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Hoofdstuk IV Paramaribo rond de 21ste eeuw 
Zoals gezegd, werd Suriname aan het einde van de twintigste eeuw door een 
economische teruggang geteisterd. Momenteel is deze teruggang tot stilstand 
gekomen. In dit hoofdstuk zal op hoofdlijnen de structuur van de economie 
worden beschreven vanaf de tweede helft van de jaren negentig, tezamen 
met de armoede en de verzachtende factoren. Getracht is allerminst een 
volledig beeld te geven van de sociaal-economische situatie van deze natie, 
wel wordt een globale schets gegeven van een situatie. In het kader van deze 
studie is het van belang de omstandigheden te beschrijven waarin de Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen terechtkomen wanneer ze terugkeren naar 
de herkomstdiaspora. 

4.1 Structuur van de economie 

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

4.1.1 Rond de 21ste eeuw 

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

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

4.1.2 Verzachtende factoren 

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

4.1.3 Groeicijfer 

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

4.2 Thuisgevoel 

Wijmans (2001) bespreekt in haar onderzoek naar het thuisgevoel van gere-
migreerde Afro-Surinamers meerdere aspecten van dat gevoel. Zij onder-
scheidt hierbij onder andere familierelaties, sociale relaties, discriminatie en 
identiteit. Alvorens hierop in te gaan, eerst een korte introductie. 
 
Guernizo (1997) heeft onderzoek verricht onder Dominicaanse remigranten 
uit de Verenigde Staten en constateert dat migratie onder deze migranten 
grote gevolgen heeft gehad voor het familieleven: er waren maar weinig 
huishoudens die permanent bij elkaar verbleven of gezamenlijk woonden 
(vgl. Kerkhof 2000). In de meeste gevallen leeft een ‘migratiegezin’ verspreid 
over verschillende landen. Soms wonen de ouders gescheiden van de kinde-
ren, die op hun beurt kunnen verblijven bij meerdere leden van de grootfa-
milie. Volgens Guernizo betekent dit niet dat het ‘gezin’ uit elkaar gevallen is, 
hij spreekt in dit verband van ‘multilocal binational families’ (Guernizo 1997: 
53). Olwig (1998) heeft veldwerk verricht op Nevis en deed onderzoek naar 
een gemeenschap in een niet-lokale culturele space, waarbij activiteiten gericht 
worden op familieleden die elders in de wereld verblijven. Deze familieleden 
richten op hun beurt hun activiteiten op familie en vrienden in Nevis. Olwig 
noemt deze leefgemeenschap een ‘translocal community’ (ibid.: 78), die na 
afschaffing van de slavernij ontstond in tijden dat het moeilijk was land te 
verwerven. Velen migreerden om werk te vinden met de gedachte er later 
terug te keren. Hun verdiensten waren in veel gevallen ontoereikend voor 
terugkeer, daarom stuurden ze geld en goederen waarmee de contacten be-
houden bleven. Voor deze mensen bleef Nevis op deze wijze een centrale 
plaats, ondanks dat ze er al jaren niet meer woonden. 
De verbondenheden die remigranten ervaren met verschillende naties en 
culturen bepalen in belangrijke mate hun identiteit. Dit geldt ook voor Suri-
naamse remigranten die zich zowel betrokken voelen bij Suriname als bij 
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Nederland, maar waarbij de verbondenheden met beide landen niet gelijk of 
gelijkwaardig zijn (Wijmans 2001: 106). Ook Guernizo (1997) erkent deze 
ongelijkheid in de transnationale identiteit en spreekt daarom van een cultu-
reel hybride identiteit, waarin de mate van verbondenheid met verschillende 
naties er minder toedoet dan het verbonden voelen met verschillende cultu-
ren. Wijmans (2001) meent dat vooral deze hybriditeit de Afro-Surinaamse 
remigranten belemmert te assimileren in zowel de herkomstdiaspora als de 
vestigingsdiaspora. In haar onderzoek constateert ze dat Afro-Surinaamse 
remigranten eenvoudig hun Surinaamse taal en gedrag afwisselen met hun 
Nederlandse taal en gedrag. Hun identiteit wordt daarmee steeds opnieuw in 
beide landen vormgegeven, hoewel haar onderzoek uitwijst dat deze remi-
granten zich bovenal Surinamer voelen. Verder blijkt assimilatie geen voor-
waarde voor een thuisgevoel in de herkomstdiaspora. Het draagt in belang-
rijke mate bij aan een groter thuisgevoel, maar het staat niet gelijk aan het 
zich thuisvoelen. 
 
Veel Afro-Surinaamse remigranten in het onderzoek van Wijmans (2001) 
onderhouden de contacten met hun kinderen door middel van brieven, tele-
foon, email en bezoekjes. Vooral de bezoekjes zijn in de regel kostbaar en 
worden meestal door de werkende kinderen in de vestigingsdiaspora betaald. 
Voor de Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen is remigratie in de regel 
moeilijker dan voor mannen, zeker wanneer er nog sprake is van onvolwas-
sen kinderen. Hoewel dit in mijn studie niet wordt bevestigd, remigreren de 
meeste vrouwen pas nadat hun kinderen volwassen zijn of op ‘eigen benen 
staan’. Uit Wijmans’ onderzoek (ibid.) blijkt ook dat voor het thuisgevoel van 
deze vrouwen het niet essentieel is dat de kinderen in de directe omgeving 
wonen. Dit geldt echter niet wanneer de kinderen niet voor zichzelf kunnen 
zorgen. Wijmans laat Carmen aan het woord die tijdelijk zou willen terugke-
ren naar Suriname omdat haar volwassen schizofrene zoon daartoe niet in 
staat is. Carmen: ‘Ik voel me machteloos op dit punt hè? Omdat ik niet kan 
handelen, ik heb ook de middelen niet. Het is vreselijk, mijn oudste zoon 
reageert ook niet op mijn telefoontjes. Hij heeft beloofd: “Mama, ik zal altijd 
bij ze blijven, voor ze zorgen, je hoeft je niet druk te maken, ga maar naar 
Suriname.” En vanaf april heb ik niks meer van ze gehoord’ (Wijmans ibid.: 
70). 
Veel Afro-Surinamers voelen zich verantwoordelijk voor de verzorging van 
hun ouders. Als kind hebben ze geleerd respect te hebben voor ouderen in 
het algemeen, en voor hun eigen ouders en grootouders in het bijzonder (vgl. 
Lalmahomed 1999). Ouderen die hulpbehoevend zijn worden bijna als van-
zelfsprekend door hun kinderen of kleinkinderen verzorgd. Wijmans (ibid. 
70) meent dat het besluit om te remigreren in een aantal gevallen samenhangt 
met de zorgverantwoordelijkheid die remigranten hebben voor hun ouders. 
In veel gevallen kunnen oudere Afro-Surinamers in Nederland terugvallen 
op verschillende zorginstellingen, in Suriname zijn deze mogelijkheden be-
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perkt. Bovendien zijn deze voorzieningen in Suriname voor veel mensen 
betrekkelijk kostbaar. Ouders maken in veel gevallen deel uit van het thuis-
gevoel van de Afro-Surinaamse remigrant, hoewel dit beter tot uitdrukking 
komt bij vrouwen dan bij mannen. Ouders brengen gezelligheid, vertrouwd-
heid en een gevoel erbij te horen. Wijmans (ibid.: 71) meent dat deze gevoe-
lens veelal aanleiding vormen voor het plichtsgevoel de ouders te verzorgen. 
 
Opmerkelijk in het onderzoek van Wijmans (2001) is dat Afro-Surinaamse 
remigranten allemaal in meerdere of mindere mate geconfronteerd zijn ge-
weest met vormen van discriminatie. Dit heeft de remigranten genoodzaakt 
zich er weerbaar tegen op te stellen. Wijmans: ‘Hedy was heel strijdbaar en 
zei dat ze zich gewoon niet liet discrimineren (…). Haar kinderen werden 
echter op school gediscrimineerd, maar durfden dit niet aan Hedy te vertel-
len. Zij heeft ze toen sterker gemaakt door hen bewust te maken van hun 
‘roots’ en mede daarom zijn ze ook met het hele gezin naar Suriname gegaan. 
Hedy ging zich verder verdiepen in de Black Power-beweging en probeerde, 
tevergeefs, een tijdschrift op te richten met als doel de ‘anders gekleurde’ 
jongeren positieve rolmodellen te geven. Johan vertelde hoe zijn huidskleur 
soms juist in zijn voordeel werkte in zijn werk. Hij overrompelde zijn zaken-
relaties ermee die hij alleen telefonisch had gesproken. Omdat Johan een 
Nederlandse naam heeft en accentloos Nederlands spreekt, waren ze in ver-
legenheid gebracht dat hij tegen hun verwachting in zwart was. Zo dacht één 
van hen een keer dat hij de chauffeur was, waardoor Johan meteen overwicht 
had (…).’(ibid.: 77). 
Uit de verhalen van de remigranten blijkt echter dat zij ook in Suriname dis-
criminatie ervaren. In veel gevallen worden ze niet aangenomen bij de over-
heid, wat hun carrièremogelijkheden beperkt. Men weigert remigranten vaak 
een functie omdat overheidsdienaren zich dan bedreigd kunnen voelen. 
Wijmans: ‘Percy komt ook met een verklaring: ‘Je leert ermee omgaan, maar 
ik hoop dat dit ten goede keert, hoor! Maar ja, het heeft ook te maken met de 
economische en maatschappelijke malaise waar de mensen dus in verkeren 
waardoor ze zich moeten afreageren’. Carmen voelde zich gediscrimineerd 
op haar werk in Suriname omdat ze niet bij de kerkelijke gemeenschap van 
haar directeur aangesloten was. Ze kan ook geen ander werk vinden: ‘De (..) 
overheid neemt geen kader van buitenaf meer aan, ze willen zelf door-
schuifmogelijkheden hebben.’ Gilbert heeft hier als gepensioneerde geen last 
van, dus wat dat betreft is de hoeveelheid negatieve invloed die discriminatie 
op je leven kan hebben mede afhankelijk van de levensfase (…). Wel merkt 
hij dat hem op de markt hogere prijzen worden gevraagd, als ze doorhebben 
dat hij uit Nederland komt. Mildred, die het langste van allen weer in Suri-
name woont, heeft hier helemaal geen last van omdat ze aan haar niet horen 
of zien dat ze in Nederland heeft gewoond en ‘volledig’ geïntegreerd is’ (ibid. 
78). 
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Wijmans (ibid.: 78) meent dat het thuisgevoel van Afro-Surinaamse remi-
granten in veel gevallen vervlochten is met vormen van discriminatie. De 
Afro-Surinaamse remigranten in haar onderzoek zijn in alle gevallen gedis-
crimineerd in beide landen, wat effect heeft gehad op hun houding en taal. 
Soortgelijke ervaringen werden overigens ook genoteerd door Bröer (1995). 
Het gevolg van discriminatie op het gedrag van deze remigranten is niet wil-
len opvallen, onzichtbaar worden en aanpassen. Wel blijken de ervaringen 
met discriminatie in Suriname minder belastend dan in Nederland, wat hun 
Surinaamse thuisgevoel doorgaans minder beschadigt. 
Wijmans (2001: 105) constateert dat een belangrijk onderdeel van het thuis-
gevoel van haar respondenten de omgeving is waarin ze verblijven. Veel 
Afro-Surinaamse remigranten in haar studie zijn gehecht geraakt aan het 
klimaat en de natuur. Wijmans meent - in tegenstelling tot Appadurai (1996) 
- dat ondanks de ontwikkelingen in de communicatietechnologie en vlieg-
tuigindustrie homogenisering van cultuur niet is aangetroffen. Ze meent zelfs 
heterogenisatie als reactie op homogenisatie te bespeuren bij Afro-
Surinaamse remigranten voor wie circulaire remigratie een vast onderdeel 
van hun cultuur is geworden. Zij stelt: ‘Hoewel Surinaamse remigranten op 
verschillende plaatsen thuis kunnen zijn, blijkt dat zij zich niet overal even-
veel thuisvoelen. Uit mijn onderzoek blijkt dat er verschillende gradaties van 
thuisgevoel bestaan’ (ibid.: 105). Deze conclusie sluit op hoofdlijnen aan bij 
wat Wright (1991) stelt over een nieuw concept van thuis, wat voortgekomen 
is uit een ander concept van identiteit (Wright 1991 in Rapport & Dawson 
1998: 8). Identiteit en thuis zijn in deze opvatting dynamische begrippen die 
afhankelijk van de context hun vorm krijgen. Volgens Wijmans wilden veel 
Afro-Surinaamse remigranten zich alleen onder stringente voorwaarden in 
Nederland vestigen. Hetzelfde gold voor vestiging in het Caribisch gebied. 
De typische Surinaamse taal, natuur en cultuur bij deze remigranten heeft 
geleid tot een ‘groot’ thuisgevoel, wat nergens anders zijn gelijke lijkt te vin-
den. 
 
De dubbele verbondenheid die Afro-Surinaamse remigranten met zowel 
Suriname als Nederland voelen, bepaalt in belangrijke mate hun identiteit. 
Glick Schiller et al. (1997) noemen ze daarom terecht transmigranten, maar 
dit verbloemt in belangrijke mate de persoonlijke verschillen tussen de be-
trokkenheden. Ironisch genoeg belemmert een transnationale identiteit in 
belangrijke mate het integratieproces van deze migranten. Dit heeft bij Wij-
mans (2001: 106) de mening doen postvatten dat deze migranten ondanks 
hun verbondenheden zich opmerkelijk conservatief Surinamer blijven voe-
len. Ze stelt: ‘Ofschoon een zekere mate van integratie wel bijdraagt aan een 
groter thuisgevoel, staat (..) integratie niet gelijk aan zich thuis voelen’ (ibid.). 
Ook de emotionele aspecten van het thuisgevoel spelen een rol voor Afro-
Surinaamse remigranten. Veruit het belangrijkste gevoel is in Suriname te 
horen omdat het geboortegrond is. Dit gevoel komt frequent voor en is 
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duidelijk aanwezig, het compenseert in veel gevallen zelfs de ongemakken die 
remigratie met zich meebrengt. Ook de discriminatie die veel remigranten in 
beide landen ervaren, wordt hierdoor verzacht en sterkt het geloof na terug-
keer niet meer ‘weggestuurd’ te kunnen worden. Deze aspecten overwinnen 
de financiële tegenslagen, leiden tot geestelijke kracht, brengen innerlijke rust 
en een nieuw gevoel van compleetheid (Wijmans ibid.: 107). 

4.3 Remigranten aan het werk 

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

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

4.4 Heimwee 

Nini Kossen (2003) deed onderzoek naar de invloed van het sociaal functio-
neren op het welbevinden van oudere Afro-Surinaamse vrouwen in Neder-
land en Suriname. De grootste bedreiging van ouder worden is het afnemen 
van lichamelijke en geestelijke vermogens, veel Afro-Surinaamse ouderen 
doen dan ook hun best adequaat te anticiperen op de consequenties hiervan. 
De strijd om het behoud van zelfstandigheid en autonomie wordt door deze 
vrouwen met wisselend succes gevoerd. Verder zijn de strategieën niet alleen 
verschillend; ze worden ook in hoge mate bepaald door de sociaal-
economische klassen waartoe men behoort (ibid.: 107). Een conclusie in haar 
studie is dat oudere Afro-Surinaamse vrouwen die behoren tot hogere soci-
aal-economische klassen, zelfstandiger en zelfredzamer zijn dan Afro-
Surinaamse vrouwen in beschermde woonsystemen en behoren tot de lagere 
sociaal economische klassen. 
Hoewel in Suriname de noodzakelijke financiële investeringen om het mate-
riële bezit te beschermen hoog zijn, vraagt het ook veel mentale inspannin-
gen de middelen te verzinnen de verworven sociaal-economische status te 
behouden. Door de eis alert te blijven, kunnen bezitters van eigen woningen 
zich niet veroorloven op hun lauweren te rusten. De zorg voor huis, erf, 
bloemen- en groentetuin vormen belangrijke doelen in het alledaagse leven. 
Wanneer sociale of maatschappelijke zorgen hen boven het hoofd groeien, 
reageren de oudere Afro-Surinaamse vrouwen dit af met veelal fysieke klach-
ten (vgl. Scheper-Hughes & Lock 1987). Toch blijken deze vrouwen on-
danks hun zorgen gemiddeld langer in staat hun zelfstandigheid en autono-
mie te behouden en daarmee hun welbevinden (Kossen 2003: 107). 
Grote verschillen in welbevinden trof Kossen (ibid.) aan in beschermde 
woonsystemen in Nederland en Suriname bij overwegend Afro-Surinaamse 
vrouwen die tot de lagere sociaal-economische klassen behoren. In Suriname 
sprak ze met drie vrouwen die wonen in beschermde woonsystemen, in Ne-
derland sprak ze met vier vrouwen in aanleunwoningen en zes die wonen in 
een woongemeenschap. De woonaccommodaties in Suriname zijn volgens 



[- 86 -] 
 

de onderzoekster goed, toch lag eenzaamheid bij vooral de oudste vrouwen 
op de loer. Kossen (ibid.: 108) meent dat deze categorie vrouwen in Surina-
me beter af is dan in Nederland. In dit land staat de deur nog open, hoewel 
de contacten met buren en familie geen gelijke tred houden met hun herin-
neringen hieraan. Plezier wordt ervaren aan de sociale en klimatologische 
warmte, wat de vrouwen tevens bewegingsvrijheid geeft. De ‘pendelaars’ in 
deze groep ontvangen het beste van twee werelden. Ondanks hun beperkte 
financiële mogelijkheden genieten zij rugdekking van de Nederlandse verzor-
gingsstaat - omdat zij in de regel een Nederlands paspoort hebben- , ontvan-
gen veelal financiële steun van hun kinderen en verblijven in de meeste ge-
vallen enige maanden per jaar in Suriname. Definitief terugkeren zullen leden 
uit deze groep niet gauw doen. Het zou hen een verslechterde financiële 
positie opleveren omdat in de regel sprake is van gedeeltelijke AOW en de 
aanvullingen bij vestiging in het buitenland vervallen. Het inkomen dat over-
blijft, is veelal te weinig om van te leven. Deze bevindingen komen overeen 
met ouder onderzoek van Bovenkerk (1974) en Gmelch (1992), die de in-
vloed van een verslechterde politiek-economische situatie in het land van 
herkomst als belangrijkste drempel aanwijzen voor remigratie (zie ook Bröer 
1997; Sansone 1992). 
 
In Nederland blijken Afro-Surinaamse vrouwen uit de lagere economische 
klassen in aanleunwoningen zichzelf moeilijk te kunnen vermaken. Door de 
afnemende vitaliteit, weinig familiebezoek en weinig vertier slaat in veel ge-
vallen de verveling toe. Voor deze bewoners zijn extra voorzieningen aanwe-
zig in de vorm van spelactiviteiten uit de belendende verzorgingshuizen. 
Door de bewoners wordt de kwaliteit van deze voorzieningen professioneel 
gevonden, maar ook ‘afstandelijk’. Ook leidt in een aantal gevallen verveling 
tot vervuld heimwee. Vooral onder de oudste vrouwen heeft eenzaamheid en 
de ‘angst alleen te sterven’ een negatieve invloed op hun welbevinden. Bij 
deze vrouwen is sprake van slapeloosheid en een afname van het eten van 
adequate voeding (Kossen 2003: 108; vgl. Schepers-Hughes & Lock 1987). 
De zes bewoners van de woongemeenschap zijn daarentegen redelijk positief 
over de kwaliteit van hun leven. De medische en maatschappelijke zorg in 
Nederland heeft een positieve invloed op hun welbevinden. In alle gevallen 
ontvangen deze Afro-Surinaamse vrouwen een aanvulling op hun AOW tot 
het niveau van het minimumloon. De huisvesting wordt door de vrouwen als 
zeer goed beoordeeld, het is drempelvrij en rolstoel toegankelijk. Het leven is 
naar het oordeel van Nini Kossen hier wel ‘vlakker’ dan in Suriname. De 
vrouwen wonen in alle gevallen alleen en leiden een georganiseerd en rustig 
leven. Alles is op orde, maar enthousiast zijn ze niet. De begrijpelijke keuze 
voor een leven in een verzorgingstaat stimuleert geen actieve betrokkenheid 
bij het leven zelf. In veel gevallen wordt er naar gezelschap gezocht bij de 
televisie en radio (ibid.: 108). 
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In Suriname wonen drie van de zes oudere vrouwen samen met hun familie. 
Nini Kossen (ibid.) meent dat het samenwonen met familieleden bijdraagt 
aan het welbevinden van de vrouwen, hoewel de rust in deze huizen soms 
ver te zoeken is. De zorg voor huis en erf vormen in de praktijk een extra 
belasting, maar werkt in de meeste gevallen positief uit in de vorm van be-
trokken zorg. Doorgaans wordt van de inwonende kinderen op termijn een 
wederkerige zorg verwacht. Het betreft in alle gevallen een intieme verwant-
schapsrelatie, waarbij een verplichting tot morele steun wordt voorondersteld 
(Sahlins 1972 in Kossen 2003). In de midden- en eliteklasse bleek de rol van 
kleinkinderen opmerkelijk klein, vier van de zes oudere Afro-Surinaamse 
vrouwen had zelfs geen kleinkinderen in Suriname. Dat werd niet als een 
gemis ervaren. De kleinkinderen woonden allemaal in Nederland en de 
grootmoeders werden veelal via de telefoon op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen. Deze vorm van communicatie stelden de grootmoeders 
overwegend gerust. 
Afro-Surinaamse mannen in het onderzoek van Kossen (ibid.) schitteren 
door afwezigheid. In veel gevallen hebben de mannen hun vrouwen ‘gelaten’, 
wat nog steeds bitterheid en verdriet oproept. Alle ‘gelaten’ vrouwen hebben 
hun best gedaan het huishouden te organiseren en de kinderen een respecta-
bel leven te geven. De mannen hebben in hun woorden hun verantwoorde-
lijkheid ontlopen en hun reputatie willen vestigen door bij meerdere vrouwen 
kinderen te verwekken (vgl. Wilson 1973). In veel gevallen vonden de vrou-
wen dat de ontrouw van hun partner hun respectabele status heeft aangetast, 
bovendien verplichte de last hen de opvoeding alleen te dragen. Dit bracht 
hen in een sociaal zwakkere positie en kan nog steeds als een ongunstige 
invloed op het welbevinden van de vrouwen worden beschouwd (ibid.: 109). 
 
Als gevolg van onder andere modernisatie (Cowgill & Holmes 1972) is de rol 
van de Afro-Surinaamse vrouw als matrifocale spil van het huishouden ver-
anderd. Het klassieke Afro-Surinaamse meergeneratie huishouden heeft 
Kossen (2003: 110) noch in Nederland noch in Suriname aangetroffen. Deze 
verandering van de Afro-Surinaamse (groot)moeder is in Nederland sterker 
dan in Suriname. In Nederland woonden in haar onderzoek alle vrouwen 
alleen, verder bleken de vrouwen uit de lagere sociaal-economische klassen 
over meer kinderen en kleinkinderen te beschikken. Terecht merkt Kossen 
op dat hiermee niet vanzelfsprekend een betere bescherming tegen vereen-
zaming heeft plaatsgevonden (ibid.: 110). Veel kinderen werken immers bui-
tenshuis en de kleinkinderen gaan naar school. De grootmoeders keken ver-
der met argwaan naar de vrijere opvoedingspraktijken en ervoeren geregeld 
gebrek aan respect voor ouderen (ibid.). 
Uit de behoefte aan onafhankelijkheid en rust komt een tweede ambivalentie 
voort. De Afro-Surinaamse vrouwen die Kossen (ibid.:) sprak, hebben be-
wust gekozen met landgenoten in een gemeenschap te wonen en zijn heel 
terughoudend bij een ander even binnen te wippen. In andere woorden, de 
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onafhankelijkheid waarop men zeer veel prijs stelt, weerhoudt velen ervan 
een beroep op de buren te doen. De nederige houding die gepropageerd 
wordt door de EBG lijkt een belemmering te vormen de spanningen be-
spreekbaar te maken. Ook waren de bewoners niet gewend openlijke con-
frontaties aan te gaan, ze werden eerder vermeden. Het samenwonen met 
landgenoten van dezelfde etnische afkomst blijkt een gevoel van steun en 
veiligheid te geven en een belangrijke bijdrage te leveren aan het welbevin-
den. Kossen (ibid.) merkt terecht op dat de sociale samenhang ook kan wor-
den afgeleid van de roddelpraat die de ronde doet. Het is een goede indicatie 
in hoeverre mensen op elkaar betrokken zijn. Hoewel het voor buitenstaan-
ders gewone dorpsroddel kan zijn, is het een belangrijk bewijs van coherentie 
in de samenleving (Elias & Scotson in Kossen 2003). 
 
Wanneer Kossen (ibid.: 111) beide populaties vergelijkt valt haar op dat Af-
ro-Surinaamse vrouwen uit de lagere klassen in Nederland zich Surinaamser 
gedragen dan de vrouwen in Suriname. De vrouwen in Suriname - waarvan 
de meeste een hogere sociaal-economische status hebben - zijn meegegroeid 
met de ontwikkelingen van het land en anticiperen op de moeilijkheden. 
Meestal goed geïnformeerd over actuele maatschappelijke vraagstukken ge-
ven ze blijk van een sterker gevoel van eigenwaarde, dan Afro-Surinaamse 
vrouwen in Nederland. Aandacht verdient dat deze vrouwen wonen in hun 
geboorteland en geen ervaringen hebben met discriminatie. 
Een aantal Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland - die niet of gedeeltelijk 
zelfstandig wonen - hebben gevoelens van heimwee. In de regel geldt dat ze 
snel geneigd zijn het verleden te idealiseren. Veelal komen deze vrouwen uit 
de lager sociaal-economische klassen en kunnen zichzelf moeilijk bezighou-
den. Deze vrouwen vluchten eenvoudig in hun herinnering, ook omdat hun 
coping mogelijkheden beperkt zijn (ibid.: 111). Voorts wordt geregeld steun 
gezocht bij radio en televisie. De gesloten Nederlandse leefstijl en het klimaat 
hebben een ongunstige invloed op het welbevinden van deze groep vrouwen. 
Kossen (ibid.) ervoer bij deze vrouwen een sterke identificatie met de eigen 
Afro-Surinaamse groep, wat onder andere tot uitdrukking kwam in foto’s 
waarop de informanten in traditionele klederdracht staan afgebeeld. Dit 
soort foto’s werden niet aangetroffen bij Afro-Surinaamse vrouwen in Suri-
name. 
 
Voor de in Nederland woonachtige Afro-Surinaamse oudere vrouwen is 
discriminatie een factor van belang en wordt in de gesprekken in verband 
gebracht met de eigen identiteit. Bijna alle vrouwen geven aan last te hebben 
van vormen van raciale discriminatie (Essed 1986), wat waarschijnlijk invloed 
uitoefent zich sterker met de eigen achtergrond te identificeren. De enige 
Afro-Surinaamse vrouw die geen ervaringen had met discriminatie, is goed 
opgeleid en behoorde tot de Surinaamse elite. Kossen (2003: 111) meent dat 
deze vrouw daardoor het individuele niveau heeft weten te ontstijgen, om 
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zich op tal van terreinen verdienstelijk te maken. Ze stelt zich onder andere 
ten doel de Surinaamse jeugd in Nederland een historisch besef bij te bren-
gen en de Afro-Surinaamse identiteit aan te wakkeren. 
 
In afgelopen drie hoofdstukken zijn indrukken gegeven van de Afro-
Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname. Er is aandacht besteed 
aan onder meer de economie van de herkomst- en vestigingsdiaspora,  het 
onderwijs, de arbeidsmarkt en de sociaal-economische positie van Afro-
Surinaamse (re)migrantenvrouwen. Er is een indruk geschetst van Paramari-
bo rond de recente eeuwwisseling. Met dit drieluik is getracht ‘groep en con-
text’ te belichten. In de volgende drie hoofdstukken komen de Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen zelf aan het woord. Aan de hand van le-
vensgeschiedenissen praten de vrouwen over hun vrouw-zijn, hun migratie 
en remigratie. 


