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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.   



[- 3 -] 
 

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 
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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. 



[- 9 -] 
 

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-



[- 19 -] 
 

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-



[- 21 -] 
 

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. 


