
partij met een vreemde man. Ik dacht bij mezelf, dat je je op deze manier laat 
kennen tussen alleen maar blanke vrouwen.’ De vertelster doet moeite haar 
prestatieniveau op te schroeven om niet op te vallen. Haar terughoudendheid 
leidt echter in Nederland tot problemen. In Suriname valt haar zelfstandige 
en initiatiefrijke werkhouding op. Deze houding leidt uiteindelijk tot proble-
men, waardoor de verteller aan zichzelf gaat twijfelen: ‘Ik ben hard gaan 
nadenken, ik zou een kastplantje worden op dit werk. Ik zou alleen maar 
draaien wat er gevraagd werd (…).’ Quartney volhardt na terugkeer in Suri-
name haar prestatiegerichte houding, met het gevolg dat zij gefrustreerd 
raakt.  
Fictionalisering van het zelf komt tot uitdrukking in confrontaties met de 
publieke sfeer. Bij Quartney valt op dat er veel confrontaties plaatsvinden 
rondom het begrip zichtbaarheid. De verteller heeft zich tijdens haar jeugd 
opgenomen gevoeld in de Nederlandse gemeenschap, van discriminatie was 
geen sprake. Dit verandert wanneer zij gaat werken. Waar aanvankelijk spra-
ke was van ‘onzichtbaarheid’ zien we dat zichtbaarheid de verteller aanzet tot 
prestatiegerichtheid en terughoudendheid. Van Quartney’s terughoudend-
heid is een treffend fragment: ‘Ik paste me aan bij de groep dat de sufferds 
waren, ik hield ook niet van dat geweldige gedoe.’ Wanneer Quartney bij de 
Gezondheidsdienst op haar vingers wordt getikt, wijzigt ze haar gedrag: ’Ik 
vond het eigenlijk een schande op mijn vingers getikt te worden, vanaf dat 
moment ben ik anders gaan werken. Ik ben tempo gaan maken en toen we 
verhuisden naar het nieuwe gebouw, was ze [cheffin] heel tevreden.’ Para-
doxaal genoeg neemt na terugkeer in Suriname haar zichtbaarheid alleen 
maar toe, als gevolg van haar westerse werkmentaliteit. Maar ook deze zelf-
standigheid is te beperkt. Quartney trekt zich terug uit het ministerie en be-
gint voor zichzelf. 
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De verteller drukt betrokkenheden met de herkomstdiaspora uit in existen-
tiële waarden. In Suriname heeft ze ervaren dat het leven eindig is, ook het 
contact met haar echtgenoot en kinderen is intensiever. Deze waarden heb-
ben invloed op de wijze waarop de vertelster met anderen omgaat. Quartney 
geniet meer van de dag en spant zich meer in voor anderen. Ook haar om-
gang met tijd is anders: in Suriname kan ze denken wat vandaag niet lukt, 
lukt morgen. Dat geldt ook voor de interesse in haar gezin. Quartney leeft in 
Suriname met de dag, ervaart diepere contacten met echtgenoot en kinderen 
en staat positiever in het leven. De betrokkenheden met de vestigingsdiaspo-
ra staan overwegend in het teken van arbeid. In deze omgeving is de verteller 
zich bewust hoe zichtbaar ze is, aan welke voorwaarden ze moet voldoen. 
De aandacht in de verhalen gaat dan ook uit naar prestaties, terughoudend-
heid en aanpassing. De identificaties met de vestigingsdiaspora zijn vooral 
functioneel van aard.  
De identificaties met Suriname zijn overwegend normatief en emotioneel. 
Emotionele identificaties vinden we terug in haar hernieuwde levensgeluk, 
van normatieve identificaties is sprake als de verteller praat over investerin-
gen in het gezin en hoe snel dat moet gaan. We treffen een persoonlijk ver-
langen aan als ze spreekt over terugkeer naar Nederland. Quartney: ‘We 
merken zelfs de haast als familie over is, er is geen tijd om bepaalde dingen te 
doen. Nee, ik denk dat het voor mij niet meer hoeft. Nederland is te opper-
vlakkig (…).’ De rust en tijd die de verteller afgelopen jaren in Suriname 
heeft ervaren, hebben haar doen beseffen hoe zij in deze samenleving past 
en dat terugkeer haar niet gelukkig maakt.  
In het verhaal van Quartney ontdekken we twee route-effecten die in ver-
band staan met aanpassing. In Holland werkt Quartney in organisaties waar 
weinig ‘zwarte’ mensen werken. Na enige tijd heeft ze goed door wat van 
haar wordt verlangd. Ze concentreert zich op het leveren van prestaties, en is 
in tweede instantie bereid meer over zichzelf te vertellen. Haar terughou-
dendheid neemt daardoor af en ze wordt meer geaccepteerd. Quartney tracht 
hiermee een voorbeeldige werknemer te zijn, die volledig aangepast is aan de 
Nederlandse arbeidscultuur. Terug in Suriname ventileert zij haar werkopvat-
tingen. Quartney is niet meer in staat haar werk op te vatten als een reeks 
handelingen, die zij gedachteloos  kan uitvoeren. Het gevolg is dat ze de 
Surinaamse werkwijze als onprofessioneel gaat betitelen en afscheid moet 
nemen. Wij zien dat haar aangepastheid aan de Nederlandse werkmentaliteit 
in Suriname druk op haar uitoefent. Hier is sprake van transculturele transfe-
rentie: aanpassing aan de Nederlandse arbeidsmentaliteit heeft na terugkeer 
tot gevolg dat de remigrant andere praktijken en waarden hanteert. De men-
taliteitsverschillen ten aanzien van arbeid tussen beide landen zijn groot en 
het aanpassingsvermogen van mensen is gelimiteerd. Het gevolg is dat veel 
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen een eigen plaats in de herkomstdia-
spora moeten verwerven. Deze plaats kenmerkt zich veelal door westerse 
denkbeelden en praktijken. Voorbeelden hiervan zagen we bij Maris, die een 
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onderneming start met westerse marketingideeën. Ook Ruth start een mu-
ziekeducatiebureau, op basis van Caribische denkbeelden over cultuur en 
identiteit. Hetzelfde geldt voor Quartney, zij stopt bij het ministerie en begint 
voor zichzelf. Culturele transferentie is het gevolg van migratie en leidt ertoe 
dat Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen niet zonder problemen in de her-
komstdiaspora kunnen terugkeren. Van invloed hierop zijn onder meer mi-
gratieleeftijd, migratieduur, deelname aan de vestigingsdiaspora en het volgen 
van opleidingen. In het algemeen kan worden gezegd dat een langdurig ver-
blijf buiten het herkomstland - zeker als men er opgroeit - sporen nalaat in 
het denken en handelen van de remigrantenvrouwen. Later zullen wij zien 
dat deze sporen specifieke consequenties hebben. 

Thema’s op generatieniveau 
Opvallend aan de verhalen van de derde generatie remigrantenvrouwen is 
hun voorkeur voor een eigen onderneming. Het zijn geen ondernemingen in 
de traditionele zin van het woord. Kenmerkend aan deze generatie is de rela-
tief jonge (re)migratieleeftijd, hoewel dat bij de vorige generatie vrouwen ook 
voorkwam. Meer nog kenmerkt deze generatie dat (re)migratie plaatsvindt 
enige jaren na afronding van hun studie. Vertrok de vorige generatie naar 
Nederland om te studeren, de meesten bleven er minstens twee decennia. 
Van de jongste generatie vrouwen heeft een meerderheid haar basisopleiding 
in Suriname doorlopen, is door hun verzorgers in staat gesteld een beroeps-
opleiding in het buitenland te volgen en keert terug. 
Een ander thema dat deze vrouwen bindt, is dat zij bijna allemaal terugkeer-
den omdat zij dat zelf wilden. Hun ‘voorgangers’ keerden terug om de zorg 
van hun verwanten te continueren of het familienetwerk te herstellen. Bij de 
jongste vrouwen ligt de aandacht primair bij de vormgeving van hun carrière, 
vaak in combinatie met het stichten van een gezin. Natuurlijk verwijst dit 
naar hun leeftijd, maar er spelen ook andere betrokkenheden en identificaties 
mee die hun terugkeer hebben bevorderd. Uit de verhalen van Maris, Ruth 
en Quartney zullen wij zien dat het starten van een eigen onderneming in 
belangrijke mate verband houdt met de fictieve en reële ruimte die deze 
vrouwen nodig hebben in de herkomstdiaspora. Ondernemerschap is hier-
mee niet een vrije keuze, het is meer een overlevingsstrategie als gevolg van 
(re)migratie. Alvorens hieraan aandacht te besteden, wil ik dit onderwerp 
introduceren aan de hand van een levensverhaal. 

Lucille 
Lucille ontmoet ik op een bijzondere wijze. Vlak voor mijn vertrek naar Su-
riname geeft een goede vriend me een briefje met een naam erop. Ik moet 
vooral met diegene contact opnemen. Paul woont al decennia in Paramaribo 
en heeft een stukje grond in Saramacca. Daar is hij vrijwel dagelijks bezig met 
wieden, maaien en oogsten. Ik bezoek Paul op een avond en vertel hem het 
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doel van mijn komst. Hij springt op en geeft me het nummer van Lucille en 
haar moeder. Ik bel enige dagen later op, Lucille’s moeder is nog enthousias-
ter over mijn onderzoek dan ikzelf. We maken een afspraak op een tijdstip 
dat moeder me verzekerd heeft dat dochter thuis zal zijn. 
 
Lucille is in 1962 in het ’s Lands Hospitaal in Paramaribo geboren. Ze is 
enige dochter. Lucille heeft een leuke jeugd gehad. Haar opa en oma woon-
den op de plantage, na zes maanden werd ze ieder weekend met de veerver-
binding overgevaren. Daar heeft opa haar leren vissen, krabben leren vangen 
en leren fietsen. Lucille: ‘Opa was planter en werkte op Mariënburg, een 
Nederlandse onderneming (…). Je moest vroeger met de boot naar Com-
mewijne, er was nog geen brug zoals je dat nu hebt. Dus je kon niet met de 
auto over. Toen brachten ze mij in een babywagentje naar de steiger. Opa’s 
vriend was bootsman, opa’s vriend neemt de baby en zette die op het veer 
(…). Opa nam de baby op en ging ermee naar Zoelen. Nou, dan hadden zij 
[ouders] het weekend vrij om uit te gaan en aan het eind van het weekend, 
wordt het verhaaltje omgekeerd gedaan.’ 
Na een tijdje verhuisden haar grootouders naar de stad. Ook toen is het con-
tact met opa hecht gebleven, ze gingen samen vaak naar midnightfilms. Lucille 
kan zich herinneren dat opa fantasieverhalen vertelde, die haar tijdens haar 
jonge jaren vrolijk hebben gemaakt. Lucille is enig kind: ‘Ik was daarmee 
altijd op mezelf aangewezen. Ik heb er nooit moeite mee gehad. Ik houd 
mezelf nog bezig met puzzels maken. Ik heb het als kind veel makkelijker 
gehad dan andere kinderen nu. Die worden geconfronteerd met drugs en 
tienerzwangerschappen.’ 
Lucille heeft met haar ouders ook een goede relatie. Haar vader heeft haar 
nooit geslagen, wel heeft ze bij tijden straf gekregen. Haar moeder is het 
tegendeel - die heeft weleens de slipper gegrepen waarop de dames achter 
elkaar door het huis renden. Vanaf haar achtste jaar ging Lucille ieder jaar 
met haar vader en moeder op vakantie. Ze hebben veel gereisd door Europa 
en Amerika. 
Lucille is na de lagere school naar de HBS gegaan. Tijdens haar studietijd is 
die naam veranderd in het Vrije Atheneum. Op school is ze vaak gepest 
omdat ze een dikkerdje was. Lucille heeft het overigens goed gedaan op 
school. Als tiener bezocht ze feesten en hield van dansen. Ook houdt ze van 
opera, haar vader heeft haar daarmee opgevoed. Iedere zondag werd er opera 
in de woonkamer gedraaid. Ze kan zich nog herinneren dat haar vader een 
plaat opzette, toen ze juist bij dageraad haar hoofd op het kussen legde na 
een nachtlang dansen.  
Na het Vrije Atheneum volgde ze de lerarenopleiding. Lucille ging ’s avonds 
naar school en werkte overdag bij de bauxietonderneming op Onverdacht. 
Daar heeft ze een man leren kennen, maar die relatie hield geen stand. In die 
jaren heeft ze zich onrustig gevoeld, en besloten voortaan haar beslissingen 
zelf te nemen. Lucille is gaan sparen om naar Amerika te gaan. Zij heeft in 
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Tampa (Florida) gewoond waar ze op de universiteit Engels en Spaans heeft 
gestudeerd. Tijdens haar studie heeft ze gewerkt bij Publix als vertaler, tot 
haar werkvergunning in 2000 verliep. In datzelfde jaar is ze teruggekeerd, ze 
wilde bij haar vader zijn. Hij werd in dat jaar ernstig ziek en Lucille wilde 
haar moeder bijstaan. Ze heeft het altijd belangrijk gevonden dat ze bij haar 
vader was toen hij stierf. Lucille: ‘Dat is niet in geld uit te drukken, ik had het 
anders gemist omdat ik in Amerika had gezeten en mijn moeder alleen was 
geweest.’ Na het overlijden van haar vader heeft ze haar moeder gesteund en 
nadien is ze niet teruggegaan naar Amerika. Momenteel werkt Lucille als 
docent Engels aan een middelbare school en heeft daarnaast een eigen ver-
taalbureau. Lucille: ‘Die opdrachten zijn voor mij extra’s. Die worden ook in 
valuta211 betaald en ik kan mijn hoofd weer breken over contracten, of zo. 
Ook voor professor H. heb ik zijn boek vertaald.’  
Voor haar carrière vindt Lucille dat ze in Suriname niet verder kan. Ook de 
boeken die ze nodig heeft voor haar vertaalwerk kan ze niet krijgen, die be-
stelt ze in Amerika. Lucille stompt eigenlijk een beetje af in Suriname. Ze 
vertelt: ‘En ik moet je eerlijk zeggen, ik wil wel deze prijs aan, dus in Surina-
me blijven. Er is heel wat vertier, je moet me niet verkeerd begrijpen. Je kunt 
hier veel uitgaan, eten, drinken, dansen. En ik houd toch van dansen. Er zijn 
casino’s, maar ik wil niet elke avond naar het casino. En ik wil ook niet elke 
avond zijn waar fun is. Vandaar, ik ga niet zoveel uit.’ In Amerika is het uit-
gaansleven voor 85 procent dineren. Mensen die elkaar willen zien, spreken 
altijd af in een restaurant. Lucille: ‘Die mensen vragen je altijd uit om te gaan 
eten, want de Amerikaan kookt over het algemeen niet thuis. Ik wil niet altijd 
uit eten gaan. Ik kookte thuis iedere keer. Ik ga niet steeds buiten eten, niet 
alleen dat ik het eten te duur vind, maar het is vaak vettig, te zwaar.’ 
Tijdens haar verhaal komt Lucille zelf op het onderwerp kinderen. Ze zegt: 
‘Ik zou het nu moeilijk vinden om als kind op te groeien. Het lijkt alsof het 
toen [eigen jeugd] veel eenvoudiger was. Dat is een persoonlijk iets. Ik weet 
niet of ik kinderen zou willen opbrengen in deze tijd, en ik heb bewondering 
voor mensen die nu kleintjes opbrengen die straks teenagers worden. Omdat 
het nu zoveel moeilijker is. Ik heb nooit kinderen gehad, ik denk ook bij 
mezelf als ik, ik weet niet… want als ouders, behalve dat je een kind moet 
kleden en voeden, heb je ook andere taken. Je moet ze zo goed als je kan 
beschermen tegen die wereld, zonder dat je ze echt weet in te knijpen.’ 
Lucille woont samen met haar moeder in de ouderlijke woning. Regelmatig 
gaan ze samen de stad in, maken bootreisjes langs plantages en krijgen veel 
mensen op visite. Lucille heeft geen beeld van haar leven over enige jaren. 
Het voelt goed dichtbij haar moeder te zijn. Dat is ook handig voor haar 
werkzaamheden als vertaler: ‘Er is dan altijd iemand thuis die de telefoon 
opneemt en de mensen te woord staat. Eigenlijk werken we samen.’[lacht] 

                                                 
211 Betaling geschiedt in Euro of US dollars. 
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Ondernemen 
In komende analyses wil ik laten zien hoe betrokkenheden en identificaties 
veranderen als gevolg van de keuzes die remigrantenvrouwen maken. Aan de 
hand van twee voorbeelden zal stilgestaan worden bij de overeenkomsten en 
verschillen tussen de vrouwen van de derde generatie en de noodzaak een 
‘eigen plek’ te hebben. 
 
Wanneer Ruth na haar diplomering terugkeert naar Suriname, is voor haar 
geregeld dat ze zitting zal nemen in de leiding van de Volksmuziekschool. 
Ruth: ‘Terug in Suriname was gepland dat ik de muziekschool zou gaan 
doen. Ik ben tot de directie toegetreden en heb het twee jaar gedaan. Een 
leerrijke tijd, maar ik kon er niet optimaal functioneren vanwege de verschil-
len van inzicht over het te voeren beleid.’ Ruth krijgt last van aanpassings-
problemen en kiest uiteindelijk haar eigen weg. In tegenstelling tot Maris en 
Quartney zagen we bij Ruth een uitgesproken kritische opstelling naar de 
vestigingsdiaspora - haar vertrek uit Nederland moet met een zucht van ver-
lichting gepaard zijn gegaan. Ruth heeft wel in deze diaspora kennisgemaakt 
met de eerder besproken verdwaaldheid, die haar inzichten hebben beïn-
vloed. Hoewel het niet met zekerheid is vast te stellen, is het niet onwaar-
schijnlijk dat het verschil van inzicht over het te voeren beleid op de Volks-
muziekschool een inhoudelijk verschil betreft. Wanneer Ruth met een eigen 
muziekeducatiebureau begint, stimuleert ze haar leerlingen op zoek te gaan 
naar hun eigen identiteit: ‘Je hebt ergens anders niets te zoeken, je roots gaan 
waar je vandaan komt. Gewoon jezelf blijven en de dingen van jouw land 
mooi vinden en waarderen.’ Dit inzicht lijkt onder meer verkregen op het 
conservatorium, waar ze zich bewuster is geworden van haar afkomst. In 
haar verhaal wordt deze lijn doorgetrokken met als resultaat een muziekedu-
catiebureau waar kinderen kennis leren maken met verschillende Afro-
muziekstijlen. Het belang van inzicht in de identiteit moet de verteller heb-
ben overgehaald te starten met een eigen bureau, waarmee ze een ‘eigen plek’ 
creëert en afstand kan doen van het westers georiënteerde muziekonderwijs 
in Suriname. Dit is niet alleen terug te voeren op functionele en normatieve 
identificatie, ook de erkenning van de relatie met identiteit wijst op een emo-
tionele identificatie. 
Zoals gezegd, spaart Lucille enige jaren om in Amerika talen te kunnen stu-
deren. In 2000 verlopen alle vergunningen, tegen dezelfde tijd verneemt zij 
dat haar vader ziek is. Zij heeft met haar ouders een goede band en wil in 
deze periode zowel bij haar vader als bij haar moeder zijn. Lucille: ‘Dat is niet 
in geld uit te drukken, ik had het anders gemist omdat ik in Amerika had 
gezeten en mijn moeder alleen was geweest.’ Niet lang daarna overlijdt haar 
vader. Lucille vindt in Suriname een baan in het middelbaar onderwijs en 
begint met vertaalopdrachten. Ze stelt haar jeugdjaren voor als ‘een nieuwe 
wereld’ waarbij emotionele en normatieve identificaties domineren. De func-
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tionele identificatie is opvallend negatief. Over haar onderwijsfunctie spreekt 
ze nagenoeg niet, uit haar vertaalwerkzaamheden maken wij op dat haar baan 
niet bevalt. Lucille: ‘Die opdrachten zijn voor mij extra’s. Die worden ook in 
valuta betaald en ik kan mijn hoofd weer breken over contracten, of zo.’ 
Hieruit maken wij op dat de beloning voor het lesgeven niet optimaal is en 
moeten worden aangevuld met inkomsten uit de vertaalopdrachten. Het feit 
dat ze haar ‘hoofd weer kan breken’ verwijst ook naar een zekere ongeïnspi-
reerdheid voor de klas. 
Wanneer Quartney na terugkeer in Suriname haar huis op orde heeft, gaat ze 
werken. Haar ervaringen bij het ministerie lijken aanvankelijk positief. 
Quartney heeft leuke collega’s en het intensieve samenwerken monteren haar 
op. Zij zegt: ‘Uiteindelijk zat ik op het secretariaat van de directeur en voer-
den we beleidsoverleg. Dat was een leuke tijd, je kon echt voldoende werken, 
want we werkten de hele dag en aten pas na drieën. Samen met een ander 
meisje maakte ik het beleidsverslag, soms waren we pas om twaalf uur in de 
avond thuis (…).’ Belangrijk voor haar welbevinden is dat zij doelen na-
streeft en aan concrete producten kan werken. Andere collega’s bij het minis-
terie hebben snel door dat Quartney ‘vlugge handen’ heeft en komen dan 
ook werk brengen. De sfeer verandert drastisch als de directeur haar ‘verbe-
teringen’ niet langer op prijs stelt en haar gaat commanderen. Het gevolg is 
dat haar beslisruimte afneemt en haar afhankelijkheid toeneemt. Kenmer-
kend voor haar verhaal is hoe ze zich in functionele zin identificeert met de 
vestigingsdiaspora. Terug in Suriname is sprake van een andere mentaliteit, 
waarbij bestaansonzekerheden worden vermeden en afhankelijkheid wordt 
gecreëerd. Het gevolg is twijfel en frustratie en leidt ertoe dat zij het ministe-
rie verlaat. 
Ik heb aanvankelijk mij afgevraagd waarom de verteller zich niet opnieuw 
heeft aangepast aan de Surinaamse situatie, vooral omdat haar functionele 
identificatie in de vestigingsdiaspora zo belangrijk was. Remigrantenvrouwen 
maken als gevolg van migratie onder andere kennis met andere denkbeelden 
over arbeid, waaraan betekenissen worden verleend. Deze betekenissen dra-
gen in belangrijke mate bij aan de identificaties van het individu. Een gevolg 
van de aanpassingsproblemen die deze remigrantenvrouwen na remigratie 
ervaren, is terug te voeren tot deze denkbeelden en praktijken. Een gevolg 
hiervan is dat remigrantenvrouwen gefrustreerd raken en op basis daarvan 
voor zichzelf beginnen. In dit voorbeeld zien wij dat de verteller haar identi-
ficatie met de herkomstdiaspora voor wat betreft arbeid niet heeft veranderd, 
zij blijft haar westerse denkbeelden trouw hetgeen waarschijnlijk heeft geleid 
tot de behoefte aan een zelfstandige functie. 
 
Voorzichtig maak ik hieruit op wanneer diasporic belonging voor een belangrijk 
deel steunt op uitsluitend emotionele en normatieve identificaties, een pro-
bleem kan ontstaan met de functionele identificatie. Remigrantenvrouwen 
van de derde generatie zijn veelal jong, relatief hoog opgeleid en ambitieus. 
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Willen deze vrouwen door de Surinaamse arbeidsmarkt worden opgenomen, 
zullen vooral functies in het midden- en hoger kader meer verantwoordelijk-
heden moeten krijgen. Ik meen dat bij de Surinaamse overheid en het be-
drijfsleven de verhoudingen tussen de echelons te groot zijn, waardoor veel 
functionele verantwoordelijkheden te hoog in de organisatie worden neerge-
legd. Het gevolg voor veel westers opgeleide Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen is dat ze onvoldoende arbeidssatisfactie ervaren en als het ware 
gedwongen worden voor zichzelf te beginnen. Het beginnen van een eigen 
bureau verbloemt daarmee een feitelijke onvrede met de bestaande machts- 
en functieverhoudingen binnen diverse Surinaamse organisaties. 

Gelukswaarden 
Uit andere fragmenten in de levensverhalen van deze generatie vrouwen 
maken we op dat tezamen met terugkeer nieuwe betekenisgeving wordt ge-
communiceerd. Meerdere betekenissen hebben daarbij betrekking op levens-
geluk. Deze zogenaamde diasporische gelukswaarden kunnen ook worden 
uitgedrukt in reproductiewaarden, wijsheden of zorgwaarden. In deze para-
graaf wil ik deze waarden beschrijven en vergelijken. Waar ze in een enkel 
geval zijn besproken, geef ik een samenvatting. 
 
Maris is zwanger bij terugkeer en trekt tijdelijk in bij haar schoonouders. Na 
de geboorte van haar zoon volgt nog de geboorte van een dochter. Zoals 
beschreven splitst Maris haar aandacht tussen haar onderneming en haar 
kinderen, onder meer om haar kroost de indruk te geven er helemaal voor ze 
te zijn. Een deel van haar geluk ontleent ze door zichzelf weg te cijferen en 
haar kinderen aandacht te geven. Verder worden speelactiviteiten onderno-
men die de kinderen leuk vinden: ‘Vaak gaan we zwemmen met de kinderen, 
dat vinden ze heerlijk. Ook komen we veel bij oma op zondag waar ze kun-
nen spelen.’ Het bijzondere in haar verhaal is het gewone: ‘Mijn kinderen zijn 
zoals alle kinderen, druk en ze maken constant ruzie. Ook vragen ze veel 
aandacht, waarschijnlijk omdat ik ze veel aandacht geef.’ Ten slotte is toch 
het gewone bijzonder: ‘Soms als ik naar mijn dochtertje kijk en zie hoe ande-
re kinderen kijken naar haar oogje, heb ik medelijden met haar. Haar oogje 
zit dicht, dat is een fout van de artsen die waarschijnlijk een spiertje hebben 
geraakt.’ 
Veel van haar levenswaarden vormen een weerspiegeling van de ervaringen 
uit haar jeugd. Maris geeft haar kinderen aandacht en wil ze een plek geven, 
verder worden gezamenlijke speelactiviteiten ondernomen en op zondag een 
bezoek aan oma gebracht. Maris is gelukkig als haar kinderen gelukkig zijn. 
In andere woorden , de vervulling van haar levenswaarden ligt bij het geluk 
van haar kinderen. Naast relationele waarden treffen wij hier bovendien re-
productieve waarden aan: wat goed was in haar eigen jeugd, wordt in de 
opvoeding van de kinderen herhaald. 
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Quartney drukt haar gelukswaarden uit in een besef van eindigheid en een 
dieper contact met man en kinderen. Terugkeer heeft bij haar tot gevolg dat 
haar relatie tot het leven verandert. Quartney plukt in Suriname de dag en 
zorgt dat anderen in haar omgeving het goed hebben. In Nederland ervoer 
zij de dingen op een afstand, ook is zij veel positiever geworden: ‘Voor het 
eerst sta ik heel positief in het leven, mijn gedachten over Nederland zijn erg 
moeilijk.’ 
In tegenstelling tot Maris ontleent Quartney haar gelukswaarden niet alleen 
aan anderen, ook spelen tijdsbeleving, intimiteit en positiviteit een rol. In 
Nederland ervoer Quartney door de gejaagdheid van leven een afstand tot de 
dingen, in Suriname realiseert zij dat iedere dag er een is. Voor haar gezin 
betekent dit dat de onderlinge contacten verdiepen, ook heeft zij een positie-
vere kijk op het leven. Quartney spiegelt haar gelukswaarden niet, wel is er 
sprake van transculturele transferentie wanneer zij zegt: ‘Eigenlijk zijn we al 
een heel eind, we investeren in het gezin en dan nog moet mijn man me tot 
kalmte manen. Ik zie de vooruitgang niet, het komt allemaal omdat ik nog 
steeds rondloop met het idee dat het nù moet.’ Quartney leeft in andere 
woorden op dat moment in Suriname met Nederlandse verwachtingen. 
De gelukswaarden van Ruth hebben betrekking op wijsheden. Ieder land 
heeft naar haar idee richtlijnen die werkzaam zijn in de vorm van een formu-
le. Het zijn daarmee ongeschreven regels die bepalen hoe zaken verlopen. De 
tijdsbeleving speelt daarbij een belangrijke rol. Ruth: ‘Nu is gezinsuitbreiding 
in de planning, alles gaat als je niet vergeet dat je in Suriname woont. Je moet 
dat ook nooit vergelijken met andere landen. Er is een formule om in Suri-
name te wonen, (…).’ Haar gelukswaarden verwijzen - in tegenstelling tot de 
andere vertellers - naar een indringende relatie met de geboortegrond, zoals 
wij die kennen bij onder meer de Samaaka. Wijsheden van de geboortegrond 
vormen richtlijnen voor het leven. Het toepassen van deze wijsheden bieden 
bescherming en brengen geluk. Gelukswaarden van andere gronden worden 
vanuit dit gezichtspunt dan ook met scepsis bekeken. 
Bij Lucille domineren de relationele waarden en vormen de aanleiding voor 
terugkeer. Met haar terugkeer herstelt Lucille de (zorg)relatie met haar ou-
ders, waarachter tevens een netwerkfunctie schuilgaat. Een soortgelijk voor-
beeld troffen we aan bij Claudia. Lucille zoekt na het overlijden van haar 
vader een passende functie en komt als gevolg van haar talenkennis in het 
onderwijs terecht. Met haar terugkeer heeft Lucille een terugstap moeten 
doen in haar carrière. In Amerika is sprake van een beter toekomstperspec-
tief, maar dan zou haar moeder alleen achterblijven. Daarvoor wilde Lucille 
de financiële prijs betalen. Met haar terugkeer verzekerde zij zich van een 
goede band met haar ouders. De prijs die zij moet betalen, compenseert ze 
met valuta inkomsten uit vertaalopdrachten. 
 
Diasporische gelukswaarden hebben op meerdere onderwerpen betrekking. 
Is bij Maris haar geluk afhankelijk van het geluk van haar kinderen, bij 
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Quartney zien wij dat haar relatie tot het leven veranderd is nu zij eindigheid 
beseft. In beide gevallen spreken de Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
dat contacten met gezin en familie intensiever worden. Ruth ontleent aan 
haar geboortegrond wijsheden die moeten worden gewaardeerd en gerespec-
teerd. Daarbij heeft in haar optiek ieder land een eigen formule, die dicteert 
op welke wijze het leven er vorm krijgt. Daarom zullen migranten in andere 
landen ongelukkig zijn; zij staan niet meer in contact met de wijsheden die zij 
hebben meegekregen bij de geboorte. Lucille keert terug omdat haar vader 
ernstig ziek is, haar moeder kan haar steun goed gebruiken. De kracht van 
het netwerk wordt in ere hersteld en kan in verband worden gebracht met 
het herverkregen levensgeluk. 
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Hoofdstuk VIII Veranderende perspectieven 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de subjectiviteit van drie generaties Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen. De analyse zal per generatie plaatsvinden. 
Duidelijk zal worden hoe in de levensverhalen de beslisruimten van de vertel-
lers veranderen. Dit komt onder andere omdat collectieve voorstellingen af-
nemen en de publieke sfeer van de vestigingsdiaspora een grotere rol krijgt in 
de verhalen van de vrouwen. Hierdoor ontstaan zogenaamde tussenruimten. 
Dit zijn talige ruimten die ontstaan doordat vertellers verbindingen tussen 
culturen leggen en voorstellingen van vrouwelijkheid herdefiniëren.  
Nadere bestudering van de levensgeschiedenissen van Afro-Surinaamse remi-
grantenvrouwen heeft verder laten zien dat fictionalisering van de narratieve 
identiteit niet alleen verband houdt met de behoeften en verlangens van vertel-
lers. Er is ook sprake van culturele transferentie. Dit betekent kort gezegd dat 
remigrantenvrouwen culturele waarden en praktijken uit meerdere diaspora 
voor eigen doeleinden gebruiken op meerdere thuisplaatsen. In het tweede 
deel van dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan.      
 
Marie-Françoise Chanfrault-Duchet (1991a; 2000) stelt dat levensverhalen 
meer zijn dan een optelsom van gebeurtenissen. In een levensverhaal wordt 
een sociaal zelf gepresenteerd èn gedramatiseerd. In het eerste deel van dit 
hoofdstuk wil ik mij opnieuw verdiepen in de zelfpresentaties van Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen en dan vooral stilstaan bij de subjectieve 
aspecten. Hierbij maak ik gebruik van haar interpretatieve model. Centraal 
staat de vraag wat voor ‘zelf’ presenteren deze vrouwen in hun levensverhaal, 
waarin verschillen deze presentaties van elkaar en welke oorzaken kunnen 
daarvoor worden aangewezen? Duidelijk zal worden dat binnen en tussen 
generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen structurele veranderingen 
plaatshebben, zoals een bredere deelname aan het onderwijs, (tijdelijke) ge-
zinsvorming en beroepsdifferentiaties. Deze veranderingen leiden in de regel 
tot andere posities van de vrouwen, zowel binnen als buiten het huishouden. 
Eén van de gevolgen van deze veranderingen leidt in de verhalen tot een 
nagenoeg afgebakend ‘zelf’ - met kenmerkende karaktereigenschappen en 
een grote mate van zelfbeschikking. De analyse lijkt zich hierbij vooral te 
richten op wat De Koning (1998) het tweede niveau van het zelf noemt, 
namelijk de invulling van subjectiviteit in relatie tot de sociale modellen. 
Maar ook het eerste niveau - de vorm van subjectiviteit - lijkt aan verande-
ring onderhevig. In de komende paragraaf zal aandacht worden besteed aan 
de subjectiviteit van de eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrou-
wen. Beschreven zal worden dat collectieve voorstellingen en christelijke 
waarden het handelen van deze vrouwen in belangrijke mate heeft bepaald 
en hun individualiteit vormgeeft. 
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8.1 Impact bij de eerste generatie 
Louise leren wij kennen als een plichtsgetrouwe en vooral dankbare vrouw. 
Tijdens haar jeugd wordt zij geconfronteerd met het overlijden van haar 
vader, wat een impact op het meisje moet hebben gehad. De band tussen 
moeder en dochter wordt inniger en beide werken hard om het hoofd boven 
water te houden. 
Louise krijgt na haar algemene schoolopleiding de mogelijkheid de ‘vierde-
rang’ te volgen, wat haar in staat stelt les te gaan geven. Het is een belangrijke 
stap in het leven van de jonge Louise; daarmee ligt immers de weg vrij voor 
een stabiele carrière. Zodra Louise gaat verdienen neemt zij  de zorg voor 
enige familieleden op zich. Deze zorgvoorstelling - Gwa Bakadam - vinden 
wij in haar levensverhaal een aantal keer terug en vormt uiteindelijk een be-
langrijke betrokkenheid met de herkomstdiaspora. 
Een tweede belangrijke stap in het leven van Louise volgt wanneer haar 
echtgenoot ‘Oost-Indisch verlof’ krijgt en het echtpaar enige tijd in Neder-
land zal verblijven. De oudste dochters studeren er al, de jongste kinderen 
reizen mee en hebben het erg naar hun zin. Haar echtgenoot vindt snel een 
baan en geeft enige jaren les in Amsterdam. Na enige maanden besluit Loui-
se te gaan werken en vindt een baan als voedingsassistente bij een verzor-
gingstehuis. Het is haar eerste concrete ervaring met de Nederlandse ar-
beidsmarkt. Louise combineert in deze baan haar sociale kwaliteiten met haar 
zorgkwaliteiten. 
Na het overlijden van haar echtgenoot verhuist Louise van Alkmaar naar 
Hoorn om dichterbij haar kinderen te zijn. De rol van grootmoeder breekt 
aan; zij woont in de nabijheid van de kinderen en gaat helpen met het op-
vangen van de kleinkinderen. Louise: ‘Daar begon voor mij een nieuwe taak, 
ik heb het graag gedaan omdat mijn moeder het ook voor mij heeft gedaan.’ 
Zoals beschreven, verwijst de verteller hier naar een belangrijke betrokken-
heid met de herkomstdiaspora waarbij zorg, bescherming en nabijheid tot de 
verantwoordelijkheid van de (groot)moeder gerekend worden. Zorg staat 
daarmee niet langer op zichzelf: een ‘goede’ moeder zijn betekent onder 
andere doen wat je moeder voor jouw heeft gedaan. Het draagt ertoe bij dat 
het moederschap volmaakter wordt. 
 
In de narratieve dimensie van dit verhaal zagen wij dat bescherming een 
centraal begrip is in het leven van de verteller. Louise vervlecht deze be-
scherming met zorg en geeft daarmee invulling aan de ‘traditionele’ en sym-
bolische invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. De moeder is als 
oerkracht en beschermer verantwoordelijk voor de kinderen en kiest afhan-
kelijk van de situatie een specifieke rol. Deze dimensie geeft daarmee inzicht 
hoe de verteller haar leven heeft opgeofferd om haar (klein)kinderen op de-
zelfde wijze op te voeden als haar moeder deed. 
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Louise toont in haar verhaal overwegend conformerend gedrag, waarachter 
belangrijke betrokkenheden met de herkomstdiaspora schuilgaan en verwij-
zen naar belangrijke noties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. In haar 
jeugd zijn dat het verkrijgen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, als 
echtgenote is zij de organisator van het huishouden en in de derde levensfase 
levert zij een bijdrage aan de opvoeding van de kleinkinderen. Wij troffen 
een belangrijke overeenkomst aan tussen het zorggedrag van Louise en de 
gangbare zorgvoorstelling Gwa Bakadam, waarachter het (re)produceren van 
normatieve identificaties schuilgaan. In andere woorden, Louise wilde niet 
alleen een ‘goede’ moeder zijn, zij heeft haar dochters graag geholpen omdat 
haar moeder het ook voor haar heeft gedaan. 
In de persoonlijke en sociale realiteit van de verteller domineert de genoem-
de zorgvoorstelling, die al vrij jong gestalte krijgt met het meenemen van 
haar moeder en drie nichten naar de districten. Waarschijnlijk speelt de vroe-
ge dood van haar vader hierbij een rol, evenals de beperkte zorgmogelijkhe-
den van haar moeder. Louise (re)produceert deze zorgvoorstelling gedurende 
haar leven en maakt daarbinnen weinig eigen keuzes. 
 
Conchita leren wij kennen als een verstandige vrouw die in Suriname een 
prettige jeugd heeft gehad. Haar jonge jaren staan voor een belangrijk deel in 
het teken van orde en netheid. De posities die de gezinsleden innemen ken-
nen ook geen twijfel. In feite refereert de verteller aan de bekende rollen van 
kerngezinsleden, waar zij later christelijke waarden achter zou zien. Conchita 
is een leergierige leerling en later een goede studente. Zij bezoekt de middel-
bare school en kiest al op jonge leeftijd voor een carrière in het onderwijs, 
een logisch gevolg van haar opvoeding. Zij trouwt nadat zij is afgestudeerd 
en bouwt met haar echtgenoot een eigen woning. Het jonge stel is ambitieus. 
Beide geven les en willen doorleren terwijl de mogelijkheden in Suriname 
beperkt zijn. Wanneer haar echtgenoot te kennen geeft de universiteit te 
willen bezoeken, migreren ze naar Nederland.  
In de tweede fase van het levensverhaal vernemen wij hoe Conchita en haar 
echtgenoot in Amsterdam wonen en te maken krijgen met de ‘protestgenera-
tie’. Zij wonen in een studentenflat en worden geconfronteerd met radicale 
en anti-religieuze opvattingen van studenten en krijgen veel minachtende 
blikken te verwerken. Conchita en haar partner verhuizen nog naar een eigen 
flat, maar het besluit terug te keren lijkt al genomen. Conchita weet door 
middel van bijles haar talenkennis bij te schaven, de studie van haar echtge-
noot verloopt zonder problemen. Drie kinderen worden in de daarop vol-
gende periode geboren. Wanneer de oudste naar school gaat, besluiten Con-
chita en haar man terug te keren naar Suriname uit angst voor vervreemding. 
Terug in Suriname breekt een opgeruimde periode aan. Het huis wordt op-
geknapt, beide ouders hebben een baan en de kinderen krijgen veel ruimte 
om te spelen. Ook tijdens de vakanties wordt tijd voor elkaar vrijgemaakt. 
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Conchita herinnert zich dit uit haar eigen jeugd en schept er genoegen in dit 
te herhalen. 
In de laatste fase van haar levensverhaal doet de verteller een bekentenis. Zij 
heeft God leren kennen en erkent dat Hij gedurende haar leven al een rol 
heeft gespeeld. Deze rol is echter groter geworden nadat zij hem als haar 
Heer en Heiland heeft aangenomen. Eveneens vernemen wij dat Conchita 
ervan overtuigd is dat God haar in Suriname wilde hebben. Voor haar is haar 
terugkeer daarmee niet langer een persoonlijke wens. Het past in het streven 
van een goed christen. 
 
Ook Conchita’s gedrag is overwegend conformerend, waarachter een be-
trokkenheid met de herkomstdiaspora schuilgaat. Zowel bij Louise als bij 
Conchita zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid belangrijke begrippen in de 
opvoeding. Voor beiden geldt dat goede leerprestaties hen ‘helpen later iets 
te worden in de maatschappij’. Als echtgenote is Conchita organisator van 
het huishouden, staat haar man terzijde en zorgt dat alles op rolletjes loopt. 
Een tweede betrokkenheid met de herkomstdiaspora ontstaat als gevolg van 
een dialoog met God. ‘God heeft me echter laten zien, dit moet erbij en dat 
moet eraf, maar dan ben ik er voor je. Dan hoef je nergens meer bang voor 
te zijn.’ Conchita wil als christen wonen in een door God gezegend land. Wij 
treffen als gevolg van dit conformerende gedrag overwegend (re)producties 
van normatieve identificaties aan. Conchita wil niet alleen een ‘goede’ echt-
genoot en moeder zijn, ook wil zij leven onder de ‘Hoede van de Heer’. 
 
Beide remigrantenvrouwen van deze generatie conformeren zich aan de 
dominante noties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid, waarbij de ‘eigen 
ruimte’ voor wensen en ideeën nauwelijks wordt benut. Wat overblijft is een 
dienende en zorgende Afro-Surinaamse vrouw en moeder. De persoonlijke 
verlangens van de vrouwen zijn ondergeschikt aan religieuze waarden, teza-
men met Afro-Surinaamse middenklasse waarden. 

8.2 Het zelf bij de tweede generatie 
Lucia hebben wij leren kennen als een organiserende vrouw die tijdens haar 
vroege jeugd haar man heeft leren kennen. Na het huwelijk gaat het paar 
gescheiden wonen van hun ouders. Reeds in de eerste fragmenten van dit 
verhaal lezen wij dat haar aanvankelijke volgzaamheid tegenover haar echt-
genoot vooral een gevolg is van de Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling in 
de herkomstdiaspora. Lucia migreert als jonge moeder. Wij vernemen hoe zij 
zich inzet voor haar gezin en dat haar echtgenoot zelfs een bijdrage levert 
aan de gezinstaken. Dit verandert. Lucia neemt in de loop van de tijd de rol 
van kostwinner op zich en de kinderen gaan veel activiteiten samen met hun 
moeder ondernemen. Migratie en remigratie wisselen elkaar dan een periode 
af. Spanningen beheersen het huwelijk, maar Lucia’s familieleden houden de 
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Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling in stand. Totdat haar moeder zegt: 
‘Laat hem gaan, je bent niet met je man aan je broek geboren, je bent alleen 
op de wereld gekomen. En als het niet gaat, dan gaat het niet.’ Tijdens haar 
migrantenleven is de verteller in de privésfeer bezig met het onderhouden 
van de familiebanden. Eerder is besproken dat de armenaarsstrategie moet 
worden gezien in dit kader. Dit verwijst naar de Afro-Surinaamse familie-
voorstelling, waarbij zorg-op-afstand wordt onderhouden door remittances. 
Het bevestigt niet alleen de relatie, maar ook de innige verbondenheid. 
Hoewel gevoelens van onvrede de aanleiding vormen voor haar besluit te 
remigreren, blijft belangrijk dat haar terugkeer samenvalt met de realisatie 
van de collectieve en lange termijndoelstellingen. Het gevolg van dit besluit is 
dat er nieuwe ruimte ontstaat: de afstand tot de kinderen en (voormalige) 
echtgenoot wordt groter en de afstand tot de familie kleiner. Lucia neemt 
afstand van de Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling en creëert daarmee 
ruimte voor individualiteit. Deze nieuwe ruimte wordt overwegend altruïs-
tisch ingevuld, met normatieve en emotionele identificaties: de zorg voor 
haar moeder, de leiding over het familiebedrijf en de aandacht voor de do-
minee. 
 
In verschillende fragmenten vernemen wij welke voorstelling de verteller 
heeft van de herkomstdiaspora. Lucia stelt Suriname frequent voor als groot-
familie, waar de leden voor elkaar zorgen. De grootfamilie verwijst naar een 
belangrijke betrokkenheid met de herkomstdiaspora en naar belangrijke no-
ties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Lucia vult dit onder andere in door 
haar partner volgzaam te zijn, te sparen voor Suriname en uiteindelijk de 
zorg voor haar moeder over te nemen. Haar volgzaamheid staat verder lange 
tijd in dienst van de Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling, waarbij zij de 
grenzen van huwelijkse trouw leert kennen. Met het breken met de huwe-
lijksvoorstelling neemt Lucia een eigen beslissing, die er niet veel later toe 
leidt terug te keren naar Suriname. Deze breuk wordt door de verteller inge-
vuld door zorg te besteden aan de grootfamilie. Met het besluit te breken 
met de relatie kiest de verteller voor zichzelf en blijft daarmee haar voor-
naamste familievoorstelling trouw. 
 
Madelon kan terugkijken op een verhuisrijke jeugd, voordat haar ouders 
bepalen dat zij verpleegkundige zal worden. Zij volgt de opleiding met veel 
plezier en treedt in dienst bij Medische Zending. Aansluitend brengt zij enige 
jaren door in het binnenland - dat achteraf zeer bepalend voor haar leven is 
geweest. Zij vertrekt na een teleurstellende ‘knipperlichtrelatie’ naar Neder-
land, vindt werk in het ziekenhuis en ontmoet er haar Saramaccaanse echt-
genoot. Tijdens de opvoeding is Madelon nadrukkelijk bezig de Saramac-
caanse en Surinaamse cultuur over te brengen. De kinderen worden meerta-
lig grootgebracht, bewust gemaakt van hun binnenlandse afkomst en fre-
quent bezoeken zij Saramaccaanse feesten. Als de kinderen enige jaren op de 
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lagere school zitten, volgt de eerste remigratiepoging. Deze mislukt en het 
leven wordt opnieuw in Nederland voortgezet.  
Madelon heeft door haar langdurige verblijf in Nederland de gezondheids-
toestand van haar moeder niet kunnen volgen, ook haar vader informeert 
haar hierover onvoldoende. Om te voorkomen dat hetzelfde met haar vader 
gebeurt, keert zij terug. Door dit besluit breekt ze met de dominante huwe-
lijksvoorstelling onder Afro-Surinamers in de herkomstdiaspora. Zij kiest 
voor de verzorging van haar vader en neemt haar kinderen mee. 
Met het besluit dat volgt, ontstaat nieuwe ruimte: de afstand tot haar echtge-
noot wordt groter en tot haar familie kleiner. Voor haar kinderen wijzigt de 
situatie ook: zij leren opa kennen en pappa woont enige duizenden kilome-
ters verderop. Madelon’s besluit betekent het einde van haar Surinaamse 
volgzaamheid, die zijn intrede deed bij aanvang van het huwelijk - en ook 
diep verankerd is in de middenklasse voorstelling onder Afro-Surinamers in 
de herkomstdiaspora. Er is nu sprake van een nieuwe balans: de verzorging 
van haar vader weegt zwaarder dan continuering van het gezin. Na de dood 
van haar vader kiezen de kinderen voor een leven in Nederland, wat voor 
Madelon geen directe aanleiding vormt de verkregen ‘ruimte’ prijs te geven. 
De verteller geeft haar individualiteit vorm door een verwenwereld van taar-
ten en gebak te creëren. Zij bouwt als het ware aan nieuwe verlangens. 
 
Een aantal fragmenten van het verhaal van Madelon laten zien welke voor-
stellingen zij heeft van de herkomstdiaspora. Zij stelt daarin het binnenland - 
waar vooral natuur, buitenleven en haar rol van verpleegkundige belangrijk 
zijn - centraal. Deze voorstelling vormt gedurende haar leven een belangrijke 
betrokkenheid en laat tevens zien hoe bepalend eigen identificaties zijn. De 
stad staat voor de spijt die de verteller heeft haar moeder niet meer gezond te 
hebben aangetroffen en verwijst naar de verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor haar vader en moeder. Omdat beide voorstellingen in het leven van de 
verteller belangrijk zijn, brengen zij een splitsing in het gezin teweeg. Ook 
voor Madelon geldt dat haar volgzaamheid lange tijd in het teken heeft ge-
staan van de Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling. Hierbij heeft zij gecon-
stateerd dat de gezondheidstoestand van haar vader aan haar aandacht kan 
ontsnappen. Madelon keert met haar kinderen terug naar Suriname, waar zij 
nog enige jaren in de aanwezigheid van haar vader kan zijn. Zorg, kennis en 
afkomst worden op deze wijze ten koste van het huwelijk gecontinueerd. 
 
Claudia brengt haar jeugd door in de binnenstad van Paramaribo. Overdre-
ven gezegd ervaart zij pas haar eerste persoonlijke vrijheid bij het afdalen van 
de vliegtrap. Zij is gedisciplineerd grootgebracht, rondt daarom snel de 
kweekschool af en gaat lesgeven. In die jaren ontmoet zij haar eerste vriend, 
wordt zwanger en voedt haar zoon alleen op. Lesgeven is een tijdlang veruit 
favoriet, wel merkt zij dat ‘kinderen die minder presteren’ haar interesse heb-
ben. Het vrijgevochten klimaat van de jaren tachtig in Nederland heeft een 
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negatieve invloed op de verteller. Wanneer de leerlingen op school te ‘vrij-
postig’ worden, stopt zij met lesgeven. Zij gaat in de avonduren studeren, 
overdag voedt ze haar zoon op. Wanneer zij merkt dat haar moeder ander 
gedrag gaat vertonen, treedt er een nieuwe fase in. 
Wanneer Claudia besluit terug te keren naar Suriname, wordt de afstand ten 
opzichte van haar in Nederland woonachtige zoon groter. Wel herstelt zij 
met dit besluit de kracht van het netwerk dat haar in haar jeugd heeft be-
schermd. Het gevolg hiervan trekt een zware wissel op haar carrière. Claudia 
moet zoeken naar een passende baan in loondienst of voor zichzelf begin-
nen. Belangrijk is dat gezien wordt hoeveel belang Claudia hecht aan de or-
ganisatie van de zorg van haar moeder, en hoeveel zij bereid is te investeren. 
Haar terugkeer is een persoonlijke keuze. Met deze keuze geeft zij vorm aan 
haar individualiteit. In tegenstelling tot Lucia en Madelon, leeft Claudia in 
Nederland niet met onvrede. Haar belang is de kracht van het netwerk te 
herstellen. 
Claudia is opgevoed in een vrouwennetwerk dat niet alleen haar bescherming 
bood, het bood alle leden in Suriname overlevingskansen. Als Claudia net is 
afgestudeerd en merkt dat haar moeder ‘vreemd’ gedrag vertoont, besluit zij 
terug te keren naar Suriname. De herkomstdiaspora wordt in dit verhaal 
voorgesteld als een matrifocaal netwerk met een grote mate van familiesoli-
dariteit. Deze voorstelling verwijst gedurende haar leven naar een belangrijke 
betrokkenheid met de herkomstdiaspora en laat tevens zien hoe ingrijpend 
netwerken het leven van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen bepalen. 
Een andere ervaring met de herkomstdiaspora is de gebrekkige kennis van 
het leerprestatievraagstuk. Achter dit vraagstuk ontdekten wij een belangrijke 
verwijzing naar een ontwikkelingsblokkade in de Afro-Surinaamse gemeen-
schap. Omdat deze voorstellingen het leven van de verteller voor een belang-
rijk deel bepalen, zien wij haar prioriteiten stellen. Zij verlaat Nederland om 
de zorg voor haar moeder te organiseren, de kracht van het herkomstnet-
werk te herstellen en aan de opvoedingssituatie van de herkomstdiaspora 
aandacht te besteden. 
 
Terwijl de eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen overwe-
gend handelt conform de ‘traditionele’ huwelijksvoorstelling - waarbij vrou-
wen de man moeten dienen - zien wij bij de middengeneratie remigranten-
vrouwen keuzeruimte ontstaan, die veelal leidt tot een breuk met deze voor-
stelling. Geen van de gemaakte keuzes van Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen van deze generatie ligt voor de hand en kunnen daarom beter be-
grepen worden als ‘beweegredenen die inzicht geven in een zich ontwikke-
lende subjectiviteit’. Treffende voorbeelden hiervan zijn dat Lucia, Madelon 
en Claudia in de loop van hun verhaal kiezen voor de verzorging van hun 
ouders, maar dat de betekenis van deze beslissing voor een ieder anders uit-
pakt. 
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Bij de middengeneratie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen wordt in de 
regel na de opvoeding van de kinderen de familieband belangrijker dan de 
huwelijksband. Bij de oudste generatie zagen wij nog een groter respect voor 
deze band. Wel biedt het huwelijk een goede financiële basis voor het op-
voeden van de kinderen. Bij de middengeneratie vrouwen ontstaan als gevolg 
van hun actieve deelname aan de vestigingsdiaspora nieuwe noties van vrou-
welijkheid. Veel vrouwen zijn in de loop van hun migratieperiode opleidin-
gen gaan volgen, die in de herkomstdiaspora niet behoren tot de ‘traditionele’ 
vrouwenberoepen. Na hun terugkeer voelen zij zich door hun interesse of 
opleiding aangetrokken tot maatschappelijke misstanden, wat onder andere 
leidt tot sociaal ondernemerschap. 

8.3 Autonomie bij de derde generatie 
In de narratieve dimensie van het verhaal van Quartney is veel aandacht voor 
aanpassing. Deze betekenis van vrouwelijkheid komt onder andere tot uit-
drukking in haar werkomgeving. Eerder heb ik deze verteller een blaka bakra 
genoemd. Verschillende fragmenten uit het levensverhaal gaan over aanpas-
sen, presteren en niet willen opvallen. Zij besluit met haar echtgenoot en 
kinderen naar Suriname terug te keren vanwege de aantrekkingskracht die de 
geboortegrond op haar uitoefent. Haar initiatiefrijke houding na terugkeer 
valt op. De narratieve dimensie geeft hiermee inzicht hoe in beide landen 
haar aanpassingsvermogen op de proef wordt gesteld. Deze dimensie laat 
zien hoe aanpassing kan leiden tot in- en uitsluiting in relatie tot Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid. 
Uit wat zij zegt vernemen wij welke voorstelling de verteller heeft van de 
herkomstdiaspora. Evenals wij bij andere vertellers van deze generatie zullen 
aantreffen, drukt ook Quartney betrokkenheden met de herkomstdiaspora 
uit in waarden. De verteller ervaart in de herkomstdiaspora eindigheid van 
leven, tevens is het contact met haar echtgenoot en kinderen dieper wat er na 
migratie toe heeft geleid dat ze ‘anders in het leven is gaan staan’. Omdat 
deze waarden overwegend betrekking hebben op levenskwaliteit, spreek ik 
van existentiële waarden. Verder spant zij zich intensiever in voor anderen. 
Zij ervaart strijd waar het haar vrijheid betreft in de uitvoering van werk-
zaamheden. Quartney kan zich op dit punt niet (meer) aanpassen aan de 
Surinaamse situatie en zoekt een functie die haar meer ruimte biedt. Het 
sociaal en commercieel ondernemerschap kan hierop een antwoord zijn - dit 
zijn immers beroepsprofielen waarbij de nadruk ligt op de eigen invulling. 
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen van de tweede en derde generatie 
hebben als gevolg van migratie een andere sociaal-culturele ontwikkeling 
doorgemaakt, wat onder andere leidt tot nieuwe noties van Afro-Surinaamse 
vrouwelijkheid. Deze nieuwe noties lijken een drempel te vormen tegen het 
aanpassen aan de dominante voorstellingen in de herkomstdiaspora. Quart-
ney vertelt in haar levensverhaal enige belangrijke keuzes waardoor wij in-
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zicht krijgen in haar individualiteit. Zij heeft juist kennis aan haar huidige 
echtgenoot als zij samen met haar dochter vakantie viert in Suriname. Haar 
vriend komt ook, zij maken in andere woorden samen kennis met haar ge-
boorteland. Waarschijnlijk gebeuren in deze periode enige voorvallen en 
spoort haar partner haar aan na te denken over terugkeer. Het jonge gezin 
besluit het voor een jaar te proberen. Opvallend is dat Quartney tot twee 
keer toe herhaalt dat het jaar waarin zij terugkeert, samenvalt met de dood 
van haar grootvader. En als zij is teruggekeerd, zegt ze: ‘Eigenlijk is mijn 
relatie tot het leven veranderd. In Nederland dacht ik eeuwig te leven, hier 
kom ik tot de ontdekking ook een keertje dood te gaan.’ Terugkeer heeft 
daarmee niet alleen betrekking op haar relatie tot het leven, het verwijst ook 
via het heengaan van haar grootvader naar de dood. Met haar terugkeer legt 
ze een nieuwe ‘verbinding’ met de grond waar ze haar eerste levensjaren 
heeft doorgebracht. Daarmee lijkt de eigen ruimte van de verteller begrensd 
tussen haar nieuwe huwelijk en het heengaan van haar grootvader. Wij zien 
haar die ruimte benutten door niet te buigen voor sociale uitsluiting, waar-
mee zij na terugkeer geconfronteerd wordt. De verteller blijft haar westerse 
waarden ten aanzien van professionaliteit trouw en geeft niet toe aan een 
gecreëerde afhankelijkheid, waar volgens haar in Suriname sprake van is. 
 
In de narratieve dimensie van het verhaal van Ruth is veel aandacht voor 
autonomie. Deze betekenis van vrouwelijkheid komt vooral tot uitdrukking 
in de wijze waarop de verteller muzieklessen verzorgt. Zij schrijft een mu-
ziekmethode waardoor kinderen kennismaken met onder andere Caribische 
volksmelodieën en gelijktijdig met de Afro-Surinaamse diasporacultuur. Ruth 
vervlecht autonomie met culturele afkomst en levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan het (Afro-)Surinaamse muziekonderwijs, mijns inziens. In haar 
levensverhaal vernemen wij in meerdere fragmenten welke voorstelling de 
verteller heeft van de herkomstdiaspora. Ruth gebruikt hiervoor formules, 
die vrij vertaald richtlijnen zijn aan de hand waarvan er in een land geleefd 
moet worden. Ruth meent dat ieder land eigen richtlijnen heeft, waarnaar 
gehandeld dient te worden. Dit formule-denken verwijst naar een betrok-
kenheid met de herkomstdiaspora en naar de wijze waarop zij haar professi-
onaliteit invult. Ruth probeert de Afro-Surinaamse ‘verdwaaldheid’ te redu-
ceren door Caribische melodieën en volksmelodieën op te schrijven. In an-
dere woorden, zij benut op professionele wijze haar buitenstaanderspositie 
en laat Afro-Surinamers opnieuw kennismaken met hun melodieën en mu-
ziekstijlen. 
Haar diasporabetrokkenheid vertelt Ruth aan de hand van een levensformu-
le: ‘Ik heb een fantastisch besluit genomen terug te keren, heb er nooit spijt 
van gehad omdat ik met een bepaalde instelling leef. Ook de gedachte van 
het land, respect voor de natuur en de wijsheid die je hebt meegekregen.’ 
Deze levenswaarden vormen een interessante wending ten opzichte van 
eerdere generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen, waarbij betrok-
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kenheden overwegend in verband gebracht werden met dominante voorstel-
lingen. Haar levensformule bestaat overwegend uit samengestelde waarden - 
zoals persoonlijke voorkeuren gecombineerd worden met culturele verbon-
denheden - die minder direct verwijzen naar vastomlijnde voorstellingen. Het 
gevolg is dat betrokkenheden met de herkomstdiaspora weliswaar hetzelfde 
‘verplichtende karakter’ houden, maar tevens aanleiding geven tot strijd met 
de dominante opvattingen in de herkomstdiaspora. Het gevolg van een mo-
zaïek aan waarden gevat in een formule is dat het zich minder leent ingepast 
te worden in vastomlijnde voorstellingen en aanleiding kan zijn tot verschil-
len van inzicht. In dit geval kan het verschil van inzicht zijn de Europese 
oriëntatie van het Surinaamse muziekonderwijs. Ruth benut haar ruimte door 
afstand te nemen van deze ‘traditionele’ opvattingen in het muziekonderwijs 
en legt een verbinding tussen de Afro-Surinaamse ‘verdwaaldheid’ en Afro-
Surinaamse (volks)melodieën. 
 
De narratieve dimensie van Maris haar verhaal laat een vrij uitgewerkt dub-
belbeeld zien. Zij is niet alleen aandachtige moeder, maar ook zelfstandig 
ondernemer. Hoewel beide betekenissen van vrouwelijkheid in dit verhaal 
om de aandacht strijden, legt deze verteller zelf het accent op moederschap. 
In haar levensverhaal vernemen wij in een aantal fragmenten welke betrok-
kenheden de verteller heeft met de herkomstdiaspora. Als gevolg van tiener-
zwangerschap is haar moeder niet in staat Maris zelf op te voeden, daarom 
wordt zij op jonge leeftijd bij haar grootouders gebracht. De verteller ge-
bruikt als voorstellingen van de herkomstdiaspora dan ook overwegend de 
beelden ‘huis’ en ‘plek’ - die verwijzen naar een veilige omgeving - en waar-
mee zij wil voorkomen dat haar kinderen in dezelfde situatie geraken als van 
haar jeugd. Daartoe gebruikt de verteller ook het ondernemerschap. In ande-
re woorden, het ondernemerschap is het middel waarmee zij voor haar kin-
deren een eigen plek wil realiseren. 
Maris vertelt belangrijke keuzes die haar levensverhaal ingrijpend bepalen. 
Nadat zij in Nederland de opleiding tot kinderleidster heeft afgerond, ver-
trekt zij naar Suriname met het doel er een crèche te starten. Haar opa is 
altijd haar steun en toeverlaat geweest en keurt dit plan af op commerciële 
gronden. Maris keert terug naar Nederland en spaart vanaf de eerste dag 
voor een eigen onderneming. Nadat zij haar echtgenoot heeft ontmoet en 
zwanger is, keert het jonge stel terug. Opmerkelijk is dat deze verteller hier 
niet specifiek Suriname bedoelt, maar een land waar de zon altijd schijnt. 
Voor haar kinderen liggen haar keuzes duidelijker: ‘Ik wil er altijd voor de 
kinderen zijn, dat vind ik het belangrijkste. Ik heb dan wel mijn zaken, maar 
ik probeer bewust veel thuis te zijn.’ Belangrijk is het verband tussen het 
ondernemerschap en de aandacht voor haar kinderen. Voorts besluit Maris 
haar kinderen in gezinsverband op te voeden, in plaats van in een grootfami-
lie. Dit verwijst in belangrijke mate naar de veilige plek die zij haar kinderen 
wil bieden. 
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In bovenstaande paragrafen is de subjectiviteit van drie generaties Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen geanalyseerd. Wij hebben gezien dat bij de 
eerste generatie remigrantenvrouwen vooral de gangbare zorgvoorstellingen 
en christelijke waarden invloed hebben op de beslisruimte van de vrouwen. 
Bij de tweede generatie remigrantenvrouwen zagen wij hoe de familiebanden 
na migratie zorgvuldig de aandacht bleven houden en in sommige gevallen 
sterker bleken dan de gezinsbanden. Bij de derde generatie vrouwen is aan-
dacht besteed aan het kerngezin in combinatie met het ondernemerschap, 
hetgeen door realisering van eigen wensen en verlangens heeft geleid tot 
nieuwe invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Op deze intergene-
rationele verschuivingen oefent (re)migratie een opvallend grote invloed uit. 
In de volgende paragraaf zal hierop worden ingegaan. 

8.4 (Re)creatie van transculturele werkelijkheden 
Nadere bestudering van de levensgeschiedenissen van Afro-Surinaamse re-
migrantenvrouwen laat zien dat fictionalisering van de narratieve identiteit 
ook tot stand kan komen door het verplaatsen, splitsen en herwaarderen van 
culturele waarden en praktijken uit verschillende diaspora voor specifieke 
doeleinden in het leven van de vertellers. Transferentie komt in andere 
woorden tot stand door elementen uit meerdere culturele systemen te com-
bineren in zowel de herkomst- als de vestigingsdiaspora. Het resultaat hier-
van is (re)creatie van transculturele werkelijkheden. Aan de hand van enige 
fragmenten zal dit begrip in deze paragraaf worden uitgelegd. 
 
Zoals gezegd, komt de fictie van de narratieve identiteit duidelijk naar voren 
in het verhaal van Ruth. Het komt tot uitdrukking in het sleutelwoord leerrijk, 
waarop dan meestal een kritisch oordeel volgt. Leerrijk wordt in dit verhaal 
gebruikt wanneer Ruth conflicten ervaart met haar omgeving, iets wat in veel 
gevallen leidt tot gevoelens van verdwaaldheid en eenzaamheid. Eenzaam-
heid ervaart deze verteller op onder meer de Vrije School - waar ze één van 
de weinige Afro-Surinaamse kinderen is. Ook ervoer zij eenzaamheid in het 
gezin waar zij de enige dochter is. Van verdwaaldheid is sprake wanneer zij 
op het conservatorium verneemt dat haar achtergrond ongeschikt is voor een 
klassieke opleiding. Wij hebben gezien dat deze leerrijke ervaringen haar uit-
eindelijk een buitenstaanderspositie opleveren, die wordt ingevuld met een 
eigen muziekbureau. Een belangrijke transculturele werkelijkheid in deze 
reële ruimte vertelt Ruth in het volgende fragment: ‘Over vijf jaar ben ik 
achtendertig en bezig met de opvoeding van mijn kinderen. Ik denk dat ik 
dan iets vaker reis, volgens plan moet ik minimaal tweemaal per jaar een 
grote reis maken. Met reizen bedoel ik niet op vakantie gaan, maar trips ma-
ken voor mijn werk. Dat is één van mijn streefpunten. Tegen die tijd zal ik 
makkelijker naar Afrika en het Midden-Oosten vliegen, zal mijn bureau on-
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afhankelijker van mij opereren.’ De reële ruimte die de verteller invult, wordt 
voor de toekomst verder ingevuld met ‘nieuwe’ transculturele ruimten, onder 
andere door verre reizen en de reputatie van het bureau los te koppelen van 
de eigenaresse. 
Wat wij in dit fragment zien is hoe leerrijke ervaringen een reële ruimte heb-
ben opgeleverd in de vorm van een onderneming. Daarbinnen domineren 
specifieke lesmethoden als gevolg van transculturele ervaringen. Verwacht 
kan worden dat de verteller haar buitenstaanderspositie in de nabije toe-
komst zal vergroten met nieuwe verre reizen, waaruit waarschijnlijk ook 
andere lesmethoden zullen volgen.  
 
Madelon’s betrokkenheden met de herkomstdiaspora bestaan overwegend 
uit gevoelens van familiesolidariteit, tezamen met een sterke gevoelsmatige 
band met de Saamaka. De familiale afkomst domineert bij Madelon. Zij wil 
haar ‘jongens’ bij opa laten wonen opdat zij kennis nemen van de Afro-
Surinaamse afkomst van hun moeder. De afkomst van haar man wordt do-
minant in de opvoeding vormgegeven, onder andere door de Saramaccaanse 
taal en het bijwonen van Saramaccaanse feesten. Hoewel veel identificaties in 
Madelon’s verhaal het gevolg zijn van het dominante beeld van de binnen-
landse vrouw, spelen juist normatieve identificaties een rol. Madelon: ‘Prach-
tig was het, wij een bigi pangi om en de hele buurt stond te kijken. Het kind 
wordt dan even buiten op de grond gelegd.’ Hier legt de verteller uit hoe 
belangrijk zij het vindt dat haar kinderen op Saramaccaanse wijze in het leven 
worden begroet.  
 
Madelon: ‘Ook heb ik de jongens de Saramaccaanse aanspreektitels geleerd, 
dat mensen een stadsnaam en een inlandse naam hebben.’ Een belangrijk 
gevolg is dat door deze transculturele verbindingen de gezinsleden zich be-
wust blijven van hun afkomst, ook blijft de binnenwereld gescheiden van de 
buitenwereld. Hiervan geeft Madelon een goed voorbeeld: ‘Ik zat op school 
voor een evaluatie van één van mijn jongens en de onderwijzeres stoorde 
zich aan de oudste. Ze vond het kind te beleefd, dat hoefde toch niet. Ik heb 
haar gezegd dat het past in de cultuur van mijn schoonfamilie.’ Het 
(re)creëren van een transculturele werkelijkheid in de vestigingsdiaspora heeft 
grote gevolgen voor de opvoeding van de kinderen, en levert zelfs in het 
gezin spanningen op. De ouders blijken ten aanzien van deze (re)creatie niet 
op één lijn te zitten, wat uiteindelijk leidt tot een scheiding. 
Het gevolg van de sterke identificatie van de verteller met de Saamaka bete-
kent dat transculturele banden in de vestigingsdiaspora met nadruk in de 
opvoeding worden ge(re)creëerd. Het effect hiervan is dat de kinderen door-
drongen raken van hun afkomst, tevens legt deze (re)creatie de meningsver-
schillen bloot over de voornaamste betrokkenheden van de ouders. Het 
anders-zijn van de kinderen wordt door de verteller benadrukt en leidt onder 
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andere tot een rechtvaardiging van fictieve ruimte, zoals het ‘overdreven’ 
beleefd mogen zijn. 
 
Lucia’s fictionalisering van de narratieve identiteit komt tot uitdrukking in de 
behulpzaamheid die de verteller in de publieke en de privésfeer aan de dag 
legt. In de publieke sfeer neemt het de vorm aan van strategieën, waarmee 
Lucia zaken naar haar hand weet te zetten. In het levensverhaal wordt duide-
lijk hoe bondgenoten en beschermelingen in de vorm van agreements en con-
sensus domineren, waarmee de verteller een religieus leven weet veilig te 
stellen. Het (re)creëren van een transculturele werkelijkheid is in dit verhaal 
verweven met deze strategieën en komt tot uitdrukking in de wijze waarop 
mensen in Suriname moeten worden aangesproken. Lucia over haar laatste 
project voordat zij definitief remigreert: ‘Ik ging naar de vergaderingen maar 
dacht, ik zie niks en ik hoor niks. God heeft me niet alleen ogen gegeven, 
maar ook oren. De volgende keer sprak ik dat meisje aan en vroeg hoe het 
met haar ging? Ze heeft in mijn armen gehuild, vanaf ze bezig was gebeurde 
er niks. Ik heb haar gezegd haar te helpen.’ Hoewel onopvallend, leert Lucia 
het meisje hoe op Surinaamse wijze mensen moeten worden betrokken en 
dat medewerking voortvloeit uit persoonlijke contacten. Lucia stelt het per-
soonlijke contact boven het functionele contact, daarom zegt zij ook dat 
mensen in de ogen moeten worden gekeken. Lucia: ‘In Suriname hebben 
dominees nog nooit een papiertje gebruikt om mensen toe te spreken. Alle 
dominees in Nederland komen met papier praten zonder je aan te kijken. Wij 
willen je ogen zien, je moet kijken en praten en ons dat ding vertellen.’ 
In de privésfeer komt haar behulpzaamheid vooral neer op het opvoeden 
van kinderen en remittances sturen naar familie. Lucia houdt hierdoor de ban-
den met de familie hecht en stelt haar lange termijn doelen veilig. In haar 
verhaal is sprake van een problematische relatie met haar echtgenoot, vooral 
omdat hij last heeft van de ‘witte mentaliteit’ en in Suriname zijn draai niet 
kan vinden. Na meerdere (re)migratiepogingen zegt Lucia: ‘In Suriname aan-
gekomen begon mijn man weer, hij wilde weg. Hij had zijn vrachtwagen, 
maar deed er niets mee. Ik had werk in het kantoor van ons bedrijf. Hij had 
niet de goede aansluiting,212 je moet het met jezelf eens zijn. Ik had een leuke 
man, hij knijpt alleen de kat in het donker, maar je hebt er geen last van. 
Toen mijn man weer wilde vertrekken, heb ik een week gehuild.’ In dit frag-
ment is sprake van (re)creatie van een transculturele werkelijkheid in de rela-
tionele sfeer. Lucia gedoogt dat haar partner een buitenvrouw heeft zolang 
haar collectieve en lange termijndoelen zijn veiliggesteld. De Afro-
Surinaamse verteller hecht veel belang aan een coherent gezinsleven, maar 
nadat haar echtgenoot het huis heeft verlaten, creëert zij nieuwe ruimten. Zij 
neemt afscheid van haar echtgenoot, maar blijft toch toeschietelijk door 
onder andere geld door zijn brievenbus te gooien. Voorts wordt de reële 

                                                 
212 Instelling of motivatie. 
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ruimte opnieuw ingevuld door nieuwe vriendschappen, hoewel er plaats blijft 
voor fictieve ruimte. Wij vernemen dat in de relationele sfeer sprake is van 
een transculturele werkelijkheid wanneer Lucia haar vriend vraagt of hij een 
vriendin en een seksvriendin heeft. Dit blijven ook in de vestigingsdiaspora 
gescheiden werkelijkheden en geven de verteller mogelijkheden intiemer met 
mannen te worden, maar toch afstand te bewaren. Wanneer deze grenzen 
worden overschreden, verloopt de toestemming via de kinderen. Intiem 
worden met moeder is een gezinsverantwoordelijkheid. 
 
In bovenstaande fragmenten is duidelijk gemaakt hoe met behulp van trans-
culturele associaties nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht tussen 
de herkomst- en vestigingsdiaspora en nieuwe samenhangen worden 
ge(re)creëerd. Hoewel fictionalisering van de narratieve identiteit aanvanke-
lijk is opgevat als het sleutelpatroon in het levensverhaal, ben ik gaan inzien 
dat waarden en praktijken uit meerdere thuisplaatsen worden vervlochten en 
transculturele werkelijkheden ontstaan. Met behulp van fragmenten is ge-
toond hoe remigrantenvrouwen culturele waarden en praktijken transfereren 
en onder meer fictieve en reële ruimten ontstaan. In veel gevallen wijken 
deze af van de gangbare waarden en praktijken in de herkomstdiaspora.
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Hoofdstuk IX Nadere onderzoeksbevindingen 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksbevindingen nader geanalyseerd. 
Voor de overzichtelijkheid is gekozen de bevindingen per generatie te pre-
senteren. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt naar ‘roots’ en ‘routes’. Bij 
rootsverlangens moet worden gedacht aan de wensen, dromen en fantasieën 
van migranten, bij rootsvoorstellingen gaat het om het ‘hoe’ en ‘wat’ in de 
beelden. De ‘routes’ leggen de verbindingen waardoor ge(re)creëerde trans-
nationale en transculturele werkelijkheden ontstaan. Begonnen zal worden 
met de driedeling en de rootsniveaus van gender, gevolgd door een samen-
vatting van de routeniveaus. In de slotparagraaf komen voorstellen voor 
wenselijk vervolgonderzoek aan de orde. 

9.1 Eerste generatie 
In de eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen valt op hoe de 
‘gezinsbanden’ behouden blijven, vooral door de wijze waarop Surinaamse 
opvoedpraktijken in de vestigingsdiaspora worden ge(re)produceerd. Er is 
veel aandacht voor de privésfeer. De vrouwen nemen hun rol van moeder en 
echtgenote serieus en blijven gedurende hun leven betrokken bij de kinderen. 
Sommige oudere vrouwen nemen deze nabijheid zeer strikt, anderen 
(her)interpreteren in de derde levensfase het ‘moederschap’ en komen tot 
nieuwe invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 

9.1.1 Zorgvoorstelling als symboliek 
De levensverhalen van de oudste vertellers in hoofdstuk vijf geven indruk-
ken van ‘traditionele’ invullingen van vrouwelijkheid binnen de Afro-
Surinaamse gemeenschap in beide diaspora. Hoewel in verscheidene gevallen 
sprake is van gezinsvorming, maken wij uit de vertellingen van deze vrouwen 
tevens op hoe het matrifocale huishouden domineert ondanks de aanwezig-
heid van echtgenoten. Centraal in de opvoeding staat de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van vrouwen. Een speerpunt in het grootbrengen is dat 
meisjes goede schoolprestaties leveren. De remigrantenvrouwen moeten 
oprecht zijn, eerlijk en beleefd en houden te allen tijde respect voor ouderen 
in hun omgeving. Uit de vertellingen maken wij op hoe vanzelfsprekend 
schoolgaan is en hoe streng de ouders daarop toezien. De meeste vertellers 
van deze generatie zullen zich niet schuldig maken aan luidruchtigheid, niet 
omgaan met jongens, direct van school naar huis lopen en met twee woor-
den spreken. 
Uit de verhalen kan worden opgemaakt hoe hun leven in Suriname èn Ne-
derland voor een belangrijk deel beheerst wordt door bescherming en zorg. 
Bovendien worden deze vervlochten. In de opvattingen van de vertellers is 
de ‘moeder levengever en beschermer van leven’ en kiest afhankelijk van het 
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‘gevaar’ een specifieke rol. Voorts maken wij uit de verhalen op dat de nor-
matieve identificaties met het moederschap worden ge(re)produceerd, zoals 
bijvoorbeeld bij Louise wanneer zij zegt: ‘Daar begon voor mij een nieuwe 
taak, ik heb het graag gedaan omdat mijn moeder het ook voor mij heeft 
gedaan, dat is de reden waarom ik heb gezegd, ik moet mijn kinderen hel-
pen.’ Het gevolg van het (re)produceren van deze voorstelling is dat de ver-
teller een belangrijk deel van haar leven heeft opgeofferd haar 
(klein)kinderen op soortgelijke wijze op te voeden als haar moeder heeft 
gedaan. Inzicht in het gedrag van de vertellers leverde belangrijke overeen-
komsten op met het spellied Gwa Bakadam. Samengevat kan worden gezegd 
dat de voorstellingen van het Afro-Surinaamse moederschap van deze gene-
ratie overwegend worden uitgedrukt in het (re)produceren van normatieve 
identificaties, waarachter collectieve symbolische representaties van vrouwe-
lijkheid schuilgaan.  
Uit andere fragmenten maakten wij op hoe sterk de vereenzelviging is met 
christelijke waarden, wat belangrijke bijdragen levert aan nabijheid en altru-
isme als invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Voor veel vrouwen 
van deze generatie is het huwelijk een door God ingestelde orde, waaraan zij 
zich in de meeste gevallen conformeren. De vader is het hoofd van het gezin 
en de vrouw dient de man te volgen. 
 
Samengevat kunnen wij zeggen dat bij deze generatie remigrantenvrouwen 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid vooral tot stand gekomen 
zijn door (re)producties van normatieve identificaties, waarbij in belangrijke 
mate verwezen wordt naar collectieve herinneringen en christelijke waarden. 
De betrokkenheden met de herkomstdiaspora komen tot stand door het 
benadrukken van bescherming en zorg, de oriëntatie blijft daarmee sterk 
gericht op de privésfeer. Opvallend is dat de vormgeving van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid op symbolisch niveau voor deze generatie voor 
een groot deel in het collectieve verleden besloten ligt en het handelen voor 
een belangrijk deel stuurt. Andere praktijken of opvattingen worden overwe-
gend afgewezen. 

9.1.2 Nabijheid in structuren 
Betrokkenheden en identificaties met de Afro-Surinaamse herkomstdiaspora 
komen tot stand door de (re)productie van invullingen van bescherming en 
zorg in sociale instituties. Daarom is in hoofdstuk 5 thematisch stilgestaan bij 
nabijheid en altruïsme. Nabijheid verwijst overwegend naar bescherming en 
zorg binnen het gezin, altruïsme verwijst naar christelijke naastenliefde en 
hulpvaardigheid. Uit de verhalen wordt duidelijk dat de dochters eerder de 
vrije hand krijgen als er sprake is van een ‘garantie’ dat de moeder verzorgd 
zal worden. Duidelijk is dat deze vorm van intergenerationele zorg geboden 
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kan worden wanneer (re)productie van ‘traditionele’ invullingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid wordt nagestreefd. 
 
In de levensverhalen van de eerste generatie remigrantenvrouwen worden 
enkele overeenkomsten aangetroffen. Twee remigrantenvrouwen krijgen te 
maken met ‘Oost-Indisch verlof’, wat de gezinnen voor langere tijd naar 
Nederland brengt. Opvallend is dat deze vrouwen zowel dichtbij hun kinde-
ren willen zijn als hun echtgenoot begeleiden naar zijn laatste rustplaats. De 
meeste vrouwen ervaren een stevige huwelijksband, waarbij de relatie met 
hun echtgenoot belangrijk wordt gevonden. De vrouwen vormen de spil in 
het huishouden. De echtgenoten vervullen in de meeste gevallen in de op-
voeding een marginale rol en worden in de avonduren bijgepraat. 
 
De meeste betrokkenheden in de opvoeding hebben betrekking op het be-
reiken van sociale mobiliteit, die onder andere tot uitdrukking komt in de 
aandacht voor schoolprestaties. De vrouwen oefenen een strenge controle 
uit op het schoolwerk en zorgen dat het huiswerk wordt gemaakt. Veel iden-
tificaties met betrekking tot het onderwijs zijn dan ook normatief van aard. 
Opmerkelijk is wel dat de aandacht die uitgaat naar de schoolprestaties, bij 
het vervolgonderwijs verdwijnt. Waarschijnlijk stopt het ouderlijke toezicht 
in ‘traditionele’ zin na de middelbare school. Ook is in geen van de verhalen 
sprake van een bewuste beroepskeuze. Deze lag meestal besloten in de op-
voeding of kwam tot stand als gevolg van een aanbieding. 
Een tweede inzicht is dat invloeden van de vestigingsdiaspora na migratie 
nauwelijks lijken door te dringen tot de privésfeer. Bij de oudste vrouwen 
maakt Nederland weinig indruk, ondanks het feit dat men er soms decennia-
lang heeft gewoond en gewerkt. Bij de jongere vrouwen van deze generatie 
zien wij een overwegend afwijzende houding ten aanzien van de publieke 
sfeer. Uit een aantal fragmenten dat aan Nederland wordt besteed, maak ik 
op dat er weinig betrokkenheden en identificaties met de vestigingsdiaspora 
plaatsvinden. Nederland blijft overwegend een land waar naar hartenlust kan 
worden gestudeerd. De vrouwen van deze generatie hebben veelal moeite 
met de ‘vrijere’ omgangsvormen en de anti-religieuze opvattingen die bij 
specifieke groepen binnen de samenleving leven.    
Ook zijn er verschillen. De meeste vrouwen van deze generatie hebben tij-
dens hun opvoeding geen omgang met jongens, zij verhalen pas over serieu-
ze contacten na afronding van de middelbare school. Een serieuze omgang 
met jongens is ongepast tot ongeveer het achttiende levensjaar. Na de mid-
delbare school ontstaan de eerste vriendschappen, die meestal gecombineerd 
worden met een beroepsopleiding. Na de beroepsopleiding wordt er ge-
trouwd en in veel gevallen een gezin gesticht. Met het trouwen wordt tevens 
een eigen woning betrokken. De vrouwen werken doorgaans tot aan de ge-
boorte van het eerste kind. De remigrantenvrouwen kiezen overwegend een 
verzorgend of lesgevend beroep. Eén van de vrouwen wijkt op dit punt af. 
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Zij krijgt op redelijk jonge leeftijd een kind van een oudere man en studeert 
niet door. Na een vorm van vervolgonderwijs gaat zij werken en wordt 
zwanger. Ook voor deze vrouw geldt dat Nederland - ondanks dat ze er 
jaren heeft gewoond en gewerkt - nauwelijks deel uitmaakt van haar bele-
vingswereld. Belangrijk is dat wij zien dat deze betrokkenheid met de her-
komstdiaspora wijst op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid die Afro-
Surinaamse vrouwen als doelstelling in de opvoeding nastreven. Een tweede 
betrokkenheid met de herkomstdiaspora moet in dit verhaal worden gezocht 
in de vrijheid die Afro-Surinaamse vrouwen na hun actieve rol van opvoeder 
kunnen vervullen. In verschillende verhalen zagen wij dat de vrouwen het 
belang van nabijheid bij hun kinderen kozen boven afstand, velen reizen hun 
kinderen dan ook na. Bij verschillende vrouwen zagen wij echter nieuwe 
vormen van moederschap ontstaan, waarbij nabijheid een min of meer rela-
tief begrip wordt. Wij zagen de oma-op-afstand ontstaan die door de kinde-
ren periodiek wordt geïnformeerd, de oppas-oma die tijdelijk inspringt als 
haar dochters daarom vragen. Met deze nieuwe vormen van 
(groot)moederschap geven de remigrantenvrouwen zichzelf overwegend 
nieuwe ruimten in de Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
Nabijheid heeft niet alleen een fysieke betekenis. Het moederschap is omge-
ven met zorgzaamheid, die zowel wordt gegeven als verwacht. Wij hebben 
kunnen lezen dat nabijheid in veel gevallen gepaard gaat met een zorgbelofte 
die inhoudt dat dochters voor hun moeder gaan zorgen. Dit zogenaamde 
intergenerationele zorgarrangement wordt binnen deze generatie remigran-
tenvrouwen op verschillende wijzen ingevuld. Sommige vrouwen remigreren 
pas nadat hun dochters in Nederland hen de zorg hebben toegezegd en ze 
zich daardoor vrij voelen terug te keren naar de herkomstdiaspora. Andere 
vrouwen nemen genoegen met een regelmatig telefoontje van de dochters. 
Bij de oudste vrouwen bespeur ik dat nabijheid en zorg in belangrijke mate 
letterlijk worden opgevat en de rol van oma ook betekent dat de kleinkinde-
ren worden verzorgd. Toch verschillen binnen deze generatie de afhankelijk-
heden. Sommigen vrouwen (re)produceren striktere opvoedingsvoorstellin-
gen waaruit de voorstellingen van de voorgaande generatie te herkennen zijn. 
Anderen geven de voorkeur aan nieuwe voorstellingen van vrouwelijkheid en 
bij hen neemt de afhankelijkheid af. Nabijheid en zorg houden daarmee in 
belangrijke mate verband met de wijze waarop de afhankelijkheden tussen 
moeder en dochter is gestructureerd. 
 
De identificaties van de vrouwen met de herkomstdiaspora houden sterk 
verband met de afhankelijkheden en verplichtingen die samenhangen met 
het Afro-Surinaamse opvoeden. Deze identificaties zijn dan ook normatief 
van aard. Waarschijnlijk zijn het deze afhankelijkheden en verplichtingen die 
de grondslag vormen voor Gwa Bakadam, waarin de moeder als levengever 
en beschermer van het leven wordt voorgesteld. De Afro-Surinaamse vrou-
welijkheid wordt binnen gezin, huwelijk en opvoeding voor het belangrijkste 
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deel normatief ge(re)produceerd, waarbij de afhankelijkheden tussen moeder 
en dochter alsmede de collectieve herinnering maatgevend zijn voor het 
handelen. 

9.1.3 Naastenliefde in structuren 
Veel vrouwen van de eerste generatie besteden zowel tijdens als na hun ar-
beidzame jaren aandacht aan de hulpbehoevende ander. In veel gevallen 
splitsen de vrouwen hun aandacht tussen de kinderen en familieleden en 
neemt de aandacht voor familieleden na pensionering toe. Met het verplaat-
sen van de aandacht voor familieleden zien wij ook de aandacht verplaatsen 
van de vestigingsdiaspora naar de herkomstdiaspora. Daarna vangt de aan-
dacht voor de hulpbehoevende ander aan onder andere door het actieve 
lidmaatschap van een kerkgenootschap. Hiermee gaat een scala aan sociale 
activiteiten gepaard, zoals het organiseren van markten, fundraisingen, cook-
outs213 en festiviteiten. Deze veelheid aan zorgactiviteiten verwijst naar het 
‘dienen en offers’ brengen waarover Conchita in haar levensverhaal sprak. 
Belangrijk is dat wij zien dat publiek en privé in dit handelen lijkt te verva-
gen, of anders gezegd dat de zorgomgeving na een bepaalde leeftijd zich 
verbreedt van familie naar specifieke groepen binnen de samenleving. Be-
langrijke overeenkomsten tussen de zorgactiviteiten van de vrouwen is de 
christelijke grondslag. Een aantal vrouwen van deze generatie geeft hun Af-
ro-Surinaamse vrouw-zijn vorm door middel van naastenliefde. In deze ver-
halen valt de driehoek vrouw-religie-zorg te herkennen die in de Afro-
Surinaamse gemeenschap in de herkomstdiaspora frequent voorkomt. Naast 
kerkgenootschappen, -gemeenten en gebedsgroepen zijn er verschillende 
serviceclubs waar vrouwen zich bij aansluiten en inzetten voor sociale doel-
einden. Een belangrijk verschil in de verhalen rondom het begrip ‘dienen en 
offers’ brengen, is dat niet alle vrouwen deze zorgactiviteiten in gelijke mate 
verdelen over de privésfeer en de publieke sfeer. 
 
De betrokkenheden met de herkomstdiaspora zijn in een beperkt aantal 
verhalen gericht op christelijke naastenliefde, waarbij vervaging optreedt 
tussen publiek en privé. Deze religieus geïnspireerde levensstijl vindt in de 
Afro-Surinaamse gemeenschap in de herkomstdiaspora veel navolging en 
draagt in belangrijke mate bij aan het Afro-Surinaamse vrouw-zijn. De identi-
ficaties met naastenliefde zijn overwegend normatief en functioneel van aard. 
De normatieve identificaties treffen wij aan in het nastreven van de christe-
lijke moraal, de functionele identificaties komen naar voren in het actieve 
lidmaatschap van een kerkgemeente. 

                                                 
213 Sociale instellingen en religieuze organisaties in Paramaribo houden geregeld cook-outs waarbij maaltij-
den worden klaargemaakt en de opbrengst bestemd is voor een specifiek doel. 
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9.1.4 Dienende moeder (subjectief niveau) 
Zoals gezegd, neemt in de persoonlijke en sociale realiteit van veel vertellers 
Gwa Bakadam een belangrijke plaats in. Hierdoor zien wij onder andere hoe 
vertellers hun moeder al op jonge leeftijd onder hun hoede nemen. Hoewel 
(re)productie van deze zorgvoorstelling wellicht verband houdt met de om-
standigheden waarin de vertellers zich bevonden, maken de vrouwen weinig 
eigen keuzes. Bijna alle verhalen laten zien dat de ouders belangstelling tonen 
voor de prestaties op school, waarbij ‘iets worden in de maatschappij’ de 
centrale aandacht krijgt. Bij de remigrantenvrouwen zagen wij ook dat zij 
zich volgzaam ten opzichte van hun echtgenoot opstelden en er voor zorg-
den dat het huishouden op rolletjes verliep. In alle gevallen blijft het huis-
houden het domein van de vrouw. Zij zwaait er de scepter en de kinderen 
vallen onder haar gezag. De partners blijven ten aanzien van opvoeding en 
huishouden overwegend buitenstaanders. Hoewel zij in sommige gevallen 
hun mening geven, organiseren de vrouwen de opvoeding. Er bestaat in veel 
gevallen een bijzondere band tussen moeder en dochter, die vaak in de derde 
levensfase van de moeder wordt verzilverd. Wij hebben gezien dat tussen de 
generaties vrouwen de zorgvoorstelling Gwa Bakadam in veel gevallen wordt 
ge(re)produceerd en nieuwe interpretaties gaan gelden voor het begrip nabij-
heid.  
 
Samengevat kunnen wij zeggen dat waar Gwa Bakadam als zorgvoorstelling 
geldt, deze door veel remigrantenvrouwen wordt aangevuld met zelfstandig-
heid, zelfredzaamheid en christelijke waarden. In veel gevallen geldt dat de 
remigrantenvrouwen van deze generatie de invullingen van Afro-Surinaamse 
vrouwelijkheid vrij normatief opvatten. Eigen wensen en verlangens worden 
nauwelijks vormgegeven. Hierop rust in ieder geval een beperking totdat de 
kinderen zelfstandig zijn. Het beeld dat resteert is de dienende Afro-
Surinaamse vrouw en moeder. Uit Gwa Bakadam volgt de aandacht voor 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid en de overgave de kinderen met zorg te 
omringen. Deze generatie geeft in de derde levensfase pas nieuwe invullingen 
aan vrouwelijkheid, waarbij de scheiding tussen publiek en privé vervaagt en 
de vrouwen zich meer vrijheid permitteren tot het verblijven in de her-
komstdiaspora. 

9.1.5 Afwijzing van de vestigingsdiaspora (routeniveaus) 
In de verhalen van deze generatie remigrantenvrouwen komen vele route-
effecten voor. Een belangrijk effect op symbolisch niveau is bijvoorbeeld dat 
van de Indische zuster waarmee een medewerkster in een verzorgingshuis zich 
identificeert door haar huidskleur en verzorgende kwaliteiten. Deze strijdige 
subjectpositie heft de verteller op door verschillende onderwerpen op een 
eigenzinnige manier met elkaar te verbinden. Het is opmerkelijk hoe de ver-
teller haar verzorgende kwaliteiten verbindt aan vrouwelijkheid, onder andere 
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door te benadrukken hoe de bewoners met haar dweepten. Hierbij wordt 
tevens verwezen naar de centrale rol die de vrouw in de Afro-Surinaamse 
cultuur inneemt. Tevens bevestigt zij het beeld van ‘zwarte nanny’ die ieder-
een verzorgt en voor iedereen een luisterend oor heeft. Voorts ontkracht de 
verteller de relatie tussen zwart-zijn en slecht-zijn. Achter de Indische zuster 
schuilen in andere woorden meerdere invullingen van Afro-Surinaamse 
vrouwelijkheid die zowel betrekking hebben op de Afro-Surinaamse cultuur 
als bijdragen leveren aan een oplossing voor een strijdige subjectpositie. 
Opmerkelijk aan deze symboliek is de dubbele boodschap: het 
(re)produceren van dominante invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijk-
heid en de ontkrachting tussen zwart-zijn en slecht-zijn. Op symbolisch ni-
veau zien wij daarmee de kracht van de diplomatie die wordt uitgeoefend om 
met verschillende tegenstrijdige subjectposities handhaving in de vestigings-
diaspora te realiseren. 
Meerdere route-effecten treffen we aan op structureel niveau, waarbij vooral 
de opvattingen over het huwelijk en het opvoeden in Nederland het moeten 
ontgelden. Wanneer een verteller van deze generatie midden jaren zestig in 
Amsterdam aankomt, komt zij in aanraking met studenten die bezig zijn zich 
een nieuwe positie in de samenleving in te vechten. De verteller wordt ge-
confronteerd met radicale en anti-religieuze opvattingen die weinig stroken 
met haar ideeën. De vrije opvoeding in Nederland - waarbij kinderen tegen 
volwassenen hun mening mogen geven - zorgt uiteindelijk voor een verwij-
dering tussen het echtpaar en de studenten. De ouders verwachten een cul-
tuurclash wanneer zij nog langer in Nederland blijven, vooral omdat de af-
stand tot hun kinderen zal toenemen en de ouders niet meer in staat zullen 
zijn de Afro-Surinaamse waarden op hun kroost over te brengen. 
Ook in religieuze zin is er sprake van veel onbegrip tussen de verteller en 
haar directe omgeving. De verteller is christelijk opgevoed en binnenshuis 
zijn de partners het eens dat het geloof een belangrijke plaats moet innemen. 
De verteller meent uiteindelijk - wanneer zij langer in Nederland was geble-
ven - dat de wereldse opvattingen zullen gaan overheersen. De Here [God] 
heeft zich echter aan haar geopenbaard en haar bescherming geboden. De 
keuze terug te keren naar Suriname houdt daarmee niet alleen verband met 
het onbegrip ten opzichte van sociale instituties, ook de anti-religieuze opvat-
tingen die in Nederland domineren brengen hen terug naar de herkomstdia-
spora. 
 
Route-effecten op individueel niveau treffen wij onder meer aan bij de oud-
ste verteller, die na terugkeer in Suriname met de Vreemdelingendienst wordt 
geconfronteerd. Zij wordt uitgenodigd voor een informatiegesprek waar haar 
nationaliteit wordt bevraagd. De feitelijke verbazing over deze vragen wijzen 
op een sterke betrokkenheid met de herkomstdiaspora, ondanks een langdu-
rig verblijf in het buitenland. De verteller vertelt de geboortedata van haar 
ouders en noemt zelfs de plaatsen waar zij geboren zijn. Tevens veronder-
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stelt zij dat alle informatie in dossiers opgeslagen ligt en toont weinig begrip 
dat zij zich moet verantwoorden. Uit dit fragment maken wij op hoe nadruk-
kelijk de verteller de band ervaart tussen haar identiteit en die van haar ou-
ders in relatie tot haar geboortegrond. 

9.2 Tweede generatie 
In de verhalen van de tweede generatie Afro-Surinaamse remigrantenouwen 
zien wij belangrijke verschillen ten opzichte van de eerste generatie. Afscheid 
wordt genomen van het begrip nabijheid, bovendien verlaten de vrouwen 
hun kinderen waarvoor in de plaats de familieband belangrijk wordt. Voorts 
scheiden vele vrouwen van deze generatie en wordt er na terugkeer bijna 
collectief gekozen voor sociaal ondernemerschap. Aangevangen zal worden 
met een analyse van de drie rootsniveaus. Aansluitend komen samengevat de 
drie routeniveaus aan de orde.     

9.2.1 Gehechtheid als symboliek 
De levensverhalen van deze generatie remigrantenvrouwen - waarvan enkele 
in hoofdstuk zes zijn weergegeven - geven een goed beeld van vrouwen die 
nog actief aan het arbeidsproces deelnemen. In bijna alle gevallen is aanvan-
kelijk sprake van gezinsvorming, nadien scheiden er vrouwen of leven ge-
scheiden van tafel en bed. Evenals de eerste generatie remigrantenvrouwen 
organiseren ook deze vrouwen hun huishouden en vormen een belangrijk 
aanspreekpunt voor de kinderen. Alle vrouwen doen in hun jeugd uitgespro-
ken hun best op school, zijn beleefd en tonen respect voor ouderen. Het 
schoolgaan is een plicht en de ouders controleren met aandacht het huis-
werk. Het dragen van nette kleding en spelen op het erf zijn zaken die in de 
levensverhalen de revue passeren. De omgang met jongens is onbespreek-
baar tot de leeftijd van achttien jaar. 
Over hun tijd in Nederland komen een aantal betrokkenheden met de her-
komstdiaspora naar voren die verwijzen naar een gehechtheid aan de familie. 
Het leven in Suriname wordt door sommige vertellers voorgesteld als leven 
in een grootfamilie, dat een groot beslag legt op het gedrag van de remigran-
tenvrouwen. Een belangrijk gevolg van deze betrokkenheid is de keuze voor 
een sober leven in de vestigingsdiaspora en het behouden van de familieban-
den met remittances. Deze zogenoemde armenaarsstrategie wordt overwegend 
gereserveerd voor de privésfeer. Ook ontwikkelde een remigrantenvrouw 
een strategie waarmee ze in de publieke sfeer haar buitenstaanderspositie 
profijtelijk wist te maken. Deze strategie leidde onder meer tot meer sociaal 
draagvlak, waarmee de verteller de beoogde collectieve en lange termijndoel-
stellingen kon realiseren. 
Een tweede betrokkenheid met de herkomstdiaspora wordt door een vertel-
ler voorgesteld als een matrifocaal netwerk, dat de leden bescherming en 
overlevingskansen biedt. Wij troffen dit overigens ook aan bij de eerste gene-
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ratie remigrantenvrouwen. Uit verschillende fragmenten vernemen wij hoe 
belangrijk dit vrouwennetwerk is. Het verwijst onder meer naar een bijzon-
dere vorm van familiesolidariteit. Opvallend in het verhaal is ook dat na 
remigratie de verteller zich gaat bezighouden met leerprestatievraagstukken, 
die in belangrijke mate verwijzen naar Afro-Surinaamse maatschappelijke en 
culturele blokkades. 
 
Een belangrijk verschil tussen de eerste en tweede generatie remigranten-
vrouwen in relatie tot betrokkenheden met de herkomstdiaspora is het ge-
bruik van de vestigingsdiaspora. (Re)produceerden de eerste generatie vrou-
wen de betrokkenheden overwegend met uitsluiting van de vestigingsdiaspo-
ra, de tweede generatie (re)produceert deze door ze erbij te betrekken. De 
vrouwen van de tweede generatie ontwikkelen strategieën waarmee de ban-
den met de familie kunnen worden behouden. Achter deze activiteiten gaat 
een diepe gehechtheid aan de familie schuil, die voor een belangrijk deel het 
gedrag van de vertellers bepaalt. De voorstellingen die aan dit gedrag vooraf 
gaan, houden verband met de symbolische betrokkenheden en identificaties 
van de vertellers met de herkomstdiaspora.  
Het gevolg hiervan is dat veel identificaties met de vestigingsdiaspora over-
wegend functioneel van aard zijn. Wel staan deze identificaties in het licht 
van de familievoorstellingen van de vertellers en zijn daarmee ook normatief 
van aard. In de privésfeer klinken overwegend normatieve identificaties door, 
veelal omdat in deze sfeer (re)productie van dominante Afro-Surinaamse 
waarden en praktijken plaatsvindt. Opvallend is in een enkel geval de emoti-
onele identificatie als gevolg van een sterke vereenzelviging met een Marron-
gemeenschap.  

9.2.2 Familiesolidariteit (structureel niveau) 
Zoals gezegd, tonen veel remigrantenvrouwen in de jaren tachtig en negentig 
hun verbondenheid met de familie in Suriname door het sturen van pakket-
ten. Een belangrijk deel van de vertellers doet dit wekelijks of anders maan-
delijks. Het blijft hierbij lang niet altijd beperkt tot een activiteit van de remi-
grantenvrouwen alleen. Vaak is het een gezinsactiviteit, waarbij zelfs de 
spaarpotten worden omgedraaid. Het verrichten van arbeid in de vestigings-
diaspora komt daarmee in een ander licht te staan. Veel remigrantenvrouwen 
verrichten betaalde arbeid om daarmee de banden met de familie te behou-
den. Andere vertellers werken aan familiesolidariteit door te sparen en de 
familieleden jaarlijks of tweejaarlijks te bezoeken of uit te nodigen. Een be-
langrijke stap die één van de vertellers maakt ten aanzien van familiesolidari-
teit is te remigreren wanneer haar moeder door ziekte niet meer in staat is 
voor zichzelf te zorgen. Zij werkt in Nederland voor een belangrijk deel om 
de familieleden te kunnen laten overkomen. De verteller die zich in haar 
levensverhaal sterk weet te identificeren met de Samaaka, vertaalt familiesoli-
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dariteit in de vestigingsdiaspora onder andere door haar kinderen kennis bij 
te brengen over deze gemeenschap. Zij keert voorts terug naar Suriname 
wanneer haar vader niet meer voor zichzelf kan zorgen. 
Hoe sterk familiesolidariteit aan deze vrouwen kan trekken, vernemen wij uit 
een verhaal van een remigrantenvrouw die als gevolg van huiselijk geweld op 
jonge leeftijd de ouderlijke woning heeft verlaten. Zij keert op latere leeftijd 
terug wanneer zij heeft vernomen dat haar moeder verzorging nodig heeft. 
Haar levenservaring heeft haar gelouterd en zij is gaan inzien hoe haar moe-
der toch ook altijd voor de kinderen heeft klaargestaan. 
De identificaties die deze vrouwen als gevolg van familiesolidariteit met de 
herkomstdiaspora hebben, houden overwegend verband met de afhankelijk-
heden en verplichtingen richting hun familie. Hoewel matrifocaliteit maar in 
een enkel geval tot uitdrukking komt, lopen de meeste betrokkenheden bin-
nen de familiebanden tussen moeders en dochters. Deze afhankelijkheden en 
verplichtingen vormen een belangrijke grondslag voor de wijze waarop deze 
remigrantenvrouwen de solidariteit in stand houden. Met name bij de tweede 
generatie zien we dat Afro-Surinaamse vrouwelijkheid binnen het ‘transnati-
onale huishouden’ normatief wordt ge(re)produceerd, onder andere door de 
zorgverplichtingen die de dochters richting hun familie ervaren.  

9.2.3 Sociaal ondernemerschap (structureel niveau)  
Domineerde bij de oudste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
nog onbaatzuchtigheid en naastenliefde, bij de tweede generatie remigran-
tenvrouwen treffen wij overwegend vormen van sociaal ondernemerschap 
aan. Onder sociaal ondernemerschap wordt in deze studie verstaan het ver-
richten van non-profit activiteiten die tot doel hebben maatschappelijke mis-
standen aan te pakken. In veel gevallen ontstaan deze misstanden door het 
ontbreken van regelgeving, adequate voorzieningen of armoede. Hoewel er 
geen diepgaand onderzoek is verricht naar de verschuiving van onbaatzuch-
tigheid naar sociaal ondernemerschap, kan met voorzichtigheid worden ge-
zegd dat de christelijke waarden in de Afro-Surinaamse opvoeding hieraan 
een belangrijke bijdrage leveren. Veel Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
hebben tijdens hun periode van migratie opleidingen gevolgd en zelfstandig-
heid bereikt. Na terugkeer komt het veelvuldig voor dat eenzelfde arbeidsni-
veau als in Nederland niet meer kan worden gehaald. Het gevolg is dat deze 
remigrantenvrouwen zich heroriënteren op de arbeidsmarkt en vormen van 
sociaal ondernemerschap gaan ontwikkelen. 
 
Enkele remigrantenvrouwen van deze generatie reizen een aantal keren de 
Atlantische oceaan over om hun familieleden te helpen of hun huwelijk te 
‘redden’. Het reizen volgt veelal op de wens van de echtgenoot in Suriname 
of in Nederland te willen wonen. In de meeste gevallen volgt op ‘migratie’ of 
remigratie een nieuwe fase in het leven van de remigrantenvrouw. In enkele 
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gevallen gaan de vrouwen zich bezighouden met sociaal of diaconaal werk, 
wat strookt met de voorstellingen van de vrouwen over de herkomstdiaspo-
ra. In tegenstelling tot de eerste generatie remigrantenvrouwen sluiten deze 
vrouwen zich in de regel aan bij  bestaande organisaties of roepen stichtingen 
in het leven. Als gevolg van hun werkervaringen gaan de vrouwen andere 
rollen vervullen dan die uit de eerste generatie. Zij kiezen voor het voorzit-
terschap van een kerkgemeente, organiseren evenementen of brengen nieu-
we samenwerkingsverbanden tot stand. Hoewel in dit sociale gedrag even-
eens naastenliefde en onbaatzuchtigheid opvalt, is het voor de vertellers ook 
een non-profit activiteit die vaak naast betaalde arbeid wordt verricht. Invul-
ling geven aan deze betrokkenheid met de herkomstdiaspora komt overwe-
gend neer op normatieve en emotionele identificaties. 
Eén van de vrouwen ontdekt dat haar moeder aan dementie leidt en neemt 
de verzorging ter hand. De vrouw remigreert en voelt zich tevens verplicht 
het netwerk van haar moeder in stand te houden. Tijdens het bijwonen van 
een projectevaluatie merkt zij dat het met de kennis van orthopedagogiek in 
Suriname slecht gesteld is. In een gesprek met de voorzitter van de universi-
teit doet het sociaal ondernemerschap zijn intrede: ‘De voorzitter zei ook 
tijdens het gesprek, waarom begin je niet voor jezelf? Dat is precies de vraag 
die ik mezelf ook heb gesteld. Maar bereik ik dan de mensen die ik wil berei-
ken?’ Hoewel bij deze vrouw nog gesproken moet worden over nabije toe-
komstplannen, is duidelijk dat zij zich aangetrokken voelt tot gedupeerde 
kinderen in Suriname. De verteller kiest waarschijnlijk voor een combinatie 
van betaalde arbeid met een eigen praktijk. Hierdoor bereikt zij die kinderen 
die gebaat zijn bij haar deskundigheid. In deze vorm van sociaal onderne-
merschap domineren vooral functionele en normatieve identificaties. De 
verteller voelt zich beroepshalve en sociaal verplicht haar deskundigheden op 
het gebied van orthopedagogiek na remigratie in te zetten voor Suriname. 
 
Zoals gezegd, veel betrokkenheden hebben betrekking op de voorstellingen 
die de vrouwen hebben van de herkomstdiaspora. Het sociaal onderne-
merschap lijkt daarop een geïnstitutionaliseerd vervolg te zijn; het sluit in 
veel gevallen aan op de verworven deskundigheden van de vrouwen. De 
betrokkenheden bij de ‘hulpbehoevende ander’ worden voor een belangrijk 
deel vanuit een ervaringsdeskundig kader vormgegeven, waarachter onbaat-
zuchtigheid en naastenliefde (nog) worden bespeurd. Naastenliefde en on-
baatzuchtigheid die bij de vrouwen uit de eerste generatie overwegend chris-
telijk gemotiveerd was, zien wij in de tweede generatie terug in een geprofes-
sionaliseerde vorm. Dit geldt overigens alleen voor de ‘hulpbehoevende an-
der’ die niet tot de privésfeer wordt gerekend. 
 
De levensverhalen laten zien dat veel betrokkenheden met de herkomstdia-
spora terug te voeren zijn tot voorstellingen van een grootfamilie. Hierbin-
nen zijn aanzienlijke verschillen in het gedrag van de remigrantenvrouwen 
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waar te nemen. Zo ontwikkelde een verteller strategieën om de banden met 
haar familie goed te houden en bracht een ander haar kinderen Saramaccaan-
se inwijdingsrituelen bij. Remigrantenvrouwen van de tweede generatie verta-
len hun betrokkenheden in de beginperiode van hun migratie overwegend 
functioneel, na enige tijd treden er grofweg verschuivingen op van functione-
le identificaties naar normatieve identificaties. Deze vrouwen remigreren 
veelal als gevolg van normatieve identificaties (zorgplicht) dat voor een deel 
de voortzetting betekent van de familiesolidariteit. Hoewel daarbinnen ver-
schillen bestaan, bepalen de dochter-moeder relatie en de dochter-netwerk 
relatie de voornaamste betrokkenheden met de herkomstdiaspora. Wij zagen 
dat remigrantenvrouwen van deze generatie hun betrokkenheden met de 
herkomstdiaspora vooral vertalen in sociaal ondernemerschap. Vaak is dit 
soort ondernemerschap persoonsgebonden, maar sluit tevens aan bij de 
voorstellingen die de vrouwen hebben van de herkomstdiaspora. Zo wordt 
een verteller voorzitter van een kerkgemeente omdat zij het leven in Surina-
me voorstelt als leven in een familie van ‘broeders en zusters’. 

9.2.4 Huwelijksvoorstelling (subjectief niveau) 
Bij deze generatie remigrantenvrouwen bepalen steeds andere beweegrede-
nen hun individualiteit. Het merendeel van deze vrouwen kiest uiteindelijk 
ten koste van hun partner voor de verzorging van hun ouders, in een aantal 
gevallen leidt dit zelfs tot verwijdering van de kinderen. Belangrijk is dat in 
de meeste gevallen de kinderen dan wel volwassen zijn. 
In de verhalen blijft belangrijk dat de voorstellingen van de herkomstdiaspo-
ra invloed hebben op de huwelijksvoorstelling na migratie; de remigranten-
vrouwen van deze generatie blijven in Nederland hun echtgenoot lang trouw. 
Wanneer de kinderen jong zijn, zijn er verschillende voorbeelden van vrou-
wen die volgzaam gedrag vertonen. Het huwelijk biedt een goede (financiële) 
basis voor de opvoeding van de kinderen en het onderhouden van de fami-
liebanden. In enige gevallen heeft het voortzetten van de familieband een 
negatieve invloed op het huwelijk van de vrouwen. 
 
De meeste vrouwen van deze generatie vertrekken naar Nederland met in 
hun hoofd de (verborgen) wens de familieband te behouden. In enkele ver-
halen wordt daardoor de indruk gewekt dat de vrouwen specifieke overle-
vingsstrategieën ontwikkelen. Binnen de gezinnen is als gevolg van deze 
voorstelling veel aandacht voor Suriname. Aanvankelijk zien wij dat die aan-
dacht vrij primair is, namelijk met het sturen van pakketten en geld. Gedu-
rende de migratiejaren wijzigt die aandacht. Sommige vrouwen keren terug, 
anderen gaan activiteiten ontwikkelen die de voorstellingen van het eigen 
leven wijzigen. Een verteller doet de goede dingen in het ‘verkeerde’ land en 
dat motiveert haar terug te keren. Zij maakt deel uit van een grootfamilie en 
ervaart het als een plicht daaraan een bijdrage te leveren. Hoewel gevoelens 
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van onvrede de aanleiding vormen voor terugkeer, moet dit besluit ook in 
het licht worden gezien van de realisatie van collectieve en lange termijndoel-
stellingen. Een belangrijk gevolg van dit besluit is verder het ontstaan van 
nieuwe ruimte: de afstand tot de eigen kinderen wordt groter en tot de fami-
lie kleiner. De verteller creëert hiermee ruimte voor haar eigen individualiteit 
en vult die altruïstisch in. 
De tweede verteller maakt deel uit van een grootfamilie als matrifocaal net-
werk en vervlecht zorg met kennis van het leerprestatievraagstuk. Deze 
voorstelling vormt gedurende het leven van de verteller een belangrijke be-
trokkenheid en laat tevens zien hoe ingrijpend netwerken kunnen zijn in het 
leven van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Twee jaarlijks komen haar 
moeder en tante naar Nederland, ook bezoekt de verteller geregeld Suriname. 
Wanneer zij ontdekt dat haar moeder niet meer voor zichzelf kan zorgen, 
neemt zij een belangrijk besluit. Zij remigreert en organiseert de zorg voor 
haar moeder. Verder besluit zij haar carrière in Nederland stop te zetten en 
in Suriname een baan te zoeken. Hierdoor verandert belangrijke ruimte: de 
afstand tot haar zoon wordt groter en tot de familie kleiner. Zij herstelt met 
dit besluit de ongeschreven zorgregel van het netwerk. De wijze waarop het 
netwerk haar bescherming biedt, wordt met dit besluit ge(re)produceerd. 
Normatieve en functionele identificaties domineren dit besluit: de plicht het 
netwerk te continueren wordt vervlochten met een baan in de orthopedago-
giek. Voorts kunnen wij het herstel van het netwerk ook als termijndoelstel-
ling beschouwen: de bescherming die het biedt wordt van generatie op gene-
ratie overgedragen. 
 
Wij hebben gezien dat de eerste generatie remigrantenvrouwen nog overwe-
gend handelt conform de ‘traditionele’ huwelijksvoorstelling. Bij de tweede 
generatie vrouwen zien wij meer ruimte voor subjectiviteit, die onder andere 
leidt tot een breuk met deze huwelijksvoorstelling. De meeste vrouwen ge-
ven de voorkeur aan de familieband boven de huwelijksband, veelal zijn de 
kinderen dan al volwassen. Er is ook een toenemende belangstelling voor 
sociale misstanden, wat in bijna alle gevallen leidt tot vormen van sociaal 
ondernemerschap. 

9.2.5 Strategieën in de vestigingsdiaspora (routeniveaus) 
In de verhalen van de tweede generatie remigrantenvrouwen komen veel 
route-effecten voor. Een belangrijk effect op symbolisch niveau treffen wij 
aan in het verhaal van Lucia wanneer zij accepteert dat haar echtgenoot de 
‘kat in het donker knijpt’. Deze strijdige subjectpositie heft de verteller op 
door onderwerpen met elkaar te verbinden. Door de verteller worden gere-
geld remittances naar Suriname gestuurd, waarmee de familiebanden behouden 
blijven. In de privésfeer zorgt zij ervoor dat de zaken op rolletjes lopen; iede-
re dag zitten moeder en kinderen te wachten totdat vader thuiskomt. De 
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verteller regelt dat de kinderen hun opleidingen volgen en zij is op tijd thuis 
om het huiswerk te controleren. Hiermee wordt verwezen naar de centrale 
rol die de vrouw in het Afro-Surinaamse huishouden inneemt. Tevens beves-
tigt zij het beeld dat de vrouw in de privésfeer de scepter zwaait en ervoor 
zorgt dat de familiebanden in tact blijven. Belangrijk is dat wij zien hoe ver-
tellers manoeuvreren om de familiebanden te behouden, zonder daarbij aan-
stoot te nemen aan de relatie met haar echtgenoot. Op symbolisch niveau is 
hier sprake van acceptatie van een strijdige subjectpositie, waardoor de ver-
teller invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid kan nakomen.  
Op structureel en individueel niveau zijn er meerdere route-effecten aange-
troffen. Een remigrantenvrouw van de tweede generatie heeft als gevolg van 
een bijzonder verblijf in het binnenland zich sterk geïdentificeerd met de 
binnenlandse vrouw en wil die identificatie (re)produceren in de opvoedings-
sfeer van de vestigingsdiaspora. Deze vereenzelviging bepaalt haar partner-
keuze en de wijze waarop de kinderen worden opgevoed. In de opvoeding 
staat dan ook hun Saramaccaanse afkomst centraal. Dit leidt tot een tweede-
ling in het gezin en omdat de partners het niet eens worden over een even-
wichtige culturele opvoeding, ontstaat een scheiding van leefsferen. Bij dit 
structurele route-effect vallen de mogelijkheden op die de remigrantenvrouw 
in Nederland had haar kinderen vertrouwd te maken met hun binnenlandse 
afkomst. Zo konden de jongens bijvoorbeeld Saramaccaanse feesten en ri-
tuelen bijwonen. Een tweede structureel route-effect is de motivatie die veel 
remigrantenvrouwen hebben voor het volgen van opleidingen. Veel vrouwen 
beginnen na migratie met vervolgopleidingen, wat ertoe heeft bijgedragen dat 
zij bijna allemaal hoogopgeleid zijn en economisch zelfstandig kunnen leven. 
Ten aanzien van de beroepskeuze heeft dit geleid tot minder ‘vrouwenbe-
roepen’, meer vrije beroepen en specialisaties. Een belangrijk route-effect op 
het niveau van subjectiviteit is de ontwikkeling van strategieën in de vesti-
gingsdiaspora, waarmee remigrantenvrouwen hun collectieve en lange ter-
mijndoelstellingen realiseren. Deze strategieën worden ontwikkeld omdat 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid over meerdere diaspora 
moeten worden verdeeld - wat in het algemeen leidt tot een veelheid aan 
verlangens in samenhang met een goed gecoördineerd gezinsleven. Hoewel 
deze strategieën beoordeeld moeten worden in het licht van persoonlijk ge-
win, is het eveneens belangrijk dat zij verwijzen naar persoonlijke invullingen 
van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid.  

9.3 Derde generatie 
De derde generatie kan getypeerd worden als Surinaamse ‘studiemigranten’ 
die in de jaren negentig van de vorige eeuw na de middelbare school in Ne-
derland zijn gaan studeren. Geen van allen heeft echter plannen er te blijven. 
Opmerkelijk is dat deze vrouwen na terugkeer bijna allemaal gezinsvorming 
zijn gaan combineren met ondernemerschap. Ten opzichte van de eerste 
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generatie vrouwen valt op dat de christelijke waarden uit de Afro-Surinaamse 
opvoeding zijn verdwenen, ten opzichte van de tweede generatie doet het 
commercieel ondernemerschap haar intrede. In onderstaande paragrafen zal 
aandacht worden besteed aan de symbolische, structurele en subjectieve 
dimensies van betrokkenheden en identificaties met de herkomst- en vesti-
gingsdiaspora. Opnieuw zal begonnen worden met de drie rootsniveaus, 
aansluitend komen samengevat de drie routeniveaus aan de orde. 

9.3.1 ‘Ontdekkingen’ als symboliek 
De verhalen van de jongste remigrantenvrouwen geven in hoofdstuk zeven 
indrukken van ‘moderne’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
De remigrantenvrouwen zijn tussen de 21-40 jaar en in meerdere gevallen is 
sprake van gezinsvorming. Remigrantenvrouwen van deze generatie zijn 
gehuwd of samenwonend, wonen zelfstandig of bij hun ouders. Uit de ver-
tellingen maken wij op dat veel vrouwen zijn opgevoed in gezinsverband; in 
een enkel geval is sprake van alleenstaand moederschap. Evenals bij de vori-
ge generaties staat in de opvoeding zelfstandigheid en zelfredzaamheid cen-
traal. Ook is belangrijk dat de vrouwen bovengemiddelde schoolprestaties 
hebben geleverd. In het merendeel van de gevallen controleren de ouders het 
huiswerk en bespreken de prestaties met de leerkrachten. Communicatie, 
eerlijkheid en oprechtheid zijn terugkerende onderwerpen in de opvoeding 
en respect voor ouderen blijft belangrijk. Naast het schoolgaan maken wij uit 
de vertellingen op dat het merendeel van de meisjes hobby’s heeft, zoals het 
bespelen van een instrument, dansen, paardrijden en zwemmen. In het alge-
meen is sprake van meer vrijheden ten opzichte van de voorgaande genera-
ties. Uit de verhalen maken wij verder op dat het leven in beide landen be-
heerst wordt door ‘ontdekkingen’. De jeugdjaren staat de meeste vrouwen 
nog helder voor ogen en zij kunnen overwegend gedetailleerd vertellen over 
hun ervaringen in Nederland en Suriname. Omdat in veel gevallen het ver-
blijf van deze vrouwen in Nederland gekoppeld is aan studie, heb ik deze 
generatie ‘studiemigranten’ genoemd. 
 
Uit de verhalen van de vrouwen komen betrokkenheden met de herkomstdi-
aspora op symbolisch niveau naar voren die verband houden met het herde-
finiëren van eigen ruimte. Hierbij worden nieuwe grenzen getrokken tussen 
de binnen- en de buitensfeer. Het leven in de herkomstdiaspora wordt door 
enkele vertellers voorgesteld als een huiselijk leven met gezelligheid en ge-
borgenheid, waarbij de moederrol nadrukkelijk wordt gedefinieerd. Daar-
naast zijn de meeste vrouwen in staat commerciële activiteiten uit te voeren. 
In andere woorden, het moederschap wordt in een aantal gevallen aangevuld 
met ondernemerschap. De onderneming verwijst in bijna alle gevallen naar 
de behoefte aan een ‘eigen plek’, waarbinnen fictieve en reële ruimten be-
staan. De fictieve ruimte verwijst naar het kunnen handhaven van de eigen 
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opvattingen, de reële ruimte verwijst naar de fysieke mogelijkheden die sa-
menhangen met de bedrijfsvoering. In een enkel geval gebruiken de vrouwen 
hun organisatie of bureau als onderpand voor het moederschap, de onder-
neming biedt de kinderen bestaanszekerheden op termijn. 
Een tweede belangrijke betrokkenheid met de herkomstdiaspora is het for-
mule-denken. Een formule bestaat uit een reeks richtlijnen die gelden in een 
land. Deze richtlijnen dienen vanzelfsprekend opgevolgd te worden. Zij 
vormen een belangrijke opmaat hoe zaken in een land zijn georganiseerd. De 
formules verwijzen overwegend naar gebruiken en gewoonten waartoe 
nieuwkomers zich - vaak opnieuw - moeten verhouden. Het noemen van 
zulke formules moet in de verhalen dan ook worden begrepen als een be-
hoefte aan eigen ruimte, onder andere in de vorm van een eigen onderne-
ming. Het is daarnaast opvallend hoe bij vertellers van deze generatie een 
sterke behoefte bestaat aan autonomie, die onder andere tot uitdrukking 
komt door de herkomstdiaspora vanuit een buitenstaanderperspectief te 
beschouwen. Een treffend voorbeeld hiervan is: ‘Gewoon omdat Suriname 
me veel voldoening geeft. Vooral wonen, want werken doe ik overal op deze 
aardbol.’ Een derde opvallende betrokkenheid met de herkomstdiaspora 
wordt door een verteller uitgedrukt in kwaliteit van leven. De verteller be-
zoekt op latere leeftijd Suriname en wordt zich bewust van de eindigheid van 
haar eigen leven. Dit inzicht heeft invloed op de wijze waarop deze verteller 
met zichzelf en anderen omgaat. Terug in Suriname geniet de verteller meer 
van het samenzijn met haar gezinsleden, ook gaat zij zich meer inspannen 
voor anderen. De afstand tot de dingen die zij ervoer in de vestigingsdiaspo-
ra verdwijnen in Suriname en leveren haar meer levensvreugde op. 
 
Belangrijke verschillen tussen de tweede en derde generatie Afro-Surinaamse 
remigrantenvrouwen in verband met betrokkenheden met de herkomstdia-
spora zijn de hernieuwde aandacht voor gezinsvorming en de relatieve aan-
dacht voor de familieband. Ook het buitenstaanderperspectief dat zich in 
veel gevallen uitdrukt in aandacht voor de privésfeer moet hierbij onder ogen 
worden gezien. Waar de tweede generatie remigrantenvrouwen actief deel-
nam aan de Nederlandse arbeidsmarkt, gebruikten de geremigreerde vrou-
wen uit de derde generatie Nederland overwegend voor studiedoeleinden.        
 
Als gevolg van een eenzijdige participatie zijn veel identificaties met de vesti-
gingsdiaspora overwegend functioneel van aard. Nederland wordt gebruikt 
voor studiedoeleinden en eerste werkervaringen. Veel betrokkenheden met 
de herkomstdiaspora zijn zowel normatief als functioneel van aard, iets wat 
voor een deel te herleiden is tot de wens van remigrantenvrouwen een gezin 
te stichten in combinatie met een carrière. Emotionele identificaties met de 
herkomstdiaspora komen vooral tot uiting in de kwaliteit van leven, waarbij 
verschillende vrouwen vooral doelen op de rust, een prettig sociaal leven en 
de relatieve ongeorganiseerdheid van de samenleving. In een enkel geval 
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doelt een spreekster op haar verbondenheden met de Caribische regio in 
muzikaal opzicht. 

9.3.2 Ruimte als structuur 
In de beschrijvingen die volgen vat ik samen hoe bij deze generatie na remi-
gratie veranderingen zich voltrekken. Aandacht zal worden besteed aan de 
fictieve en reële ruimte die de vrouwen opeisen in samenhang met hun be-
hoefte aan een ‘eigen plek’. 
 
Wanneer een verteller met haar partner naar Suriname terugkeert, is zij 
zwanger. Haar echtgenoot werkt aanvankelijk bij verschillende architecten-
bureaus, maar begint daarna voor zichzelf. Ook de verteller begint dan voor 
zichzelf en start een winkeltje vanuit de garage van haar woning. Haar terug-
keer bevat drie belangrijke elementen: zij kan terugkijken op een heerlijke 
jeugd in Suriname dat waarschijnlijk de basis vormt voor een emotionele 
identificatie met het land. Daarbij schijnt de zon er altijd. Een eigen plek 
voor haar en haar gezin vormt een belangrijke terugkeerreden: ‘Ik vind het 
belangrijk dat mijn kinderen later een plek hebben.’ Met het starten van een 
eigen onderneming realiseert de verteller niet alleen een plek voor zichzelf, 
het draagt tevens bij tot het realiseren van een eigen plek voor haar kinderen. 
Het verwijst verder naar de mogelijkheid haar westerse denkbeelden over 
ondernemerschap uit te voeren. Zij kiest voor een westerse bedrijfsaanpak in 
combinatie met het moederschap: ‘Ik wil er altijd zijn voor mijn kinderen, 
dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik heb dan wel mijn zaken, maar ik probeer 
bewust veel thuis te zijn’. Hoewel ik aanvankelijk heb gedacht dat haar terug-
keerwens voornamelijk werd ingegeven door haar heerlijke jeugdjaren, 
schuilt hierachter een tweede motief. Met de combinatie van westerse be-
drijfsvoering en moederschap vindt de verteller geen aansluiting bij de Afro-
Surinaamse onderneemsters in de hoofdstad. Die drijven in het algemeen een 
onderneming vanuit het principe van huisnijverheid. Het gevolg is dat de 
verteller zowel fictieve als reële ruimte nodig heeft haar plannen te realiseren. 
De fictieve ruimte verwijst naar de westerse aanpak voor haar onderneming, 
de reële ruimte naar de grootte van de onderneming. Het gevolg van dit 
tweede motief is dat er naast functionele identificaties ook sprake is van 
normatieve identificaties; de verteller wil westers ondernemerschap combine-
ren met Afro-Surinaams moederschap. 
 
Een tweede remigrantenvrouw van deze generatie maakt plannen voor te-
rugkeer naar Suriname en komt in contact met Surinaamse diplomaten die 
haar een baan op een ministerie aanbieden. Enige maanden na haar terugkeer 
start zij als secretaresse. Aanvankelijk is de verteller zeer positief over haar 
baan en collega’s. Het betrof een zelfstandige functie, waarbij zij ook haar 
eigen tempo kon bepalen. Dit verandert wanneer haar baas haar ‘verbeterin-
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gen’ niet langer op prijs stelt. Het komt er kort gezegd op neer dat de vertel-
ler in toenemende mate alleen maar doet wat haar wordt opgedragen. Zij 
gaat zich ‘gekooid’ voelen en neemt na enige tijd ontslag. 
Ik heb mij aanvankelijk afgevraagd waarom de verteller zich niet uit lijfsbe-
houd heeft aangepast aan de situatie, waarmee veel frustraties voorkomen 
konden worden. Remigrantenvrouwen van deze generatie maken door hun 
studie of arbeid kennis met de Nederlandse mentaliteit en ontlenen daaraan 
betekenissen. In veel gevallen worden deze betekenissen geïnternaliseerd en 
dragen bij tot nieuwe identificaties. Veel aanpassingsproblemen van deze 
vrouwen houden hiermee verband en leiden tot verzet tegen de dominante 
denkbeelden en praktijken op de Surinaamse werkvloer. 
 
De derde verteller pakt direct na haar diplomering het vliegtuig naar Surina-
me. Zij treedt toe tot de directie van de volksmuziekschool. Na enige tijd 
krijgt zij last van functioneringsproblemen door verschillen over het te voe-
ren beleid. De verteller begint een muziekbureau en stimuleert haar leerlin-
gen op zoek te gaan naar hun eigen ‘roots’. Waarschijnlijk hebben haar erva-
ringen op het conservatorium in Nederland haar bewust gemaakt van haar 
afkomst, evenals de waarde van het land waar je geboren bent. De verteller 
trekt in haar verhaal deze lijn door met als resultaat een muziekeducatiebu-
reau waar Afro-Surinaamse kinderen kennismaken met Afro-muziek. De 
identificaties van deze verteller zijn overwegend functioneel en normatief 
van aard, hoewel ik daarmee het belang onderschat van de relatie tussen 
identiteit en muziek. Juist het besef van de driehoek identiteit-muziek-
geboortegrond moet de verteller hebben overtuigd Afro-Surinaamse kinde-
ren vertrouwd te willen maken met Afro-muziek. Dit is niet alleen terug te 
voeren op functionele en normatieve identificaties. De fictieve ruimte bestaat 
voor een belangrijk deel uit de aanname dat ‘je ergens anders niets te zoeken 
hebt’ en dat je ‘de dingen van je eigen land moet waarderen’. Identiteitsvor-
ming en culturele bewustwording zijn twee zijden van dezelfde medaille en 
kunnen worden overgebracht ‘waar de navelstreng begraven ligt’. Hiermee 
komt bij haar tevens een einde aan Clarkes (1966) verdwaaldheid. Hij stelt 
dat veel Afro-Surinamers met verdwaaldheid en vervreemding kampen als 
gevolg van slavernij. De reële ruimte die wordt gecreëerd, verwijst naar het 
muziekbureau waarmee invulling wordt gegeven aan de voornoemde drie-
hoek en afstand wordt gedaan van het westers georiënteerde Surinaamse 
muziekonderwijs. 
 
Voorzichtig maak ik hieruit op wanneer diasporic belonging voor een belangrijk 
deel steunt op uitsluitend emotionele en normatieve identificaties, moeilijk-
heden kunnen ontstaan met de functionele identificatie. Remigrantenvrou-
wen van deze generatie zijn overwegend jong, hoog opgeleid en ambitieus. 
Willen deze vrouwen opgenomen worden op de Surinaamse arbeidsmarkt, 
zullen de functies in het hoger en middenkader meer verantwoordelijkheden 
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moeten krijgen. Uit verschillende voorbeelden blijkt dat bij de Surinaamse 
overheid en het bedrijfsleven de verhoudingen tussen de echelons ‘scheef’ 
zijn, dat wil zeggen dat veel managementtaken door de directie worden uit-
gevoerd. Een belangrijke consequentie voor veel westers opgeleide Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen is daardoor een tekort aan arbeidssatisfac-
tie, waardoor deze gedwongen voor zichzelf beginnen. Nevenwerkzaamhe-
den of een eigen onderneming verbloemen daarmee een feitelijke onvrede 
met de bestaande macht- en functieverhoudingen. 

9.3.3 Diasporisch geluk (subjectief niveau) 
Uit fragmenten in de levensverhalen van deze generatie remigrantenvrouwen 
maken wij op dat remigratie nieuwe betekenisgeving oplevert. Veel beteke-
nissen hebben betrekking op het hervonden levensgeluk na terugkeer in de 
herkomstdiaspora. Zo drukt een verteller haar levensgeluk bijvoorbeeld uit 
door na terugkeer meer levensplezier te hebben. Dit zogenaamde diaspori-
sche geluk komt in de verhalen onder andere tot stand door het accent te 
leggen op relaties, wijsheden en zorg. In de beschrijvingen die volgen zal ik 
stilstaan welk diasporisch geluk de vrouwen vertellen en welke elementen 
hiertoe bijdragen. 
 
De eerste verteller van deze generatie ontleent haar diasporisch geluk aan de 
prettige ervaringen uit haar eigen jeugd. Zij combineert het geven van aan-
dacht met hernieuwde familiebanden. Zij legt grote nadruk op het familiele-
ven met gemeenschappelijke activiteiten omdat zij daarvan de waarde in haar 
eigen jeugd heeft ervaren. Verder zorgt zij dat haar kinderen een eigen plek 
hebben, iets waarover in haar jeugd lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan. 
De tweede verteller drukt haar diasporisch geluk uit door te spreken over een 
nieuw besef van eindigheid. Haar terugkeer heeft teweeggebracht dat zij 
anders tegen het leven is gaan aankijken. In Nederland heeft zij zich nooit 
gerealiseerd te zullen sterven, in Suriname dringt dit besef pas door. Ze 
‘plukt daarom in Suriname de dag’ en zorgt dat anderen in haar directe om-
geving het goed hebben. Ook ervaart zij minder afstand tot een kleine groep 
intimi in de herkomstdiaspora. Haar geluk houdt niet alleen verband met 
haar gerichtheid op anderen, zij ervaart tevens meer intimiteit en heeft een 
positievere instelling. In Nederland ervoer zij door de gejaagdheid van leven 
een afstand tot de dingen, in de herkomstdiaspora wijzigt dit en is iedere dag 
er één. 
In tegenstelling tot de eerste verteller (re)produceert deze verteller haar geluk 
niet, het ontstaat door vergelijkingen tussen de diaspora. Verder is er sprake 
van transculturele transferentie als zij zegt: ‘Eigenlijk zijn we al een heel eind, 
we investeren in het gezin en dan nog moet mijn man me tot kalmte manen. 
Ik zie de vooruitgang niet, het komt allemaal omdat ik nog steeds rondloop 
met het idee dat het nu moet.’ Ze refereert hier aan de ‘gejaagdheid van het 
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Nederlandse leven’, terwijl zij in Suriname rekening moet houden met ‘de 
traagheid der dingen’. Hierop kom ik in het volgende hoofdstuk terug. 
Bij een andere verteller ligt het diasporische geluk ‘opgeslagen’ in het land 
waar je geboren bent. Deze wijsheden hebben een vormend karakter, maar 
moeten volgens de verteller ook gerespecteerd worden. Tijdsbeleving speelt 
hierbij een essentiële rol: ‘Nu is gezinsuitbreiding in de planning, alles gaat als 
je niet vergeet dat je in Suriname woont. Je moet dat ook nooit vergelijken 
met andere landen.’ Haar diasporische geluk verwijst daarmee - in tegenstel-
ling tot de andere vertellers - naar een betekenisvolle relatie tussen persoon 
en geboortegrond. ‘Wijsheden van de grond’ vormen belangrijke bouwstenen 
voor het leven wat die grond heeft voortgebracht en brengen bescherming 
en geluk. Migratie heeft in de ogen van deze verteller dan ook tot nadeel dat 
de wijsheden van de geboortegrond niet kunnen worden (na)geleefd, en veel 
migranten daarom ongelukkig maakt. Tenslotte kan het diasporische geluk 
‘opgesloten’ zitten in de waarde van de gezinband, die tevens de aanleiding 
vormt voor terugkeer. Een verteller keert terug en bevestigt hiermee het 
belang van de relatie met haar ouders, waarachter ook de bescherming van 
een netwerk schuilgaat. Dit verwijst onder andere naar een ‘zorgplicht’ die 
kinderen voor hun ouders hebben. Een soortgelijk voorbeeld troffen wij aan 
bij de tweede generatie remigrantenvrouwen. 
 
Wij hebben gezien dat het diasporische geluk gevarieerd tot stand komt en 
betrekking kan hebben op verschillende onderwerpen. Bij sommige vertellers 
komt dit geluk tot stand door de kinderen, bij een andere zien we haar relatie 
tot het leven veranderen door een nieuw besef van eindigheid. In beide ge-
vallen ervaren de vrouwen dat hun contacten met familie en gezin intensie-
ver zijn geworden, waarmee vooral relationele waarden het diasporisch geluk 
beïnvloeden. Volgens een derde verteller huist het diasporisch geluk in de 
grond van het herkomstland. Ieder land heeft daarom formules die dicteren 
op welke wijze zaken in dat land geregeld zijn. Daarom zullen migranten 
nooit gelukkig zijn, zij staan niet in contact met de wijsheden die hen bij hun 
geboorte zijn meegegeven. Ten slotte kan diasporisch geluk voortvloeien uit 
zorgverantwoordelijkheid. Deze relatie tussen zorg en diasporisch geluk 
troffen wij ook aan bij de vorige generatie remigrantenvrouwen, waar het 
verzorgen van de ouders en het herstel van het netwerk belangrijker werden 
gevonden dan een carrière in de vestigingsdiaspora. 

9.3.4 Vrijheid (subjectief niveau) 
Bij de derde generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen nemen wij 
nadrukkelijk kennis van hun individuele behoefte aan vrijheid. Hierbij kiest 
een belangrijk deel van de vrouwen zelf - of in overleg met hun partner - 
voor terugkeer zonder daarbij sociale druk van de familie te ervaren. In ande-
re woorden, remigratie kwam bij deze groep vrouwen overwegend tot stand 
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vanuit een persoonlijke behoefte. In de levensverhalen die volgen kunnen de 
betrokkenheden van de remigrantenvrouwen met de herkomstdiaspora in de 
meeste gevallen worden opgevat als reflecties op deze ervaringen, en zijn in 
mindere mate terug te voeren op de bestaande voorstellingen van vrouwe-
lijkheid. Deze reflecties spelen een belangrijke rol in de levens van de vrou-
wen en geven inzicht in invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
 
Uit de voorgaande thema’s hebben wij kunnen opmaken dat deze geremi-
greerde vrouwen nadrukkelijk bezig zijn doelen in het leven na te streven. 
Kwaliteit van leven staat hierbij voorop. Tevens zagen wij dat de ruimte voor 
eigen opvattingen een terugkerend onderwerp was. Een verteller past zich 
aanvankelijk volledig aan aan de Nederlandse samenleving en lijkt daarbij 
onzichtbaarheid na te streven. Een bezoek aan Suriname met haar dochter 
en vriend leveren nieuwe levensvragen op. Wanneer haar grootvader over-
lijdt en daarmee de band met de herkomstdiaspora verbroken dreigt te wor-
den, neemt de vertelster het terugkeerbesluit. Na terugkeer in Suriname valt 
haar in Nederland verworven initiatiefrijke houding op. De verteller heeft 
moeite zich aan te passen aan de Surinaamse situatie wat leidt tot frustratie 
en ontslag. De narratieve dimensie geeft hiermee inzicht hoe in beide landen 
haar aanpassingsvermogen op de proef wordt gesteld. Terugkeer heeft daar-
mee niet alleen betrekking op haar relatie tot het leven, het verwijst tevens 
via haar opa naar de dood. Met haar terugkeer brengt zij als het ware een 
nieuwe verbinding tot stand, waarmee de verteller nieuwe ruimte schept. Zij 
benut de ruimte overwegend door niet te buigen voor de uitsluiting waarmee 
ze in Suriname op een ministerie wordt geconfronteerd. In deze persoonlijke 
ruimte domineren westerse arbeidswaarden en praktijken die niet meer wor-
den prijsgegeven voor een gecreëerde afhankelijkheid. In de functie die zij 
gaat vervullen zien wij dan ook een nadruk de werkzaamheden naar eigen 
inzichten in te vullen. 
 
Ook de tweede verteller maakt in haar levensverhaal belangrijke keuzes die 
haar leven een wending geven. Na afronding van het conservatorium is zij 
vastbesloten terug te keren naar Suriname, hoewel ‘Surinamers’ in haar om-
geving haar hiervan trachten te weerhouden. Zij besluit terug te keren en 
komt in conflict met de leiding van de muziekschool. Anders gezegd, lijken 
de educatieve inzichten van de verteller moeilijk inpasbaar in de vastomlijnde 
opvattingen en praktijken van de muziekschool en vormen de aanleiding tot 
verschillen van inzicht. In dit geval lijkt het verschil van inzicht de Europese 
oriëntatie van het Surinaamse muziekonderwijs te zijn. De verteller schept en 
benut daarom eigen ruimte; zij neemt afstand van de traditionele opvattingen 
in het Surinaamse muziekonderwijs en gaat handelen naar eigen inzichten 
waarin de Afro-Caribische regio centraal staat. 
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De derde verteller maakt eveneens keuzes die haar leven een wending geven. 
Zij is niet alleen een aandachtige moeder, zij is daarnaast ondernemer. Hoe-
wel beide betekenissen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid in dit verhaal 
om de voorrang strijden, gaat bewust veel aandacht uit naar het moeder-
schap. Zij combineert het ondernemerschap met het moederschap om de 
kinderen in de toekomst een plaats te geven in de samenleving. De narratieve 
dimensie geeft hiermee inzicht hoe moederschap en ondernemerschap kun-
nen bijdragen aan de Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. De betrokkenheden 
van de verteller met de herkomstdiaspora houden in dit verhaal vooral ver-
band met ‘huis’ en ‘plek’ en verwijzen naar de veilige situatie die haar groot-
ouders in haar jeugd hebben gecreëerd. Haar betrokkenheden zijn daarmee 
voor een belangrijk deel (re)producties van de situatie uit haar jeugd in Suri-
name.  
De keuzes die deze verteller maakt houden overwegend verband met het 
opzetten van een eigen onderneming en de tegenwerking die zij daarbij van 
haar opa krijgt. Deze ‘eigen plek’ zal in de loop van het verhaal aan de kinde-
ren worden overgedragen, voornamelijk om hen uitzicht te geven op een 
verzorgde toekomst. Dit wijst op de ‘veilige plek’ die zij haar kinderen wil 
geven en de vaste plaats die de ouders daarbinnen innemen. Deze veiligheid 
was in haar eigen jeugd allerminst vanzelfsprekend en heeft ertoe bijgedragen 
dat zij de gezinsvoorstelling is gaan (re)produceren. De individualiteit van de 
verteller wordt daarmee sterk begrensd door de aandacht voor de kinderen, 
het ondernemerschap en de gezinsvoorstelling. 
 
In de verhalen van de derde generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
valt op hoeveel belang er wordt gehecht aan individuele vrijheid. Wij hebben 
gezien dat een belangrijk deel van de vrouwen zelfstandig kiest voor terug-
keer zonder daarbij sociale druk van de familieleden te ervaren. Hierbij heb-
ben wij vernomen dat betrokkenheden met de herkomstdiaspora ook reflec-
ties kunnen zijn op eigen ervaringen. Vooral de gedachte aan meer vrijheid 
vormt een belangrijke oorzaak voor meer individualiteit. 

9.3.5 Aanpassen aan beide diaspora (routeniveaus) 
In de verhalen van de derde generatie remigrantenvrouwen komen route-
effecten voor die verband houden met de wijze waarop de vertellers zich 
hebben aangepast aan de diaspora. Zoals beschreven, vernemen wij op sym-
bolisch niveau dat veel vertellers op jonge leeftijd in Nederland zich onbe-
wust aanpassen aan de daar gangbare waarden en praktijken. Het gevolg 
hiervan is dat terug in Suriname botsingen ontstaan die ertoe bijdragen dat 
de vertellers zich vervreemd voelen van hun situatie. Omdat de mentaliteits-
verschillen inzake professionaliteit tussen beide diaspora aanzienlijk zijn en 
het vermogen tot aanpassing van de vrouwen beperkt, gaan alle vertellers een 
‘eigen plek’ creëren waarin denkbeelden en praktijken uit de vestigingsdia-
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spora domineren. Hiervan treffen wij enkele voorbeelden aan: van een zaak 
in kinderkleding die naar westerse ideeën is ingericht tot een muziekeduca-
tiebureau die werkt met lokale muziekstijlen. Een effect op structureel niveau 
is dat meerdere vertellers zich de rol van buitenstaander gaan aanmeten. Niet 
vergeten mag worden dat isolement in deze verhalen de voorloper is van het 
buitenstaanderschap, en dat deze rol eveneens verwijst naar ervaren culturele 
uitsluiting. De oplossingen die worden gevonden hebben niet alleen betrek-
king op de publieke sfeer, eveneens zien wij dat in de privésfeer Nederlandse 
waarden en normen worden ge(re)produceerd. Belangrijke route-effecten op 
subjectief niveau zijn de toegenomen beslisruimten van de vrouwen en het 
diasporisch geluk dat in veel gevallen ontstaat door westerse (gezins)waarden 
te combineren met Surinaamse gemoedelijkheid. 

9.4 Conclusie 

9.4.1 Moederschap onder voorwaarden (eerste generatie) 
De betrokkenheden die de generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
met verschillende heterogene natiestaten en culturen ervaren, bepalen in 
belangrijke mate hun gedrag. Wat opvalt is dat assimilatie in de vestigingsdia-
spora geen invloed lijkt te hebben op het thuisgevoel in de herkomstdiaspo-
ra. Een voorbeeld hiervan is dat Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen lang-
durig in Nederland kunnen verblijven, maar zich desondanks Surinamer 
blijven voelen (vgl. Kossen 2003). 
In deze studie naar betrokkenheden en identificaties met diaspora en invul-
lingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid komt bij de oudste remigranten-
vrouwen naar voren dat zij zich met name verhouden tot collectieve voor-
stellingen en christelijke waarden. Veel vrouwen van deze generatie hebben 
wij zien optreden als levengever en beschermer van leven, waardoor zij ‘tra-
ditionele’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid (re)produceren. 
Belangrijk is dat (re)productie van de voornaamste invullingen van vrouwe-
lijkheid zowel plaatsvindt in de herkomst- als de vestigingsdiaspora en dat 
betrokkenheden met de vestigingsdiaspora overwegend achterwege blijven. 
Anders gezegd, er bestond bij deze generatie remigrantenvrouwen een afkeer 
van de Nederlandse samenleving met betrekking tot opvoeden en gezin, 
overwegend omdat niet-bekende opvoedpraktijken in Nederland sterk ver-
schillen van de praktijken in Suriname. Na migratie zien we daarom een ster-
ke gerichtheid op de binnensfeer. De buitenwereld wordt nagenoeg uitgeslo-
ten. In andere woorden, belangrijke betrokkenheden en identificaties met de 
herkomstdiaspora worden in de vestigingsdiaspora ge(re)produceerd, vaak als 
gevolg van een identificatie met onder meer Gwa Bakadam. Na migratie is 
daarom bewust sprake van non-integratie214 bij deze generatie vrouwen. De 

                                                 
214 Het niet overnemen van gangbare opvattingen en praktijken uit de vestigingsdiaspora in de binnen- of 
privésfeer.  
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betrokkenheden met de vestigingsdiaspora beperken zich overwegend tot die 
thema’s die aansluiten bij de nagestreefde collectieve herinneringen. 
 
In deze studie is duidelijk geworden dat - in tegenstelling tot wat Drummond 
(1980) stelt - kennis van verschillende culturele systemen allerminst leidt tot 
adaptatie van culturele elementen. Eerder lijkt er sprake van een scheiding 
van sferen. Zo wordt de binnensfeer een ‘culturele haven’ waar voorstellin-
gen uit de herkomstdiaspora domineren en ‘traditionele’ invullingen van 
vrouwelijkheid worden ge(re)produceerd. De buitensfeer wordt gebagatelli-
seerd en sterk gescheiden van de binnensfeer. Hoewel remigrantenvrouwen 
van de eerste generatie leven in multi-etnische samenlevingen en kennis heb-
ben van verschillende culturele systemen, ontstaat in het adaptatiegedrag van 
de vrouwen een specifiek patroon. Een kenmerk van dit patroon is het 
(re)produceren van ‘traditionele’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwe-
lijkheid uit de herkomstdiaspora en het buitensluiten van de vestigingsdia-
spora.  
 
Een voorstel voor vervolgonderzoek met betrekking het gedrag van migran-
tenvrouwen in het land van vestiging is of er etnische verschillen bestaan in 
de wijze waarop culturele voorstellingen en invullingen van vrouwelijkheid 
worden ge(re)produceerd. Hierbij kan inzicht worden verkregen in de functie 
van dit ‘beperkte’ adaptatiegedrag van de eerste generatie migrantenvrouwen. 
Gedacht kan worden aan migrantenvrouwen van verschillende komaf uit 
eenzelfde samenleving, zoals Afro-Surinaamse, Hindostaanse, Javaanse en 
Marron vrouwen afkomstig (kunnen) zijn uit Suriname. 

9.4.2 Moederschap en sociale mobiliteit (tweede generatie) 
Uit dit deel van de studie blijkt dat bij de tweede generatie vrouwelijke Afro-
Surinaamse migranten in Nederland de betrokkenheden met de herkomstdi-
aspora overwegend gericht zijn op het continueren van familiebanden. Veel 
remigrantenvrouwen van deze generatie hebben wij zien optreden als een 
‘spin in het web’. Daarnaast hebben de vrouwen hun verblijf in Nederland in 
veel gevallen gebruikt om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. De-
ze ontwikkelingswens is voor een belangrijk deel terug te voeren op hun 
Afro-Surinaamse opvoeding. Een logisch vervolg van deze wens is een actie-
ve deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. 
In Paradoxen van culturele erkenning (2006: 44) breekt Halleh Ghorashi een lans 
voor meer openheid voor en zicht op alle mogelijke factoren die tot een 
aanpak van de problemen kunnen leiden van de diverse etnische groepen in 
de Nederlandse samenleving. Ghorashi meent dat wij alleen dan in staat zijn 
de successen van de nieuwe Nederlanders te ontdekken, maar ook als samen-
leving ervoor kunnen zorgen dat de verborgen potenties van deze groepen 
tot bloei komen. Zij meent dat dit de meeste kans van slagen heeft wanneer 
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fixaties op achterstanden worden losgelaten en er aandacht komt voor po-
tentiële mogelijkheden. Het idee dat de cultuur van nieuwe migranten totaal 
anders is en dat er sprake zou zijn van achterstanden, heeft tot gevolg dat 
hun competenties niet worden (h)erkend en dus ook niet worden gewaar-
deerd.   
Zij pleit in andere woorden voor meer ruimte voor cultuur, terwijl het cate-
gorale denken waarin juist culturele contrasten centraal staan door de auteur 
wordt bekritiseerd. Hoewel dit onder meer zeer lastig is - het weerbarstige 
patroon van het categorale denken is alom tegenwoordig en zeer moeilijk te 
doorbreken - wil zij ervoor waken dat de categorieën tot dichotomieën ver-
vallen die elkaar bij voorbaat uitsluiten. Dit betekent dat een proces van ver-
andering in het denken moet worden gerealiseerd. Een belangrijke vraag die 
zij hierbij stelt is: vertrekken wij uitsluitend vanuit onszelf door de ander 
onder te brengen in categorieën die wij hebben gecreëerd, of vertrekken wij 
vanuit de ander door ruimte te laten voor hoe de ander zichzelf ziet en defi-
nieert? (ibid.: 45). Bij dit vertrekpunt moet er volgens Halleh Ghorashi aan-
dacht zijn voor verbindingen tussen culturen. Niet de geconstrueerde ver-
schillen moeten tot vertrekpunt worden gerekend, maar situaties en sferen 
waarin mensen met elkaar te maken hebben en waarin de verschillen slechts 
één van de factoren zijn. Verder meent zij dat wanneer het gaat om cultuur-
sensitief handelen: ‘(..) dat in eerste instantie het scheppen van een tussen-
ruimte om tot elkaar te kunnen komen en om elkaar in ons gelijk-zijn en in 
onze verschillen te kunnen herkennen en erkennen. In de balans tussen het 
gelijk-zijn en verschillend-zijn komen dialoog, ontmoeting en vernieuwing 
tot stand’ (ibid.: 46). 
Deze vraag is relevant omdat wij hebben gezien hoe Afro-Surinaamse remi-
grantenvrouwen van de tweede generatie op actieve wijze deelnamen aan de 
Nederlandse samenleving. In de verhalen komt naar voren dat de vrouwen 
aandacht besteden aan de Nederlandse samenleving en zowel verschillen als 
overeenkomsten met de herkomstsamenleving benoemen. In aansluiting op 
de ideeën van Ghorashi hebben wij uit de levensgeschiedenissen kunnen 
opmaken welke betrokkenheden de remigrantenvrouwen met de herkomst- 
en vestigingsdiaspora hebben en hoe die zich verhouden tot invullingen van 
Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
De remigrantenvrouwen van de tweede generatie in deze studie hebben in 
Nederland gewerkt en gestudeerd. Het verrichten van betaalde arbeid heeft 
bij hen mede in het teken gestaan de familiebanden te behouden. In andere 
woorden, een belangrijke motivatie voor het aangaan van verbindingen met 
de Nederlandse samenleving stond in het teken van het continueren van 
deze banden. Bij één verteller hebben wij gezien dat een kenmerk van een 
verbinding is de wijze waarop zij haar buitenstaanderspositie verdienstelijk 
heeft gemaakt. Zij beschermt de ‘zwakke schakel’ en krijgt hierdoor aanzien 
en draagvlak. De tussenruimte die deze verbinding kenmerkt, wordt voor een 
belangrijk deel ingevuld door voorstellingen van Afro-Surinaamse vrouwe-
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lijkheid. Haar buitenstaanderspositie is waarschijnlijk het directe gevolg van 
het verschil-denken. Hiermee zien wij dat een verbinding en een tussenruim-
te een relatie kunnen hebben, die - in dit geval - mede wordt bepaald door 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
 
In het bovenstaande fragment laat ik zien hoe verbindingen tussen culturen 
worden gelegd en tussenruimten ontstaan, maar tevens kunnen leiden tot 
herdefiniëringen van grenzen. Belangrijk hierbij is het inzicht dat verbindin-
gen en tussenruimten verbonden (kunnen) zijn aan persoonlijke doelstellin-
gen en ingevuld worden met invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijk-
heid. Een voorstel voor wenselijk vervolgonderzoek is hoe Surinaamse 
vrouwelijkheid in diaspora het verschil-denken kan beïnvloeden, maar tevens 
kan bijdragen aan het leggen van verbindingen en het creëren van tussen-
ruimten. 

9.4.3 Geluk en eigen ruimte (derde generatie) 
Opmerkelijk aan de derde generatie remigrantenvrouwen de specifieke ruim-
tes die ze vragen voor het moederschap en het ondernemerschap. De remi-
grantenvrouwen lijken de ‘Hollandse huiselijkheid’ over te nemen, die onder 
andere wordt ingevuld met een dagelijks tafelgesprek en een actieve rol van 
de vader in de opvoeding. Het ondernemen van gezinsactiviteiten verwijst in 
belangrijke mate naar de vestigingsdiaspora. Opmerkelijk is dat de vrouwen 
de moederrol op gelijke wijze lijken in te vullen als hun ‘grootmoeders’, 
waarbij afstand tussen moeder en kind klein is en de vrouwen de kinderen 
langdurig blijven verzorgen. Confrontaties hebben deze remigrantenvrouwen 
overwegend met de buitensfeer - die vooral weinig gevoelig lijkt voor afwij-
kende ideeën. Hoewel Suriname in de literatuur wordt voorgesteld als een 
Caribische samenleving die onder invloed van verschillende diaspora is ge-
vormd (Chamberlain 2000; 2001; Gowricharn & Schüster 2001), zien wij bij 
deze generatie remigrantenvrouwen een wat ongemakkelijke omgang met de 
gangbare formules van de herkomstdiaspora. Dit leidt onder andere tot 
(re)creatie van eigen ruimten. In andere woorden, omdat de invloed van 
diverse diaspora heeft geleid tot de vorming van de Afro-Surinaamse ge-
meenschap zou in de herkomstsamenleving een meer open-houding voor 
afwijkende ideeën worden verwacht. De praktijk laat echter zien dat deze 
generatie remigrantenvrouwen in de publieke sfeer ‘eigen plekken’ kiezen, 
waarbinnen andere denkbeelden en praktijken domineren. Het onderne-
merschap van deze groep remigrantenvrouwen is daarmee niet een vrije 
keuze, maar een uiting van verzet tegen de gangbare gebruiken in de her-
komstdiaspora. 
Het gevolg van het bovenstaande is dat de jongste generatie remigranten-
vrouwen een moeizame relatie onderhoudt met de herkomstdiaspora. Voor 
wat betreft emotionele identificaties is er sprake van een ‘geluksdiscours’. 
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Een voorstel voor wenselijk vervolgonderzoek is hoe deze duale relatie zich 
in de loop van de tijd ontwikkeld en de (re)creatie van eigen ruimten zich 
hiertoe gaat verhouden? 

9.5 Tenslotte 
In dit hoofdstuk zijn de betrokkenheden en identificaties met diaspora van 
drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen beschreven aan de 
hand van een driedeling van gender. Wij hebben gezien hoe op symbolisch 
niveau collectieve voorstellingen en christelijke waarden het gedrag van de 
oudste generatie remigrantenvrouwen bepalen en hen bijna buitenstaander 
maken van de vestigingsdiaspora. De middengeneratie remigrantenvrouwen 
blijft op dit niveau sterk gehecht aan de familiebanden en neemt in tegenstel-
ling tot de oudste generatie makkelijker afstand van de kinderen. Wij zien 
hen op structureel niveau opleidingen bezoeken en economische zelfstandig-
heid verkrijgen. Na terugkeer trokken deze vrouwen zich de misstanden in 
de herkomstdiaspora aan, wat wijst op naastenliefde en altruïsme. Bij de 
jongste generatievrouwen is er een toenemende behoefte aan fictieve en reële 
ruimte, onder andere in de vorm van een eigen onderneming. Deze vrouwen 
onderhouden min of meer een duale relatie met de herkomstdiaspora en 
kiezen voor commercieel ondernemerschap om de westerse waarden en 
praktijken te (re)produceren. Op subjectiviteitniveau zijn er belangrijke over-
eenkomsten tussen de wijze waarop de oudste generatie zich buitengesloten 
heeft gevoeld in de vestigingdiaspora en de jongste generatie in de her-
komstdiaspora.  
Ook de invloed van de driedeling op de route-effecten bij de drie generaties 
is beschreven. Tussen de generaties remigrantenvrouwen is er een toene-
mende betrokkenheid met de vestigingsdiaspora ontstaan op symbolisch en 
structureel niveau. Op subjectiviteitniveau mondt dit in een meerderheid van 
de gevallen uit in een toenemende behoefte aan eigen ruimte bij de jongste 
generatie, waar bij de oudste generatie nog sprake was van ‘dienen en offers’ 
brengen. De middengeneratie zien wij op structureel niveau vooral profiteren 
van de opleidingen in Nederland die na terugkeer in de herkomstdiaspora 
worden verzilverd met een verbreding van zorgactiviteiten. Uit het boven-
staande kan worden opgemaakt dat de dynamiek die ‘roots’ en ‘routes’ 
voortbrengen invloed hebben op de driedeling van gender bij deze Afro-
Surinaamse vrouwen. Een gevolg hiervan is wanneer betrokkenheden en 
identificaties met diaspora veranderen, invullingen van Afro-Surinaamse 
vrouwelijkheid eveneens veranderen. Dit dynamische en gelaagde proces 
waarin ‘roots’ en ‘routes’ aanleiding kunnen geven tot nieuwe invullingen van 
Afro-Surinaamse vrouwelijkheid zal in het volgende hoofdstuk aan de orde 
komen.
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Hoofdstuk X Culturele transferentie 
In het laatste hoofdstuk zullen de onderzoeksbevindingen in het licht van het 
begrip culturele transferentie worden geanalyseerd. Begonnen wordt met een 
korte terugkoppeling naar de theoretische inzichten uit hoofdstuk 1, waarna 
een verbinding zal worden beschreven tussen het gedachtegoed van feminis-
tische modernisten en feministische post-structuralisten. Omdat in dit on-
derzoek drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen zich thuisvoe-
len op meerdere ‘thuisplaatsen’ hebben zij kennis van meerdere culturele 
systemen. Culturele transferentie speelt hierin een belangrijke rol. Zoals ge-
zegd, verwijst dit begrip onder meer naar het verplaatsen en splitsen van 
culturele waarden en praktijken uit meerdere diaspora voor doeleinden in het 
leven van de remigrantenvrouwen. Culturele transferentie komt tot stand 
door de ‘routes’ te verbinden aan de fictie van de narratieve identiteit, waar-
door inzicht wordt verkregen in de (re)creatie van transculturele werkelijkhe-
den. Culturele transferentie komt dynamisch tot stand en krijgt onder meer 
betekenis door de (re)migratiebewegingen van de verteller. Met dit onder-
werp zal dit hoofdstuk worden afgesloten. 

10.1 Grensoverschrijdingen 
Zoals besproken in hoofdstuk 1, vernemen wij uit een reeks studies over 
(re)migratie dat aanzienlijke groepen migranten zich feitelijk voortdurend 
verplaatsen van samenleving naar samenleving. Internationale migratieonder-
zoekers tonen daarmee aan dat migratiestromen als gevolg van globalisering 
omvangrijker en vooral gevarieerder zijn geworden. Vaak zou er sprake zijn 
van nieuwe soorten (re)migratie, waarbij het bewonen van meerdere thuis-
plaatsen gangbaar is geworden. Migranten verplaatsen zich daarmee niet 
langer van samenleving naar samenleving, maar voelen zich verbonden met 
meerdere samenlevingen tegelijk. 
Afgelopen decennia hebben migratiesociologen zich beziggehouden met de 
bijdragen die transmigranten leveren aan familietradities en gemeenschaps-
vorming in de landen van herkomst en vestiging. In de vroege jaren negentig 
van de vorige eeuw veranderen deze onderwerpen, onder andere door een 
reeks publicaties van antropologen, waaronder Basch et al. 1994 en Glick 
Schiller et al. 1992. De transnationale benadering doet haar intrede en onder-
zoekers vragen met name aandacht voor de relatie die transmigranten met 
‘thuis’ onderhouden en continueren (Portes et al. 1999). Verder brengt de 
aard van het moderne transnationalisme bij ‘vertrekkers’ en ‘thuisblijvers’ 
veranderingen teweeg. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de 
vorming van culturele bewegingen door migrantengroepen in de ontvangen-
de samenleving. 
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In de context van onderzoek naar economische en sociaal-culturele gevolgen 
van globalisering kan gerekend worden op een toenemende belangstelling 
van antropologen voor transnationale bewegingen. Hieruit volgt dat niet 
langer uitsluitend grensoverschrijdende vormen van migratie worden bestu-
deerd, ook de mate waarin migratie samenhangt met familiebanden, gemeen-
schapsvorming en intergenerationele vrouwelijkheid wordt beschreven. Dit 
geeft mij de mogelijkheid in deze studie naar Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen te zoeken naar ‘transideologische ruimten’ omdat landsgrenzen 
maar ten dele relevant blijken in de levensgeschiedenissen van deze remi-
grantenvrouwen. 
 
Zoals gezegd, laten Appadurai (1988) en Malkki (1992) treffend zien dat de 
noties ‘identiteit’ en ‘verbondenheid’ complexer liggen dan simpele verwij-
zingen naar territoriaal gebied. Er is zelfs sprake van de-territorialisatie, wat 
inhoudt dat vertellers betekenissen samenstellen los van tijd en plaats. Deze 
niet-gefixeerdheid is mijns inziens noodzakelijk voor analyse. In deze studie 
is daarom aandacht nodig voor de processen die verantwoordelijk zijn voor 
het construeren, voorstellen en veranderen van deze noties. Ook de manier 
waarop meerdere culturen invloed uitoefenen op de constructie van identitei-
ten en verbondenheden - en waarbij het uitdrukken en onderhandelen leidt 
tot ‘nieuwe ruimten’ (Gowricharn 2004) - zal de aandacht vragen. Vooral de 
wijze waarop vertellers in levensverhalen betekenissen samenstellen door 
middel van (transculturele en transnationale) associaties maken deze vertel-
lingen dynamisch, complex en hybride (Ghorashi 2004). 
 
Stuart Hall (1992) wijst terecht op de culturele hybriditeit in veel West-
Europese landen. Het toenemende heterogene karakter van deze natiestaten 
vormt een belangrijke aanleiding afstand te doen van de opvatting dat identi-
teiten verbonden zijn aan territoriaal gebied (vgl. Glick Schiller 1999). Cultu-
rele hybriditeit is een veel gebruikt begrip waarmee wordt aangegeven hoe 
mensen gebruikmaken van verschillende culturele achtergronden (Bhabha 
1994; Hall 1992; Werbner & Madood 1997). Het verwijst in belangrijke mate 
naar hoe mensen verschillende posities in culturen kunnen innemen, waar-
mee tevens verwezen wordt naar een dynamische en plurale notie van cul-
tuur. Ik sluit mij aan bij Ghorashi (2004) die stelt dat onderscheid tussen een 
essentialistische en hybride notie van cultuur niet langer gerechtvaardigd is. 
Zelfs de nostalgie van de vertellers in de levensverhalen maken deze niet 
meer of minder essentialistisch. De levensverhalen zijn daarmee niet statisch 
of geïdealiseerd, maar komen tot stand in de context van de vertelling, waar-
bij rekening moet worden gehouden met de specifieke positie van de vertel-
ler èn de luisteraar. 
Met de pogingen waarmee Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in hun 
verhalen de verlaten straat, school of buurt trachten te herscheppen, kiezen 
zij voor specifieke uitgangssituaties die worden ingekleurd met niet-
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gefixeerde gedeterritorialiseerde betekenissen hetgeen leidt tot (re)creatie van 
diaspora. Hall’s (1992) conceptualisering van culturele identiteit is daarmee 
betekenisvol. Hierin stelt hij dat bij constructies van identiteiten gebruik 
wordt gemaakt van het verleden en bij reconstructie gerefereerd wordt aan 
het (impliciete) heden. De voorstellingen die worden gebruikt uit het verle-
den zijn daarmee steeds onderhevig aan het heden. 

10.2 Gemeenschapsvorming 
Uit de migratieliteratuur maken wij op dat in veel gevallen de vestigingsdia-
spora wordt gebruikt voor gemeenschapsvorming met gedeelde ‘rootsvoor-
stellingen’ en ‘rootsverlangens’. Hierbij is veelal sprake van rijke herinnerin-
gen en ervaringen die betrekking hebben op het verleden voor de migratie. 
Verder wordt in de literatuur verwezen naar het onderhouden van economi-
sche, sociale, politieke en culturele betrekkingen met de ‘thuislanden’. Nassy 
Brown (1998) maakt hieruit terecht op dat lokaal en mondiaal niet langer 
elkaars tegenpolen zijn, maar door uitwisseling deze relatie vervlechten. 
Hoewel in vele werken deze begrippen nog dichotoom worden opgevat, 
lijken ze in toenemende mate deel uit te maken van een continuüm waarbij 
de grenzen steeds opnieuw moeten worden vastgesteld. Ondanks deze fluïdi-
sering blijft volgens mij voor theoretisering van diaspora inzicht in het cultu-
reel lokale van belang. Ook ‘thuisplaatsen’ vormen volgens Nassy Brown 
belangrijke hulpbronnen die inzicht geven in wat migranten tot het centrum 
of de marge van hun diaspora rekenen. 
 
Gilroy’s (1993) en Clifford’s (1997) theoretisering van betrokkenheden en 
identificaties met diaspora als een dynamisch proces van ‘roots’ en ‘routes’ is 
hierbij zeer geschikt.215 Het verschaft inzicht in hoe autochtonen en migran-
ten betekenissen verlenen aan de context. Sawyer (2002) beschrijft doeltref-
fend hoe Afrikaanse migranten in Zweden het Zweedse discours gebruiken 
om hun betrokkenheden mee aan te geven. De verbondenheid die deze mi-
granten ervaren met meerdere transnationale gemeenschappen drukken zij 
uit met zowel Zweedse als Afrikaanse criteria van ‘diasporic belonging’. Be-
trokkenheden en identificaties met diaspora kunnen in andere woorden wor-
den opgevat als talige praktijken van ‘roots’ en ‘routes’. Bij rootsvoorstellin-
gen gaat het om het ‘hoe’ en ‘wat’ in de beelden, bij rootsverlangens zijn het 
de wensen, dromen en fantasieën van migranten. De ‘routes’ besteden aan-
dacht aan de verbindingen tussen de diaspora, waarbij een ge(re)creëerde 
transwerkelijkheid ontstaat met interlokale en multilokale voorstellingen die 
de betrokkenheden en identificaties inhoud geven. 
 
In deze studie is onderscheid gemaakt tussen betrokkenheden en identifica-
ties met diaspora. De betrokkenheden met diaspora zijn vooral gericht op de 
                                                 
215 Zie ook de filosofe Baukje Prins (2006). 
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structurele aspecten in de verhalen aan de hand waarvan instituties als ar-
beidsmarkt, school, huwelijk en gezin worden vormgegeven. Onder identifi-
caties met diaspora worden de subjectieve aspecten verstaan en krijgen de 
gevoelsbanden betekenis. Het zijn in andere woorden de banden tussen de 
verteller en haar omgeving, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar functi-
onele, normatieve en emotionele identificaties. Met name bij de jongste gene-
ratie remigrantenvrouwen ontstaat door emotionele identificaties een zoge-
heten ‘geluksdiscours’ na terugkeer in het herkomstland. 
 
Cultuur is altijd in beweging en wordt steeds opnieuw vormgegeven in een 
strijd om betekenisgeving. Sekse neemt in deze processen een centrale rol in, 
derhalve zijn definities van vrouwen en vrouwelijkheid voortdurende arena’s 
waar ‘gevochten’ wordt om vooruitgang, moraal en moderniteit (Appadurai 
1990). Voorts heeft betekenisgeving meestal een politieke dimensie en vormt 
een belangrijke bron voor macht. Macht is niet alleen de beheersing van een 
persoon over een ander, het is vooral productief en draagt in belangrijke 
mate bij aan het construeren van de werkelijkheid (Foucault 1984). Macht 
bepaalt wat ‘normaal’ gevonden wordt, bijzonder of afwijkend. Het vormt 
onze identiteit in onder andere de taal van alledag en bepaalt in belangrijke 
mate wat wij vertellen, hoe wij het vertellen en wat wij verzwijgen (vgl. Ort-
ner 1984). Het gaat echter te ver te stellen dat individuen volledig worden 
gedetermineerd door structuren. Joan Scott stelt terecht dat er ruimte is voor: 
‘a concept of human agency as the attempt .. to construct an identity, a life, a 
set of relationships, a society within certain limits with languages - concep-
tual languages that at once sets boundaries and contains the possibility for 
negotiation, resistance, reinterpretation, the play of metaphoric invention and 
imagination’ (1988: 47).  
Betekenisgeving wordt hierdoor mede in een politiek krachtenveld geplaatst, 
waardoor individuen of groepen die toegang hebben tot instituties of me-
chanismen van betekenisgeving dominante plaatsen kunnen innemen en 
anderen hun mening kunnen opleggen. Op deze wijze worden andere groe-
pen in politieke vertogen buiten de politiek geplaatst en verliezen het recht 
van spreken. Dit zogenaamde vertoog of discours is in de omschrijving van 
Joan Scott: ‘… niet een taal of een tekst maar een historisch, sociaal en insti-
tutioneel specifieke structuur van uitspraken, termen en categorieën en over-
tuigingen’ (1988). In andere woorden, een discours bestaat niet alleen uit 
teksten maar ook uit praktijken, instituties en sociale verhoudingen. Het 
beperkt zich niet tot de wijze waarop mensen over zichzelf en anderen pra-
ten, maar ook hoe de werkelijkheid wordt beschouwd. Het discours produ-
ceert daarmee zelfs ‘waarheden’ die als natuurlijk kunnen worden opgevat. 
 
In dit onderzoek is uitgegaan van Joan Scotts definitie van sekse - door mij 
in deze studie verstaan als gender - als ‘a constitutive element of relationships 
based on perceived differences between the sexes’ en als ‘a primary way of 
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signifying relationships of power’ (1988: 42). Hierbij ligt de nadruk op bete-
kenissen die aan natuurlijke verschillen worden toegekend en sociale verhou-
dingen structureren, waardoor mogelijkheden ontstaan verschillende proces-
sen van betekenisgeving te vervlechten, zoals klasse en etniciteit (zie ook 
Wekker & Lutz 2001; Terborg 2002). Deze definitie roept tevens vragen op 
over de relatie tussen sekse en macht, maar ook over de manier waarop 
‘waarheden’ over sekse worden ge(re)produceerd en tegenstellingen worden 
gepositioneerd. Het tweede deel van Scotts definitie handelt over de aan 
sekse gerelateerde categorieën en symbolen en de bijdragen aan de legitimatie 
van sociale verhoudingen. Betekenissen die deze categorieën inhoud geven 
worden veelal gebruikt in de processen van betekenisgeving, maar hoeven 
niet noodzakelijk betrekking te hebben op concrete mannen en vrouwen. 
Hoewel Scott (1988: 43-4) vier aspecten noemt die van belang zijn voor de 
constructie van sekse, heb ik in deze studie - zoals eerder is uiteengezet - 
gekozen voor een driedeling, bestaande uit symbolische, structurele en sub-
jectieve aspecten. Onder symboliek van sekse worden de symbolische repre-
sentaties en normatieve uitspraken verstaan die hieromtrent in het alledaagse 
leven van de remigrantenvrouwen de ronde doen. Het structurele aspect 
verwijst in belangrijke mate naar de wijze waarop sekse in instituties gecon-
strueerd wordt en waarin tevens sociale relaties worden ingevuld. Het subjec-
tieve aspect gaat over de wijze waarop mensen invulling geven aan de institu-
tionele en symbolische mogelijkheden en beperkingen. Hierbij staat zelfbele-
ving, emotionaliteit en identiteitsvorming centraal. 
 
Analyse van betrokkenheden en identificaties met diaspora verwijst in hoge 
mate naar creolisering.216 Creolisering is het gevolg van de aanwezigheid van 
meerdere bevolkingsgroepen in één samenleving en duidt in het algemeen op 
het ontstaan van een nieuwe ‘cultuur’ uit een combinatie van verschillende 
bronnen (o.a. Oostindie 1998). Voor de Caribische regio geldt dat de ‘cul-
tuur’ is ontstaan door het samenbrengen van meerdere bevolkingsgroepen 
uit bijna alle windstreken. Door de grote verschillen in koloniale politiek van 
de voormalige Europese machthebbers en de samenstelling van de immi-

                                                 
216 Creolisering heeft onder meer de betekenis van het geheel van verschijnselen die zich voordoen bij 
contact van een Europese met een inlandse cultuur. In de sociale wetenschappen heeft dit begrip een 
andere betekenis. Het ontstaan van een wereldomspannend netwerk van veelal ongelijke betrekkingen 
gedurende de afgelopen eeuwen heeft onder meer een sterk verhoogde mobiliteit van mensen tot gevolg 
gehad. Hierdoor zijn op alle mogelijke manieren verschillende culturen met elkaar in contact gekomen. 
Historici en antropologen zijn zich steeds meer gaan verdiepen in de vraag wat de effecten van zulke 
confrontaties en interacties zijn voor de betreffende culturen in een context van ongelijke machtsrelaties. 
Daartoe is een begrippenapparaat ontwikkeld waarvan niet altijd even duidelijk is of iedereen hetzelfde 
ermee bedoelt, zoals assimilatie, integratie, syncretisme, hybridisering. (..) Er zijn echter ook begrippen 
met een typisch niet-westerse achtergrond, waaronder creolisering. In toenemende mate wordt met name 
dit begrip door sociale wetenschappers gebruikt om er de effecten van globaliseringsprocessen mee te 
omschrijven en analyseren. Eén van de aantrekkelijke kanten van creolisering is dat het meer dan andere 
theoretische concepten de aandacht lijkt te richten op ontwikkelingen van ‘onderaf’ en van ‘binnenuit’ 
(Van Stipriaan Luïcius et al. 2001).  
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grantengroepen konden de uitkomsten van de processen van demografische 
en culturele creolisering sterk uiteenlopen. De gemeenschappelijke identiteit 
van de Caribische regio waarbij ‘intertwining diaspora’ eerder regel is dan 
uitzondering, is heterogeniteit. In veel gevallen leidt zo’n situatie tot het be-
nadrukken van de eigen cultuur, alsmede het heruitvinden van een niet-
aanwezige traditionaliteit waarin sekse een rol van belang speelt. Het is Lee 
Drummond (1980) die op grond van zijn onderzoek een theorie formuleerde 
die ik, zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, als uitgangspunt heb genomen om 
de processen van creolisering te analyseren. Centraal hierin staat het cultureel 
continuüm en het bestaan van multi-etnische samenlevingen waarin meerde-
re culturele systemen bestaan, maar die gecreoliseerd zijn en onderdeel zijn 
gaan uitmaken van dat continuüm. Deze theorie vormt een reactie op de 
theorieën die uitgaan van plurale samenlevingen waarin etnisch en cultureel 
gescheiden segmenten naast elkaar kunnen bestaan. Drummond meent dat 
binnen een samenleving verschillen in religie, gedrag en uiterlijke kenmerken 
kunnen bestaan, maar dat dat nog niet wijst op segmentatie. Als gevolg van 
de multi-etnische samenleving hebben mensen kennis van meerdere culturele 
systemen en combineren hieruit elementen (1980: 352-3). Eén van de gevol-
gen van deze veelal selectieve combinatie(s) is het bestaan van de paradoxale 
situatie waarin gecreoliseerde cultuur leidt tot een sterke benadrukking van 
etnisch zuivere categorieën. Er wordt in andere woorden een overzichtelijk 
wereld gecreëerd waarin alle mensen vanzelfsprekend deel uitmaken van een 
homogene ‘cultuur’. De fysieke en culturele vermenging wordt daarbij niet 
langer benadrukt of geproblematiseerd in de manier waarop over etniciteit 
wordt gesproken. Er ontstaat een alledaags discours dat geen twijfel laat over 
de scherp afgebakende grenzen voor mensen die behoren tot de groep Afro-
Surinamers, ondanks de interetnische vermenging en de diversiteit binnen de 
groep. Drummond (ibid.) wijst daarmee op de consequentie van het dubbel-
zijdige contact: creolisering leidt enerzijds tot verscherping van etnische 
grenzen en anderzijds tot het veronachtzamen van een toenemende ver-
scheidenheid binnen de etnische groep. Ook in deze studie naar betrokken-
heden en identificaties met diaspora alsmede invullingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid bestaan nauwe banden tussen constructies van 
etnische groepen, culturele identiteiten en een toenemende verscheidenheid 
binnen generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen als gevolg van deel-
name aan meerdere multi-etnische diaspora. 
 
In deze studie is het verzamelen van levensverhalen de voornaamste metho-
de van onderzoek geweest. Het levensverhaal is bij uitstek een vertelling over 
het eigen verleden dat in het heden wordt geconstrueerd. Het is in andere 
woorden een vertelde (re)constructie met sporen uit heden en verleden. De 
vertelling toont de mogelijkheden van de verteller, welke waarden en praktij-
ken domineerden en op welke veranderingen zij heeft gereageerd. Belangrijk 
is dat vertellingen geen objectieve reflecties zijn van heden en verleden, maar 
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een selectie van voorstellingen die op een bepaalde wijze wordt gepresen-
teerd. In het levensverhaal wordt een identiteit geconstrueerd (Giddens 
1991), ondermeer door het telkens opnieuw vertellen van de eigen biografie. 
Iedere poging leidt tot nieuwe vormgeving, terwijl er evenmin sprake kan 
zijn van algehele fictie. De biografische elementen worden telkens op zeer 
uiteenlopende wijzen aan de toehoorders verteld, hoewel bepaalde gegevens 
overeenkomen moeten komen met de werkelijkheid. De Koning (1998) 
meent dat het voornaamste verschil is tussen een levensverhaal en de con-
structie van een identiteit dat de laatste bij uitstek gereserveerd wordt voor 
eigen gebruik en niet wordt geconstrueerd in de interactie met anderen. 
Chanfrault-Duchet (1991a; 1991b; 2000) heeft op basis van studie in het 
midden van de jaren zeventig een methode ontwikkeld waarmee de rijkheid 
van het levensverhaal intact wordt gelaten, maar tevens inzicht wordt gege-
ven hoe de narratieve, fictionele en tekstuele dimensies van het levensverhaal 
verwijzen naar socio-symbolische informatie. In deze studies baseert zij zich 
op de (her)overwegingen van de taalwetenschappers Bakhtin (1984) en Zum-
thor (1983) die mondelinge bronnen als teksten zijn gaan beschouwen. Hier-
door kreeg het levensverhaal haar eigen dynamiek en kan worden opgevat als 
een gesloten systeem van betekenisgeving. Zij onderscheidt in levensgeschie-
denissen drie processen, te weten: narrativisatie, fictionalisatie en tekstualisa-
tie. Bij narrativisatie is sprake van een dynamische ordening van feiten en 
ervaringen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met oorzaken en chro-
nologie. Bij fictionalisatie presenteert de verteller zich als een individu in een 
ge(re)construeerde wereld. Bij tekstualisatie wordt het autobiografisch dis-
cours beschouwd als een gesloten systeem van betekenisgeving waarbij de 
gesproken tekst als enig uitgangspunt wordt gebruikt. De niveaus van gender 
worden aangevuld met narratieve dimensies waardoor inzicht wordt verkre-
gen in de betekenissen die gender constitueren in de vertelde werkelijkheid.   
 
De biografische benadering van opgetekende levensverhalen biedt de onder-
zoeker daarmee voldoende mogelijkheden de talige praktijken van de vertel-
ler te beschrijven en de relaties te onderzoeken die het subject onderhoudt 
met de vertelde werkelijkheid, de herinneringen en de sociale en ideologische 
representaties van vrouwelijkheid. Deze benadering is met andere woorden 
een methodologisch instrument waarmee complexe informatie kan worden 
ontrafeld en waarbij moet worden stilgestaan bij noties, theorieën en proces-
sen. Het is belangrijk dat de resultaten van het onderzoek gezocht worden in 
de samenleving(en) waar de verteller deel vanuit maakt, of waar zij in haar 
levensverhaal aan refereert. 
 
In de volgende paragraaf zal het bovenstaande in een breder perspectief 
worden gebracht. Behandeld zal worden hoe de feministische theoretische 
tradities zich verhouden tot het post-structuralisme.  
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10.3 Post-structuralistisch feminisme 
Het is van belang onderscheid aan te brengen tussen het post-structuralisme 
en het post-modernisme, hoewel deze termen veelvuldig door elkaar worden 
gebruikt. Het post-modernisme (o.a. Baudrillard 1988; Lyotard 1984) wordt 
overwegend een filosofische stroming genoemd waar sceptisch over univer-
sele kennis wordt gedacht en gezocht is naar ‘ware’ en ‘werkelijke’ kennis. Er 
werd in andere woorden afstand gedaan van het absolute weten waar het 
spirituele, morele, politieke of ideologische kennis betrof. Als een niche bin-
nen het post-modernisme kan het post-structuralisme niet getypeerd worden 
als een enkele academische discipline, het is geconstitueerd door een veelheid 
aan theoretische posities (o.a. Barthes 1973; Derrida 1982; Foucault 1984; 
Kristeva 1984). Post-structuralisten houden zich bij voorkeur bezig met taal 
en taaluitingen en zien het als de belangrijkste invalshoek voor de constructie 
en inhoud van sociale betekenissen. Weedon (1997) die werken heeft besteed 
aan de conceptualisering van het feministisch post-structuralisme, benadrukt 
taal als een gemeenschappelijke factor in de analyse van macht, sociale bete-
kenissen en de constructie van identiteiten: ‘Language is the place where 
actual and possible forms of social organisation and their likely social and 
political consequences are defined and contested. Yet it is also the place 
where our sense of selves, our subjectivity is constructed…post-structuralism 
theorises subjectivity as a site of disunity and conflict, central to the proc-
esses of political change and to preserving the status quo.’ 
 
Met de gerichtheid op taaluitingen heeft het post-structuralisme ook aan-
dacht voor het fictionaliseringsproces in onderzoek evenals de keuze-
elementen van sprekers en schrijvers. Fictionalisering betekent dat taaluitin-
gen een cruciale rol vervullen bij de (re)creatie van waarnemingen en dat de 
onderzoeker zelf hieraan ook een bijdrage levert. Post-structuralisten menen 
dat pogingen om kennis te generaliseren leiden tot nieuwe vormen van 
tekstualisering en dat de verkregen kennis niet gescheiden kan worden van 
haar structuren en conventies. Bij taal moet - in andere woorden - ook reke-
ning worden gehouden met conventies en conceptualiseringen als ware het 
inscripties in discoursen. In de post-structuralische benadering van de dis-
coursanalyse is zelfreflexiviteit daarmee een terugkerend onderwerp; hierbij 
gaat het om de aandacht aan macht en machtsbronnen en het expliciet aan-
gegeven van ‘wat is geanalyseerd’ en ‘hoe het is geanalyseerd’. Ook kan met 
behulp van deconstructie (Derrida 1976; 1987) belangrijke informatie wor-
den verkregen over taal, waarbij niet het ontcijferen van de ‘ware’ betekenis 
van de tekst het hoogste doel is, maar gezocht zal worden naar pluraliteit, 
multifocaliteit en niet-gefixeerdheid van talige betekenissen. 
Bij het demonstreren van niet-gefixeerdheid van betekenissen wordt overwe-
gend de term ‘discours’ gebruikt. Hoewel verschillende betekenissen van dit 
begrip de ronde doen, worden overwegend twee betekenissen het meest 
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gebruikt. De eerste uitleg is een relatief eenduidige betekenis waarbij het gaat 
om ‘taal boven de zinnen’ of taal op het niveau van tekst (Cameron 2001). 
Discours refereert hier naar de ‘bewegingen van de tekst’ in gesproken of 
geschreven vorm, waarbij in analyse wordt gezocht naar patronen (structu-
ren, organisaties) die groter zijn dan de tekst zelf. Deze uitleg van discours 
overlapt in belangrijke mate de andere conventionele linguïstische beschrij-
vingen zoals ‘taal in gebruik’, wat verwijst naar taal tussen mensen in het 
alledaagse leven. De tweede uitleg van discours wordt gebruikt door feminis-
tes, post-structuralisten en discoursdeskundigen en verwijst naar een sociaal-
ideologische praktijk (Fairclough 1992). In navolging van Foucault (1972) 
wordt discours dan pluraal uitgelegd en verwijst het naar ‘praktijken die zich 
systematisch vormen naar de objecten waarover ze spreken’. Hiermee is 
discours een vorm van kennis of een aantal assumpties, verwachtingen en 
verklaringen die sociale en culturele praktijken kunnen domineren. Het is een 
systematische wijze waarop betekenissen worden uitgelegd door middel van 
inscripties, alsmede het scheppen van machtsrelaties in teksten. Het discours 
wordt daarom wel geassocieerd met ‘discursieve praktijken’: sociale praktij-
ken die geproduceerd worden door of met behulp van discours. Foucault’s 
notie van discours is daarom onweerlegbaar verbonden met concepten van 
macht, niet in negatieve of in repressieve zin, maar het constitueert discursie-
ve en sociale relaties. 
 
Foucault (1980: 98) heeft gezegd:‘[I]ndividuals are always in a position of 
simultaneously undergoing and exercising its power, located as they are with-
in different and competing discourses according to context’. Vanuit het fe-
ministisch post-structuralistische perspectief zijn er overwegend plurale en 
tegenstrijdige discoursen werkzaam die strijden om macht binnen kennisge-
bieden en contexten. Zoals binnen arbeidsorganisaties bijvoorbeeld, waar het 
niet voorstelbaar is dat slechts één enkel discours domineert die ‘alle’ opvat-
tingen over gender kan omvatten. Waarschijnlijker is dat meerdere discour-
sen stereotiepe assumpties van mannelijkheid en vrouwelijkheid construeren 
en meerdere opvattingen over gender verdedigbaar zijn. Daarmee is even-
eens gezegd dat verschillende genderdiscoursen strijd moeten leveren tegen 
geïnstitutionaliseerde of minder geformaliseerde discoursen binnen arbeids-
organisaties, zoals beheersing- of efficiencymodellen. Discoursen opereren in 
andere woorden niet geïsoleerd, maar zijn intertekstueel met elkaar verbon-
den. 
 
In de discoursbenadering vertonen feministische post-structuralisten veel 
overeenkomsten met het sociaal-constructivistische feminisme. Beide bena-
deringen onderzoeken gender als een essentieel en fundamenteel deel van het 
individu, en beiden gaan ervan uit dat taal een cultureel geconstrueerd ‘sys-
teem van betekenissen’ is (Crawford 1995). Verder suggereren beide dat 
identiteiten performatief zijn door taal (Butler 1990b; Cameron 1997) en 
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erkennen dat taal in potentie de mogelijkheid heeft veranderingen te bewerk-
stelligen. Maar waar sociaal constructivisten beweren dat individuen taal 
produceren door middel van sociale transactie, beweren post-structuralisten 
dat taal altijd discursief wordt geproduceerd. Daarmee produceren sprekers 
steevast fluctuerende betekenissen in relatie tot hun (machts)positie en ver-
schillende discoursen. 
 
In het discoursdebat van de jaren negentig is veel aandacht voor de feminis-
tisch post-structuralistische benadering, waarin nagegaan wordt hoe sprekers 
met hun identiteit(en) onderhandelen en relaties heroverwegen afhankelijk 
van het meervoudige zelf. Deze benadering gaat er in het debat vanuit dat 
vrouwen altijd meervoudige subjectposities innemen en dat het te ver gaat 
vrouwen te reduceren tot uitsluitend slachtoffers van onderdrukking (Jones 
1993). In een meerderheid van de gevallen nemen vrouwen gelijktijdig mach-
tige en machteloze posities in. Tevens bestaat de overtuiging dat dominante 
discoursen subjectposities van vrouwen hebben beïnvloed en dat vrouwen 
op historische momenten meer in machteloze posities hebben verkeerd dan 
mannen (Eckert & McConnel-Ginet 1992). De vraag is nu of het feminis-
tisch post-structuralistische perspectief alleen gebruikt wordt om na te gaan 
hoe macht tussen verschillende individuen wisselt en wijzigt, of ook gebruikt 
kan worden voor het openen van ‘ruimten’ voor vrouwen wiens stem is ge-
marginaliseerd of niet gehoord. Hierin kan deze benadering een rol van be-
lang spelen in kleinschalig kwalitatief onderzoek, waarbij inzicht wordt ver-
kregen hoe de wederzijdse rol tussen gemeenschap en vrouwen kan leiden 
tot transformatieve actie. 
 
Eckert & McConnel-Ginet (2003) refereren in hun studie aan een aantal 
discoursen van gender om duidelijk te maken dat verschillende ideeën 
hieromtrent werkzaam kunnen zijn in een segment of segmenten van de 
samenleving. Ook Mills (2002) maakt duidelijk dat er geen uniforme praktij-
ken bestaan die vrouwenonderdrukking bewerkstelligen. Deze auteur wijst er 
tevens op dat ‘feministische analyse beter gericht kan zijn op meerdere dis-
coursen dan op een enkel discours’ vanwege de vrouwelijke subjectiviteit en 
de vele discursieve en institutionele structuren die vrouwen onderdrukken en 
waar vrouwen in reactie op anticiperen of zich tegen verzetten (Mills 1997: 
94). Volgens deze auteurs heeft discoursanalyse overtuigend laten zien in 
welke mate een discours gendered kan zijn, en een veelheid van studies heeft 
er eveneens toe bijgedragen dat gender in zowel essentialistische als reducti-
onistische zin is toegenomen (Edley 2001). 
 
In deze paragraaf is de verwevenheid van het gedachtengoed van feministi-
sche modernisten en feministische post-structuralisten aan de orde geweest 
en aandacht gegeven aan de gelaagdheid, transferentie en dynamiek van gen-
der. In de komende paragraaf zullen de onderzoeksbevindingen worden 
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geanalyseerd en de invloed van culturele transferentie op de vertelde werke-
lijkheden worden belicht.   

10.4 Getransfereerde werkelijkheden 
Omdat in deze studie generaties remigrantenvrouwen ‘thuis’ zijn in tenmin-
ste twee diaspora nemen zij kennis van meerdere culturele systemen, die 
veelal in de vorm van associaties in de vertelde werkelijkheden voorkomen. 
Hierbij is sprake van culturele transferentie dat verwijst naar het verplaatsen 
van culturele waarden en praktijken uit meerdere diaspora voor specifieke 
doeleinden in de vertelde werkelijkheden van de remigrantenvrouwen. Het 
komt tot stand doordat de fictie van de narratieve identiteit vervlochten 
wordt met de ‘routes’ van de verteller. Begonnen zal worden met schemati-
sche weergaven van culturele transferentie bij verschillende remigranten-
vrouwen, aansluitend zullen deze worden toegelicht. 
 
Culturele transferentie bij eerste generatie remigrantenvrouwen (schema 1) 
 

Eerste generatie Afro-Surinaamse 

remigrantenvrouwen 

 

Roots Routes 

   

Symbolisch niveau                                 

 

 

 

Moederschap door bescherming en 

nabijheid, christelijke waarden        

 

Zorgen als professionele kwaliteit 

                    A   

Structureel niveau                                   

 

 

 (Re)productie gezinsvoorstelling en 

opvoedingsidealen 

 

Botsing huwelijk- en gezinsopvattin-

gen 

Subjectief niveau                                    

 

 

                                     C  

Naastenliefde, volgzaamheid, weinig 

beslisruimte 

                              B 

Verwijdering, vervreemding 

                                    
 

Pijl A: Verbindt zorgen als professionele kwaliteit aan naastenliefde als overlevingsstrategie     

Pijl B: Verbindt vervreemding in de vestigingsdiaspora aan christelijke waarden in de gezinsvoorstelling 

Pijl C: Verbindt naastenliefde aan christelijke waarden 

 
In de levensverhalen van de eerste generatie Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen komt fictionalisering van de narratieve identiteit tot uitdrukking in 
nabijheid en in christelijke waarden. In de vertellingen krijgt nabijheid bete-
kenis doordat de meeste vertellers de publieke sfeer van de vestigingsdiaspo-
ra nagenoeg buitensluiten en gericht blijven op de privésfeer. Nabijheid be-
paalt in belangrijke mate het moederschap en houdt de vrouwen in de buurt 
van de kinderen. Dit geldt in enkel geval zelfs tot na de dood; een verteller 
kiest bewust haar laatste rustplaats in de nabijheid van haar kinderen. De 
wijze waarop de vrouwen nabijheid vormgeven, verwijst naar een belangrijke 
overeenkomst met het spellied Gwa Bakadam, waarin moeder kip haar 
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kroost beschermt tegen gevaar. Deze zogenaamde collectieve herinnering 
draagt bij aan normatieve identificaties met Afro-Surinaamse vrouwelijkheid, 
zoals de zelfredzaamheid die ‘meerdere’ moeders - en soms grootmoeders en 
tantes - overbrengen op hun dochters. De christelijke waarden spelen een 
belangrijke rol in het leven van de vrouwen en komen onder andere tot ui-
ting in de rol van echtgenote. De vrouwen hebben ‘dienen en offers brengen’ 
hoog in het vaandel en zijn volgzaam ten opzichte van hun echtgenoot. Niet 
zelden wordt deze als priester van het gezin voorgesteld. De christelijke 
waarden krijgen in de vertellingen inhoud door het moederschap gepaard te 
laten gaan met ‘offerschap’. In hun laatste levensfase vertaalt zich dit in zorg 
voor de hulpbehoevende ander, onder andere door lidmaatschap van een 
liefdadigheidinstelling of kerkgenootschap. Bij de vrouwen bestaat ruime 
aandacht voor het (re)produceren van de genoemde gezinsvoorstelling, 
waarbij botsingen kunnen optreden met de buitenwereld die uiteindelijk 
leiden tot onbegrip en gevoelens van vervreemding. 
Er is sprake van culturele transferentie bij deze remigrantenvrouwen omdat 
de publieke sfeer van de vestigingsdiaspora overwegend wordt afgesloten 
van de privésfeer. Hiermee creëren deze vrouwen een herkomstdiaspora in 
de vestigingsdiaspora. De vrouwen ‘overleven’ hun migratietijd door de Af-
ro-Surinaamse gezinsvoorstelling(en) en opvoedingsidealen te (re)produceren 
en hun christelijke waarden te benadrukken. Deze voorstellingen en waarden 
komen enerzijds tot uitdrukking in de wijze waarop het moederschap wordt 
vormgegeven in de vertelde werkelijkheid, anderzijds wordt de vestigingsdia-
spora voorgesteld als een ‘vreemde wereld’ waarin andere praktijken gelden. 
‘Overleven’ in de vestigingsdiaspora met behulp van transferentie gebeurt 
door invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid te verbinden aan gede-
territorialiseerde betekenissen. Hierbij wordt culturele transferentie op het 
symbolische routeniveau verbonden aan het subjectieve rootsniveau (pijl C). 
Een ander voorbeeld van culturele transferentie is wanneer een partner van 
een verteller opmerkt dat vervreemding van de eigen kinderen onvermijdelijk 
is in de vestigingsdiaspora. Hierbij wordt gerefereerd aan de onmogelijkheid 
de publieke sfeer van de privésfeer te scheiden. Willen de ouders hun kinde-
ren naar hun eigen inzichten grootbrengen, dan is terugkeer noodzakelijk. 
Culturele transferentie wordt hier op het structurele rootsniveau verbonden 
aan het subjectieve routeniveau (zie pijl B). Eenzelfde transferentie geldt 
wanneer een verteller door Amsterdamse studenten voor kerkhypocriet of 
Bijbelfreak wordt uitgemaakt, wanneer zij het belang van christelijke waarden 
in haar gezins- en huwelijksleven tracht duidelijk te maken (pijl B). Een vier-
de vorm van transferentie binnen de rootsvoorstelling(en) van deze vrouwen 
is wanneer zij in de laatste levensfase nabij hun kinderen blijven - waarachter 
een collectieve zorgvoorstelling schuilging -, maar als gevolg van christelijke 
naastenliefde zich ook gaan bezighouden met de hulpbehoevende ander. 
Hierbij worden christelijke waarden verbonden aan naastenliefde, waarmee 
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het symbolische rootsniveau wordt verbonden aan het subjectief rootsniveau 
(pijl A).         
Dit deel van de studie maakt duidelijk hoe culturele transferentie voor de 
eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen vooral tot doel heeft 
het publieke domein van de vestigingsdiaspora te scheiden van het privédo-
mein, en de Afro-Surinaamse rootsvoorstellingen over gezin en opvoeden te 
continueren. Culturele transferentie biedt deze vrouwen mogelijkheden de 
privésfeer een ‘culturele haven’ te laten zijn, waarbinnen invullingen van 
Afro-Surinaamse vrouwelijkheid uit de herkomstdiaspora kunnen worden 
gecontinueerd. De terugkeermotieven van deze vrouwen moeten overwe-
gend worden gezocht in de wijze waarop het Afro-Surinaamse moederschap 
wordt ingevuld met nabijheid, zorg en bescherming. 
 
Culturele transferentie bij tweede generatie remigrantenvrouwen (schema 2) 
   

Tweede generatie Afro- 

Surinaamse remigrantenvrouwen 

 

Roots Routes 

   

Symbolisch niveau                                      

 

 

 

Familiesolidariteit        A 

 

Acceptatie ‘buitenvrouw’ 

Structureel niveau                                       

 

 

Familiebanden, sociaal onderne-

merschap,                   B 

echtscheiding, carrière  

 

 

Saramaccaanse-Surinaamse opvoe-

ding 

 

Subjectief niveau                                             

 

                                C 

Eigen beslisruimte, afstand tot 

echtgenoot en kinderen, eigen 

levensverwachtingen 

 

Persoonlijke strategieën 

 

Pijl A: Verbindt familiesolidariteit met persoonlijke strategieën (strategie van de armenaar) 

Pijl B: Verbindt acceptatie van een buitenvrouw met familiebanden   

Pijl C: Verbindt Saramaccaanse-Surinaamse opvoeding met afstand tot echtgenoot 

 

In de levensverhalen van de tweede generatie remigrantenvrouwen komt de 
narratieve identiteit vooral tot uitdrukking in de wijze waarop familiesolidari-
teit haar vorm(en) behoudt. In deze solidariteit herkennen we onder meer de 
intenties waarmee de vrouwen zich in de vestigingsdiaspora handhaven. Uit 
de verhalen van deze remigrantenvrouwen wordt duidelijk hoe de banden 
met de familie worden aangehaald, onder andere door het voor te stellen als 
een grootfamilie. Ook de wijze waarop de vrouwen hun gezin erbij betrekken 
geeft het belang ervan aan. De banden worden bovendien onderstreept door 
remittances, waarmee eveneens collectieve en termijndoelen niet uit het oog 
worden verloren. Bij een collectief doel kan worden gedacht aan de eenheid 
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die de vrouw ervaart met haar familie, bij een termijndoel kan worden ge-
dacht aan de plaats die de vrouw na terugkeer zal innemen. Verder komt de 
verwantschap met de familie tot uitdrukking in de redenen van terugkeer, 
zoals de verzorging van familieleden. Hoewel ik geen aanleiding heb gezien 
familiesolidariteit op te vatten als collectieve herinnering, is er wel sprake van 
een gangbare verzorgingspraktijk die omringd is met normatieve identifica-
ties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Verder spelen christelijke waarden 
een minder prominente rol dan bij de oudste generatie remigrantenvrouwen. 
Hoewel veel vrouwen van de tweede generatie zich christen noemen, nemen 
zij toch afstand van de religieuze huwelijksbelofte. Hiermee wordt afscheid 
genomen van de ‘traditionele’ christelijke huwelijksvoorstelling en in toene-
mende mate gekozen voor de familievoorstelling. In veel gevallen zijn de 
kinderen dan al volwassen. Meerdere vrouwen zetten zich in voor het be-
strijden van misstanden in de herkomstsamenleving, meestal als gevolg van 
hun werkervaringen in de vestigingsdiaspora. Zij benutten meer de eigen 
beslisruimte dan de voorgaande generatie en zoeken naar nieuwe invullingen 
van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Een treffend voorbeeld hiervan is dat 
deze vrouwen aanvankelijk kiezen voor een traditioneel vrouwenberoep, 
maar na migratie zich meestal specialiseren.              
Culturele transferentie treffen wij bij deze generatie vrouwen vooral aan 
wanneer de vestigingsdiaspora wordt gebruikt om familiebanden of identifi-
caties met de herkomstdiaspora te onderstrepen. Deze banden kunnen zowel 
een collectief als individueel karakter hebben. Zo zagen wij hoe een remi-
grantenvrouw de armenaarsstrategie217 ontwikkelde waarmee zij de collectie-
ve een lange termijndoelstellingen wist te realiseren (zie pijl A). Een tweede 
vrouw gaf haar identificatie met de Saramaccaanse gemeenschap vorm door 
haar ‘jongens’ in de opvoedingssfeer vertrouwd te maken met Saramaccaanse 
initiatierituelen in Nederland, wat uiteindelijk leidde tot meer afstand van 
haar echtgenoot (zie pijl C).  
In tegenstelling tot de ‘vreemde buitenwereld’ waarvan sprake was bij de 
eerste generatie, gebruiken deze vrouwen de vestigingsdiaspora om invullin-
gen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid te (re)creëren. Hiervan is onder 
meer sprake wanneer een remigrantenvrouw over haar echtgenoot vertelt dat 
hij de ‘kat in het donker knijpt’ (zie pijl B). Dit verwijst naar de Surinaamse 
‘buitenvrouw’, maar stelt de remigrantenvrouw wel in staat haar collectieve 
doelen te realiseren. Een ander voorbeeld toont de wederkerigheid van cultu-
rele transferentie aan. Een remigrantenvrouw studeert in Nederland ortho-
pedagogiek en keert terug nadat haar moeder ernstig ziek geworden is. Haar 
kennis en inzichten van leerprestatievraagstukken doen haar inzien dat over 
dit onderwerp in Suriname weinig bekend is. Zij besluit een eigen praktijk te 
starten om daarmee zowel scholen als kinderen in Suriname te helpen. 

                                                 
217 Deze strategie houdt onder meer in dat remigrantenvrouwen in de vestigingsdiaspora een sober leven 
leiden, waardoor de familiebanden door middel van remittances behouden blijven. 
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Dit deel van de studie beschrijft hoe culturele transferentie voor de tweede 
generatie vrouwen vooral betekent dat de vestigingsdiaspora wordt gebruikt 
als identificatieplatform in combinatie met Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
De vrouwen geven familiesolidariteit vorm door de vestigingsdiaspora daar-
bij nadrukkelijk te betrekken. Deze wordt gebruikt voor handhaving van 
collectieve culturele voorstellingen, voorts is het een toneel waar (re)creaties 
plaatsvinden en identificaties worden overgebracht. Ten slotte is de vesti-
gingsdiaspora gebruikt voor kennisverwerving om achterstanden in de her-
komstdiaspora in te lopen. In andere woorden, de vestigingsdiaspora die 
voor de eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen nog een 
‘vreemde wereld’ was, wordt voor de tweede generatie een ‘toneel’ waar het 
realiseren van eigen doelen en verlangens in combinatie met (nieuwe) invul-
lingen van vrouwelijkheid plaatsvinden. 
 
Culturele transferentie bij derde generatie remigrantenvrouwen (schema 3) 
 
Derde generatie Afro- 

Surinaamse remigrantenvrouwen 

 

Roots Routes 

   

Symbolisch niveau                                     

 

 

 

Eigen plek, formule-denken, 

kwaliteit van leven 

                                           B       

 

Eigen opvattingen over onderne-

merschap, muziek, arbeidsmenta-

liteit 

Structureel niveau                                      

 

 

Moederschap, gezinsvorming  

 

                                 A 

Reële ruimte, botsingen met 

publieke sfeer   

Subjectief niveau                                        

 

 

                        C 

Individuele vrijheid, persoonlijke 

drijfveren, eigen verlangens 

 

Buitenstaander, isolement, 

verdwaaldheid 

 

Pijl A: Verbindt de reële ruimte met isolement  

Pijl B: Verbindt een eigen plek met de positie van buitenstaander 

Pijl C: Verbindt arbeidsmentaliteit met individuele vrijheid 

 
In de levensverhalen van de derde generatie Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen komt de fictie van de narratieve identiteit tot uitdrukking in de 
wijze waarop de vrouwen streven naar een ‘eigen’ plek. Kenmerkend voor 
deze generatie is de jonge leeftijd waarmee ze naar Nederland vertrokken, 
samen met hun relatief korte verblijfsduur. Vooral het doel en de duur van 
migratie bepalen het gedrag van de vrouwen in de publieke sfeer van de ves-
tigingsdiaspora. In de verhalen van deze remigrantenvrouwen valt op hoe 
vertellers overwegend in verschillende huishoudens zijn opgevoed; we tref-
fen zowel nucleaire als eenoudergezinnen aan, ook wordt deze taak wel 
overgenomen door de grootouders. De kinderen hebben vaste taken in het 
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huishouden en van hen wordt verwacht dat ze goede schoolprestaties leve-
ren. In dit opzicht verschillen de algemene opvoedingsidealen weinig met die 
van de voorgaande generaties. In het algemeen geldt voor deze generatie dat 
het migranten zijn uit middenklasse gezinnen, waarvan de ouders een onder-
neming hebben of een middenkader functie. In een enkel geval heeft een 
vader of moeder in het ‘buitenland’ gestudeerd. De banden die de vertellers 
met de herkomstdiaspora hebben is groot; in bijna alle gevallen vertrekken 
de vertellers naar het ‘buitenland’ terwijl er nog familie in de herkomstdia-
spora woont. Als gevolg van de jonge migratieleeftijd valt op hoe de vertel-
lers zich een plaats moeten bevechten in de vestigingsdiaspora, in veel geval-
len is sprake van een ‘buitenstaanderspositie’ die onder meer te maken heeft 
aanpassingsproblemen. Kenmerkend is verder dat na terugkeer de behoefte 
aan fictieve en reële ruimte in de herkomstdiaspora groot is. Onder fictieve 
ruimte moet worden verstaan de behoefte die de verteller heeft haar eigen 
opvattingen over beroep of werk in te vullen, onder reële ruimte worden de 
fysieke mogelijkheden verstaan. In de meeste gevallen wordt daarom geko-
zen voor een eigen onderneming, een eigen praktijk, een eigen bureau of een 
zelfstandige functie.  
In de verhalen van deze vrouwen vallen de botsingen op die plaatshebben 
met de publieke sfeer van beide diaspora. Waar het in de vestigingsdiaspora 
overwegend te herleiden is tot onjuiste verwachtingen of interpretatiever-
schillen, zien we opvallend genoeg dat in verschillende gevallen deze positie 
na terugkeer in de herkomstdiaspora zich herhaalt. 
Van deze generatievrouwen valt op hoezeer ze in de herkomstdiaspora een 
eigen plek opeisen, voornamelijk wanneer zich moeilijkheden voordoen met 
het zogenaamde formule-denken. De vrouwen hebben veelal specialistische 
opleidingen gevolgd en andere denkbeelden opgedaan, die zich niet altijd 
even gemakkelijk tot de gangbare praktijken van de Surinaamse samenleving 
verhouden. Hieruit volgt in de meeste gevallen de behoefte aan reële en fic-
tieve ruimte(n) in een commerciële setting. Opvallend aan deze groep vrou-
wen is tenslotte hun grote behoefte aan de combinatie van moederschap en 
ondernemerschap, waarbij ten aanzien van het moederschap herkenbare 
‘traditionele’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid bestaan.  
Deze vrouwen schenken evenals de eerste generatie remigrantenvrouwen 
veel aandacht aan de kinderen, kiezen bewust voor een centrale rol in de 
opvoeding en willen de kinderen van dichtbij meemaken. Belangrijke ver-
schillen ten opzichte van de voorgaande generaties is het afnemende belang 
van religieuze voorstellingen en christelijke waarden en de combinatie van 
moederschap met commercieel ondernemerschap. De meeste vrouwen van 
deze generatie hebben eigen drijfveren en stellen zich minder onafhankelijk 
op van hun partner dan de tweede generatie vrouwen. 
Culturele transferentie treffen wij bij deze generatie remigrantenvrouwen aan 
wanneer nieuwe waarden en praktijken in relatie worden gebracht met Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid. In tegenstelling tot de voorgaande generaties - 
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die hun jaren in Nederland gebruikten om collectieve voorstellingen van 
opvoeden en gezin te (re)produceren en familiesolidariteit te continueren - 
heeft deze generatie westerse waarden en praktijken geïnternaliseerd, dat 
onder meer heeft geleid tot nieuwe invullingen van Afro-Surinaamse vrouwe-
lijkheid. Een treffend voorbeeld hiervan is hoe een remigrantenvrouw de 
Nederlandse arbeidsmentaliteit zich heeft eigen gemaakt, wat in Suriname 
leidt tot botsingen met haar directeur (zie pijl C). Ook maakt een remigran-
tenvrouw kennis met nieuwe methoden van muziekonderwijs, hetgeen in 
Suriname leidt tot botsingen met bestaande methoden op de muziekschool 
(zie pijl C). Waar de vestigingsdiaspora bij de oudste generatie opgevat werd 
als een ‘vreemde wereld’ en de middengeneratie haar gebruikte om collectie-
ve doelen te realiseren, zagen we de jongste generatie vrouwen westerse 
waarden en praktijken transfereren naar de herkomstdiaspora. Invullingen 
van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid moeten daarom minder worden ge-
zocht in het continueren van voorstellingen, en meer in het transfereren van 
waarden en praktijken in relatie tot persoonlijke drijfveren. Een direct gevolg 
hiervan is de relatieve buitenstaanderspositie die voor vele remigrantenvrou-
wen van deze generatie realiteit is geworden. Aan deze positie gaan botsingen 
met de publieke sfeer vooraf en vormen voor veel vrouwen de aanleiding 
reële en fictieve ruimten te creëren (zie pijl B). Voor de privésfeer geldt dat 
de vrouwen kiezen voor het nucleaire kerngezin, waar met de kinderen wordt 
gediscussieerd en gespeeld. 
Deze studie laat zien dat culturele transferentie voor de derde generatie Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen betekent dat (re)migratie onder meer heeft 
geleid tot vormgeving van geïnternaliseerde waarden en praktijken uit de 
vestigingsdiaspora in de herkomstdiaspora. In tegenstelling tot de voorgaan-
de generatie wordt afstand gedaan van familiesolidariteit en is de ‘traditione-
le’ gezinsvoorstelling opnieuw populair. De vrouwen schenken aandacht aan 
eigen wensen en verlangens en vrouwelijkheid wordt ingevuld door westerse 
waarden te combineren met lokale culturele praktijken. Een voorbeeld hier-
van is de remigrantenvrouw die Afro-Surinaamse melodietjes voor piano 
heeft geboekstaafd en een lesmethode heeft ontwikkeld waarin aandacht 
wordt besteed aan de Afro-Caribische ‘roots’. De vestigingsdiaspora kan 
voor deze vrouwen worden gezien als een ‘culturele inspiratiebron’, met 
(on)mogelijkheden voor hun persoonlijke wensen en verlangens. Een tweede 
inzicht is dat deze studie laat zien hoe de herkomstdiaspora overwegend 
afwerend staat voor andere praktijken, waardoor de remigrantenvrouwen een 
relatieve buitenstaanderspositie innemen en zich in de herkomstsamenleving 
extra moeten bewijzen. Dit leidt in veel gevallen tot een duale relatie met de 
herkomstdiaspora. Op het gebied van moederschap en gezin wordt gekozen 
voor een ‘traditionele’ gezinsvoorstelling met gemeenschappelijke activitei-
ten. Op het gebied van ondernemerschap wordt gekozen voor een westerse 
aanpak, ten aanzien van ‘lokale formules’ zoeken deze remigrantenvrouwen 
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naar persoonlijke mogelijkheden. Dit leidt in de regel tot spanningen met de 
publieke sfeer en een relatief geïsoleerde positie (zie pijl A). 

10.5 Transculturele werkelijkheden 
Deze studie heeft laten zien dat inzicht in de processen van ‘roots’ en ‘routes’ 
bijdraagt aan de kennis hoe individuele en collectieve invullingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid verbondenheden en identificaties met diaspora’s 
vormgeven. Hoewel de verbondenheden van de eerste generatie remigran-
tenvrouwen in functionele, normatieve en emotionele zin het minst tot de 
verbeelding sprak, zagen wij de tweede generatie remigrantenvrouwen de 
vestigingsdiaspora vooral in functionele zin gebruiken voor het continueren 
van familiesolidariteit. De derde generatie remigrantenvrouwen liet zich 
overwegend inspireren door de vestigingsdiaspora en internaliseerde waarden 
en praktijken die in samenhang werden gebracht met nieuwe invullingen van 
Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. In andere woorden, aan de hand van de 
processen van ‘roots’ en ‘routes’ is inzicht verkregen in de gelaagdheid en 
dynamiek van gender. Transferentie geeft inzicht in de invloed van collectie-
ve en individuele invullingen op Afro-Surinaamse vrouwelijkheid in verschil-
lende diaspora. Zo hebben wij gezien dat tweede generatie remigranten-
vrouwen gerichter zijn op het realiseren van eigen verlangens, maar zich 
tevens aangetrokken voelen tot familiesolidariteit. 
In deze studie is voorts aandacht besteed aan de keerzijde van transferentie 
bij drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Hierbij moet wor-
den gedacht aan de dubbelzijdige effecten van het internaliseren van waarden 
en praktijken uit meerdere diaspora en de relatieve buitenstaanderspositie die 
dit oplevert. Veranderingen van invullingen van vrouwelijkheid - die door 
leven in de vestigingsdiaspora is ontstaan - leveren na terugkeer in de her-
komstdiaspora veel problemen op, waardoor remigrantenvrouwen ‘buiten-
landers’ dreigen te worden in het land van herkomst. In andere woorden, het 
proces van culturele transferentie geeft inzicht in de creatie van transculturele 
werkelijkheden als belangrijk aspect van nieuwe invullingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid. Hierbij speelt de-territorialisatie van betekenissen 
van vrouwelijkheid een belangrijke rol spelen. Wellicht verklaart dit ten dele 
waarom Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen van de derde generatie bot-
singen ervaren met de publieke sfeer van de herkomstdiaspora en een sterke 
behoefte aan eigenheid houden. 
 
Deze studie heeft laten zien dat inzicht in de processen van ‘roots’ en ‘routes’ 
bijdragen leveren aan de wijze waarop collectieve voorstellingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid het gedrag van remigrantenvrouwen in beide 
diaspora bepalen. De ‘traditionele’ rootsverlangens en -verwachtingen in 
relatie tot ‘nieuwe’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid geven 
inzicht in de spanningen welke in meerdere diaspora worden ervaren, en hoe 
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verschillend (re)migrantenvrouwen zich hierin bewegen. Met culturele trans-
ferentie wordt aandacht besteed aan de invloed van ‘routes’ op de verwach-
tingen en verlangens van remigrantenvrouwen en voor welke specifieke 
doeleinden ze op meerdere thuisplaatsen worden gebruikt. In tegenstelling 
tot de meer recentere migratieliteratuur (o.a. Kerkhof 2000) - waarin vooral 
aandacht is voor gemeenschapsvorming in de landen van vestiging en her-
komst van (re)migranten - wordt in deze studie duidelijk hoe dynamisch en 
complex het leven in meerdere diaspora is en invloed heeft op de invullingen 
van vrouwelijkheid. Anders gezegd, deze studie voegt inzichten toe aan de 
bestaande migratieliteratuur, vooral door de aandacht die ‘roots’ en ‘routes’ 
hebben op invullingen van vrouwelijkheid en het inzicht in de dubbelzijdige 
gendereffecten van (re)migratie. 
 
Het transferentiemodel laat - in andere woorden - de beperkingen zien van 
de bestaande benaderingen. Uitgaande van Scott’s driedeling van gender en 
het onderscheid naar ‘roots’ en ‘routes’ maakt het mogelijk differentiaties in 
hybridisering van cultuur te analyseren in relatie tot invullingen van vrouwe-
lijkheid. Dit model biedt mogelijkheden samenstellingen van invullingen van 
vrouwelijkheid te analyseren door de verbondenheden met verschillende 
diaspora na te gaan. Het model kan antwoord geven welke dominante voor-
stellingen van vrouwelijkheid worden geaccultureerd, welke voorstellingen 
transcultureel worden ge(re)creëerd en welke worden ‘afgezworen’. Hiermee 
wordt inzicht verkregen in de verhoudingen tussen invullingen van vrouwe-
lijkheid en transculturele werkelijkheden - die in de alledaagse werkelijkheid 
‘eigen ruimten’ zullen opeisen. 
Dynamiek en differentiatie van hybridisering van cultuur kunnen met dit 
model vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht, waarbij de 
invloed van thuisplaatsen in relatie gebracht kan worden met vormen van het 
vrouw-zijn. Zo kan bijvoorbeeld inzicht worden verkregen welke invullingen 
van vrouwelijkheid uit de herkomstdiaspora door bepaalde groepen migran-
ten naar de vestigingsdiaspora worden getransfereerd. Dit model biedt in 
andere woorden mogelijkheden inzicht te krijgen in transferentiewijzen van 
bepaalde groepen migranten. 
De invloed van meerdere diaspora op de invullingen van vrouwelijkheid kan 
met dit model gedifferentieerd worden geanalyseerd, waarbij ook de ver-
schuivingen binnen en tussen generaties kunnen worden beschreven. Hier-
door wordt inzicht verkregen in transferentiedynamiek binnen generaties 
migranten, wat inzichten kan opleveren over de legitimaties van transculture-
le werkelijkheden en hun (re)creatie-differentiaties. 
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Eindnoten hoofdstuk V 
 
Gods Woord 
In het Liederboek voor Kerk, School en Huis (feestbundel) van de evangelische 
broedergemeente Duta Watjana (1998) vond ik een liedtekst uit de tijd dat 
Louise nog bij haar vader op schoot zat. Het is hoogstwaarschijnlijk 
geschreven in 1912 (auteur onbekend) 
 
Wat iemand ooit op aard bezat, 
De Bijbel is de grootste schat; 
Want door de Bijbel leert de Heer 
Ons leven, Zijne naam ter eer. 
 
De Bijbel is het beste boek, God 
Spreekt tot ons, hoort, vrienden, hoort: 
Wat God ons in Zijn woord belooft, wordt 
Ons door niemand meer ontroofd. 
 
De Bijbel is een helder licht, 
Waarvoor all’ eigenwijsheid zwicht; 
Een lamp is hij voor onze voet, 
Die ons voor struikelen behoedt. 
 
O Heer, die onze beden hoort, 
Schenk Uwe Geest ons bij Uw Woord 
Dan zullen wij Uw Woord verstaan, 
En ’t rechte pad ten hemel gaan. 
 
Gwa Bakadam (vrij vertaald) 
Mi gwa bakadam, congoté/Ik ging naar de achterzijde van het terrein, laten 
wij ernaar toe gaan 
Mi si wan ma fowru/Ik zag daar een kip 
Nanga seybi pikin/Met zeven kuikentjes 
Mi aksi en gi mi wan,/Ik heb haar gevraagd om mij één te geven, 
A no wani, gi mi wan./Dat wil zij niet, mij er één geven. 
Ma a mus, gi mi wan./Maar ik moet er één hebben. 
 
Anana Kedjaman Kedjanpon 
Surinaamse slaven kwamen voor een belangrijk deel uit de West-Afrikaanse 
cultuurgebieden Fante-Akan, Ewe-Fon en West-Bantu, een gebied dat mo-
menteel overeenkomt met Ghana, Benin en Kongo-Angola. Ondanks hun 
langdurige reis en de onmenselijke behandeling bleven de slaven hun denk-
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beelden trouw, waaronder het geloof in een oppergod, het geloof in reïncar-
natie en het vieren van erediensten (Wooding 1988; Wekker 1994: 82). In 
Suriname zijn deze kenmerken in het Afro-Surinaamse religieuze systeem 
behouden gebleven en worden winti genoemd. Winti betekent letterlijk wind 
en heeft betrekking op de snelheid waarmee onzichtbare goden en geesten 
zich kunnen voortbewegen en bezit kunnen nemen van mensen en ver-
schijnselen in de natuur, zoals bomen, planten en dieren. Winti wordt ten 
eerste gebruikt om de religie zelf mee aan te duiden, voorts wordt het begrip 
gereserveerd voor goden die een belangrijke rol spelen binnen de religie. 
Bovendien wordt het gebruikt voor mensen die ‘door een god in bezit ge-
nomen zijn’ en daardoor in een bepaalde staat kunnen verkeren. Ik zal de 
wintireligie op hoofdlijnen uitleggen. 
 
Voor een gelovige in winti is Anana de spil van waaruit alle geestelijke inspi-
ratie voortkomt. Anana is de goddelijke kracht van het geestelijk leven, het 
houdt elk leven in stand en geeft het vorm zoals het moet zijn. Door deze 
goddelijke kracht is al het leven in een bepaalde orde met elkaar verbonden, 
waarbij de soort zichzelf in stand houdt door onder meer saamhorig en 
vruchtbaar te zijn. Anana staat voor alles wat is, het omvat alle leven en haar 
vele creaties. Niets dat leeft ontkomt aan dit goddelijk wezen, er is daarmee 
altijd een begin en een einde. In winti spreekt men dan ook van: ‘Anana a 
Winti fu ala Winti.’ Nadat Anana al het zichtbare en onzichtbare had gescha-
pen, heeft ze zich teruggetrokken. In het oorsprongverhaal blijft onduidelijk 
of Anana vrouwelijk of mannelijk is (Zaalman 2005). 
Anana heeft de beheersing van de wereld overgelaten aan hogere en lagere 
goden, die over vier richtingen zijn verdeeld: lucht, aarde, water en bos. Elke 
richting heeft groeimogelijkheden en wordt gezien als een specifieke manier 
om na te gaan hoe het geestelijk leven in die richting in elkaar steekt. De 
hoofdgod van de lucht is Opete die een aantal broers heeft, waaronder Yaw, 
Awese en Aradi Koromanti. Andere Tapuwinti, goden van de lucht, zijn Gisri 
Koromanti, Tando Koromanti en Dyebri. Wooding (..) noemt deze luchtgo-
den van hoge adel, ze eisen dat de mensen met wie ze werken zich uiterst 
proper gedragen. 
Van de Gronwinti, de goden van de aarde, is mama Aisa de moedergodin. Zij 
is de hoogste van alle goden en haar persoonlijkheid wordt getypeerd als een 
echte moeder: ze is lief, zorgzaam, draagt meestal een koto als ze mensen in 
hun dromen bezoekt, ze kookt, plant en draagt mooie kleren. Mama Aisa 
heeft als echtgenoot Loko die meestal wordt herkend aan zijn witte uniform. 
Andere aardegoden zijn het koppel Leba & Afrekete en Luango.  
Over welke goden tot de Bushwinti behoren bestaat verschil van mening. 
Wooding (..) meent dat onder meer Gron Ingi, Papa Winti, Vudo en Ba-
kagron Aisa tot de bosgoden gerekend mogen worden, hoewel de Afro-
Surinaamse volksklasse vrouwen in het onderzoek van Wekker (1994) vertel-
den dat ze een deel van deze goden beschouwden als aardegoden. 
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Van de Watrawinti, de goden van het water, zijn bekend Watra Mama, Watra 
Papa, Watra Apuku, Watra Koromanti en Watra Ingi die zich in verschillen-
de hoedanigheden tonen en meestal in verband worden gebracht met water-
damp, rivierstromen en regen. 
Iedere groep heeft hun specifieke persoonlijkheidskenmerken en er zijn 
(steeds) nieuwe onderverdelingen. Belangrijk is dat goden mensen ‘in bezit 
kunnen nemen of berijden’ waardoor de persoon ook buiten momenten van 
trance dezelfde kenmerken kan vertonen als de godheid. Zo schrijft Wekker 
(1994: 83) bijvoorbeeld dat haar mati vriendinnen bereden konden worden 
door Motyo Ingi (hoer indiaan) die veel prijs stelde op feesten met seks en 
drank. Deze vrouwen kennen de goden bij naam omdat ze zichzelf, wanneer 
ze bezit van iemand hebben genomen, kenbaar maken. Het overnemen van 
deze persoonlijkheidskenmerken is niet eenduidig noch voortdurend, verder 
kan een eigenschap die aan een god wordt toegeschreven ook deel uitmaken 
van het eigen ‘ik’ van een persoon (ibid.).  
Winti leert verder dat ieder mens door zijn eigen geestelijke leefwereld om-
geven is en wanneer mensen in hun leven disharmonie ervaren, er ordening 
moet worden aangebracht. Misstanden die het gevolg zijn van wanorde, 
kunnen afkomstig zijn van diverse aard. Winti leert gelovigen hiermee om te 
gaan door het aanbrengen van geestelijke orde die moet leiden tot vergroting 
of versterking van het persoonlijke geestelijke draagvlak.  
Het geloof in goden wordt in het algemeen verkondigd door de bonuman, 
obiaman of lukuman. De bonuman vecht tegen invloeden van de wisi op het 
leven van mensen. Hij zoekt daarbij naar goddelijk contact, wat hij op grond 
van zijn geestelijke vermogens kan opwekken. Verder is hij uit op verbete-
ring van de relatie tussen de volgeling en de godenwereld. Door het aandra-
gen van boodschappen (mofo) en door gebeden (begi) leert de bonuman de 
volgeling hoe hij of zij in het reine kan komen met zijn geestelijke leven: hoe 
Anana het best kan worden vereerd of worden behaagd, en profijt kunnen 
hebben in hun leven. Het eerste geestelijke contact komt via een luku tot 
stand in de dofo (heilig huis) van de bonuman. Afhankelijk van de ernst van 
het probleem of de wens van de volgeling worden verschillende rituelen 
uitgevoerd, variërend van een wasi, een kar’kra of een wintipree.  
Wat verder opvalt in winti is dat andere levende wezens (o.a bomen en plan-
ten) de symboliek van een bepaald sentiment in de geestelijke leefwereld 
kunnen aanduiden. Symbolen die een sentiment vertegenwoordigen komen 
veelal uit de directe leefomgeving van de gelovigen en tonen de verbonden-
heid aan tussen het sentiment en de omgeving. Vaak worden als gebedsba-
ken gebruikt bomen en struiken door het leven dat ze illustreren. Ook doen 
ze dienst als altaar. Zaalman meent: ’Je kunt zeggen dat ze als dimensiepoor-
ten worden aangewend om de begi (gebed) naar de universele geestelijke 
leefwereld te richten. Winti kent dus geen afgodsbomen, maar een boom kan 
als richtsnoer fungeren om (...) gedachten naar een bepaalde eenheid in de 
geest te richten’ (Zaalman 2005). Winti is daarmee een samenstelling van 
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geloofsideeën en rituelen die sentimenten vertegenwoordigen welke verwij-
zen naar onderdelen van geloof van de geestelijke staat waarin mensen kun-
nen verkeren. 
 
Gronmama 
Het zou in het kader van dit onderzoek te ver voeren hierover uit te wijden, 
maar de dichter Trefossa (1916-1975) besteedt in het gedicht Gronmama aan-
dacht aan dit thema. In het Afro-Surinaamse volksgeloof heeft ieder stukje 
grond haar eigen ‘gronmama’ dat met de grond verbonden is en met regel-
maat dient te worden verzorgd, onder meer door plengoffers. 
 
Mi a no mi/ik ben niet ik 
solanga mi broedoe/zolang mijn bloed 
foe joe a n’ e troeboe/voor jou niet vertroebelt/ 
na ini den doesoen tité foe mi skin./in de duizenden draden van mijn lijf. 
 
Mi a no mi/ik ben niet ik 
solanga mi loetoe/zolang mijn wortels 
 n’ e saka, n’ e soetoe,/niet zakken, niet schieten, 
mi gronmama, te na joe ati/ mijn grondmoeder, tot in jouw hart. 
 
Mi a no mi/ik ben niet ik 
Solanga m’ no krari/zolang ik niet klaar sta 
Foe kibri, foe tjari/om te verbergen, om te dragen 
Joe gersi na ini mi Djodjo./jouw beeltenis in mijn ziel. 
 
Mi a no mi/ik ben niet ik  
Solanga j’ n’ e bari/zolang jij niet schreeuwt 
J’ prisir ofoe pen/van genot of pijn 
Na ini mi sten/in mijn stem. 
 
Uit: Voorhoeve J. (1977). Trefossa. Ala poewema foe. Paramaribo: Bureau Volks-
lectuur. 
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Eindnoten hoofdstuk VII 
 
Voor een indruk hoe streng het regime was bij de Orde der Franciscanessen 
aan de Gravenstraat in Paramaribo een fragment uit Over nonnen en straffen 
(1989): ‘Een droom heeft mij wakker gemaakt. Ik dacht dat ik in het inter-
naat was en in de rij liep. Naast Norine. Een rozenkrans in de hand. Ik hoor-
de de stem van de Overste. Zij prevelde. Vóór mij gaven de meisjes elkaar 
duwtjes om het gebed van de soeurs belachelijk te maken. Ik was acht. Mijn 
moeder lag in het ziekenhuis. Zij zou daar jaren liggen. Aan de hand van 
mijn vader beklom ik de brede en hoge stoep van het klooster aan de Gra-
venstraat. De zon ging onder. Ik denk dat het vier uur was. Ik huilde. De 
stilte van de kloostervestibule greep mij aan. Ik voelde mij gevangen, ver van 
de spelletjes die ik zo graag deed: het vangen van aardwormpjes met lange 
grassprietjes, natgemaakt met speeksel om de soekroeboes, zoals wij de 
wormpjes noemden, aan te lokken. Ik voelde mij ver van de hangalampoe 
heiningen, de bladeren die ik doorprikte met harde doorns van de babydruif. 
(…) Tja, ik was acht toen ik kennis maakte met lange gebedsoefeningen, 
straffen, gangen, vestibules, refters, mangelkamers, koepen, zalen en biecht-
stoelen. Het Internaat van de Orde der Franciscanessen was een wereld in 
het klein, roterend door de kracht van christelijk kolonialisme. Een kleine 
wereld ook omdat alle rassen van onze samenleving dezelfde straffen onder-
gingen, dezelfde zonden beleden en dezelfde taal spraken.’ (Vianen 1989). 
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Bijlage I 
 
Beroep     Leeftijd   Geb. plaats   Opleiding   Burgerlijke staat    Remigratiesoort       R.Jaar*     R. Duur** 
 
Leidingg. 54 jr Parbo middel      gescheiden/kind meermalig    1996 (7) 21 
Verlosk.        44 jr Parbo hoger         gescheiden/kind     meermalig    1995 (8)  8 
Onderwij.     81 jr Parbo hoger***    weduwe/kind         meermalig    1998 (5) 19 
Muziekped. 33 jr Parbo hoger         gehuwd                 eenmalig      1997 (6)  7  
Cheffin 67 jr Parbo middel weduwe/kind  eenmalig      1998 (5) 30 
 
Ondernm.     48 jr      Parbo hoger          ongehuwd/kind     eenmalig      1996 (7)  21 
Medew.         54 jr      Parbo middel  gehuwd/kind         meermalig    1997 (6)     18 
Hfd. Opl.      68 jr      Comm.  hoger  ongehuwd              meermalig    1997 (6)     36 
Vertaalstr.     45 jr      Parbo hoger  ongehuwd               eenmalig      2000 (3) 7  
Bej. Verzorg. 64 jr      Parbo lager  ongehuwd/kind      eenmalig 2002 (1) 30 
 
Pedagg.         47 jr     Parbo hoger ongehuwd/kind      eenmalig      1996 (7) 22 
Ondernm.     33 jr     Ned**** middel      gehuwd/kind         meermalig 1997 (6) 11 
Adm. med.   36 jr     Parbo middel      gehuwd/kind          eenmalig      1995 (8) 31 
Onderwij.     75 jr    Parbo         hoger***   weduwe/kind         meermalig    1997 (6) 27 
Informatri.   54 jr    Moengo     middel gehuwd/kind          eenmalig      1998 (5) 18 
 
Orthopeda.  55 jr Parbo hoger         gescheiden/kind eenmalig   2003 (-) 35  
Pedagg.         48 jr   Parbo hoger         gescheiden/kind   meermalig 1996 (7)    24  
Docent          65 jr   Parbo         hoger        weduwe/kind        eenmalig     1972 (7)     7  
Gezinsvgd.  52 jr  Curçao****hoger         ongehuwd/kind    eenmalig     1996 (7) 19  
Hfd. Opl.     51 jr  Parbo  hoger        gehuwd/kind        meermalig  1998 (5)  25  
 
Ondernm. 56 jr Curçao****middel gescheiden/kind eenmalig     1998 (5) 29  
Fin. medew. 48 jr Parbo middel gehuwd/kind eenmalig     1994 (9) 18 
 
 
*   Onder remigratiejaar wordt het jaar verstaan waarin de ‘laatste remigratie’ 

heeft plaatsgehad. Het getal tussen haakjes vermeldt de periode tussen re-
migratie en de opname van het levensverhaal. 

**  Onder remigratieduur wordt verstaan de ‘definitieve’ periode tussen vertrek 
en terugkomst in Suriname. 

*** De onderwijsakte Kweek-B is ingedeeld als hoger onderwijs. 
**** Deze vertellers zijn geboren in Nederland of de Nederlandse Antillen maar 

in de eerste levensjaren ‘meegekomen’ naar Suriname. 
 
Toelichting 

• De ‘eerste’ remigrant komt in 1972 terug naar Suriname, de ‘laatste’ in 
2003. De remigratieperiode van dit onderzoek behelst daarmee 31 jaar. Het 
grootste deel van de vertellers remigreert in de tweede helft van de jaren 
negentig, een kleiner deel in de eerste helft van de jaren negentig van de vo-
rige eeuw. Eén verteller is geremigreerd in 1972 en een in 2003.  

• De remigratieduur bestrijkt 36 jaar: de ‘langste’ remigrant heeft 36 remigra-
tiejaren, de ‘kortste’ heeft 7 remigratiejaren. Het grootste deel van de remi-
granten verblijft tussen de achttien en drieëntwintig jaar in Nederland, één 
verteller verblijft 7 jaar in Amerika en één jaar in Nederland, één verteller 8 
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jaar in België/Nederland. De meeste remigranten zijn vertrokken tussen 
1972 en 1980. Wanneer de remigratieduur korter is dan tien jaar, is in alle 
gevallen sprake van ‘studieremigratie’ in combinatie met enige jaren werk-
ervaring. De periode tussen remigratie en opname van het levensverhaal is 
in bijna alle gevallen tussen de vijf en de tien jaar.  

• Remigratiesoort: eenmalige remigratie komt voor bij meer dan de helft van 
de vertellers. Omdat een belangrijk deel van de vertellers ook meermalig is 
geremigreerd is onderscheid gemaakt tussen meermalige en eenmalige re-
migratie. Verdere frequentie is niet uitgewerkt.  

• Het grootste deel van de vertellers is geboren in Paramaribo. Tijdens het 
onderzoek is verdere variatie niet uitgewerkt omdat contacten en vervoer 
buiten de stad ontbraken. 

• Tijdens de dataverzameling is gewerkt met drie leeftijdscategorieën: 21-45 
jaar, 46-60 jaar en ouder dan 61 jaar. Het grootste deel van de vertellers is 
in de eerste helft van de vorige eeuw in Paramaribo geboren, doch na 1925. 
Tijdens de dataverzameling bleek het vinden van jonge Afro-Surinaamse 
remigrantenvrouwen (tot 45 jaar) een groot probleem. 

• Tijdens de dataverzameling is gekozen de genoten opleidingen als volgt in 
te delen: lager: lagere school met enige jaren beroepsgericht of algemeen 
voortgezet onderwijs; middelbaar: Selecta, ulo, mulo of mavo met een be-
roepsgerichte opleiding tot en met mbo-niveau; hoger: havo, AMS, HBS, 
kweekschool, atheneum of VWO met een beroepsgerichte opleiding op 
hbo-niveau of universiteit. Wanneer vertellers meerdere opleidingen heb-
ben gevolgd, is de hoogst genoten opleiding genoteerd. Alle vertellers heb-
ben de lagere school afgerond, een verteller heeft daarna enige jaren lager 
beroepsgericht onderwijs gevolgd. 8 vertellers hebben na de middelbare 
school een beroepsgerichte opleiding op mbo-niveau gevolgd. Veruit de 
meerderheid (13) van de vertellers heeft na de middelbare school een hoge-
re beroepsgerichte of universitaire opleiding gevolgd. Opvallend is het aan-
tal hoog opgeleiden in de leeftijdscategorie van 46- 60 jaar.  

• De namen van de beroepen zijn opgegeven door de vertellers. Wanneer de 
vertellers ten tijde van het levensverhaal geen betaalde arbeid (meer) ver-
richten, is gevraagd met welk beroep zij zich het meest identificeerden. 
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Bijlage II 
 
 

Toestemmingsovereenkomst (voorbeeld) 
 
 
Bevestiging 
Op 12 juni, 26 en 28 juli jl. hebben aan [adres] te Paramaribo bijeenkomsten 
plaatsgehad waarbij het levensverhaal van ondergetekende is verteld en op-
genomen. De gesprekken zijn gevoerd met Pam H. Zuurbier en aan beide 
gesprekken hebben - in directe zin - geen andere personen deelgenomen. Het 
levensverhaal is volledig opgenomen met BM 575 Sony Dictator en zal door 
Pam H. Zuurbier getranscribeerd worden en tot een leesbare tekst worden 
omgezet. De tapes en transcripten worden eigendom van het onderzoeksin-
stituut waaraan Pam H. Zuurbier zal promoveren. 
 
Toestemming 
Ondergetekende verleent Pam H. Zuurbier toestemming het volledige trans-
cript te lezen, te gebruiken en te citeren voor onderzoeksdoeleinden. Tevens 
verleent ondergetekende Pam H. Zuurbier het recht citaten uit het transcript 
te gebruiken voor publicaties die tot doel hebben zijn onderzoek toe te lich-
ten. De opnamen zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan het pro-
motieonderzoek waaraan Pam H. Zuurbier werkt en waarvan ik kennis heb 
genomen. Geen (re)producties van het transcript, zowel in deel als geheel, 
mogen worden verveelvoudigd op microfilm, tekstverwerker, typemachine, 
fotokopieën, etc. zonder voorafgaande toestemming van de auteur of het 
onderzoeksinstituut. 
 
Privacy bescherming 
Pam H. Zuurbier ziet er strikt op toe dat in alle publicaties mijn personalia 
worden vermeden of worden veranderd om redenen van privacy. Hiervan 
kennis te hebben genomen, teken ik,  

     
(handtekening) 
___________________________ 
 
(datum) 
__________________________ 
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Summary 
 
From the fifties onward, Afro-Surinamese women from all social classes 
have been migrating to the Netherlands, while a small group of them has 
migrated back to Surinam. Although this topic often leads to high-running 
emotions for members of this group, knowledge about remigration is lim-
ited. To this day, remigration has mostly been studied in terms of push and 
pull factors. For this reason, little knowledge has been gained about the way 
in which cultural associations and identifications have been worded in the 
stories told by remigrated women. Moreover, this is hardly a matter of a uni-
linear process from tradition to modernity. Associations and identifications 
with diasporas do not solely arise from nostalgia; negotiation and contradic-
tions regarding family values or interpretations of motherhood also partici-
pate in the process. 
 
In this research, I have investigated how three generations of remigrated 
Afro-Surinamese women associate and identify themselves with both the 
diaspora of origin and the diaspora of settlement. For this purpose, I have 
analyzed the life stories of these Afro-Surinamese women and have worked 
out which aspects of their associations and identifications are related to spe-
cific interpretations of being a woman. To this end, I have interpreted gender 
as a process which provides significance in three aspects: symbolic, structural 
and subjective. Remigrated women’s associations with diasporas have pre-
dominantly been analyzed at a symbolic and structural level. Identifications 
with diasporas are built upon the subjective aspects that provide significance 
to involvement with diasporas. In this study, I have distinguished three types 
of identifications: functional, normative and emotional. Associations and 
identifications with diasporas could also be seen as language-related practices 
of ‘roots’ and ‘routes’. Roots desires refer to wishes and dreams, while roots 
conceptions have to do with the ‘how’ and ‘what’ within these images. 
‘Routes’, on the other hand, have to do with the interconnections of trans-
migrants, which give rise to transcultural realities. Creolization in multiethnic 
societies is an important notion here. Associations and identifications with 
differing diasporas – together with specific interpretations of motherhood – 
are therefore connected to constructions of creolization and cultural identi-
ties. 
 
Migration from the Dutch territory of Surinam in South America - as it was 
given shape fifty years ago - initially existed chiefly of study migration, and 
after that, labour migration with economic motivation. The historical ties 
between The Netherlands and Surinam have strongly influenced the scale of 
this migration. Not only the common language and culture have contributed 
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to this, but also the imported European educational system. Moreover, in the 
early fifties of the last century, there was a dawning realization that the over-
seas territory offered a limited scope for developing one’s personal abilities, 
regardless of one’s social-economical class or cultural origin. Up to 1950, 
migrants originated chiefly from Surinam’s upper middle class. This was a 
very small group of migrants, who were well aware of what to expect upon 
arrival in the mother nation. Because of rising prosperity and an increase in 
travel by air, other groups of migrants gradually joined this first group. Since 
the nineteen sixties, vast amounts of Surinamese people have been migrating 
to the country that ruled them for three centuries. Peaks in this migration 
occurred around Surinam’s independence from the Netherlands in Novem-
ber, 1975; at the onset of Surinam’s military period in 1980; and after the 
December Murders in 1982. After that, migration from Surinam to the 
Netherlands has greatly decreased. A reason for this, amongst others, is the 
introduction of a more strict immigration policy in the Netherlands. 
 
Although several studies have helped to establish an image of the influence 
that Caribbean migration has had on the cultural identities of migrants, it is 
useful to reconsider the notion of cultural identity. As most studies under-
stand cultural identity as ‘an already accomplished fact’, not enough justice 
has been done to the position that migrants have in their own stories. For 
this reason, I have chosen to understand cultural identities as ‘work in pro-
gress’, which means that ethnical and racial identities are no longer consid-
ered to be static or monolithic concepts. Cultural identities are composed as 
hybrids, they mainly acquire significance in an inter-local way, and as acting 
subjects, they can be subject to negotiation, transformation and innovation. 
This refers to the way people take different stands relative to cultures, and it 
represents a dynamic and multiform notion of culture. 
 
While (feminist) scientists often claim that women’s (re)migration is to a 
great extent based on altruism, women are also (re)migrating out of a feeling 
of responsibility for their - often transnational - families. Other studies have 
shown that women migrate to utilize individual scopes for developing their 
possibilities, while they remigrate to help build up their nation of origin. It is 
impossible to specify univocal reasons for the remigration of three genera-
tions of Afro-Surinamese women. Motivations for remigration are different 
for each individual and each situation. But this study does show that the 
symbolic, structural and subjective reasons for remigration are intertwined 
and that they refer strongly to interpretations of Afro-Surinamese woman-
hood. A remarkable conclusion of this study is that Surinam’s poor eco-
nomic situation - in the last two decades of the 20th century - has had little 
influence on the women’s remigration. However, the study shows that the 
economic situation that remigrated women experienced upon return to their 
country of origin has affected especially the second and third generation of 
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these women. When they returned to Surinam, many women could not find 
a job similar to the one they had in the Netherlands. A notable finding is that 
the education that the women had received in the Netherlands usually did 
not (or did insufficiently) pay off in terms of employment agreements. For 
this reason, many remigrated Afro-Surinamese women have taken on extra 
economic activities in addition to their paid labour. For the first generation 
of remigrated women, the age of remigration usually meant that they did not 
need to perform paid labour anymore, or the moment of return - the seven-
ties - enabled them to easily find a paid job. 
 
Many studies on trans-nationalism have shown how migrants live in receiv-
ing societies with a double social frame of reference. In general, migrants 
simultaneously direct themselves towards both the social context of the re-
ceiving society and that of the society of origin. Usually, the values and 
norms concerning the interpretation of womanhood are different in each of 
these societies. This study shows that the way migrants adapt themselves to 
both the receiving society and the society of origin, is different for each gen-
eration. Also, the participation of Afro-Surinamese women in Dutch society 
increases when they migrate at a younger age. After their remigration to Su-
rinam, Afro-Surinamese women introduce changes in both their internal and 
their external sphere. These changes, which differ per generation, include 
interpretations of womanhood as well as (re-)creating transcultural realities. 
Transcultural realities - in which elements from several cultural systems are 
assembled - lead to new realities in the diaspora of origin, and they are often 
hard to reconcile with existing roots conceptions. 
 
For the oldest generation of remigrated women (61-81 years old), it is re-
markable that the roots conceptions these women (re)produce after their 
migration are mainly based on their diaspora of origin, for instance, by reject-
ing the Dutch, more liberal ways of raising children. The women stay close 
to their children throughout their lives, they consider themselves a unity with 
their husbands and they see the husband as the ‘priest of the family’. There 
is, in other words, a strong identification with Christian values - such as char-
ity - which contributes considerably to closeness and altruism as interpreta-
tions of Afro-Surinamese womanhood. Many of these remigrated women’s 
interpretations of being a woman are established by (re)producing normative 
identifications, which refer, amongst other things, to collective roots memo-
ries. Associations with the diaspora of origin are brought about by means of 
protection and care at the family level. It is remarkable that for this genera-
tion, the interpretation of Afro-Surinamese womanhood is mainly taking 
place at the symbolic level, and references are made to values and norms 
regarding care, among other things. At the structural level, the women of this 
generation are shaping interpretations of womanhood by orienting them-
selves to the private sphere. At the subjective level, these remigrated women 
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are assuming positions as serving and caring mothers. Little use is made of 
the so-called ‘personal space’; the women do not take many decisions that 
originate from their own individuality. 

Route effects can be found at the symbolic level. Characteristic for 
these effects is the way interpretations of Afro-Surinamese womanhood are 
being interwoven with personal qualities and contradictory subject positions 
are being overcome. Thus, a manner of maintaining oneself in the diaspora 
of settlement is being realized. In the route effects at the structural level, 
opinions regarding liberal marriage in the Netherlands and liberal practices of 
raising children particularly have to take the rap for it. On the subjective 
level, route effects have especially been observed after return to Surinam. 
For instance, one of the interviewed women was surprised at the way she 
had to demonstrate her Surinamese citizenship once again. 
 
The second generation of remigrated women (41-60 years old) has parted 
from the notion of family closeness: the women bid farewell to their adult 
children in the Netherlands, to be close to their family in Surinam. A re-
markable characteristic of this generation is that many women get divorced 
during their period of migration and that nearly all of them choose to work 
as social entrepreneurs after their return. The women’s associations with the 
diaspora of origin emerge by means of family devotion. Many of them pic-
ture life in Surinam as living in an extended family. A lot of attention is paid 
to remittances; the matrifocal network - of which these women are a part - 
remains intact during the period of migration. A notable feature of this gen-
eration of women is a functional identification with the diaspora of settle-
ment. Many women go to college after they arrive in the Netherlands and 
make a career for themselves, which gives them economical independence. 
Their care for relatives in the diaspora of origin is not just based on norma-
tive identifications, but it also ensures them a preserved position in the ex-
tended family when they return to Surinam. The interpretation of Afro-
Surinamese womanhood on the symbolic level generally manifests itself in 
the way the women show their family devotion. For instance, one woman 
deliberately chose to live a sober lifestyle in the Netherlands, to be able to 
send packages to her family on a regular basis. On the structural level, inter-
pretations of Afro-Surinamese womanhood are shaped by way of close 
mother-daughter relationships. Furthermore, the selflessness and charity of 
the first generation returns in the second generation, by means of social en-
trepreneurship. This entrepreneurship generally draws upon the expertise 
that the women have acquired in the Netherlands. For this generation, atten-
tion to those in need is being professionalized. On the subjective level, these 
women part with the diaspora of origin’s interpretation of marriage. Route 
effects were encountered on the symbolic level, for instance, as one of the 
interviewed women allowed her husband to cheat on her. The husband’s 
extramarital relationship presented the woman with a contradictory subject 
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position. Allowing it caused a rift between the woman and her existing inter-
pretation of marriage, but at the same time, the marriage presented financial 
means to provide education for her children and send remittances to her 
family. A number of route effects have been found on the structural and 
subjective levels. Many of this generation’s remigrated women have received 
education after arriving in the Netherlands. Therefore, with regard to the 
choice of career, traditional Surinamese female professions - such as teacher 
and nurse - have been reported less often in this generation. An important 
route effect at the subjective level is the development of personal strategies 
in the diaspora of settlement. 
 
The third generation of remigrated women (21-40 years old) can be charac-
terized as ‘study migrants’ who went ‘abroad’ to attend college after finishing 
high school in the nineties. Compared to the previous generations, it is re-
markable that none of the women in this generation had the intention to 
establish themselves in the diaspora of settlement. When they returned to 
Surinam, nearly all of the women combined having a family with entrepre-
neurship. Like the women in the previous generations, these women were 
raised to be independent and able to cope for themselves. The women’s 
school records were above average, their parents were closely monitoring 
their homework and discussed their daughters’ study performance with 
teachers. Associations at the symbolic level can be found in the way the 
women redefine the concept of ‘personal space’. It is remarkable that this 
generation redefines the borders between the internal and the external 
sphere. The women with children emphatically focus their attention on their 
role as a mother. It is also remarkable that all of these women are entrepre-
neurs, whether they have a salaried employment or not. Some of the women 
picture life in the diaspora of origin as a homely life with a lot of security. 
The women’s enterprises always stand for their need for a ‘personal space’, 
which contains both fictional and real space. The fictional space has to do 
with maintaining one’s personal views, while the real space refers to the 
physical possibilities that are linked to the management of an enterprise. 
Because these women predominantly use the diaspora of settlement in a 
unilateral manner, the functional identifications are dominant for this genera-
tion. The women use The Netherlands for education and their first job ex-
perience. Their associations with the diaspora of origin are both normative 
and functional, which can partly be explained by the wish to start a family 
combined with free entrepreneurship. Emotional identifications with the 
diaspora of origin are mainly expressed in terms of the quality of life. The 
women refer to the relative peace and quiet in Surinam, a small-scale social 
life and the pleasant lack of organization of the society. Associations at the 
subjective level are expressed, amongst other things, in a (newly found) dias-
poric bliss, such as a new realization of finiteness. In all cases, the decision to 
return to Surinam was of the women’s own choice, or it was made in consul-
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tation with their partners. The women’s associations at this level - different 
from the previous generation - can more likely be regarded as reflections on 
the interpretations of existing conceptions of womanhood. In other words: 
in their stories, the women reflect upon their decisions as relating to existing 
conceptions of womanhood, in which the personal space for their own life 
that they claim upon return is an important factor. 

In the stories of the third generation, the route effects that have to 
do with the way the women adapt themselves to both diasporas can be 
found at three levels. Because of their young age when migrating, many 
women have adapted to the common norms and values of the diaspora of 
settlement without conscious realization. In many cases, this has led to con-
flicts upon return to Surinam. There are, for instance, major differences re-
garding work ethics and professionalism, which have made it difficult for 
these women to fit in. For this reason, many women have created a ‘personal 
space’ upon return, where they are able to pursue the views and practices 
that they have adopted in the diaspora of settlement. An important result at 
the structural level is that the women of this generation experience them-
selves as being (relative) outsiders, which refers to both their physical isola-
tion and their cultural exclusion. On the subjective level, route effects have 
particularly been found in the women’s scope to decide for themselves and 
in the diasporic bliss, which is mostly brought about by means of combining 
Western (family) values with Surinamese pleasantness. 
 
Because the three generations of remigrated Afro-Surinamese women in this 
study feel ‘at home’ in several diasporas, the women are interweaving ele-
ments from several cultural systems. Cultural transference is a central part of 
this process. This notion involves the shifting of cultural values and practices 
from several diasporas, to serve specific purposes in the remigrated women’s 
lives. 

The first generation of remigrated women uses cultural transference 
when the women pointedly separate the public sphere of the diaspora of 
settlement from the private sphere. This way, the women create their dias-
pora of origin within the diaspora of settlement. The women ‘survive’ their 
period of migration by (re)producing Afro-Surinamese family conceptions 
and ideals of raising children and by emphasizing Christian values. These 
conceptions are expressed, amongst other things, in the way the women give 
shape to their motherhood. The ‘survival’ takes place by means of cultural 
transference, in connecting Afro-Surinamese interpretations of womanhood 
to de-territorialized meanings. This is expressed when one of the interviewed 
women connects her tenderness as an Afro-Surinamese quality of mother-
hood to that of a Sister of Charity ideal. 

The second generation of remigrated women uses cultural transfer-
ence when the diaspora of settlement is used to underline the family ties to 
the diaspora of origin. The preservation of these ties is both collective and 
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individual in nature. I have already mentioned how a woman lived a sober 
life in the diaspora of settlement, enabling her to send remittances to her 
family members and to provide funds for her children’s education. Another 
woman of this generation strongly identified herself with the Saramacca 
people in Surinam and managed to pass on the initiation rites of this com-
munity to her children in the diaspora of settlement. While the first genera-
tion of women considered the diaspora of settlement to be an ‘alien outside 
world’, the second generation of women used this diaspora to retain family 
ties and to realize social mobility. Transference takes place, amongst other 
things, when women apply their acquired expertise to the diaspora of origin 
by means of social entrepreneurship. 

The third generation of women uses cultural transference when they 
intertwine new values and practices with existing interpretations of Afro-
Surinamese womanhood. Contrary to the first generation, this generation has 
internalized Western values and practices, which has generally lead to new 
interpretations of womanhood. An example of this is the way a remigrated 
woman picked up the Dutch work ethics, which led to conflicts with her 
employer when she returned to Surinam. For this reason, many women in 
this generation feel like outsiders. Out of necessity, they create new personal 
spaces, by means of starting their own enterprises. 



[- 395 -] 
 

 
 
 
                 
 
 


	Untitled.pdf
	thesis
	Voorwerk 13 okt 2009.pdf
	Hoofdwerk Pam Zuurbier 12okt09



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


