
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

'Roots gaan waar je vandaan komt' : Een onderzoek naar betrokkenheden en
identificaties met diaspora in levensverhalen van drie generaties Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo (1973-2003)

Zuurbier, P.H.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Zuurbier, P. H. (2009). 'Roots gaan waar je vandaan komt' : Een onderzoek naar
betrokkenheden en identificaties met diaspora in levensverhalen van drie generaties Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo (1973-2003). [, Universiteit van Amsterdam].
Vossiuspers - Amsterdam University Press.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/roots-gaan-waar-je-vandaan-komt--een-onderzoek-naar-betrokkenheden-en-identificaties-met-diaspora-in-levensverhalen-van-drie-generaties-afrosurinaamse-remigrantenvrouwen-in-paramaribo-19732003(f2dc9498-0e70-4d14-8fb3-885567b3d058).html


[- 46 -] 
 

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

3.1 Migratie in fasen 
De Surinaamse migratie naar Nederland kent een lange traditie, maar blijft 
tot de Tweede Wereldoorlog beperkt tot kleine aantallen studenten, gepensi-
oneerden en ‘ambtenaren met tropenverlof’. Zoals vermeld, zijn de meeste 
studenten van Afro-Surinaamse afkomst, de migranten behoren veelal tot de 
sociale bovenlaag van de Surinaamse samenleving (Sedoc-Dahlberg 1971). 
Studiemigratie komt al vroeg in de negentiende eeuw voor. In navolging van 
de koloniale bovenlaag stuurt ook de inheemse elite haar kroost naar het 
moederland voor een vervolgopleiding. Voor velen betekende deze migratie 
in sociaal en economisch opzicht een aanzienlijke verbetering. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw komt er voor het eerst een aanzienlijke 
migratiestroom op gang. Terwijl het in Suriname in die jaren economisch 
minder gaat, kent de Nederlandse economie een opleving. Dit heeft een 
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duidelijke invloed op de omvang van de migratie, die daardoor ook steeds 
minder elitair wordt. Behalve studenten en kinderen uit de rijke toplaag van 
de samenleving komen ook Surinamers uit diverse beroepsgroepen naar 
Nederland: administratief personeel, verplegend personeel en vaklieden. 
Deze migranten zijn afkomstig uit een gevarieerder sociaal milieu, maar nog 
wel overwegend uit de Afro-Surinaamse groep. Studiemigratie maakt plaats 
voor arbeidsmigratie met studiemotieven (Bayer 1965). Deze groep migran-
ten vindt in relatief korte tijd werk in Nederland, zonder nog geworven te 
zijn door Nederlandse bedrijven of instellingen. Veel studenten uit deze 
groep zagen zich genoodzaakt naast hun studie een (bij)baan te zoeken, 
waardoor de grens tussen studie- en arbeidsmigranten steeds minder duide-
lijk wordt (Van Amersfoort 1968). Voorts migreren Surinamers in deze peri-
ode steeds minder alleen en doet gezinsmigratie haar intrede (vgl. Lamur 
1973: 130). 
Met het doel de naderende onafhankelijkheid van Suriname te ontlopen, 
verandert aan het begin van de jaren zeventig de migratie drastisch van ka-
rakter en komt er een zogeheten migratiegolf op gang. Migranten zijn in 
toenemende mate afkomstig uit alle lagen van de bevolking en uit alle etni-
sche bevolkingsgroepen. Aanvankelijk komen de migranten alleen uit Para-
maribo, niet veel later komen ze ook uit de districten en zelfs uit het binnen-
land.20 Een belangrijke reden voor verbreding van de migratiestroom is het 
uitblijven van de economische ontwikkeling in Suriname zelf, waardoor 
steeds meer Surinamers besluiten te migreren op zoek naar bestaanszeker-
heid en betere levensomstandigheden in Nederland (Van Niekerk 2000: 19). 
Verder speelt de onzekere toekomst na de onafhankelijkheid van Suriname 
een belangrijke rol. Zowel de angst voor een Afro-Surinaamse overheersing 
als de reële mogelijkheid dat het voormalige moederland na de onafhanke-
lijkheid de migratie aan banden zou leggen, hebben veel migranten doen 
besluiten te vertrekken. Met name in 1974 en 1975 is er sprake van een zo-
geheten ‘vertrekpsychose’ (Reubsaet et al. 1982: 47), waarbij in totaal meer 
dan vijftigduizend Surinamers het land verlaten. 
Een belangrijke tweede migratiebeweging komt op gang voor 1980 in het 
besef dat na dit jaar een visumplicht zal gelden. In de periode 1975-1980 was 
er sprake van een overgangsregeling die de migratie tussen beide landen re-
gelde. Net als bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 wekte het Ne-
derlandse beleid weldra de indruk dat migratie na 1980 niet meer mogelijk 
zou zijn (Van Amersfoort & Penninx 1993: 67). Veel migranten wilden ech-
ter hun kans op dit gebied niet verspelen en migreerden naar Nederland. 
Hoewel het Nederlandse beleid er op gericht was de immigratie vanuit Suri-
name te beperken, leidde dit in de periode 1979-1980 ertoe dat nog eens 
dertigduizend Surinamers naar Nederland kwamen. 

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



[- 50 -] 
 

groepsspecifieke of categoriale voorzieningen. Voor het realiseren van de 
tweede doelstelling dient beleid ontwikkeld te worden om achterstandsbe-
strijding te voorkomen en gelijke kansen te realiseren. Vanaf 1980 voert de 
overheid dan ook een actief beleid met onder andere financiële injecties om 
het minderhedenbeleid vorm te geven. Ook ontstaat in het midden van dit 
decennium de behoefte het beleid meer te decentraliseren en lokale overhe-
den bij de vormgeving van het minderhedenbeleid te betrekken (ibid.:148-
49). 

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

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

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

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

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

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

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

3.8 Zielsbegrip 
Bij Afro-Surinamers is de band tussen moeder en dochter essentieel. In de 
praktijk wordt deze band in stand gehouden welke problemen of belangente-
genstellingen tussen individuen er ook bestaan. Tussen moeder en dochter is 
bijna altijd sprake van respect en onderlinge verplichting. De onderlinge 
solidariteit tussen moeder en dochter is echter geen vanzelfsprekendheid en 
staat regelmatig ter discussie. Wel worden de banden en verplichtingen tus-
sen moeder en dochter uitgedrukt in ceremonieën, in uitingen van sentiment 
en retoriek. Van Wetering (1998: 85) meent dat de nadrukkelijkheid van de 
retoriek waarmee de idealen worden beleden, de spanningen min of meer 
reflecteren (zie ook Lalmahomed 1999). Uit de gezagsverhouding komen 
onder andere onzekerheden voort, zoals belangenverstrengeling, conflicten 
en tegenstrijdigheden. Vaak wordt dan ook een oplossing gevonden in een 
specifieke rol die past bij de generatie: in de eerste levenshelft wordt van 
vrouwen assertief gedrag gevraagd, in de daarop volgende fase dient men 
meer te onderhandelen en te beheersen. 
Veel religieus geïnspireerd handelen hoort bij Afro-Surinamers tot de impli-
ciete, alledaagse levenspraktijk. Onderscheid tussen cultuur en religie is bij 
deze groep dan ook moeilijk te maken, iets dat ook voor veel andere etnische 
groepen van niet-Nederlandse afkomst geldt. Met ‘religie’ wordt hier bedoeld 
het culturele complex dat verbonden is met en voortkomt uit de Afrikaanse 
erfenis, evenals het contact met andere wereldbeschouwingen en -religies, 
waaronder in Suriname met name het christendom. Deze opvatting van cul-
tuur is bovenal een familieaangelegenheid en behoort tot de privésfeer. Bij 
Afro-Surinamers hebben vrouwen zich traditiegetrouw opgeworpen als 
hoedsters van deze cultuur en dringen als gevolg daarvan dan ook aan op 
rituele actie wanneer er aanleiding voor bestaat. Ziekte, financiële tegenval-
lers, inbraak, beroving, aanranding of andere pijnlijke ervaringen vormen 
meestal de aanleiding de ‘ziel te sterken’. Vrouwen kunnen op die momenten 
menen - wanneer bijvoorbeeld de moderne seculiere geneeskunde geen op-
lossing biedt - de geestelijke dimensie aan te roepen. Het zijn dan vooral de 
oudere vrouwen die zich in zulke situaties geroepen voelen in te grijpen. 
Verder is het noodzakelijk de eigen ziel in de gaten te houden; juist vrouwen 
die alles in het werk stellen hun familie en huishouden goed te verzorgen, 
moeten niet de krachten verwaarlozen die dit mogelijk maken. Deze krach-
ten moeten worden ‘beloond’ met offerandes en ritueel (ibid. : 86). 
Veel Afro-Surinamers gebruiken voor dit zielsbegrip de West-Afrikaanse 
termen: akra en yeye (vgl. Stephen 1998). Hierbij is opmerkelijk dat ziel, zelf 
en lichaam met dezelfde term worden aangeduid. Het is belangrijk dat de ziel 
in deze opvatting niet langer iets ijls is, maar verbonden met het lichaam en 



[- 65 -] 
 

daarmee concreet wordt. Wanneer Afro-Surinaamse vrouwen ‘spreken met 
het lichaam’ kan dat worden vertaald als het voeren van een interne dialoog. 
Lichamelijke signalen worden opgevat als boodschappen van een andere 
wereld. De ziel huist in andere woorden in het lichaam en heeft meerdere 
aardse wensen waaraan de mens tegemoet moet komen. Tegenslag, maar ook 
ziekte, is een signaal dat de ziel veronachtzaamd wordt of onrein geworden is 
(Wekker 1994; Stephen 1998). Alvorens een ritueel te houden om de ziel te 
sterken, moet eerst de oorzaak van de verstoring worden opgespoord. Ook 
moet de betrokkene voorbereidingen treffen de machten en krachten die in 
de ziel huizen en vertoornd zijn, te verzoenen. Dit kunnen zowel voorouders 
als godenfiguren zijn. De betrokkene moet er in ieder geval mee in het reine 
komen.  
De ziel of het zelf is daarmee een onbewuste kracht waarover Afro-
Surinaamse vrouwen als zodanig praten. ‘Jij kunt wel dit of dat willen, maar 
als je ‘ik’ iets anders wil’ is hiervan een voorbeeld. Het ‘ik’ en het ‘zelf’ zijn 
daarmee twee entiteiten die niet langer synoniem zijn. Het ‘zelf’ vertegen-
woordigt daarmee aspecten waarover men geen volledige zeggenschap heeft, 
of waarvan men zich volledig bewust is. Verder is het ‘zelf’ pluriform: in 
ieder mens huizen verschillende krachten of machten die kunnen conflicte-
ren. Interne conflicten kunnen zich bijvoorbeeld voordoen door de verschil-
lende rollen die vrouwen vervullen, en worden opgevat als conflicten die 
ontstaan als projecties van bovennatuurlijke krachten. Conflicten die ont-
staan zijn daarmee niet per definitie verbonden aan personen, waardoor de 
conflicten veroorzaakt worden. In ieder mens leven zowel mannelijke als 
vrouwelijke geesten, ieder mens heeft een spiritueel ouderpaar, de dyodyo. Er 
is een mannelijke Afrikaanse of Indiaanse godheid die het gezag of geweten 
representeert, tevens is er de moedergodin Aisa. Moeder Aisa staat voor 
goedertierenheid en is een zeer belangrijke winti in het Creoolse pantheon. Ze 
representeert harmonie binnen het huishouden, de grootfamilie en de etni-
sche groep (Kuiperbak 1985: 280). Moeder Aisa overkoepelt altijd tegenstel-
lingen: ze brengt voorspoed, geluk en gezondheid zonder anderen daarbij 
tekort te doen (Stephen 1998). 
Voor veel vrouwen is het een ideaal erkend te worden als medium van moe-
der Aisa en in trance belanghebbende uitspraken te doen. Maar de rivaliteit 
rondom deze positie is natuurlijk groot, velen worden dan ook ontmaskerd 
als pretendenten van een lagere godheid. De angst om in de greep te komen 
van goden van een lagere orde is eveneens groot, vooral omdat reputatiever-
lies en sociale daling het gevolg kunnen zijn. Afro-Surinaamse vrouwen stel-
len deze innerlijke demonen voor als kleine jongetjes die ondeugend zijn. Ze 
blijven echter aanspreekbaar om gehoorzaam te zijn aan de moederfiguur. 
Deze visie geldt vooral voor winti-aanhangers uit de volks- en de lagere mid-
denklasse; ze erkennen lagere demonen die behoren bij het godenpantheon. 
Winti-aanhangers uit de andere strata ontkennen deze vaak en aanvaarden 
slechts respectabele machten in de culturele erfenis (Van Wetering 1998: 88).  
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In de levensverhalen van drie generaties remigrantenvrouwen, die in de 
hoofdstukken 5-7 aan de orde komen, speelt winti zijdelings een rol. Vooral 
op symbolisch niveau komt winti in de vorm van associaties en indirecte 
verwijzingen onder de aandacht. 

3.9 Maagdelijkheid 
In Suriname en Nederland ontlenen Afro-Surinaamse mannen en vrouwen 
hun sociale status en positief zelfbeeld aan het verwekken en verzorgen van 
kinderen zonder daarbij veel belang te hechten aan de relationele context. 
Terborg schrijft dat het moederschap en vaderschap niet gebonden is aan 
een relatievorm (Terborg 2002: 70). Het belang van vruchtbaarheid bij meis-
jes kwam vroeger vooral tot uitdrukking in de diverse menarche rituelen. Na 
de eerste menstruatie werden meisjes op traditionele wijze ingewijd in de 
volwassenheid, maar deze rituelen zijn in de Afro-Surinaamse (stads)cultuur 
verdwenen. In deze praktijk is er een scheiding aangebracht tussen vrucht-
baarheid en seksbeleving. De ingewijde vrouwen ‘begrepen’ dat ze na de 
menarche rituelen nakomelingen konden krijgen, maar over seks en seksuele 
beleving werd niet uitvoerig gesproken. Het verdwijnen van de menarche 
rituelen in de huidige Afro-Surinaamse (stads)cultuur wordt wel in verband 
gebracht met de huidige situatie van het land (heterogene suburbanisering, 
creolisering en armoede hebben een verschralende werking op culturele ritu-
elen), maar ook moderne ideeën over onder meer gezinsplanning spelen een 
belangrijke rol. In de huidige opvoedpraktijk wordt de menstruatie van Afro-
Surinaamse meisjes eerder in verband gebracht met de kans op zwanger-
schap dan met de traditionele waarden als vruchtbaarheid en volwassenheid 
(ibid.:71). 
Maagdelijkheid is in de Afro-Surinaamse gemeenschap geen criterium op 
basis waarvan vrouwen worden beoordeeld. Deze praktijk is vaak verklaard 
met de geringe waarde voor vrouwelijke maagdelijkheid in zwarte culturen 
(Terborg 2002: 67). Staples (1975) is een van de eerste onderzoekers die het 
verband legt tussen de lage waardering van maagdelijkheid en onderdrukking 
van de Afro-Amerikaanse vrouw. Een belangrijke oorzaak hiervan vindt hij 
in de slavernij, waar seksualiteit van slavinnen volledig onderworpen was aan 
de willekeur en het seksuele geweld van de blanke slavenmeesters. Staples 
meent dat de vrije toegang die de blanke meesters hadden tot de seksualiteit 
van zwarte vrouwen, een lage waardering opleverde voor de vrouwelijke 
maagdelijkheid, evenals het niet ontwikkelen van een schaamtegevoel voor 
seks. Veel uit deze gedachtegang is herkenbaar terug te vinden in familiestu-
dies over de Afro-Surinaamse familie (Buschkens 1973; Terborg 2002).  
Julia Terborg (2002) meent echter dat behoud van maagdelijkheid wel een 
belangrijke rol speelt in de opvoeding van Afro-Surinaamse meisjes, en dat 
het vasthouden aan deze norm zowel ingegeven is door christelijke overtui-



[- 67 -] 
 

gingen als door Afrikaanse culturele tradities (ibid.: 67). Wel concludeert zij 
dat seks niet uitsluitend beperkt blijft tot het huwelijk. Het bewaken van 
maagdelijkheid wordt in de regel door de ouders eerder ingegeven vanuit een 
bezorgdheid over de toekomst van de dochter dan door een christelijke mo-
raal. Het vraagstuk van maagdelijkheid wordt eerder in verband gebracht met 
de consequenties van seksualiteit - waaronder tienerzwangerschap en seksu-
eel overdraagbare aandoeningen - dan met het huwelijk of de familie-eer. 
Voor de meeste meisjes en vrouwen in deze studie geldt een impliciet verbod 
op seks tot de leeftijd van 18 jaar. Terborg meent verder dat behoud van 
maagdelijkheid tot een bepaalde leeftijd een belangrijke norm is in de opvoe-
ding, maar dat een maagdgelijkheidsideaal ontbreekt. De norm lijkt dat de 
eerste seksuele ervaringen na afronding van de middelbare school plaatsvin-
den, bij voorkeur met een vaste partner. Ten slotte blijkt dat de meeste Afro-
Surinaamse migrantenvrouwen en -meisjes in Nederland reeds op jonge 
leeftijd streven naar een duurzame monogame relatie (ibid.: 69-70; zie ook 
Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995). 

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


