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Hoofdstuk V Beschermen en zorgen (1940) 

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 komen de Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
zelf aan het woord. Tijdens de eerste gesprekken met de vrouwen raakte ik 
gefascineerd door deze onderzoeksmethode, vooral omdat de anekdotes de 
vertellingen zo verlevendigen. Annelies Moors stelt dat het weergeven van 
levensgeschiedenissen in een etnografie een veelgebruikte techniek is om de 
tekst authenticiteit en daarmee ‘antropologisch gezag’ te geven (1988: 34). Zij 
merkt op dat de antropoloog bijna zelf uit de tekst lijkt te verdwijnen en de 
lokale bevolking voor zichzelf gaat spreken. Belangrijk blijft wel dat de tekst 
een reconstructie is, een interpretatie van de hand van de antropoloog. Het 
weergeven van de dialoog tussen onderzoeker en informant kan een oplossing 
zijn, maar het kan tevens verhullen dat er sprake is van schijnopenheid (ibid.). 
Het letterlijk weergeven van levensverhalen houdt verband met de analyse-
wijze. Juist de manier waarop een levensverhaal wordt verteld geeft informa-
tie over de subjectieve aspecten die verband houden met remigratie en vrou-
welijkheid. In de komende drie hoofdstukken zal daarom aandacht worden 
besteed aan de wijze waarop Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen zich in 
de verhalen presenteren. Aansluitend behandel ik wat deze verschillen bete-
kenen voor het subjectieve niveau van de vertellers. Er is gekozen voor een 
indeling per generatie omdat betrokkenheden en identificaties met Afro-
Surinaamse diaspora voor een belangrijk deel verband houden met leeftijd. 
De vrouwen in dit hoofdstuk zijn tussen de 60-81 jaar en hebben hun jeugd 
in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw in Suriname doorgebracht. 
In dit hoofdstuk is er voor gekozen twee verhalen centraal te stellen. Na een 
uitgebreide bespreking van beide verhalen komen met de behandeling van 
thema’s drie andere remigrantenvrouwen aan het woord. Het hoofdstuk 
vangt aan met een sfeerbeschrijving van de Surinaamse hoofdstad voor de 
Tweede Wereldoorlog. 

5.1 Verlaten plantage 

Willy Oosterlen is bijna honderd jaar als hij door Henry Cameron in Parama-
ribo Post (2003) wordt geïnterviewd. Nog helder van geest spreekt hij onge-
dwongen over de Surinaamse hoofdstad van zijn kinderjaren. Oosterlen 
wordt op 8 augustus 1904 geboren aan de Oude Charlesburgweg en bezoekt 
op zesjarige leeftijd de Oranjeschool tussen de Soldatenstraat en de Wagen-
wegstraat. Met het getuigschrift op zak volgde hij bij gebrek aan vervolgon-
derwijs privélessen. ‘Dat was normaal voor die tijd’, stelt hij. Willy had een 
grote passie voor muziek. Hij bespeelde meerdere instrumenten, maar viool 
had zijn voorliefde. Muziek werd een belangrijk middel om zijn inkomsten te 
vergroten. Hij speelde jarenlang samen met zijn boezemvriend Budel. Later 
is er een trio gevormd en speelden ze in de weekeinden in de bioscoop van 
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de suikerplantage Mariënburg. ‘Die films waren nog stom: in zwart-wit en 
zonder geluid’. Het trio zorgde voor de muzikale omlijsting en verdiende er 
een leuke boterham aan. 
Oosterlen vindt dat tijdens zijn kinderjaren de hoofdstad de indruk wekte 
van een verlaten plantage. Er waren in die jaren weinig woningen en de stra-
ten leken meer op steegjes, die in de droge tijd enorme stofwolken veroor-
zaakten. De mensen waren nog weinig mobiel en kwamen daardoor vaak 
niet verder dan de eigen buurt. De sociale controle was in die tijd groot. ‘Een 
grote mond opzetten tegen een volwassene, betekende een regelrechte solli-
citatie naar een stevig pak voor de broek’. Als het zeer warm was, sliepen de 
mensen nog met de ramen open. Ook de deuren werden niet op slot gedaan; 
inbrekers waren zeldzame wezens. De woningen werden bij het vallen van de 
avond verlicht met olielampen, het eten werd bereid op een koolpot met 
houtskool. De was werd met een korenspier op de hand gedaan. ‘Water werd 
uit de erfput gehaald. Het was brakkig, maar je wist niet beter. Met de komst 
van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij werden de putten gedempt en 
erfkranen voor stromend water geplaatst.’ Gebruik was dat de volwassenen 
sliepen op bedden, kinderen sliepen op papaja’s (slaapmatten) of een deken 
op de vloer. Auto’s reden in die tijd nog niet door de hoofdstad. Het mo-
dernste vervoermiddel was de fiets en voor vrachtvervoer werd gebruik ge-
maakt van stoot- en ezelkarren (Cameron 2003: 3). 
 
5.2 Vrouwelijkheid 

De levensverhalen in dit hoofdstuk geven indrukken van de zogeheten ‘tradi-
tionele’29 invullingen van vrouwelijkheid binnen de Afro-Surinaamse ge-
meenschap in Suriname. Het matrifocale huishouden -  waar in de meeste 
gevallen sprake van is - is lange tijd in deze gemeenschap dominant geweest 
voor de structurering van familierelaties. Dit huishouden kwam niet alleen 
veel voor, het structureerde ook in belangrijke mate de relaties tussen fami-
lieleden en daarmee de invullingen van vrouwelijkheid. Verder geeft dit huis-
houdtype uitdrukking aan belangrijke noties als een ‘goed meisje’ of een 
‘goede moeder’ zijn.  
Centraal in de opvoeding van Afro-Surinaamse meisjes staat dat zij een zelf-
standige vrouw moet worden; zij moet in staat zijn zichzelf te onderhouden 
en zelfredzaam te zijn. Daarom wordt in de opvoeding groot belang gehecht 
aan onderwijs en intellectuele ontwikkeling, evenals het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden. Een meisje wordt geleerd wat haar plaats is in het huis-
houden, en daarbuiten. Verder spelen normen en waarden een belangrijke 
rol, zoals oprechtheid en eerlijkheid. Daaronder vallen een repertoire van 
gedragingen, zoals luidruchtig gedrag, omgang met jongens, niet direct van 
                                                 
29 ‘Traditioneel’ heeft meestal een evolutionistische en eurocentristische connotatie, ook suggereert het 
een uniliniair veranderingsproces waarbij behoudende opvattingen moeten plaatsmaken voor bevrijdende 
moderniteiten. Ik gebruik deze term waar het gaat om opvattingen over traditie en moderniteit zoals die 
door de vertellers worden verwoord. 
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school naar huis komen, ouderen geen respect tonen, niet met twee woorden 
spreken, okselmouwen dragen, niet baden voor het eten, het verliezen van 
maagdelijkheid en op tienerleeftijd zwanger worden. Dit wordt ‘schandelijk’ 
gedrag genoemd. Het voorkomen van schande is een belangrijke boodschap 
die de meeste meisjes van huis uit meekrijgen. 
Louise - de eerste verteller - verliest haar vader op jonge leeftijd en haar 
moeder gaat als gevolg daarvan wassen en strijken, maar ook koekjes bakken. 
Voor veel werkende moeders is de hulp van hun dochter een uitkomst. En 
hoewel die hulp af en toe moet worden afgedwongen, dragen bijna alle kin-
deren hun steentje bij aan het huishouden. Louise helpt haar moeder met het 
strijken door de koolpot aan te maken, ook helpt ze met het maken van deeg 
voor de boterbiesjes. In veel Afro-Surinaamse huishoudens is bij afwezigheid 
van een of meerdere verzorgers sprake van een huishoudrooster. Vaak heb-
ben alle leden van het huishouden een vaste taak die dagelijks of wekelijks 
moet worden uitgevoerd. Wie zijn taak verzaakt of treuzelt, krijgt straf. 
Jonge vrouwen in de puberteit vragen extra aandacht van hun opvoeders. In 
de verhalen van met name de oudste en middengeneratie remigrantenvrou-
wen valt op dat de vertellers over hun opvoeders vertellen welke vormen van 
controle werden toegepast. Deze wordt met name uitgeoefend door moe-
ders, oma’s, inwonende tantes en oudere nichten, in mindere mate door 
broers, zwagers en ooms. Ook oefenen straat- en buurtbewoners invloed uit 
op de correctheid van het gedrag van meisjes in de openbare sfeer. Eén van 
de remigrantenvrouwen vertelde dat zij met vriendinnen op een middag na 
schooltijd naar Kirpalani30 was geweest. Op de wandeling terug naar huis 
hadden meerdere buurtgenoten haar al aangesproken wat zij met drie vrien-
dinnen bij Kirpalani te zoeken had? De smoes bij thuiskomst had weinig zin 
meer. 
Louise zingt liedjes bij haar vader op schoot, Nederlandse kinderliedjes, Su-
rinaamse kinderliedjes maar ook liedjes uit het Liederboek voor Kerk, School en 
Huis van de Evangelische Broedergemeente. In Suriname speelt religie een 
belangrijke rol bij de opvoeding van Afro-Surinaamse kinderen. De vorming 
van de kinderen vindt niet alleen plaats in het huishouden, ook in de school-
banken, op het erf en in de kerk. Met name de oudste generatie Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen zijn trouwe kerkgangers gedurende een 
belangrijk deel van hun jonge jaren. De kerk roept in deze levensverhalen 
veelal prettige herinneringen op door de muziek- en toneelvoorstellingen en 
de christelijke feestdagen die vaak gepaard gaan met mooie kleding en heer-
lijke maaltijden. 
De oudste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen kennen in hun 
jeugd weinig tot geen vrije tijd. Hun jeugdjaren brengen ze door in de 
schoolbanken, ondersteunen hun moeder in het huishouden en maken bij 
het vallen van de avond bij een lampoe hun huiswerk. Vrijheid betekende voor 

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

‘Ik ben in Paramaribo-Noord opgegroeid, maar niet geboren. Ik ben geboren 
aan de Keizerstraat33 waarna mijn moeder is verhuisd naar Combé. Mijn 
vader was gouddelver, dus hij was maanden van huis en daarom was ik vaak 
alleen met mijn moeder. Ik had wel een broer maar die is niet door mijn 
moeder opgebracht. Als kind van negen jaar kwam mijn vader te overlijden, 
waarna alle zorg op de schouders van mijn moeder kwam. Het was een 
moeilijke tijd, mijn moeder moest gaan werken voor een appel en een ei. Ze 
heeft hard gewerkt om mij te geven wat ik moest hebben. Ik heb de lagere 
school doorlopen en ben daarna naar de ulo gegaan, de oude achtjarige selec-
ta. Ik heb mijn getuigschrift behaald en ben toen gaan studeren voor Fröbel-
onderwijzeres, wat ze nu kleuterleidster noemen. Later heb ik me ingeschre-
ven voor de vierderang, waar je gaat studeren voor onderwijzer. Tijdens deze 

                                                 
31 Met de vierderang, de zgn. hulponderwijzersakte kon aan de lagere school worden lesgegeven. In 1834 
werd een nieuw reglement uitgevaardigd waarbij de onderwijzers werden onderscheiden in vier rangen: 
vierde rang, derde rang, tweede rang en eerste rang. Oorspronkelijk gaven alle rangen de bevoegdheid om 
aan het hoofd van een school te staan. Deze rangindeling heeft een lang leven gehad, pas in 1932 werd ze 
vervangen door de indeling: hulponderwijzersakte, onderwijzersakte en hoofdonderwijzersakte (Suralco 
Magazine 2005: 3). Ik hanteer voor vierderang en derderang de Surinaamse schrijfwijze. 
32 Stichting Radio Omroep Suriname. 
33 In alle levensverhalen worden de straatnamen gebruikt die tot voor kort gebruikelijk waren in Paramari-
bo. De Gravenstraat en niet Henck Arronstraat, Rust en Vredestraat en niet Fred Derbystraat, Wanicas-
traat en niet J.A. Pengelstraat, etc.  
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opleiding heb ik mijn man leren kennen die als tekenaar werkte bij de Water-
leiding. We zijn in 1951 getrouwd, hij was een goede huisvader. Hij wilde het 
beste voor ons allemaal en wat er van ons gekomen is, was zijn streven. Heel 
voorbeeldig, hij had zelfs geen vrienden. Op deze plaats [klopt op de keuken-
tafel] hebben we vijf kinderen gekregen, vier dochters en een zoon. Ik woon 
hier al meer dan vijftig jaar, eenenvijftig want mijn oudste dochter wordt 
straks eenenvijftig. Deze buurt heet Koefroroe naar de heer Le Coufreur die 
hier land bezat en het later heeft verkaveld. Deze buurt is naar hem ge-
noemd; de Verlengde Hoogestraat, Fredericistraat, Drambrandersgracht. Zo 
ben ik hier komen wonen. 
 

Vader 
Mijn vader was een goede vader, soms zag ik hem wel drie keer per jaar. Hij 
was een heel godsdienstige man en als hij er dan was, was hij een echte vader. 
Dan moest je bij hem komen zitten en dan nam hij het Liederboek voor School 
en Huis34 waaruit hij me liedjes leerde zingen. We zongen dan samen Ferme 
jongens, stoere knapen en Jantje zag eens pruimen hangen. Al die liedjes heb ik van 
mijn vader geleerd. Ook in het Surinaams heeft hij me liedjes geleerd die ik 
niet op school leerde. Ik heb heel goede herinneringen aan hem. Wanneer hij 
met de dingen uit het bos35 naar de stad kwam, hadden we leuke tijden. Dan 
was het verwennen zowel voor mijn moeder als voor mij. Ook ging hij met 
zijn Bijbel naar het binnenland, hij kon slecht tegen onrecht. Al was het zijn 
eigen broer of zus, als onrecht je werd aangedaan, nam hij het voor je op. 
Ik heb alleen een foto van mijn moeder, niet van mijn vader, wat ik heel erg 
vind. Ik was een meisje van negen jaar toen mijn vader overleed. Je had toen 
geen goede communicatie of telefoon en je kon dus niet bellen. Hij is in de 
goudvelden ziek geworden, mensen konden toen niet snel vervoerd worden. 
Het meeste vervoer ging met boten en ze moesten over vele sula’s36 heen, zo 
bereikten ze de stad. Gelukkig werkte hij samen met zijn broer en hebben ze 
hem begraven aan de voet van een berg. Zodoende hebben mijn moeder en 
ik nooit gezien waar hij begraven is. Dat heb ik moeten verwerken en dat 
heeft lang geduurd. 

Korenspier 

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

                                                 
34 Zie Eindnoten hoofdstuk 5. 
35 Het binnenland van Suriname wordt in het Surinaams ook wel bos of jungle genoemd. 
36 Stroomversnellingen.  
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Nu gebruiken ze een borstel, maar toen had je een korenspier. Ze heeft hard 
gewerkt voor één gulden vijftig in de maand, of strijken voor een gulden. Zo 
was het vroeger en daarvan moest nog de huur worden betaald. Ook had je 
nog geen elektrisch licht dus we hadden een lampoe. Bij de lampoe heb ik 
mijn lessen geleerd en werd verder alles gedaan. Wel heb ik mijn moeder met 
strijken geholpen. Eerst werd in een koolpot houtskool aangemaakt, maar als 
de kool nat was, moest er nog hout worden gekapt. Het natte hout werd dan 
met een waaier aangewakkerd. Nee, dat was geen mooie tijd. Mijn moeder is 
in 1959 overleden, mijn jongste zoon heeft haar niet gekend want ze is in 
februari overleden en hij is in juni geboren. Wat ik vandaag geworden ben, 
daaraan heeft zij meegewerkt: de lagere school, de Fröbelakte,37 de vierde-
rang, de handwerkakte. Met al die dingen heeft ze me bijgestaan, zelfs naar 
de districten38 ging ze met me mee. 
 
Districten 

Na mijn opleiding heb ik in de districten gewerkt van 1945 tot 1951. In die 
jaren was het gewoon dat iedereen met een onderwijsakte les moest geven in 
de districten. Ik werd geplaatst op Johan en Margareta in Commewijne en 
vervolgens op Onverwacht39 in Para. Daarna in Paramaribo gaf ik les op de 
Wanicaschool, de Ritfeldschool en de Comeniusschool. Na Coronie heb ik 
nog gewerkt op de Maria Hartmanschool. Tijdens mijn eerste districtsjaren 
nam ik mijn moeder en drie kinderen van mijn lievelingsnicht mee.40 Mijn 
vader was één van de tweeling, op een dag zei zijn zuster tegen mijn moeder: 
“Neem deze maar mee voor Louise, dan kunnen ze samen spelen”. Tijdens 
mijn jeugd trok ik veel met dit nichtje op, en juist wanneer ik naar de distric-
ten vertrok, kon ze haar kinderen niet verzorgen. Na mijn huwelijk met on-
derwijzer S. gaan we in Koefroroe in een houten woning wonen, daarna 
vertrekken we nog één keer naar het district. Mijn man wordt schoolhoofd in 
Salem,41 ik verzorg in die jaren de kinderen. Ik herinner me dat de school-
kinderen vroeger gezeglijk waren, dat ik met ouders de prestaties kon bespre-
ken. Vroeger kon je het gedrag van een kind met de ouders nog bespreken. 

                                                 
37 Opleiding tot kleuteronderwijzeres genoemd naar de grondlegger Friedrich Wilhelm Agust Fröbel 
(1782-1852).  
38 In Suriname wordt onderscheid gemaakt tussen de stad (Paramaribo), de districten (o.m. Commewijne, 
Coronie, Saramacca, Para, Nickerie, Marowijne) en het binnenland. 
39 Hoofdplaats van het district Para. 
40 In Suriname is dit een wijdverbreid verschijnsel. We treffen hiervan in de Surinaamse literatuur dan ook 
vele varianten aan. In Vaarwel Merodia (McLeod 1993) wordt een ‘tante’ uitgenodigd mee te gaan naar een 
plantageschool: ‘“Van harte gefeliciteerd met het behalen van je derderang, nichtjelief.” Jeannette omhels-
de Emmeline heel hartelijk en gaf haar op beide wangen een ferme zoen. (…) Jeannette keek niet begrij-
pend van de één naar de ander en Emmeline vertelde over haar plan. Ze had een brief geschreven naar 
het gouvernement. In de overtuiging dat ingevolge de schoolplichtwet er nu scholen zouden moeten 
komen voor de kinderen van de immigranten op de plantages, had ze zich aangemeld om als één van de 
eersten benoemd te worden tot leerkracht op zo’n school. (…) “Tante Peetje,” riep Jeannette nu uit, “zou 
Tante Peetje op haar oude dag met jou op een verre plantage willen gaan wonen? Daar geloof ik niets 
van.’ (McLeod: 1993: 256). 
41 Dorpje in Coronie. 
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Als het zijn best niet deed, nam ik dat door op de ouderavond. In deze tijd 
kan dat niet meer, dat maakt het een moeilijke tijd. 
 

Oost-Indisch verlof 
In 1975 werkte mijn man twintig jaar in het onderwijs en heeft hij recht op 
Oost-Indisch verlof. Hij besluit dat we gebruik gaan maken van zijn verlof. 
We gaan naar Nederland waar onze oudste dochters dan al studeren. Wan-
neer we arriveren met de drie jongste kinderen, wonen we een korte periode 
in. Daarna betrekken we in Alkmaar een eengezinswoning, waar het de kin-
deren goed bevalt. Als ze allemaal willen achterblijven om te studeren, beslui-
ten we te blijven. Mijn man solliciteert bij het Amsterdamse onderwijs, ik doe 
het huishouden. Na enige maanden zie ik een advertentie in de krant voor 
voedingsassistente. Ik schrijf een brief en word na een kort onderhoud met 
de directeur aangenomen. Ik ben de enige oudere medewerkster en de enige 
donkere die dagen, iedereen dweept met me. Ze noemen me Indische zuster, 
naar die treinkapingen van toen. Na vijf jaren onafgebroken werken, mag ik 
op mijn zestigste met pensioen. Bij mijn afscheid heb ik die twee dingen 
[beeldjes] daar gekregen van hen. 
In 1981 is mijn echtgenoot ernstig ziek en we vertrekken naar Suriname. 
Wanneer we aankomen, is onze woning verhuurd, we verblijven dan nood-
gedwongen bij familie. Mijn echtgenoot overlijdt na een zeer kort ziekbed. Ik 
blijf nog een half jaar na het overlijden van mijn man om zaken te regelen, 
maar wil dan terug naar Nederland. Bij aankomst in Nederland in ‘83 verhuis 
ik naar Hoorn voor de verzorging van mijn kleinzoon, de zoon van K. 
 
Verblijfsvergunning 
Daar begon voor mij een nieuwe taak, ik heb het graag gedaan omdat mijn 
moeder het ook voor mij heeft gedaan. Dat is de reden waarom ik heb ge-
zegd, ik moet mijn kinderen helpen. Ik bedoel, met hun kinderen. Ik heb ze 
allemaal graag geholpen waardoor ze konden werken. In de jaren negentig 
reis ik geregeld naar Suriname, midden jaren negentig zegt mijn dochter dat 
ze er weer gaat wonen. Ze had een baan gevonden op het ministerie en ik 
ben met haar meegegaan. Ik wilde niet moederziel alleen in Suriname wonen 
en mijn kinderen in Nederland. Ik ben vijf jaar geleden teruggekomen, want 
daar [Nederland] is mijn huis en hier is mijn thuis. Als je ouder wordt, dan 
heb je het prima in Suriname. In Nederland zit je tegen vier muren aan te 
kijken en je kunt de deur niet uit.  
Aanstaande februari ben ik precies vijf jaar in Suriname en heb een perma-
nente verblijfsvergunning aangevraagd. Dat heeft me bijna drie ton42 gekost. 
Eerst moet je bij het CBB43 enige duizenden betalen, daarna volgt nog de 

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

Toen ik tachtig werd, heb ik dat als een genade ervaren. Ik heb er werkelijk 
naartoe geleefd en ik mag niet jokken, want al mijn kinderen en kleinkinde-
ren waren aanwezig. Ook mijn pleegkinderen waren er met hun gezin, hun 
vrouwen en hun kinderen. Het was een bijzondere dag en dominee Muller 
was uit Nederland gekomen. Hij had me op mijn vijfenzeventigste jaardag 
beloofd dat hij over vijf jaar naar Suriname zou komen. Hij heeft zijn woord 
gehouden. Ik ben dit jaar 81 jaar geworden en als ik terugdenk aan die dag, 
dan blijft het een mooie herinnering. Ook hebben twee mannen van de SRS 
me geïnterviewd en dat bandje heb ik vanochtend nog beluisterd. Ik weet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
52 Hier bedoelt Louise: Ik ben na de dood van mijn echtgenoot weer naar Nederland gegaan omdat mijn 
kinderen er wonen. Moederziel alleen in Suriname heeft betrekking op het gescheiden wonen van haar 
kinderen nadat haar echtgenoot in Suriname is overleden. 
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(re)migratie tweezijdige verbondenheden ontstaan, maar tevens worden op-
gelost aan de hand van ‘roots’ en ‘routes’. 
Met het geven van aandacht aan de fosten prey Gwa Bakadam is sprake van 
een opmerkelijke gelijkenis tussen de reizen die de vertelster maakt en de 
inhoud van het spelliedje. Omdat reeds eerder is aangegeven dat deze aspec-
ten niet uitsluitend betrekking hebben op het moederschap maar ook verwij-
zen naar de loyaliteit van de vertelster voor haar eigen moeder, is gezocht 
naar een diepere betekenis. In winti is de moeder zowel baarmoeder als le-
vengever en beschermer van het leven zelfs tot na de dood. Hier lijkt de 
vertelster de rootsvoorstelling zelf te leven. Voorts  wordt het Afro-
Surinaamse moederschap zodanig ingevuld dat er sprake is van nabootsing 
en continuering. Haar rootsverlangen geeft Louise in dit verhaal vorm door 
nabij haar kinderen te zijn en ze te helpen bij de opvoeding. Achter het Afro-
Surinaamse moederschap ontdekten we daarom de notie van nabijheid. 
 

Indische zuster 
Midden jaren zeventig van de vorige eeuw werkt Louises echtgenoot twintig 
jaar in het Surinaamse onderwijs en heeft recht op Oost-Indisch verlof. Dit 
komt kortaf neer op twaalf maanden verlof hetgeen de meeste onderwijsge-
venden in Suriname benutten om met het hele gezin voor langere tijd naar 
Nederland te reizen. Omdat in veel gevallen de oudste kinderen van deze 
gezinnen dan al studeren in Nederland, komt het niet zelden voor dat na 
gezinshereniging nieuwe plannen worden gemaakt. Vaak willen alle kinderen 
in Nederland blijven vanwege studie- en loopbaanmogelijkheden, maar in 
deze jaren hebben ook weinig Afro-Surinamers vertrouwen in de economie 
van de jonge republiek. 
Louises echtgenoot beschikt over meerdere lesbevoegdheden en vindt daar-
om snel werk in het onderwijs in Amsterdam. Het gezin woont de eerste 
maanden in bij familie, maar betrekt snel daarna een eengezinswoning in 
Alkmaar. Nadat de kinderen naar school gaan en het huis aan kant is, slaat 
Louise op een ochtend de krant open en ziet een advertentie voor voedings-
assistente bij een verzorgingshuis in de buurt. Louise:  
  

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

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

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

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

Portret van Conchita W. 

5.5 Levensverhaal 

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

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

Gat in de pom60 

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

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

Nogal wiedes 
Ik ben naar de kleuterschool gegaan toen ik vier jaar was. Het was een parti-
culiere school gerund door de gezusters Alvarez die je op vijfjarige leeftijd 
zo’n beetje gereed maakten voor de muloschool. Op mijn vijfde begonnen 
we met rekenen, vormleer en het metriekstelsel. Je snapte er niet veel van. 

                                                 
61 De spreekster kan hier twee dingen bedoelen: de kinderen moeten meehelpen met geld verdienen 
waardoor hun schoolprestaties achterblijven. Of: de aandacht van de ouders voor de kinderen verslapt 
waardoor de schoolprestaties afnemen. 



[- 111 -] 
 

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

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

Generatie Surinamers 

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

Sigarettenpeuken 

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

                                                 
64 Muziekinstallatie waarbij de onderdelen gestapeld kunnen worden. 
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heeft u dezelfde gekocht?” Mijn man werd koud en zei: “Ben ik ooit bij jullie 
over de vloer geweest? Hoe haal je het in je hoofd?” En dan het roddelen. 
Wanneer beide vriendinnen van elkaar zijn, roddelt de één altijd over de 
ander: “Ik weet niet waar ze het van doet, hoor? Laatst is ze in Parijs geweest 
en heeft ook nog Duitsland bezocht?” Dat maakte ik vaak mee. Vooral als er 
iets was gekocht. Dat leefde erg. In Suriname als buurman een auto heeft 
aangeschaft, loopt iedereen uit. Dan mag hij uitleggen welke snufjes het ding 
heeft en dan hoor je roepen: “Piiaaa, wiiaaa, wiiaaa!”65 Dan maakt buurman 
met tante en oma een sierlijk ritje door de wijk en iedereen zal omkijken. 
Maar als de nood bij overbuurvrouw hoog is om nichtje naar het ziekenhuis 
te brengen, staat buurman ook klaar. Je twijfelt er gewoon niet aan, iedereen 
leeft mee met de ander. Die dingen stoorden me in Nederland en als ik daar-
over opmerkingen maakte, vatte men dat vijandig op. 
 
Academicus 
Eindelijk was er iemand bij wie ik les kon nemen. Ik had in Suriname de 
aktes Engels en Frans gehaald maar wilde in Nederland verder studeren. 
Frans was in Suriname als verplicht vak afgeschaft en werd alleen nog facul-
tatief op het Vrije Atheneum gegeven. Daarom ben ik met Engels doorge-
gaan. We hadden les op vrijdag en de docente vertelde dat we rustig moesten 
zijn. Een verdieping lager kwamen Jodenmensen samen. Ze had het vaak 
over Jodenmensen, ik dacht je hebt zeker verschillende soorten mensen?  
Toen we drie kinderen hadden en in Nederland de tijd begon van de ge-
sprekgroepen, gingen we nadenken over vertrek. Je had in die tijd groepen 
voor mishandelde jeugd, onbegrepen jeugd en voor alle categorieën waren 
opvanghuizen. Als je met je kind wilde praten, moest je contact opnemen 
met het maatschappelijk werk. In feite werd de opvoeding je uit handen ge-
nomen, vond de begeleiding buitenshuis plaats. Al die lieve dingen mochten 
ze je dus aandoen. Ook werden we gewaarschuwd geen rechtszaak aan onze 
broek te krijgen, dat waren dingen waar we ons niet mee konden verenigen. 
Mijn man vond als we in Nederland blijven, krijgen de kinderen een andere 
opvoeding en kun je ze niet meer aan de oren mee naar huis nemen. We 
wilden dat onze kinderen opgroeiden zoals wij, als tieners kun je dat niet 
meer doen. De kinderen waren zes, drie en een paar maanden toen we beslo-
ten terug te gaan. Het was 1972. Mijn man heeft contact gezocht met ver-
schillende tussenpersonen in Nederland en Suriname en duidelijk gemaakt 
dat we wilden remigreren. Voor we uit Nederland vertrokken, wist hij al waar 
hij zou werken. Ook waren de zaken voor de overtocht snel geregeld. Ons 
grote voordeel was dat we een eigen huis hadden en de huur niet van het 
salaris afging. In de jaren zeventig kreeg een academicus ongeveer 650 gul-
den Surinaams, dan kon je ’s middags nog iets bijverdienen. Een bijbaantje 
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leverde ongeveer tweehonderd gulden op. Ik werkte in die tijd niet want ik 
had nog de baby. We moesten dus goed rekenen. 
Na terugkomst hebben we een paar maanden ingewoond, we lieten de wo-
ning opschilderen en moderniseren. De kinderen waren gek van Suriname. 
We hadden de tuin laten omrasteren met dennenbomen en mijn man heeft 
voor de kinderen schommels gemaakt. Ook kregen ze allemaal een hondje, 
dat was geweldig. En de tuin, vroeger moesten ze rekening houden met de 
benedenburen en lag er tapijt op de vloer om het geluid te dempen. Je gaat 
na aankomst hetzelfde doen als wat je in je eigen opvoeding hebt geleerd. Je 
gaat alles accepteren zoals het komt. De oudste twee zijn naar een particulie-
re school gegaan omdat kennissen zeiden, breng ze maar naar ons. Later zijn 
ze naar een openbare school gegaan, maar daar heerste te weinig orde. Ten-
slotte hebben we ze op een christelijke school gedaan waar ze werden opge-
voed zoals we gewend waren. We kregen het beter, we kochten een vrij 
nieuwe tweedehands auto waardoor we mobieler werden en ondertussen had 
ik een dienstmeisje voor iedere dag. In die tijd was mijn jongste nog thuis, 
maar omdat het meisje hielp, was het goed te combineren. Zo heb ik mijn 
studie afgerond. Na mijn MO-Engels ben ik gaan werken op een middelbare 
school. Mijn man en ik waren na schooltijd tegelijk thuis omdat ik de kinde-
ren met de auto haalde. Vaak begonnen de verhalen al vanaf school en gin-
gen ze door tot aan tafel. Na het eten, rusten en dan huiswerk. Mijn man had 
plezier in zijn werk en kon het goed vinden met zijn collega’s. Belangrijk is je 
opstelling; als je remigrant bent moet je geen betweter zijn. Doe gewoon je 
werk en als collega’s zien hoe leuk jij het doet, kun je dat uitleggen. Denk 
niet, de kennis die ik in het buitenland heb opgedaan, is direct over te plan-
ten. Het ging allemaal prettig en wat je kent ga je doen. Zo vond ik het be-
langrijk dat in de vakanties tijd voor elkaar werd vrijgemaakt, ik tekende zelfs 
in papa’s agenda aan wanneer het vakantie was. De zomervakantie brachten 
we door op een plaats waar gezwommen kon worden. We zijn naar Carolina, 
Albina, Republiek en Colakreek geweest, we deden het voor de kinderen 
maar voor ons was het ook geweldig. In die weken maakte je elkaar bewust 
mee, ik deed het omdat ik wist wat het betekende. Die jeugdherinneringen en 
ervaringen zijn heel waardevol en je wilt je kinderen hetzelfde geven. We 
maken ernst met studeren, maar er is ook tijd voor ontspanning. 
 

Geestelijke gezondheid 
Het zou niet eerlijk zijn als ik niet vertel dat God een grotere rol speelt in 
mijn leven dan vroeger. De kerkgang was toen een kwestie van opvoeding, 
daar hoorden normen en waarden bij. Wanneer je het woord kent, herken je 
de Bijbelse waarden in je opvoeding, dat is de originele rots. Door dit inzicht 
ga je schaven aan jezelf, maar je kent ook de beloning. In elke mensenmaat-
schappij moet je zorgen niet kwetsbaar te zijn door vast te houden aan het 
geloof. Zonder dat ben je een eitje wat onder een voetzool kan komen. 
Gaandeweg heeft God zich aan ons gemanifesteerd. Hij heeft gezegd dat je 
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niet hoeft te rekenen op wereldlijke bescherming, alleen op goddelijke be-
scherming. Als die [goddelijke bescherming] er niet zou zijn, zouden we 
allemaal strebers of kapitalisten zijn en ons alleen maar indekken. Ik zou 
geweldige stalen muren laten maken en alarmsystemen aanleggen, ook mijn 
kinderen zou ik verzoeken alleen invloedrijke vrienden te hebben. God heeft 
me echter laten zien, dit moet erbij en dat moet eraf, maar dan ben ik er voor 
je. Dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Mijn bescherming is com-
pleet en ik ben als het ware in een cocon gestopt. Ik hoef me niet druk te 
maken over mijn toekomst en omstandigheden. Hij [God] bewijst me dat. 
Hij heeft ook gezegd: “Dit zijn mijn voorwaarden en ik zorg voor de voor-
zieningen en de lichamelijke en geestelijke gezondheid.” 
Ik was altijd christen en had geen kerk, maar deze zekerheden worden je 
vanuit de Bijbel gegeven. Hij heeft ons doorgrond en zicht gegeven op die 
kennis via het woord. Wanneer er wordt gesproken over de Surinaamse dol-
lar, economische problemen of wat de statistieken ook aankondigen …we 
hoeven ons geen zorgen te maken. We doen geen stap in het duister en we-
ten precies waar we aan toe zijn. Hij [God] heeft ons dat bewezen. Alle stuk-
jes van de puzzel vallen in elkaar omdat je greep krijgt op je leven. Ik weet 
voor heil en zeker wanneer ik in Nederland was gebleven, was ik het geloof 
kwijtgeraakt. We gingen die kant al uit want we leefden in de wereld,66 we 
adopteerden die opvattingen onwillekeurig. Ook de kinderen lieten we mee-
deinen op de wereld, maar Hij riep ons terug. 
Dit is een godsdienstig land [Suriname] al is niet iedereen christen. Er is res-
pect voor een hoger wezen en dat brengt meerdere dingen met zich mee, zo 
is er respect voor elkaar. We hebben in dit land teveel meegemaakt dat de 
ene groep de andere beschuldigt, waar ze zichzelf schuldig aan maken. Ik 
denk dat we niet veel te bestrijden hebben, er zijn voldoende gelegenheden 
geweest waar we dat hebben gezien. Ik denk daarnaast dat het leven in deze 
gemeenschap alleen maar goed is zolang mensen de ruimte krijgen, maar het 
kan ook een Bijbelse achtergrond hebben. Want het is een vreedzame ge-
meenschap zolang de leiders maar het goede voorbeeld geven, we hebben te 
vaak het tegenovergestelde gezien. De huidige leiders denken nog behoorlijk 
etnisch, het heeft zelfs in kranten gestaan dat ministers alleen werknemers in 
dienst nemen die er identiek uitzien. Ik heb van de Here veel inzichten ge-
kregen, dat heeft me aan het denken gezet. Ik heb gezien wat de Here voor 
dit land heeft gedaan. 

Pinkstervuur 

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

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

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

5.6 Thema’s 

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

                                                 
74 Tussen 1735 en 1900 arriveren er in totaal 548 zendelingen in Suriname en Berbice: 299 broeders en 
249 zusters. De aanleiding om zendelingen naar dit gebied te sturen is een bezoek dat Zinzendorf in het 
voorjaar van 1736 brengt aan Holland. Hij spreekt er met de gebroeders Van Eijs die enige plantages 
bezitten in Berbice en hem vragen enkele broeders te sturen om aan de negerslaven het evangelie te 
brengen (Lenders 1996: 55). 



[- 122 -] 
 

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

Huwelijksstrijd 

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

Heilig huwelijk 

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

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

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

Autoriteit 

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

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

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

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

Nabijheid 

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

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

                                                 
79 Surinaamse uitdrukking. 
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overlijden toch terug naar de kinderen maar kiezen uiteindelijk voor Surina-
me. Ten slotte hebben beide remigranten respect voor hun opvoeders. 
Helma is grootgebracht als een ‘prinsesje’ ondanks dat ze moest schrobben 
en alles wat Louise geworden is dankt zij aan haar moeder. Een groot ver-
schil is dat Helma uiteindelijk ‘alleen’ in Suriname woont en Louise meereist 
met de oudste dochter. Helma krijgt in Nederland problemen met haar ge-
zondheid wat waarschijnlijk haar vertrek heeft versneld. Ook in Helma’s 
verhaal neem ik belangrijke kenmerken waar van Gwa Bakadam: benadrukt 
worden bescherming en zorg en het belang van nabijheid wordt anders 
naarmate de opvoedingsdoelen zijn gerealiseerd. Verder blijft er een symboli-
sche band bestaan tussen moeder en dochter. Hier zien wij dat nabijheid - 
evenals bij Louise - niet alleen letterlijk maar ook symbolisch betekenis krijgt. 
Helma: ’Tijdens de ziekte van mijn man hebben ze [kinderen] beloofd voor 
me te zorgen, ik kan het bevestigen want tot op heden geven ze alles wat ik 
nodig heb. Om de ene dag bellen ze me.’ 
De doelstelling in de opvoeding van Helma is dat de kinderen zelfstandig en 
zelfredzaam worden grootgebracht. Zij zegt: ’Ze hoeven geen doctorandus 
of ingenieur te worden, maar ze moeten voor zichzelf kunnen zorgen’. 
Helma is de hoeder van de kinderen, bepaalt de straffen en bestudeert de 
rapporten. Haar man is het niet altijd met haar eens, maar zij blijft het aan-
spreekpunt voor de kinderen. De rol en positie van de Afro-Surinaamse 
moeder wordt niet uit handen gegeven, haar echtgenoot vervult in de op-
voeding een beperkte rol. Een belangrijk inzicht is dat nabijheid bij Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen vooral symbolisch kan worden ingevuld, 
wanneer er sprake is van reciprociteit van zorg tussen moeder en dochter. 
Hetzelfde zagen we Louise doen door haar moeder mee te nemen naar de 
districten. In andere woorden, de dochters worden eerder ‘losgelaten’ als er 
de belofte ligt dat de zorg voor moeder door dochter(s) wordt overgenomen. 
Helma: ‘[I]k kan het bevestigen want tot op heden geven ze alles wat ik no-
dig heb.’ En Louise zei: ‘[I]k heb het graag gedaan omdat mijn moeder het 
ook voor mij heeft gedaan. Dat is de reden waarom ik heb gezegd, ik moet 
mijn kinderen helpen.’ Hier is sprake van intergenerationele zorg tussen 
vrouwen, waarbij niet vergeten mag worden dat die slechts kan plaatsvinden 
als er sprake is van reproductie van specifieke invullingen van vrouwelijk-
heid, zoals zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het continueren van Gwa 
Bakadam is hiermee aan voorwaarden gebonden. 
Betrokkenheden met de herkomstdiaspora hebben in het verhaal van Helma 
vooral betrekking op het realiseren van opvoedingsidealen: het bereiken van 
sociale mobiliteit vereist aandacht voor schoolprestaties, en de kinderen 
moeten zelfstandig en zelfredzaam worden. Helma reist met haar echtgenoot 
en kinderen naar Nederland omdat er gebruikt gemaakt wordt van een lang-
durig verlof. Helma: ‘Wij wilden Nederland zien (…) en de kinderen wilden 
er studeren.’ Aan het einde van deze periode hebben de kinderen het in Ne-
derland erg naar hun zin, de ouders reizen daarom samen terug. Voor Helma 
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breekt er dan een lastige periode aan, waarin ze moet kiezen tussen haar 
echtgenoot en de kinderen. Zoals we hebben gezien bij Gwa Bakadam, is de 
keuze des te moeilijker omdat de kinderen nog niet zelfstandig en zelfred-
zaam zijn. Helma: ‘(…) ik wilde me over hun ontfermen, die afstand gaf me 
een angstig gevoel.’ 
Identificatie met de herkomstdiaspora is in dit verhaal overwegend normatief 
van aard en verwijst direct naar de besproken betrokkenheden. Hoe strikter 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid worden nagestreefd in de 
opvoeding, hoe normatiever de identificatie met de herkomstdiaspora. Een 
tweede consequentie van het handhaven van normatieve identificaties is het 
buitensluiten van de vestigingsdiaspora. De ontvangende samenleving wordt 
immers als bedreigend ervaren. Helma krijgt in Nederland wintertenen en 
lieskrampen wat kan duiden op een rootsverlangen. Met de intergeneratione-
le zorgbelofte vangt het symbolische moederschap aan. Er worden geen 
opmerkelijke betrokkenheden en identificaties met Nederland geuit, hooguit 
de waardering voor de ongekende studiemogelijkheden - een bekende migra-
tiereden die generaties Surinamers in de jaren zeventig naar Nederland 
bracht. 
 

Nabijheid (2) 
Maaike wordt in 1939 in het centrum van Paramaribo geboren. Maaike: ’Uit-
eindelijk telde ons gezin vijf kinderen, dat duurde even want mijn vader en 
moeder hadden geen haast.’ Haar vader werkt een belangrijk deel van haar 
jeugd bij de brandweer, daarna is hij sergeant in het leger. Maaike kijkt terug 
op een goede jeugd, haar vader heeft prettige banen en het ontbrak het gezin 
aan weinig. Maaike is rooms-katholiek opgevoed en bezoekt de Elisabeth-
school en de Maria Hartmanschool. Een belangrijk gedeelte van haar school-
jaren woont ze aan de Gongrijpstraat, vanwaar ze dagelijks naar school wan-
delt. Ze vertelt: ‘Het zijn stevige wandelingen en lanterfanten is er niet bij, 
ook omdat ik op tijd thuis moest zijn’. In haar tienerjaren bezoekt ze gere-
geld met vriendinnen het Kinderbal, een feest dat wordt gehouden tussen 
vijf en acht uur ‘s avonds. Maaike: ‘[I]k kan me goed herinneren dat mijn 
vader me op de hoek heeft staan opwachten. Als dan jongens me op het bal 
(…) hadden gezien, nam ik een paar straten daarvoor al afscheid’. Ook 
buurmeisjes mochten haar vooral niet zien met een jongen, daarop stonden 
strenge straffen. 
Na haar schoolopleiding gaat Maaike werken bij een groot warenhuis in het 
centrum van de hoofdstad, en aanstuitend als ‘meisje intern’ bij de rijke fami-
lie N. Als de familie van huis is, past Maaike op de kinderen. Het woonhuis 
heeft een groot balkon waarlangs vaak jongens lopen. Maaike maakt via dit 
balkon contact met haar eerste vriendje, die veel ouder is dan zij. Maaike: ‘Ik 
was vaak met de kinderen op het balkon, zij speelden er en ik zat dan op een 
stoel en keek rond. Opeens zie ik hem weer lopen.’ Ze krijgen een relatie en 
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hieruit wordt haar eerste kind geboren. Maaike krijgt uiteindelijk drie kinde-
ren, twee dochters en een zoon. 
In de jaren zeventig hoorde Maaike veel verhalen op de radio over Holland,80 
uiteindelijk koopt voor f. 7,50 een paspoort en vertrekt. Ze trekt in bij fami-
lie in Delft en vindt een baan in de bejaardenzorg. Ze vertelt: ‘Alles kon een-
voudig worden geregeld, dus na enige maanden kon ik mijn kinderen laten 
komen.’ Haar kinderen volgen in Nederland goede opleidingen en haar 
dochters doen het goed op school. Haar zoon is aanvankelijk een beetje 
koppig, maar ook hij komt goed terecht. 
Maaike bezoekt Suriname weer in de jaren tachtig, het is de tijd van het mili-
taire regime. Wanneer zij in 2000 wordt afgekeurd en niet meer mag werken 
als bejaardenverzorgster, besluit ze terug te gaan naar Suriname. Haar doch-
ters zijn dan volwassen en wonen op zichzelf. Maaike: ‘Toen hoorde ik van 
remigratie, ik heb direct het formulier opgevraagd. Na enige twijfel wist ik 
het, ik ga terug. Niemand heeft me moeten overhalen.’ Om haar remigratie te 
realiseren, moest ze alles in Nederland opgeven. Komende maand woont zij 
alweer een jaar in Suriname, alle (klein)kinderen wonen in Nederland. Ze 
vertelt: ‘Ik ben geen moeder die bij d’r kinderen wil wonen. Mijn dochters 
[doen] het goed en kijken naar me om. Dat is voor mij het belangrijkste.’ 
Maaike ligt vroeg op bed en staat vroeg op, ze neemt voor alles de tijd. Ze 
gaat geregeld met vriendinnen op stap en bezoekt dan de binnenstad. ‘Wan-
neer we samen gaan, bezoeken we de Waterkant en eten Saoto,81 of lopen 
een beetje rond op de markt.’ Het valt haar op dat je voornamelijk vrouwen 
op straat ziet, ‘alsof mannen zich niet laten zien’. Na een warme lunch vindt 
ze het heerlijk een uurtje te slapen, dus mensen zijn pas in de middag na vier 
uur welkom. Slapen doet ze goed in Suriname, verder legt ze soms een kaart-
je. Maaike hield vroeger van dansen, maar dat doet ze niet meer: ‘Met jon-
gens dansen die de leeftijd van je zoon hebben, vind ik onbehoorlijk. Er zijn 
vrouwen die dat doen, maar ik houd er niet van’.  
 
Opvallend detail - in het overigens vrij vlakke verhaal van Maaike - is dat ze 
meerdere keren terugkomt op het krijgen van kinderen en het zogenaamde 
Afro-Surinaamse relatiesysteem. Zij zegt: 
  

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

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

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

Altruïsme 

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

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

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

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

                                                 
84 Wijk in Paramaribo, en de eerste wijk waar na de Tweede Wereldoorlog volkswoningen werden ge-
bouwd.  
85 Siroop. 
86 Tweedehands spullen. 
87 Kindertehuis. 
88 Kindertehuis. 
89 Kerk met kindertehuis. 
90 Overheid. 
91 Klusjes die direct worden betaald. 
92 Kindertehuis. 
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1997 met vervroegd pensioen gaat, begint zij zich zorgen te maken over haar 
familie in Suriname. Zij reist enige keren op en neer, helpt met de bood-
schappen en begeleidt hen naar het ziekenhuis. Ondertussen regelt zij ade-
quate opvang en zoekt een ‘kookster voor iedere dag’. Cornelly’s aandacht 
verplaatst in dit deel van haar levensverhaal geheel naar de herkomstdiaspo-
ra. In Nederland is zij beroepsmatig met hulpbehoevende anderen bezig 
geweest, in Suriname krijgt dit een semi-professioneel karakter. Zij organi-
seert fundraisingen en braderieën, zingt in een kerkkoor, bezoekt kinderte-
huizen, eenzamen en bedroefden. Achter deze veelheid aan zorgactiviteiten 
bespeur ik altruïsme, dat wij eerder bij Conchita aantroffen die het ‘dienen en 
offers brengen’ noemde. Publiek en privé lijken niet langer gescheiden sferen 
en omdat de zorgactiviteiten een christelijke grondslag hebben, ben ik van 
mening dat naastenliefde een voorname motivatie is. De belangrijke driehoek 
vrouw-religie-zorg komt in de Afro-Surinaamse gemeenschap frequent voor. 
Naast kerken, gemeenten en gebedsgroepen zijn er vele serviceclubs waar 
vrouwen zich actief inzetten voor sociale doelen. Ook zijn er vrouwenloges, 
zoals Tabita en Naks Akuba die sociale doelstellingen nastreven. Het feit dat 
Cornelly in haar levensverhaal aan deze activiteiten ruim aandacht besteedt, 
wijst op het belang dat zij eraan hecht en de bijdrage die het levert aan haar 
Afro-Surinaamse vrouw-zijn in de herkomstdiaspora. 
Betrokkenheden met de herkomstdiaspora zijn in het levensverhaal van Cor-
nelly vooral gericht op naastenliefde, waarbij het onderscheid tussen publiek 
en privé langzaam vervaagt. Cornelly helpt en gebruikt daarvoor de kerk als 
organisatie. Verder vormen christelijke waarden een belangrijke legitimatie 
voor haar handelen. Deze betrokkenheid moet in dit geval worden gezien als 
een religieus geïnspireerde levensstijl, die onder Afro-Surinaamse vrouwen 
veel navolging kent. Identificaties met de herkomstdiaspora zijn overwegend 
normatief en functioneel van aard. Normatieve identificaties vinden we terug 
in het nastreven van de christelijke moraal, functionele identificatie bestaat 
uit het lidmaatschap van een kerkgemeente en het realiseren van sociale doe-
len. Dat het bezoek aan kindertehuizen de vertelster ook persoonlijk raakt, 
wordt duidelijk in het volgende fragment: ‘Wij zijn daar geweest en hebben 
kleertjes uitgedeeld, ook hebben we twee zakken sinaasappelen gegeven en 
zouden terugkomen, maar ik ben niet meer gegaan’. De armoede heeft haar 
hoogstwaarschijnlijk overmand. 
Betrokkenheden met de vestigingsdiaspora zijn talrijk vanwege haar langdu-
rige verblijf in Nederland. Cornelly heeft veel Nederlandse gebruiken goed 
leren kennen en overgenomen. Ze zegt: ‘In de avond ging weleens de bel, 
dan stonden ze aan de deur met een bus (…) voor het goede doel. Dan gaf ik 
wat omdat je toch wilt meedoen.’ Een treffend voorbeeld hoe in Nederland 
op geïnstitutionaliseerde wijze aandacht wordt besteed aan sociale doelen en 
wat de vertelster daarvan denkt. Er bestaat een groot contrast tussen de acti-
viteiten die Cornelly in beide landen doet met betrekking tot naastenliefde. 
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Identificaties met de vestigingsdiaspora zijn overwegend van functionele aard 
en houden verband met haar professionele activiteiten. 
 
In dit hoofdstuk hebben wij kennisgemaakt met vijf Afro-Surinaamse remi-
grantenvrouwen van de eerste generatie. Opvallend is dat in nagenoeg alle 
verhalen de herkomstdiaspora domineert, ondanks dat vele vrouwen soms 
decennialang in Nederland hebben gewoond. Voorts hebben wij gezien dat 
veel betrokkenheden met de herkomstdiaspora in verband staan met opvoe-
den, verzorgen en ‘gezin’. Eén van de oorzaken daarvoor is de vasthoudend-
heid van de vrouwen aan de eigen opvoedingswaarden. Hierbij domineren 
normatieve identificaties, waaronder het leveren van goede schoolprestaties, 
het tonen van respect en het navolgen van regels. Achter de zorgvoorstelling 
Gwa Bakadam ontdekten wij vormen van nabijheid en reciprociteit, achter 
‘dienen en offers brengen’ schuilen vormen van altruïsme en naastenliefde 
die in Nederland en Suriname door de remigrantenvrouwen verschillend 
worden ingevuld. In het komende hoofdstuk staat de zogenoemde midden-
generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen centraal. 


