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Hoofdstuk VI Overleven en loslaten (1960) 

In dit hoofdstuk staan drie levensverhalen van Afro-Surinaamse remigran-
tenvrouwen van de middengeneratie centraal. Kenmerkend voor deze gene-
ratie vrouwen is dat zij in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Suriname zijn 
geboren en veelal als kind of als jonge vrouw naar Nederland ‘migreerden’. 
De levensverhalen verschillen op veel onderwerpen met die van de vorige en 
de komende generatie. Veel middengeneratie remigrantenvrouwen zijn gebo-
ren in ‘volledige gezinnen’ waar beide ouders in loondienst werkten, een 
bedrijf voerden of een ‘ons belangetje’93 dreven. In de meeste gevallen blijft 
de moeder de spil van het huishouden. Maar niet geïsoleerd - het komt gere-
geld voor dat de ouderlijke woning van de vertelster op hetzelfde erf staat als 
de woning waarin ze met haar gezin woont. Aansluitend aan de levensverha-
len zullen de betrokkenheden en identificaties met diaspora aan de hand van 
thema’s worden besproken. 
 

6.1 Huishoudtypen 
In veel Nederlands en Angelsaksisch onderzoek naar Afro-Caribische vrou-
wen wordt overwegend geschreven dat ze zich in de alledaagse praktijk vrij 
onafhankelijk opstellen van mannen in zowel emotioneel als financieel op-
zicht. Deze onafhankelijkheid zou zich in de groep min of meer tot een cul-
turele norm hebben ontwikkeld (Wekker 1994; Muncie & Sapsford 1995). 
Dit geldt voor zowel vrouwen met als zonder vaste partner. Ook binnen 
relaties zouden Afro-Caribische vrouwen meer zelfstandigheid opeisen dan 
Nederlandse vrouwen (Lalmahomed 1999; Sansone 1992). Bovendien komt 
uit Brits onderzoek naar voren dat Afro-Caribische vrouwen in Engeland 
hun financiën meer dan autochtone vrouwen gescheiden willen houden van 
die van hun partner (Wetherell 1995; vgl. Kromhout 2000). Monique Distel-
brink (2000) - die eind jaren negentig in Nederland onderzoek heeft verricht 
naar Afro-Surinaamse vrouwen - merkt op dat de meeste respondenten uit 
een- en tweeoudergezinnen een sterke gerichtheid tonen op het huwelijk. 
Naar de mening van de onderzoekster moet dit worden verklaard uit de bij-
zondere positie die het huwelijk voor deze vrouwen inneemt. Dit onderzoek 
wijst ook uit dat deze vrouwen minder snel trouwen. 
De meeste Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in deze studie hebben een 
hechte band met hun moeder, hoewel het huwelijk deze band aanmerkelijk 
losser maakt. In het algemeen kan worden gezegd wanneer na het huwelijk 
van de dochter er sprake is van gezinsvorming, de functie van het familie-
netwerk en de rol van de moeder in het huishouden afnemen. Omdat in de 
meeste gevallen het huwelijk een beperkte duur heeft, is de rol van de oma 
bij aanvang beperkt. Na een echtscheiding neemt deze vaak weer toe. In 
                                                 
93 Winkeltje aan huis.  
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bijna alle gevallen blijft de band tijdens het huwelijk tussen moeder en doch-
ter hecht. De hechtste band tussen moeder en dochter heb ik aangetroffen 
bij de oudste en middengeneratie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in 
éénoudergezinnen, de minste hechtheid bij de jongste Afro-Surinaamse re-
migrantenvrouwen in kerngezinnen. 
 
In Suriname hebben de verschillende crises sinds het eind van de jaren ze-
ventig hun weerslag gehad op de verhoudingen tussen Afro-Surinaamse 
mannen en vrouwen, zowel binnen als buiten het huishouden. Tijdens mijn 
onderzoekstijd - in 2002 en 2003 - werd in de media geregeld aandacht be-
steed aan de veranderende man-vrouw-verhoudingen. Vooral huiselijk ge-
weld, armoede, incest, tienermoederschap en alleenstaand moederschap 
kwamen daarbij voor het voetlicht. Veel (tiener)moeders spreiden in de 
meeste gevallen de functies van slapen, koken en zorgen uit over meerdere 
huishoudens (vgl. Sansone 1993). Daarbij komt het voor dat huishoudens 
worden geleid door een draagkrachtig gezinshoofd, wat vaak een familielid is. 
De kinderen van deze alleenstaande moeders wonen veelal bij dit familielid 
in, hun jonge moeder verblijft dan in de aangebouwde erfwoning. Leven in 
dit zogeheten bijhuishouden biedt vele voordelen voor de jonge moeder. 
Haar handelingsvrijheid is groter en zij kan makkelijker zoeken naar een 
partner die bereid is als nieuwe vader op te treden. Sansone meent echter dat 
dit steeds moeilijker wordt (ibid.: 24). Hij is van mening dat als gevolg van de 
slechte economische omstandigheden de crises in het familieleven aanhou-
den. Voorts bespeurt hij in relaties een verzakelijking, ook tussen jongeren is 
hiervan sprake. Deze neigen meer in economische termen over elkaar te 
praten: ‘Wat heeft hij of zij mij te bieden’. Hoewel jonge moeders manieren 
zoeken om aan de tijdelijke zorg van hun kinderen te ontkomen - door het 
genoemde systeem van hoofd- en bijhuishouden, maar ook door hun kind 
als ‘kweekje’ bij een bevriende vrouw in informele adoptie onder te brengen - 
bepalen geld en goederen (sieraden, mp3-spelers, mobiele telefoons, iPods) 
in toenemende mate de relatie tussen Afro-Surinaamse mannen en vrouwen. 
Opmerkelijk is dat in de levensverhalen van deze remigrantenvrouwen hier-
over niet wordt gesproken. Het kan goed zijn dat in de middenklasse hier-
over niet met ‘buitenstaanders’ wordt gesproken of dat het minder gebruik 
was.   
Ondanks de langdurige slechte economische omstandigheden blijft bij deze 
vrouwen - evenals bij de oudste generatie - centraal in de opvoeding staan 
dat ze zichzelf financieel moeten kunnen onderhouden. Tijdens de kinderja-
ren wordt het schoolgaan daarom benadrukt, het leveren van goede leerpres-
taties en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Bovendien bezoeken de 
moeders geregeld de school en praten met lesgevenden. De meisjes leren 
verder wassen, strijken, koken, bed opmaken, boenen en schrobben. Na 
schooltijd is er voor bijna alle vertellers tijd voor muziek, bibliotheekbezoek, 
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het volgen van balletlessen of zwemlessen. Geregeld wordt er met vriendjes 
en vriendinnetjes gespeeld op het erf. 
Meisjes worden vanaf de basisschoolleeftijd door hun opvoeders systema-
tisch gewaarschuwd voor de omgang met jongens. Meestal weten zij niet 
eens waarom, maar de waarschuwing geldt gedurende hun hele jeugd. Eén 
van de vertellers komt een keer thuis en vertelt vrolijk over een spelletje met 
‘klasgenoten op het schoolerf’. Zij wordt zeer bestraffend toegesproken zon-
der ook maar te weten wat ze fout heeft gedaan. Evenals bij de oudste gene-
ratie worden ook deze meisjes bijzonder vaak gecontroleerd op netheid en 
correctheid. Inwonende tantes, oudere nichten en oma’s fungeren veelal als 
vertrouwenspersoon, vriendinnen worden ook voor dit doel gebruikt. Be-
kende voorschriften voor de meisjes zijn: de lengte van de schoolrok, geen 
okselmouwen, samengebonden haren, opgetrokken kniekousen, verzorgde 
nagels en gepoetste tanden. Een verteller: ‘Op school controleerden de soeu-
rs de lengte van je schoolrok met de liniaal van het schoolbord. Het moest 
drie centimeter onder je knieën lopen. Zelfs op nagelbijten stond straf.’ 
Na de lagere school volgen alle remigrantenvrouwen van deze generatie een 
vorm van vervolgonderwijs. Sommige vrouwen volgen nog selecta-
onderwijs, anderen de ulo, mulo of het lbgo. Wanneer sprake is van lager 
beroepsonderwijs kiezen de vrouwen aansluitend voor aanvullende opleidin-
gen voor een administratief of verzorgend beroep. Na de mulo kiezen enkele 
vrouwen voor de Algemene Middelbare School (AMS) en komen in aanmer-
king voor hoger onderwijs. Van deze groep gaat een aanzienlijk deel in Ne-
derland studeren. Verder is er nog een groep die na de mulo kiest voor de 
verpleging. Veel verpleegkundigen kiezen na hun basisopleiding voor de 
aantekening kraamverzorging, of studeren door voor docent verpleegkunde, 
opleidingshoofd of vroedvrouw. 
Evenals bij de oudste generatie remigrantenvrouwen neemt ook bij deze 
generatie godsdienst een belangrijke plaats in. De meeste vrouwen bezoeken 
aan de hand van hun moeder de kerk. Zondag is de Dag des Heren en alle 
christelijke feestdagen worden uitgebreid gevierd. Alle vrouwen die ik heb 
gesproken zijn gedoopt en hebben belijdenis gedaan, sommigen hebben zich 
op latere leeftijd laten herdopen door middel van onderdompeling.94 Opval-
lend is wel dat de meeste vertellers van deze generatie minder trouwe kerk-
gangers zijn dan de vrouwen van de oudste generatie, hoewel niemand zich 
van het geloof heeft afgekeerd. 
 
Een belangrijke verschuiving ten opzichte van de noties van vrouwelijkheid 
van de oudste generatie is een toename van bewegingsruimte in het publieke 
domein. Verder kiezen de behoorlijk opgeleide vrouwen van deze generatie 
een beroep, dat de groep aanmerkelijk bemiddeld maakt. In veel levensverha-

                                                 
94 Dopen kan volgens de Bijbel op drie manieren: door onderdompeling, door besprenkeling en door 
begieting. 



[- 143 -] 
 

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

Portret van Lucia N. 

6.2 Levensverhaal  

Begin november 2002 begeef ik mij naar de ondernemersbeurs Women in 
Bizniz naast Ocer95 en bezoek alle standjes. Vele standhouders vragen mij 
beleefd naar de reden van mijn verblijf in Suriname. Ze luisteren aandachtig 
en iemand geeft mij een briefje met een naam erop. Enige dagen later bel ik 
op en krijg een vrolijke Lucia aan de lijn. Ik ben zenuwachtig en begin een 
langdradige inleiding. Nadat ik de naam van de standhoudster heb genoemd, 
kunnen we een afspraak maken.  
Lucia is een gezette vrouw van begin vijftig, ze is moeder van een volwassen 
zoon en dochter die in Nederland wonen. Ze is enige jaren gescheiden van 
tafel en bed en zeer blij weer in Suriname te wonen om, zoals ze zegt, voor 
haar moeder te zorgen. Lucia is geboren in een middelgroot gezin, haar vader 
werkte aanvankelijk als havenmeester, later begint hij een eigen bedrijf. Lucia 
trouwt op jonge leeftijd en vertrekt enige jaren later naar Nederland. Ze heeft 
het maar matig naar haar zin vooral omdat het ‘klokje haar leven regeert’. Ze 
trekt heen en weer, heeft verschillende banen en tenslotte besluit ze geen 
baan meer te zoeken en de dominee te helpen bij het geestelijke werk in de 
Bijlmer. Pas wanneer haar dochter een vaste baan heeft, keert ze terug naar 
Suriname om de scepter te zwaaien over het familiebedrijf. 
 

Armenaar 
‘De N’s zijn eigenlijk geen mensen die weggaan, het zijn geen types die in het 
buitenland wonen. Mijn broer woont al jaren in Nederland, maar ik denk dat 
hij verdriet heeft dat hij er zit. Hij heeft na vele jaren niet bereikt wat hij zou 
willen bereiken, maar hij is gaan leven als een witte man. En als je leeft als 
witte man, verdien je nooit genoeg om terug te komen. Ik heb in Nederland 
geleefd als een armenaar,96 zonder dat ik het wist. Ik heb geleefd als een ge-
wone man,97 ik had de hoogst noodzakelijke dingen met altijd in mijn ach-
terhoofd: ik ga terug. Dat heeft elke Surinamer. Ik ben in 1978 naar Neder-
land gegaan met mijn man en twee kinderen. Wij hebben van mijn ouders 

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

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

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

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

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

                                                 
112 Waarschijnlijk bedoelt de vertelster het certificaat dat bij afronding van de opleiding wordt uitgereikt. 
113 Instelling of motivatie. 



[- 149 -] 
 

de derde keer zei dat hij wegging, zei ik: Weet je wat je doet, jij schoft, sode-
mieter op. Mijn moeder zei: Laat hem gaan, je bent niet met je man aan je 
broek geboren, je bent alleen op de wereld gekomen. En als het niet gaat, 
dan gaat het niet. Ik wilde mijn huwelijk redden want alle kinderen van mijn 
schoonmoeder waren gescheiden. Maar hij kwam aan dattum: Hij wilde naar 
Holland. 
Mijn man ging en ik bleef. Hij vond het een belediging dat ik niet achter hem 
aanrende. Ik was zestien toen ik hem ontmoette, twintig toen we trouwden. 
En ik was zesenveertig toen hij wegging. Hij vond het voor zijn vrienden een 
belediging, belde me nadien op en vroeg wanneer ik kwam. Ook schreef hij 
mooie brieven, maar hij heeft me niet gefeliciteerd met mijn verjaardag. Ik 
was blij dat ik in Suriname een stukje van mijn vrijheid kon proeven. Ik ging 
naar de kerk en kon iets doen, bezoekjes afleggen en voor mijn moeder zor-
gen. Ik heb een brief van mijn man voorgelezen aan mijn zus en nicht. Ze 
zeiden dat mijn leven ideaal was. Ga terug naar je man, zeiden ze, hij is zo 
aardig. Hij was zeventien toen hij hier in huis kwam, het leek net een broer, 
al mijn broers adoreerden hem. Toen dacht ik, wees niet koppig. 
 
Vriend 

Mijn man voerde naar aanleiding van de ruzie aan dat mijn vader hem had 
beledigd. Ik heb mijn vader toen gezegd als hij mijn man zo behandelde, ik 
moest volgen. Ik was een volgzaam Surinaams vrouwtje. Ik kwam op eerste 
kerstdag in Nederland aan en voor het eerst gaf hij me zijn bankpasje. Ik heb 
dat niet genomen, pas later begreep ik dat hij wilde loskomen van zijn versla-
ving. Ik wist niet dat hij verslaafd was aan gokkasten. Soms zouden gesprek-
ken kunnen helpen, maar hij kwam nooit diep met de dingen.114 
Ik was thuis, mijn man was afgekeurd en we kregen ruzie. Ik had bankaf-
schriften ontdekt en zag dat hij iets niet betaald had dat allang betaald had 
moeten zijn. Hij kon het niet verantwoorden en wilde er niet over praten. 
Dat heeft de deur dichtgedaan. Ook was hij nog steeds boos op mijn vader 
en is naar een maatschappelijk werkster gestapt. Ik ben ook gegaan en heb 
gezegd dat ik wilde helpen, maar die maatschappelijk werkster vertelde me 
dat hij wilde scheiden. Dat wordt je trouwens in Nederland met de paplepel 
ingegoten. Later is hij naar een advocaat gegaan om de scheiding aan te vra-
gen, hij wist alleen niet dat je dat moest betalen. Vanaf mijn tijd in Suriname 
heb ik geleerd afstand te bewaren van een man die ruzie zoekt.115 Ik ben me 
daarom gaan inschrijven bij een woningbouwvereniging. Mijn man heeft die 
woning genomen en is de eerste periode flink afgevallen. Ik begon juist uit te 
dijen en had plezier. Soms belde ik hem of gooide een tientje door zijn brie-
venbus wat hij niet hoefde terug te betalen. Hij is een Hollandse jongen.116 

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

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

Fundament 

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

6.3 Thema’s 

Zeer opvallend aan het verhaal van Lucia is de ruime aandacht die ze heeft 
voor de publieke sfeer. In de privésfeer is de verteller overwegend een lief-
devolle moeder en - naar eigen zeggen - een volgzame echtgenote. Met be-
hulp van enige begrippen uit het onderzoek van Mayke Kromhout (2000) 
zullen we zien dat invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid in de 
privésfeer meerdere beelden bevatten. Ook vindt de narratieve identiteit haar 
balans in de rolverdeling die de verteller vervult als opvoeder, echtgenote en 
werknemer. De betrokkenheden en identificaties van de verteller met beide 
diaspora moeten worden gezocht op de scheidslijnen van haar strategieën en 
realiteiten. 
  
Bondgenoot & beschermeling  

Nadat Lucia de eerste keer met haar man en kinderen is gemigreerd, vindt zij 
bij de A-bank een baan die bij haar past. Lucia gaat werken op een afdeling 
waar de cheffin met pensioen gaat en haar directe baas een oude man is. Hij 
wordt lastig gevonden en daarom de controleur van de afdeling genoemd. 
Lucia vertelt dat ze niet wil dat anderen deze oude baas lastig vallen en neemt 
hem in bescherming: ‘Ik wilde nooit hebben dat anderen hem moesten ver-
velen. Ik wilde altijd iemands beschermeling zijn (...)’. Nadat Lucia in de jaren 
tachtig Suriname opnieuw heeft verlaten, krijgt zij via het uitzendbureau een 
baan aangeboden in een bekakte wijk. De eerste dagen bekijkt niemand haar 
omdat ze ‘zwart’ is. Zij praat wel met de bode en sluit met hem een wedden-
schap af dat ze langer dan een week bij het bedrijf zal werken. Zij zegt: ‘Ik 
heb gezegd dat hij me aanstaande maandag kan komen zien, we hebben er 
een kopje koffie op gezet. Mijn eerste bondgenoot bij dit bedrijf was de bode’. 
Beide fragmenten hebben betrekking op het handelen van Lucia in het pu-
blieke domein. Zij laten treffend zien hoe haar gedrag verloopt via een stra-
tegie die ik bondgenoot & beschermeling ben gaan noemen. Op iedere nieu-
we werkplek neemt Lucia een collega of leidinggevende in bescherming, die 
meestal door de meerderheid van de collega’s wordt afgewezen. Een illustra-
tie van deze strategie vertelt Lucia wanneer zij de ‘vrouwenkamer’ betreedt 
en met twee pittige tantes te maken krijgt. Haar strategie:  
 

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

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

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

 
In dit fragment vertelt Lucia hoe zij de bondgenoot & beschermelingstrate-
gie toepast. Zij neemt de bezwaren weg bij de dominee om in de Bijlmer te 
werken en zorgt dat aan haar lijst met voorwaarden wordt voldaan. In de 
uitspraak: ‘Ik ben je rug’ ligt de fictionalisering van het zelf besloten en wordt 
duidelijk hoe de verteller de belangrijkste mensen in het publieke domein 
tegemoet treedt. Uit deze keyphrase vernemen we dat Lucia met de publieke 
sfeer een specifieke relatie onderhoudt. Enerzijds is die gebaseerd is op het 
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verstrekken van hulp, anderzijds heeft het tot doel voldoende geld te verdie-
nen voor Suriname. 
Niet veel later in het verhaal vertelt Lucia dat ze vanuit de kerk betrokken 
raakt bij Kerkepad en kennismaakt met een ‘wit’ meisje dat belast is met de 
organisatie. Na het bijwonen van enige vergaderingen merkt Lucia dat er veel 
wordt gezegd, maar weinig wordt gedaan. Ze spreekt het meisje aan en 
vraagt hoe het gaat: ‘Ze heeft in mijn armen gehuild, vanaf ze bezig was ge-
beurde er niks. Ik heb haar gezegd haar te helpen. We zijn eerder op verga-
deringen gekomen en hebben alle mensen bij binnenkomst begroet. Na een 
paar weken begon het te lopen (...).’ Hier zien we hoe Lucia opnieuw iemand 
in bescherming neemt, verder zien we dat de persoonlijke begroeting - dat 
eerder al bij een werkgever ter sprake kwam - een heilzame werking heeft 
onder de deelnemers aan de vergadering. Het groetritueel in Suriname is 
meer dan een beleefdheidsvorm. Niet groeten is ronduit onbehoorlijk, het 
getuigt ook van arrogantie mensen niet te groeten die je iedere werkdag ziet. 
Wanneer Lucia voorstelt het ‘witte’ meisje te helpen bij de organisatie van 
Kerkepad - en voorts bij de deur gaat staan om de aanwezigen persoonlijk te 
begroeten - voldoet ze niet alleen aan een culturele norm. Het leidt er tevens 
toe dat de mensen zich ‘gezien’ weten en bereidwilliger zijn deel te nemen 
aan de organisatie. Hieruit kunnen we opmaken dat deze strategie niet alleen 
ten eigen bate gehanteerd wordt.  
 
Taakverdeling 

Lucia is nog een jonge vrouw wanneer ze haar grote liefde ontmoet. Hij be-
zoekt het gezin aanvankelijk als speelkameraad van haar broers, later wordt 
hij huisvriend. In Lucia’s levensverhaal komt haar echtgenoot slechts zijde-
lings ter sprake, eigenlijk alleen bij (re)migratiebesluiten en besluiten met 
betrekking tot de financiën. We vernemen van de verteller dat hij leeft met 
een groot dilemma: in Nederland heeft hij moeite met de ‘witte’ mentaliteit, 
in Suriname ervaart hij aanpassingsproblemen. In deze paragraaf wil ik stil-
staan bij de wijze waarop de partners in het huishouden met elkaar omgaan 
en hoe de bestedingsdoelen van het huishouden worden besloten. 
 
Uit Lucia’s levensverhaal maken wij op dat tussen de partners sprake is van 
een taakverdeling. Haar echtgenoot beheert de financiën, Lucia overlegt met 
de kinderen hoe het huishoudbudget zal worden besteed. Mayke Kromhout 
(2000) heeft in 1995 e.v. onderzoek verricht naar bestaansverwervingstrate-
gieën onder vrouwen in relatie tot hun huishouden. Zij behandelt in deze 
studie meerdere soorten huishoudens en spreekt over een female managed-
huishouden wanneer man en vrouw getrouwd zijn c.q. samenwonen en de 
vrouw de belangrijkste bijdrage levert aan het inkomen. Eén van haar con-
clusies is dat in dit type huishouden mannen en vrouwen het meeste overleg 
voeren en dat een bijdrage aan het inkomen een evenwichtige verdeling van 
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de macht tot gevolg heeft. Dit geldt volgens de onderzoekster zowel voor 
Creoolse als Hindostaanse huishoudens (ibid.: 212).  
Hoewel Lucia zichzelf een ‘volgzaam Surinaams vrouwtje’ noemt, is het niet 
aannemelijk dat deze volgzaamheid betrekking heeft op een onevenwichtige 
machtsbalans tussen de partners. De vertelster heeft immers een belangrijk 
deel van haar huwelijk betaalde arbeid verricht en daarmee een aanzienlijke 
bijdrage geleverd aan het huishoudinkomen. Bovendien spreekt ze haar echt-
genoot aan op zijn verantwoordelijkheden, hetgeen onder andere wijst op 
een relatie waarbij de partners gelijkwaardig met elkaar omgaan. De geuite 
volgzaamheid heeft waarschijnlijk betrekking op de (aanvankelijk) kritiekloze 
wijze waarop Lucia haar echtgenoot volgt bij migratie en remigratie.  
In de volgende fragmenten spreekt Lucia over de verdeling van het huis-
houdbudget en het moment waarop ze ontdekt dat haar echtgenoot rekenin-
gen niet heeft betaald. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
120 Tijdens mijn tweede verblijf in Suriname - van 2005-2008 - heb ik aanzienlijk minder van deze organi-
satie vernomen. 
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hebben bijgedragen aan continuering van de familiebanden en de weg terug 
opengehouden. Vooral de armenaarsstrategie speelt hierin een belangrijke 
rol. Omdat deze strategie bijdraagt aan de realisering van collectieve en lange 
termijndoelen, die door veel Afro-Surinaamse vrouwen in de vestigingsdia-
spora wordt nagestreefd. Belangrijk is wel dat Afro-Surinaamse mannen deel 
zijn gaan uitmaken van een functionerend huishouden en zich gedurende de 
jeugd van de kinderen lijken te conformeren aan de armenaarsstrategie. 
 
Strategieën 
In de narratieve dimensie van het levensverhaal, waarin de feiten en ervarin-
gen zich op een specifieke wijze verhouden tot de dominante representaties 
van vrouwelijkheid, liggen de accenten op overleven. Deze betekenis van 
vrouwelijkheid komt onder meer tot uitdrukking door Lucia’s strategieën. 
Wanneer Lucia in Nederland stopt met betaalde arbeid en tegen haar cheffin 
zegt: ‘(…) Je mag het zeggen, want ik weet één ding: ik ga terug naar mijn 
land. De tijd dat jullie mij salaris moesten geven, hebben jullie volbracht. 
Mijn kinderen zijn zover dat ik nu kan gaan.’ Hier geeft ze feitelijk uitdruk-
king aan haar overleven. 
Fictionalisering van het zelf komt in dit verhaal tot uiting in de sleutelzin: ‘Ik 
ben je rug’. Met deze uitspraak benadrukt de verteller haar behulpzaamheid 
in de publieke sfeer. Lucia’s behulpzaamheid in de privésfeer komt vooral tot 
uitdrukking in de aandacht voor remittances en de consensusbesluitvorming 
die hierbij worden nagestreefd. 
Uit meerdere fragmenten vernemen we welke dominante voorstellingen 
Lucia heeft van de herkomstdiaspora. Zo wordt Suriname onder andere 
voorgesteld als een grootfamilie, waar iedereen voor elkaar zorgt. Lucia’s rol 
hierin kenmerkt zich door het verstrekken van materiële hulp aan familie, 
haar hulp aan de gemeenschap is problemen oplossen en de ‘dominee leren 
dominee te zijn’. Wanneer haar diasporaverlangens op een dag gaan over-
heersen, ontstaat er de definitieve breuk met de vestigingsdiaspora. Opmer-
kelijk in dit verhaal is dat Lucia’s voorstellingen en verlangens van de her-
komstdiaspora worden omgezet in strategieën. In andere woorden, het han-
delen van de verteller in de vestigingsdiaspora verwijst naar belangrijke bete-
kenissen van vrouwelijkheid in de herkomstdiaspora. Omdat in haar strate-
gieën betekenissen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid en persoonlijke 
strevingen samenkomen, mag een verbinding met de sociale en persoonlijke 
realiteit van de verteller worden verondersteld. In de sociale realiteit domine-
ren bondgenoten en beschermelingen in de vorm van agreements en consen-
sus, in de persoonlijke realiteit domineert het nastreven van collectieve en 
lange termijndoelen door het sturen van remittances.  
Haar volgzaamheid heeft lange tijd in het teken gestaan van de huwelijks-
voorstelling van de herkomstdiaspora, samen met haar goede wil het huwe-
lijk te redden. Hoewel haar echtgenoot ‘de kat in het donker knijpt’ neemt 
Lucia hier geen aanstoot aan. Een treffend voorbeeld van culturele transfe-
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rentie: in de vestigingsdiaspora tolereert de echtgenote een ‘buitenvrouw’ 
met het doel het huwelijk te verlengen en de collectieve doelen (familieban-
den) en de lange termijndoelen (opleiding dochter) te realiseren. Ook na de 
ruzie in Suriname zien we hoe de omgeving druk op Lucia blijft uitoefenen. 
Hoewel het geen gebruik is in de Afro-Surinaamse gemeenschap, zien we 
Lucia zich inspannen het huwelijk te redden. Haar moeder biedt uiteindelijk 
uitkomst: ‘Laat hem gaan, je bent niet met je man aan je broek geboren, je 
bent alleen op de wereld gekomen. En als het niet gaat, dan gaat het niet.’ 
Lucia blijft na de scheiding toch een beetje voor haar man zorgen door af en 
toe een tientje in zijn brievenbus te gooien. 
Identificaties met de vestigingsdiaspora zijn als gevolg van haar werkervarin-
gen overwegend functioneel en geconcentreerd rond draagvlak en macht. 
Eerder hebben we gezien dat Lucia zich weet te handhaven door bondgeno-
ten en beschermelingen te kiezen - wat wijst op verwerving van steun en 
macht. Thuis klinken meer Afro-Surinaamse normatieve identificaties door 
zoals het sparen voor Suriname en de acceptatie van een ‘buitenvrouw’. 
Emotioneel identificeert Lucia zich overwegend met de herkomstdiaspora: 
met familie, met Suriname en met haar dochter. Lucia: ‘Iedereen werkt voor 
Suriname, de kinderen werken mee en niemand is boos op niemand. Dat heb 
ik ook mijn ouders zien doen, alles wat ze mij gaven was ook van mijn 
broers.’ 
Lucia vliegt verschillende keren de Atlantische oceaan over. Koot & Rigot 
(1986) spraken indertijd dan ook terecht van Caribische circulatie, maar ook 
in recente onderzoeken komt dit nog aan de orde (o.a. Kerkhof 2000). Een 
eerste route-effect op de verteller is de ontwikkeling van persoonlijke strate-
gieën, met behulp waarvan collectieve en lange termijndoelen kunnen wor-
den gerealiseerd. Voorts hebben we gezien dat deze strategieën niet op zich-
zelf staan, maar verband staan met betekenissen van Afro-Surinaamse vrou-
welijkheid. Een tweede route-effect ben ik culturele transferentie gaan noe-
men, waarvan onder meer sprake is als ze stilzwijgend instemt wanneer haar 
echtgenoot ‘de kat in het donker knijpt’. Het hebben van een ‘buitenvrouw’ 
is een bekend Afro-Surinaams verschijnsel en Lucia staat dit waarschijnlijk 
toe in de vestigingsdiaspora omdat het haar in staat stelt de collectieve en 
lange termijndoelen te realiseren. 
 

Portret van Claudia E. 
 
6.4 Levensverhaal 
Wanneer ik Claudia spreek is ze midden vijftig. Het is een grote donkere 
dame, onmiskenbaar aanwezig, druk in de omgang. Het gesprek moet aan-
vankelijk steeds worden gestopt omdat ze buiten een sigaretje moet roken. 
Later zet ik maar een peukenschoteltje neer.  
Claudia is in het centrum van Paramaribo geboren, haar jeugdjaren liggen 
tussen de Domineestraat, de Zwartehovenbrugstraat en de Maagdenstraat. 
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Op de erven heeft ze geknikkerd, geen enkele straat is haar onbekend. Om-
dat vriendinnen na de kweekschool in Holland doorstuderen, trekt ze de 
stoute schoenen aan en schrijft een brief. Drie weken later woont ze bij haar 
tante in Bilthoven. Na het behalen van de hoofdakte op de Jan van Nas-
saukweekschool in Utrecht geeft ze les in Amsterdam en Den Haag en krijgt 
interesse voor kinderen met leerproblemen. Midden jaren zeventig gaat ze 
daarom in Leiden orthopedagogiek studeren. Iedere twee jaar bezoekt ze 
Suriname, het andere jaar viert ze vakantie in een Europees land. Ze is mid-
den veertig en aan het einde van haar studie wanneer haar moeder vreemd 
gedrag gaat vertonen. Dit vormt uiteindelijk de aanleiding terug te keren naar 
Suriname. 

Voor jezelf zorgen 

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

                                                 
121 Louiseschool, Gravenstraat, Paramaribo. 
122Algemene Middelbare School. Momenteel kunnen leerlingen in Suriname na het behalen van de mulo 
toelatingsexamen doen voor de AMS. De AMS kent drie leerjaren en het diploma geeft toelating tot de 
universiteit. 
123 Het Spanhoekterrein wordt nog steeds als naam gebruikt en kan het best gesitueerd worden op de 
hoek van de Keizerstraat en de Domineestraat, naast het Vaillantplein. Nu is er op deze plek een winkel-
centrum. 
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Ik had vriendinnen die veel meer deden dan ik, zij gingen naar Colakreek.124 
Ik ben eigenlijk nooit op vakantie geweest, ik heb altijd dat beschermde 
sfeertje om me heen gehad. Ik moest vooral niets aan de andere kant van de 
rivier halen. 
Daarnaast was er regelmaat. Ik ging naar school, kwam thuis en maakte 
huiswerk. Ik ging pas naar een vriendin als mijn huiswerk was gemaakt. Op 
de kweekschool zaten we in een meidenklas en het was de periode dat veel 
Surinaamse kunstenaars terugkwamen. Mijn klassenleraar was een soort cory-
fee voor hen, hij wilde daarom een feestje voor die groep geven. We zouden 
dan worden uitgenodigd om kennis te maken met hun werk. De klassenoud-
ste moest alle ouders bezoeken en om toestemming vragen. Ik weet nog dat 
ze bij mij thuiskwam en aan mijn moeder vroeg of het mocht. Mijn moeder 
was pertinent, al die fakende kunstenaars wat moest daar nu gebeuren? Daarin 
waren ze strikt, het meisje moet beschermd worden en niet feesten met 
vreemde kerels. Een leuk detail, op de ochtend dat het feest zou plaatsvin-
den, vond mijn moeder het toch goed dat ik ging. Toen had ik zoiets, nu ga 
ik niet meer. 
Zoals ik zei, ik heb een prettige Surinaamse jeugd gehad. In de beginperiode 
woonden we tegenover Bruynzeel en uit bescherming wilde mijn moeder 
niet dat ik met de bus naar school ging. Samen met ouders van vier of vijf 
kinderen had ze een busje gehuurd. Na een paar dagen wilde ik niet meer - 
zo stijf naar school. Mijn moeder is van mening veranderd, waarschijnlijk 
omdat ze gezien had dat ik onnodige dingen deed het busje te vertragen. In 
ieder geval, ik mocht met de gewone bus naar school maar kreeg de instruc-
tie niet met iedereen te praten.  
Ik krijg nog die gevoelens als ik kinderen in de zon zie lopen. Ik liep soms 
van de Louiseschool in de Gravenstraat helemaal naar Poelepantje,125 een 
flinke wandeling, maar ik vond het heerlijk. Ter hoogte van de Van ’t 
Hoogerhuysstraat was toentertijd een ouderwetse kraan met een dikke straal. 
Zalig om dat te drinken. Ook vond ik het heerlijk met het geld dat ik over-
had, onderweg zuurgoed126 te kopen bij de Chinees. Ik deed dat gewoon en 
als ik erover nadenk, kan ik het me weer niet voorstellen.  
Ook was ik ondeugend, ik zat nog op school en liep met meisjes uit de straat 
naar Kersten. Vroeger stond op de hoek van de Steenbakkerijstraat en de 
Domineestraat een woonhuis. We liepen dus iedere dag na schooltijd langs 
die woning en trokken dan aan de bel. Ik zie nog iemand achter de deur van-

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

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

Authentieke bami 

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

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

Schilderswijk 

In 1972 ben ik verhuisd naar Den Haag met enige aan en uit verhaaltjes met 
hetzelfde vriendje. Nadat ik MO-A had gedaan en studeerde voor MO-B, 
raakte ik in verwachting. Het was een zware periode: ik bracht een kind 
groot, ik werkte, ik studeerde. Mijn man en ik woonden niet samen en na een 
paar maanden ben ik gestopt met studeren. Ik haalde het net om de eenvou-
dige dingen te doen, de literatuur bestuderen kwam er niet meer van. In Am-
sterdam ben ik les gaan geven in het basisonderwijs, in Den Haag heb ik 
gesolliciteerd naar het voortgezet onderwijs. Ik weet niet meer waarom, maar 
midden in het schooljaar was er een plek op een mavo. Ik mocht Nederlands 
en Engels geven aan een mavo-3 klas. Ik was drieëntwintig en sommige leer-
lingen waren vijf jaar jonger dan ik. Het was een examenvak, ik kreeg veel 
uren ter vervanging. Later is de inspecteur nog naar me toe gekomen en 
heeft gezegd: “Wat heeft u met ze gedaan?” Het was een zwaar jaar, daarna 
heb ik toch weer de stap gemaakt naar het basisonderwijs in de Schilderswijk. 
                                                 
139 Een vriend uit militaire dienst.  
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Daar was het grootste deel van de leerlingen autochtoon, ik herinner me één 
Spaanse leerling in de klas. Toch beviel het niet, ik wilde werken met oudere 
kinderen. 
Het was 1976 toen ik solliciteerde naar een mavo-leao. Ik deed het werk met 
plezier, er is echter meer dan lesgeven. Ik had gevoelsmatig een sterke band 
met de kinderen die uitvielen of lage cijfers scoorden, vaak heb ik ook ge-
dacht er moet meer met die kinderen aan de hand zijn? Heel belangrijk is 
verder dat de leerlingen brutaler werden. Ik kon goed met ze werken, ze 
konden bij mij een potje breken. Wel was ik autoritair, ik wilde stilte in de 
klas. Ik werkte veertig minuten dan konden we tien minuten pret maken. De 
leerlingen wisten wanneer je mijn klas betrad, moest je je spullen op tafel 
leggen. Misschien denk je nu wat een vreemd gebruik, maar dat was regel in 
mijn klas. Als iedereen dan binnen was, keek ik rond en kon beginnen. Er 
was een nieuw ‘bruggertje’ niet van die regel op de hoogte, ik kom binnen en 
hoor dat ze op die regel wordt gewezen. Dan schreeuwt ze terug: “Nou en!” 
Wat een lelijkerd die mijn regels aan d’r laars lapt. In de pauze loop ik terug 
van de dependance naar het hoofdgebouw waar de conciërge me aanspreekt. 
Ik vertel het voorval waarop hij zijn schouders optrekt en zegt: “Weet je 
waarvoor je collega is uitgescholden? Kankerwijf.” Ik dacht het niet, ik dacht 
het dus echt niet.  
Ook het niveau van de kinderen ging me tegenstaan, van een les tekstverkla-
ren bleef niet meer over dan dat ze overschreven wat ik had verteld. Ik kreeg 
het gevoel dat ik die kinderen niets leerde, terwijl ik ze lief vond. Het bleven 
kinderen uit een volksbuurt die niet geënthousiasmeerd werden. Dit, samen 
met het verhaal van dat kankerwijf, was voldoende me rustig uit het onder-
wijs terug te trekken. 
 

Onverwachte zaken 
Een goede vriendin adviseerde me rechten te gaan studeren. Ik dacht, dan 
moet ik zeker kinderen verdedigen. Ik ben vanuit mijn docentschap gaan 
denken en combineerde kennisoverdracht met slecht presterende kinderen. 
Toen heb ik voor orthopedagogiek gekozen en ben op z’n alternatiefjes naar 
Leiden gegaan. Ik heb de volledige dagopleiding gevolgd en uitsluitend voor 
de leerstage dispensatie aangevraagd. Ik wilde ook niets overslaan, ik ging d’r 
helemaal voor. Ik kon de studie goed combineren met de opvoeding van 
mijn zoon, de meeste colleges werden in de ochtend gegeven. En Leiden ligt 
vlakbij Den Haag. Soms had ik ’s avonds bijlessen, zoals wiskunde en statis-
tiek, dat was een beetje weggezakt. Mijn credo was: Ik wil studeren maar 
mijn zoon hoeft er niet onder te lijden. Wanneer hij uit school kwam, kreeg 
hij aandacht met een kopje thee. Ook aan tafel en naar bed gaan, ging met 
aandacht. Hij werd ouder en ging later naar bed wat natuurlijk ten koste ging 
van mijn studeertijd. Onverwachte zaken heb ik moeten plooien hem zoveel 
mogelijk ruimte te geven van zijn jeugd te genieten. 
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Mijn studiemotivatie kwam dus voort uit mijn eigen onvrede met slecht pres-
terende kinderen. Er moest meer aan de hand zijn met deze kinderen, de 
thuissituatie, de ouders. Ik ben in 1991 of 1992 afgestudeerd en moest het 
arbeidsproces weer in. Als herintredende vrouw wilde ik niet met geestelijk 
gehandicapten werken. Tijdens onze studie hebben we gezien dat het object 
van de orthopedagogiek werd verbreed van geestelijk of lichamelijk gehandi-
capten naar problematische opvoedingssituaties. Zo kwam opvoeding en 
andere culturen het gebied van orthopedagogiek binnen. Tijdens mijn afstu-
deren heb ik veldonderzoek gedaan bij een RIAGG en gekozen voor preven-
tie. Ik wilde werken met migrantenvrouwen. Voordat ik onderzoek deed, heb 
ik eerst met Surinaamse migrantenvrouwen ontspanningoefeningen gedaan 
om ze beter te leren kennen. Daarna heb ik met Hindostaanse en Creoolse 
vrouwen van Surinaamse afkomst gesproken over hun psychosomatische 
klachten. Mijn interesse ging uit naar de invloed van deze klachten op de 
opvoeding van de kinderen. Ik was 43 jaar toen ik afstudeerde, daarna ben ik 
gewoon weer in het basisonderwijs gaan werken. Het kon me niets schelen, 
mijn studie had me geleerd anders naar kinderen te kijken. Daarna heb ik 
gesolliciteerd bij het Emancipatiebureau. Ik schreef adviezen over jeugdbe-
leid en deed kleine onderzoeken. Ik zal eerlijk zeggen, dat werk heeft me niet 
echt geraakt. Het emancipatiebedrijf van de gemeente schrijft voornamelijk 
beleidsstukken die in een lade verdwijnen. Ook presenteerde de wethouder 
met veel poespas nieuwe onderzoeken die het werk akelig ophielden. Later 
ben ik als orthopedagoog op het VBO gaan werken, juist voor de invoering 
van het VMBO. Daar deed ik orthopedagogisch onderzoek, sprak met ou-
ders, docenten en coördinatoren. Ik was er erg op mijn plaats. 

Onderbroekje 

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

                                                 
140 Bernlef, J. (1984). Hersenschimmen. Amsterdam: Querido. 
141 Ongeveer 15 eurocent. 
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Naaikransje 

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

Blikken 

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

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

Meerdere moeders 

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

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

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

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

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

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

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

‘Tante Betsy had geen eigen kinderen. Toen haar nichtje Yvonne 
vroeg of ze bij tante mocht komen inwonen met haar twee kinderen, 
had ze geen bezwaar. Tante was nog niet met pensioen. Ze steunde 
haar nichtje financieel, kocht schoolkleding voor de kinderen en als 
Yvonne naar les ging, lette tante op de kinderen. Tante deed ook de 
was voor haar nichtje, omdat Yvonne twee uren nadat ze van haar 
werk thuiskwam, weer weg moest. Tante werd ouder, de kinderen 
werden tieners en toen gebeurde het dat tante ziek werd. Ze kon 
zichzelve niet meer behelpen. “Ik ga u in een verzorgingstehuis 
plaatsen” deelde Yvonne haar tante mee. “Ik ben moe als ik van 
mijn werk kom en mijn kinderen hebben het druk met schoolwerk.” 
“Maar ik ben toch niet lastig, Yvonne? Met mijn pensioen wordt de 
thuiszorg betaald. Mag ik in mijn eigen omgeving blijven?” Yvonne 
luisterde niet naar tante. Yvonne klaagde hierover bij een vriendin. 
“Ze kan niet meer helpen in huis, dus moet ze weg.”Haar vriendin 
keek haar aan en zei: “Tante heeft zoveel voor je gedaan. Nu is ze 
ziek, heb je haar niet meer nodig. Te patu boro, no trowe en. Prani 
bromki na ini. Als er gaten komen in je pot, gooi hem niet weg, maar 
plant er een bloem in. Als mensen die zich voor je hebben ingezet 
oud zijn geworden, stop ze niet weg, maar geef ze een goede oude 
dag.’ (dWT, 4 augustus 2005: A5). 
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Sterke gevoelens van reciprociteit en familiesolidariteit brengen Claudia tijde-
lijk terug naar Suriname. Claudia ervaart het als haar plicht de zorg voor haar 
moeder te organiseren en tante Lies ervan te ontheffen. We zien de rollen 
tussen dochter, moeder en ‘verwanten van moederszijde’ in de loop der tijd 
omdraaien zonder dat de familiesolidariteit daaronder leidt. Omdat de ver-
zorging van moeder tante Lies te machtig is, wordt gekozen voor een bejaar-
dentehuis - waarschijnlijk het laatste redmiddel. De kracht van het netwerk 
heeft er immers altijd voor gezorgd dat de leden zonder hulp van buitenaf 
konden overleven. Daarom zien we Claudia ook een vinger aan de pols hou-
den; de directie wordt benaderd wanneer de zorg niet aan de verwachtingen 
voldoet. Toch is Claudia niet tevreden. Haar moeder heeft haar nodig en het 
familienetwerk heeft als gevolg van ouderdom aan kracht ingeboet. Claudia: 
‘Men zegt wel, niemand laat zijn eigen kind alleen, maar je moeder laat je om 
die reden ook niet alleen. Ik vond dat ik een vinger aan de pols moest hou-
den. Tante Lies werd woedend op het verzorgingshuis, daar kom je alleen 
niet verder mee. Je moet praten, manoeuvreren en onderhandelen.’ Claudia 
besluit naar Suriname terug te keren wanneer haar moeder verwaarloosd 
dreigt te worden en tante Lies het tehuis niet op hun wanbeleid durft aan te 
spreken. Ze komt daarmee niet alleen naar Suriname voor haar moeder, ze 
bevestigt ook de familiesolidariteit. 
 
Blokkades in ontwikkeling  

Tijdens mijn onderzoek in Suriname heeft mij verbaasd hoe groot de tegen-
stelling is tussen het belang dat Afro-Surinaamse moeders hechten aan on-
derwijs en het percentage zittenblijvers of drop-outs onder Creoolse kinde-
ren. Regelmatig waren de schoolprestaties van de kinderen van de vertellers 
onderwerp van gesprek. Sommigen vertellers controleerden dagelijks het 
huiswerk van hun kroost. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij enige frag-
menten uit dit levensverhaal waaruit de interesse van de verteller blijkt voor 
slecht presterende kinderen. Ik tracht deze zogenoemde ‘blokkades in ont-
wikkeling’ in verband te brengen met Afro-Surinaamse vrouwelijkheid en 
met betrokkenheden en identificaties met diaspora. 
 
Met haar interesse voor leerprestatievraagstukken verwijst de verteller naar 
een aanzienlijk probleem in de Surinaamse samenleving. Suriname kampt al 
decennialang met een uitzonderlijk hoog uitvalpercentage onder schoolgaan-
de kinderen. Betrouwbare cijfers tussen etniciteit en uitvallers ontbreken, wel 
zijn de uitvalpercentages in bepaalde wijken van Paramaribo vergeleken met 
andere wijken. Meerdere onderzoekers (Ringeling & Lagerweij 1995; Van 
den Berg 2001; Ringeling 2001) signaleren een relatie tussen het wonen in 
volkswijken en het uitvalpercentage onder leerplichtige kinderen. Ook onder 
scholieren in het binnenland is sprake van een hoog uitvalpercentage door 
onder meer de Binnenlandse Oorlog (Guicherit 2002; De Vries 2005).  
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Van den Berg (2001) verricht op verzoek van de Stichting Arbeidsmobilisatie 
en Ontwikkeling (SAO) bij aanvang van het huidige decennium in Paramari-
bo een diepgaand onderzoek onder een groep voortijdige schoolverlaters. 
Voorafgaand aan dit onderzoek vermeldt hij een aantal opmerkelijke zaken: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                 
148 Een voorbeeld van een reisverhaal van een slaaf uit 1834: ‘Mijn naam is Abu Bakr Sadiqua; ik ben 
geboren in Timbuktu en opgegroeid in Jenne. Ik kreeg Qur ‘aanonderwijs in het land van de Gounah, 
waar veel onderwijzers voor jonge kinderen zijn. Mijn vaders naam is Kara Moussa Sharif. Sommige 
inwoners van Gounah zagen zich genoodzaakt naar Gong te vluchten, die bewuste dag hebben zij mij tot 
gevangene gemaakt. Onmiddellijk nadat ik gevangen was genomen, ontkleedden zij mij, bonden mij aan 
een touw, en gaven me een zware vracht te dragen, en leidden me naar het land van de Buntocou. Van 
daaruit naar de stad Cumasy, waar koning van Shanti regeerde; zijn naam is Ashai - en van daaruit naar 
Assicuma - en van daar naar Agimaca, het land van de Fanti’s - en van daaruit naar de stad Dago aan de 
kust. Daar hebben zij mij aan de christenen in die stad verkocht, we hebben drie maanden op zee doorge-
bracht voordat we in … aankwamen waar de slavernij een aanvang nam. Ik heb het aan niemand anders te 
danken dan aan hen die mij hier hebben gebracht. (Quick, A.H. (z.j.). ‘Deeper Roots, Muslims in the 
Americas and the Caribbean from before Columbus to the present’. (dWT, 29 juni 2005:A5).  
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De interesse van Claudia verwijst naar een belangrijk maatschappelijk en 
cultureel verschijnsel in Suriname. We hebben gelezen dat veel voormalige 
koloniën schoolsystemen hebben die niet of onvoldoende aansluiten bij de 
behoefte van de (beroeps)bevolking. Voor het Afro-Surinaamse bevolkings-
deel komt daar bij dat onderdrukking en vernedering mentale sporen hebben 
achtergelaten. Hiernaar verwijst - naar mijn idee - het woord gevoelsmatig in 
Claudia’s zin: ‘Ik had gevoelsmatig een sterke band met de kinderen die uit-
vielen (…)’. Volgens Wijngaarde staat de bovenmatige aandacht van veel 
Afro-Surinamers voor de schoolprestaties van hun kinderen dan ook in ver-
band met de collectieve angst voor onderdrukking. 
Met haar studie orthopedagogiek overschrijdt Claudia meerdere grenzen. Op 
persoonlijk niveau geeft zij invulling aan ‘het gevoel dat met kinderen die 
minder presteren meer aan de hand moet zijn’. Op collectief niveau over-
schrijdt zij de angst voor onderdrukking en wil een bijdrage leveren aan het 
slechten van belemmeringen die deze angst veroorzaken. De motivatie terug 
te keren naar Suriname staat daarmee voor een belangrijk deel in het teken 
van herstel: herstel van familiesolidariteit en een bijdrage leveren aan het 
voorkomen of verminderen van de angst voor onderdrukking die veel Afro-
Surinamers in hun ontwikkeling belemmert.149 
 
Herstel 
In de narratieve dimensie van dit levensverhaal waarin feiten en ervaringen 
zich op een specifieke wijze verhouden tot de dominante representaties van 
vrouwelijkheid ligt het accent op herstel. Deze betekenis van vrouwelijkheid 
vervlecht de vertelster door de zorg voor haar moeder en familienetwerk te 
combineren met haar kennis van het leerprestatievraagstuk. Claudia: ’Verder 
weet ik dat ik hier aan het onderwijzen van de opvoedingssituatie een be-
hoorlijke bijdrage kan leveren. Iedere dag zie ik dingen waarvan ik zeg, dat 
kun je die kinderen niet aan doen. Daarom heb ik ook een brief geschreven 
naar de universiteit.’ 
Fictionalisering van het zelf in de narratieve identiteit treffen we aan in sleu-
telzinnen rond het begrip slecht-presterende kinderen. Claudia’s sleutelzin: 
‘Ik had gevoelsmatig een sterke band met de kinderen die uitvielen’ wordt 
geformuleerd in een periode dat ze inziet dat lesgeven haar niet langer bevalt. 
Tevens is hier sprake van een connotatiesysteem. De keyphrase die het levens-
verhaal doorkruist staat in verband met de persoonlijke realiteit van de ver-
teller èn een collectieve realiteit, zoals ook Wijngaarde stelt. 
                                                 
149 In veel onderzoeksliteratuur wordt het volgen van onderwijs beschreven als hèt middel voor sociale 
promotie (zie o.a. Liem 2000). Onvoldoende komt echter aan de orde dat afgebroken of niet-afgeronde 
opleidingen onder Afro-Surinamers kan wijzen op de collectieve angst voor onderdrukking. In andere 
woorden, het verkrijgen van de status van drop-out kan wijzen op een geuzenoverwinning: het systeem 
getrotseerd en onderdrukking voorkomen. Tevens kan deze status verwijzen naar een vorm van maat-
schappijkritiek - die haar rechtvaardiging vindt in de gedachte dat voormalige koloniën over onderwijssys-
temen beschikken die niet of onvoldoende aansluiten bij de behoefte van de bevolking (vgl. Wekker 
1994). 
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Uit meerdere fragmenten vernemen we welke voorstellingen Claudia heeft 
van Suriname. Ze is opgevoed in een netwerk van vrouwen dat haar niet 
alleen beschermt, het netwerk bood ieder lid overlevingskansen. Op latere 
leeftijd - wanneer haar moeder vreemd gedrag vertoont - neemt Claudia de 
zorg op zich en herstelt daarmee de kracht van het netwerk. Suriname wordt 
voorgesteld als een matrifocaal netwerk waarachter een bijzondere familieso-
lidariteit schuilgaat. We hebben gelezen dat Claudia wanneer ze heeft beslo-
ten te remigreren, Suriname ervaart als een ontwikkelingsland waar nog za-
ken met kinderen gebeuren die haar goedkeuring niet krijgen. Claudia: ’We 
zijn samen naar een projectevaluatie gegaan, dan zie je pas echt dat je in een 
ontwikkelingsland bent. Ook zag ik met welke mensen ik moest werken. En 
als je naar Suriname komt, moet je heel voorzichtig zijn. Je moet niet denken, 
ik doe het voor dan zullen ze me wel nadoen.’ Het Surinaamse schoolsys-
teem wordt hier voorgesteld als verouderd en moet voor wat betreft het 
leerprestatievraagstuk veel kennis ontberen. Ook ontdekten we achter dit 
vraagstuk ontwikkelingsblokkades die in verband gebracht kunnen worden 
met maatschappelijke en culturele verschijnselen. Haar verlangens vertelt 
Claudia tijdens een sollicitatiegesprek: ‘Het was geen echt sollicitatiegesprek 
en na ruim een uur geeft ze me een positief advies. Maar ik was nog niet zo 
ver, ik had in Nederland nog zaken te regelen. Mijn grootste punt in het 
gesprek was, ik wilde voor mijn moeder zorgen.’ Later zegt ze: ‘Je zou kun-
nen zeggen, nu is het mijn moeder en daarna is het mijn land. Verder weet ik 
dat ik hier aan het onderwijzen van de opvoedingssituatie een behoorlijke 
bijdrage kan leveren.’ Daarmee zijn de betrokkenheden van de verteller met 
de herkomstdiaspora als gevolg van haar matrifocale opvoeding en haar ge-
voelsmatige band met slecht-presterende kinderen gericht op continuering 
van het familienetwerk tezamen met het Surinaamse leerprestatievraagstuk.     
Veel identificaties zijn aanvankelijk - als gevolg van haar verblijf in Neder-
land - functioneel en normatief van aard. Functionele identificaties worden 
zichtbaar wanneer Claudia gaat lesgeven en zich inzet leerlingen voor te be-
reiden op het eindexamen. Deze identificatie neemt af als haar gezag door de 
leerlingen wordt ondermijnd. Claudia identificeert zich verder op een emoti-
onele manier met Nederland. Niet alleen het eten van haring wijst hierop, 
ook de orgelmuziek op het Damrak: ‘Wanneer het me uitkwam, reed ik naar 
het Damrak of de Kalverstraat. Ik krijg nog een dikke strot als ik in Amster-
dam op het Damrak orgelmuziek hoor.’ Normatieve identificaties met het 
netwerk in de herkomstdiaspora nemen toe wanneer duidelijk wordt dat 
moeder verzorging nodig heeft en tante Lies haar niet langer alleen kan ver-
zorgen. 
Een belangrijk route-effect is dat deze Afro-Surinaamse vrouwen bijna alle-
maal afscheid nemen van de gevolgen van mentale onderdrukking die Wijn-
gaarde noemde, of in ieder geval de angst voor vooruitgang hebben over-
wonnen door vervolgopleidingen te volgen. Een tweede route-effect heeft 
betrekking op de familiesolidariteit van de verteller en geleid tot een krachtig 



[- 184 -] 
 

persoonlijk ingrijpen. De fysieke afstand die migratie tot gevolg had, heeft de 
verteller niet verlost van haar verantwoordelijkheden het netwerk te continu-
eren. Migratie heeft wel een grote invloed gehad op het kennisniveau van de 
verteller: Claudia heeft gestudeerd, wat haar bij terugkeer in Suriname moti-
veert een bijdrage te leveren aan een groot maatschappelijk probleem. 
 
 

Portret van Madelon K. 
 
6.6. Levensverhaal 
Madelon (1952) is geboren in een echt onderwijzersgezin. Haar vader en 
enkele zussen geven les wat een behoorlijke stempel drukt op het huishou-
den. Voor de jonge Madelon betekent het veel verhuizen omdat haar vader 
regelmatig op andere scholen lesgeeft. Haar lagere schooltijd vertraagt daar-
door enige jaren. In het bauxietstadje Moengo150 bezoekt ze de middelbare 
school en pleegt er de eerste ‘puberdaden’. Aansluitend kiest ze min of meer 
gedwongen voor verpleegkunde, haar broer was voorbestemd om arts te 
worden. Er breekt een mooie periode in haar leven aan als ze de Medische 
Zending gaat versterken. Daarna reist ze naar Nederland, bezoekt enige ho-
gescholen en huwt een Saramaccaanse man. Na hun tweede kind maken ze 
plannen voor remigratie, haar echtgenoot blijkt echter een twijfelaar. 
 
Moederskant 
‘Mijn jeugd was in één woord geweldig, ik heb een prettige en gezellige jeugd 
gehad. De laatste tijd denk ik daar vaak aan, ik weet eigenlijk niet waarom. Ik 
ben de zesde uit een gezin van acht, werd verwend door de ouderen. Ik vond 
het prettig dat veel voor mij werd gedaan. Ik ben in dit huis geboren, dit is 
ook het huis van mijn grootmoeder. Twee dagen na mijn geboorte is mijn 
biologische oma, dus de moeder van mijn moeder, overleden. Mijn oma 
hielp mijn moeder met de zorg voor de kinderen, haar overlijden viel mama 
dan ook zwaar. Het lot wilde dat in het huis hiernaast de zus van mijn 
grootmoeder woonde, die heeft gewoon de kleinste kinderen meegenomen. 
Zo herstelde mijn moeder van de bevalling. Ik ben na de bevalling bij mijn 
moeder gebleven, ik slingerde tussen dit huis en het huis hiernaast. Een spe-
ling van het lot was dat in deze buurt veel familie van mijn moeder woonde, 
en vroeger stonden rond de erven geen schuttingen. Dus wanneer we de 
straat overstaken naar links of naar rechts, waren we overal welkom. Nog 
steeds wonen in deze buurt veel tantes: één aan de overkant en één aan het 

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

Clockhouse 
Mijn lagere schooltijd is een heel apart verhaal. Mijn vader reisde als onder-
wijzer naar verschillende districten, de kleinste kinderen moesten altijd mee. 
Ik ben als kleuter begonnen op de Wanicaschool152 en heb er tot de eerste of 
tweede klas opgezeten. Daarna zijn we verhuisd naar Mariënburg153 waar 

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

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

                                                 
162 Saramaccaans dorp. 
163 Een Saramaccaans dorp in het Boven Surinamegebied. Het is een christelijk dorp dat beschikt over een 
medische post en een voetbalveld dat tevens dienst doet als landingsbaan. Ladouani is samen met Gunsi, 
Pikin Slee en Botopasi gevestigd rond de Ferulasisstroomversnelling. 
164 Het directe dorpsbestuur is in handen van de kapitein (ook kabiteni), bijgestaan door mannelijke en 
vrouwelijke basja’s. De kapitein is degene tot wie een vreemdeling zich wendt bij een bezoek aan het 
dorp. 
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je soep of wat je wordt voorgeschoteld. Er wordt gebabbeld en ondertussen 
wordt je hangmat gespannen. Je werkplaats wordt netjes aangeveegd en de 
volgende morgen vertrek je naar een ander dorp. Dat zijn ervaringen die ik 
nooit had willen missen. Na Botopasi heb ik nog op een andere post gezeten. 
Een collega was er verdronken, toen hebben ze mij gevraagd of ik die post 
wilde overnemen. Ik heb er een tijdje gewoond en merkte dat ik het stadsle-
ven ontwend was. Het kenmerkende aan het werken in het binnenland is dat 
je een riant salaris hebt. Niet dat je meer krijgt dan anderen, maar je kunt het 
niet uitgeven. Ik kreeg vijftig gulden in de maand, maar iedere twee weken 
kwam de boot met vlees en brood. Ook werden mijn brieven met het vlieg-
tuig gebracht, of mijn ouders stuurden een pakje. Ik gaf dus mijn salaris niet 
uit, maar het geld kwam wel op mijn bankrekening.  
Ik woonde nog in Botopasi toen ik de kapitein regelmatig zag lopen met een 
meisje van een jaar of negen. Hij liep vaak voorbij, sjouwde altijd met dat 
kind. Ik vroeg hem waarom hij dat deed, waarom ze niet naar school ging? 
Hij vertelde dat haar moeder was overleden. Daarop heb ik gezegd dat hij 
haar best aan mij mocht geven. Hij kwam gelijk haar kleren brengen. Toen 
had ik een dochter. Ze is twee jaar bij me geweest, ik zie haar nog regelmatig. 
Een ander voorbeeld is dat we de mensen aan het einde van een werkdag 
leerden hoe je gezond voor je baby kunt koken. Dan maakten we pindarijst 
en iedereen kwam eromheen zitten. Er werd gekookt en iedereen proefde 
mee. Daarna werd de afwas verzameld, je doet je lendendoek om en stapt het 
trapje af het water in. Dat was prachtig want Botopasi ligt op een heuvel. Je 
wast af, spoelt je kleren en gaat naderhand lekker douchen. Op een rots rust 
je uit. Ik weet nog dat ik om me heen keek en dacht, dit is allemaal van mij!  
 
Weggooimaatschappij 

Uiteindelijk ben ik vertrokken, ik moest naar Brownsberg165 en had toen een 
vriendje waarmee het aan en uit was. Toen het echt uit was, ben ik vertrok-
ken uit Suriname omdat ik anders niet los zou komen van die situatie. Die 
ervaring was best pijnlijk. Mijn broer woonde al in Nederland, hij heeft me 
opgevangen. Het was 1975, precies na de onafhankelijkheid. Ik heb een rot-
tige eerste periode gehad in Nederland. Je kent de cultuur en de mensen niet, 
je verstaat ze in het begin ook slecht. Uiteindelijk heeft mijn broer me ge-
vraagd waarom ik niet ging studeren? Na enige ziekenhuizen ben ik de ka-
deropleiding gaan volgen. Als je wilt studeren is Nederland een paradijs. Ik 
heb mijn man in die tijd ontmoet, niet lang daarna raakte ik zwanger. Aan-
vankelijk wilden we na onze studie terug, maar toen raakte ik zwanger van 
onze tweede. We hebben 25 jaar in Nederland gewoond, eerst in Rotterdam 
later in Hoorn. 
Ik kon moeilijk wennen aan die weggooimaatschappij. In Suriname gingen 
we zorgzaam om met medicijn-bekertjes, in Nederland werd alles na gebruik 

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

                                                 
166 Saramaccaners woonachtig in Paramaribo of Nederland. 
167 Grote lendendoek of schouderdoek. 
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Borstgroei 

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

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

Gezicht 

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

                                                 
170 Ghee (ook ghie) wordt gemaakt door de room van gekookte melk langer te koken. Het vet dat hier-
door vrijkomt wordt ghee genoemd of geklaarde boter. Ghee wordt bij lijkverbrandingen gebruikt om het 
vuur te bevorderen. Het besprenkelen van ghee over de overledene wordt zowel door de priester als de 
naaste familie gedaan. Ghee wordt ook gebruikt als grondstof voor persad (een lekkernij bestaande uit 
onder meer kokos en suiker). Verder wordt ghee bij tempeldiensten gebruikt, maar dan in een hawan 
koent (aluminium bakje) dat door de priester wordt aangestoken. 
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een advertentie voor een docent verpleegkunde in Suriname. Ik bel het 
nummer uit de advertentie en ik heb een kort gesprek met een allervriende-
lijkste dame. Uiteindelijk vraagt ze: “Bent u serieus?” Ik was heel serieus en 
moest voor een sollicitatiegesprek reizen naar Rotterdam. Een half jaar later 
ben ik met mijn kinderen in Suriname. Ik ben in 1991 gekomen.  
Bij aankomst trof ik een demente moeder aan, dat was heel pijnlijk. Ze heeft 
me nooit meer herkend. Ik heb zes maanden voor haar gezorgd, daarna is ze 
overleden. Ik ben achteraf blij dat ik die laatste maanden voor haar heb ge-
zorgd. Ik heb eerst aan de Rust en Vredestraat gewoond, later ben ik alsnog 
thuis gaan wonen. Er was voldoende ruimte want mijn ouders woonden nog 
in het ouderlijk huis. Mijn moeder is in juni overleden, mijn man zou in fe-
bruari remigreren. Maar in december overlijdt plotseling zijn moeder, hij had 
zich juist voorgenomen haar te verzorgen. Hij was er kapot van en wilde van 
remigratie afzien, uiteindelijk is hij toch gekomen.  
We huurden in de Stoelmanstraat een woning en woonden er gezellig. Mijn 
man heeft het precies een jaar volgehouden, dat wist hij trouwens al op de 
heenvlucht. Intussen had ik in Nederland alles opgezegd, zelfs mijn pensioen 
afgekocht om hier een bestaan op te bouwen. Toen duidelijk was dat mijn 
echtgenoot terug wilde, vond ik dat de vrouw haar man moest volgen. In 
1993 ben ik als eerste naar Nederland gegaan en in Hoorn opgevangen door 
een vriendin. Ik zou makkelijk een baan vinden in de verpleging. Later ben ik 
bij mijn broer in Rotterdam gaan wonen. Uiteindelijk heb ik een huis gere-
geld en ben verpleegkunde gaan studeren aan de lerarenopleiding. Na enkele 
jaren zonder uitzicht op terugkeer, heb ik mijn diepste gevoelens aan mijn 
echtgenoot verteld. Onze wegen zouden scheiden, daar kwam het op neer. Ik 
had gezien wat er met mijn moeder was gebeurd en mijn vader was een vitale 
man tot mijn moeder overleed.  
Ik ben met de kinderen vijf jaar geleden gekomen, het was een groot offer 
maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. De kinderen hebben de laatste jaren 
heel bewust met opa geleefd, hij kwam altijd gezellige dingen doen. Opa liep 
iedere dag beide huizen in en uit en paste op als ik een avond met vriendin-
nen uitging. Opa was zeer vitaal, zette zelfs ‘politieke bomen’ op met de 
jongens. Ik ben zeer gelukkig dat ze hem heel bewust hebben meegemaakt.  
 
Keuze 

Twee jaar geleden kwam hun vader naar Suriname, hij mocht bij ons logeren. 
Zijn broertje was overleden, hij begeleidde het lijk. Dat is trouwens een Sa-
ramaccaans gebruik, een dode moet altijd begeleid worden. Tijdens zijn ver-
blijf hebben we ervoor gezorgd dat hij bij ons kon rouwen. Hij was net ver-
trokken toen ik een klap in mijn gezicht kreeg, de kinderen wilden bij papa 
wonen, ze wilden weg. Ik heb gezegd dat ik tijd nodig had om dat te verwer-
ken. Gelukkig hebben ze een goede vader die ik volledig vertrouw. Het initia-
tief voor het vertrek lag bij de oudste, maar de jongste wilde niet achterblij-
ven. We hebben afspraken gemaakt, nu wonen ze anderhalf jaar bij papa. Ik 
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vind het belangrijk dat ze niet de dupe worden van mijn keuze. Ik heb over-
wogen de kinderen achterna te reizen, maar ben blij dat ik dat niet heb ge-
daan. Mijn vader is vier maanden geleden overleden, ik was erbij en heb alles 
kunnen doen. Hij is negentig geworden en gelukkig heb ik zijn laatste fase 
heel bewust meegemaakt. 
Ik heb een ontzettend leuke baan, ik ben hoofd van een afdeling en doe het 
werk met hart en ziel. Ik twijfel nog steeds of ik dit niet moet verruilen voor 
Nederland om het gezin bij elkaar te houden. Mijn jongens zijn zestien en 
bijna vijftien, als ik voor dat doel naar Nederland ga zijn drie van de vier 
mensen gelukkig. Ze hebben gezegd dat het goed was bij opa. Ik ben blij dat 
we de laatste jaren opa’s verjaardag uitgebreid hebben gevierd. De laatste 
verjaardagen mis ik wel mijn kinderen, iedereen vraagt ook naar ze [huilt]. 
Ook waren ze niet bij opa’s laatste moment, ik moest vooral de hartelijke 
groeten doen. Dat zijn de mindere kanten van de balans, verder sta ik nog 
steeds achter mijn besluit. 
 
Kostuum 
Ik bracht mijn vader voor onderzoek naar het ziekenhuis, hij is uiteindelijk 
aan een infectie overleden. Mijn vader heeft heel bewust zijn laatste dagen 
meegemaakt, ik had het vreselijk gevonden als ik dat had moeten missen. In 
zijn laatste uren heeft hij ook bewust gevraagd naar zijn oudste dochter, hij 
wilde wat dingen met haar bespreken. Over zijn dood en zijn laatste reis zei 
hij: “Ik ben 90 jaar… and everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.” 
Eerder had hij me gezegd, als ik dood ga moet je in die kast kijken. Hij had 
op een speciale plaats een kostuum gehangen waarin hij begraven wilde wor-
den. Ik heb die plaats nooit gezien, alles lag klaar. Hij zei: “De zusters en 
broeders in dit ziekenhuis zijn erg lief, maar ik ben me aan het voorbereiden 
op een grote reis. Vraag of ze die slangetjes uit mijn neus willen halen.” Ik 
heb met een arts deze wens van vader besproken. Uiteindelijk was belangrijk 
wat papa wilde. Hij heeft ons allemaal nog een kans gegeven met hem te 
praten. Ook heeft hij met de kleinkinderen gesproken, soms via de telefoon. 
Opa wenste iedereen vaarwel, we moesten vooral goed op elkaar passen. 
Tegen iedereen zei hij: “Je weet wat opa altijd heeft gezegd: Doe je best en 
God doet de rest.” Toen zijn moment aanbrak, belde ik direct de anderen. 
We hebben met zijn negenen om het bed gestaan. Hij vroeg ons een tekst te 
lezen. We hebben die regel voor regel gelezen. Eén belangrijke zin is me 
bijgebleven: Want bij U Heer kan ik veilig wonen. Ook hebben we nog fami-
lieliederen gezongen. Vader heeft niets meer gezegd, hij heeft zijn ogen dicht 
gedaan en is vertrokken. 
Ik leef hier bewuster en ga anders om met het leven. Hier wordt meer ge-
leefd met de angst kwijt te raken wat je verworven hebt, in Holland was ik 
daar minder alert op. Ik ben in mijn korte tijd hier ook nieuwe vriendschap-
pen aangegaan, na 25 jaar ben je al je vrienden kwijt. De eerste tijd is daarom 
ontzettend eenzaam, ik vind het leuk als mensen komen babbelen. Als de 
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buurjongen van zestien me twee dagen niet ziet, komt hij vragen hoe het 
gaat. Of hij zegt me, dat ik het huis ben uitgegaan met de televisie nog aan. 
Ik vind dat heerlijk. Daarnaast kunnen we ook weken geen contact hebben. 

Taartjes 

Over vijf jaar heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik maak dan 
feesttaarten en gebak. Ik hoop dat mijn huis dan verbouwd is tot een zaakje 
waar je taartjes kunt eten. Ik wil dan minder gaan werken en mijn droom 
realiseren. Gewoon een chique theehuisje runnen. Morgen zwaaien een aan-
tal studenten af, ze hebben hun stage goed afgerond. Daarom bak ik straks 
een taart voor ze. Ze kwamen vandaag al bij me en begonnen over die taart, 
maar morgen is het pas hun laatste dag. Ik heb ze beloofd op die dag hun 
inspanningen te belonen. Deze dingen, maar ook andere, maken dat ik met 
volle teugen geniet van het leven in Suriname.’  
 
6.7 Thema’s 

Madelon is verpleegkundige als ze in 1975 vertrekt naar Nederland om af-
stand te nemen van een ‘knipperlichtrelatie’. In Suriname heeft zij dan op 
meerdere plaatsen gewoond door de districtsjaren van haar vader en haar 
detacheringen bij Medische Zending. In Nederland maakt ze aanvankelijk 
een moeilijke periode door. Aansluitend trouwt ze en met de geboorte van 
haar tweede kind beginnen de terugkeerplannen. Hoewel alle vrouwen in 
deze studie bijzondere verhalen vertellen, heeft het verhaal van Madelon 
grote indruk op mij gemaakt. Zij voelde zich een binnenlandse vrouw, wat 
opmerkelijk is voor een Afro-Surinaamse dame uit de hoofdstad. Verder 
brengt zij met veel strijd haar kinderen groot op een kruispunt van drie cul-
turen: de Saamaka, de Afro-Surinaamse en de Nederlandse cultuur. Deze 
‘meerzijdige verwantschap’ alsmede de invullingen aan het Afro-Surinaamse 
moederschap in de vestigingsdiaspora bepalen de strijd van deze verteller. 
We zullen zien dat Madelon keuzes moet maken om haar eigen verlangens 
niet te veronachtzamen en haar verantwoordelijkheden na te komen. 
 

Binnenland 
Juist wanneer Madelon haar opleiding heeft afgerond, zoekt Medische Zen-
ding verpleegkundigen die avontuurlijk zijn ingesteld. Er worden zelfstandige 
professionals gevraagd omdat het grootste deel van de medische posten in 
het Surinaamse binnenland alleen worden bemand. Madelon typeert deze 
periode in haar leven als leerrijk, daarom behandel ik na het fragment de 
geschiedenis van Medische Zending. Aansluitend zal worden stilgestaan bij 
de betekenis van deze periode voor de verteller. Madelon:  
 

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

 
De aanvang van Medische Zending der Evangelische Broedergemeente in 
Suriname wordt gesteld met de komst van broeder Franz Reynier in 1740 
naar Paramaribo. Franz Reynier was de eerste zendingsarts der Evangelische 
Broedergemeente en gaf daarmee leiding aan het zendingswerk. Het eerste 
zendingsziekenhuis stamt uit 1788 en werd gebouwd te Sommelsdijk nabij de 
samenvloeiing van de Commewijne en de Cottica. Het zou echter tot hal-
verwege de 20e eeuw duren voordat het medisch handelen enige omvang 
kreeg. In 1919 werd te Botopasi een eenvoudige polikliniek opgezet, even-
eens stichtte in 1919 de horlogemaker Zangern aan de Boven Suriname te 
Granman Staalkondre een ziekenhuisje waar patiënten in hangmatten kon-
den slapen. In 1935 startte zr. Nelly de Borst een verpleegkundige praktijk te 
Ganzee, waar een inheemse haar assisteerde. Patiënten werden door haar 
opgenomen in een klein hospitaal dat in 1937 in gebruik werd genomen. Zr. 
de Borst wordt als grondlegger beschouwd van de georganiseerde Medische 
Zending in Suriname. 
De eerste arts die belast was met de verzorging van binnenlandbewoners was 
P.A. de Groot die het werk van zr. de Borst overnam. Met de komst van 
deze geneeskundige in 1946 werd de basis gelegd voor de medische zorg 
zoals die nu nog in het binnenland wordt verstrekt. De Groot maakte een 
plan voor de medische verzorging voor het hele binnenland, en adviseerde 
tevens het hospitaal te Ganzee te verplaatsen naar Kabel. Hiermee werd 
ingestemd en het ziekenhuis werd als zendingsproject van het Zeister Zen-
dingsgenootschap in 1947 geopend. Bovendien werd in dit plan opgenomen 
gezondheidswerkers uit het binnenland op te leiden. Te Kabel werd een 
centrale medische post ingericht waar continue een arts verbleef. In de om-
geving werden hulpposten opgezet die bemand werden door getrainde niet-
medici. Op 26 april 1956 werd het Johannes Zendingshospitaal te Stoelman-
seiland in gebruik genomen. Bij de opening telde dit hospitaal 18 bedden, 
maar nog hetzelfde jaar werd het aantal uitgebreid naar 55 bedden. 
 
In 1960 vestigt de zendingsarts Miep Dekker zich te Botopasi aan de Boven 
Suriname, maar verhuist een jaar later naar Ladouani waar ze de leiding krijgt 
over een polikliniek met een ziekenzaal. Niet lang daarna wordt de polikli-
niek verplaatst van Botopasi naar Debike. Met het vollopen van het Brokop-
ondostuwmeer door de bouw van de Afobakadam moest in december 1963 
het Prinses Juliana Zendingshospitaal te Kabel worden gesloten. Ter vervan-
ging is een nieuw zendingshospitaal gebouwd te Djumu dat in 1962 wordt 
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ingewijd. In 1964 vindt de inwijding plaats van het Medisch Centrum der 
EBGS te Brownsberg, welke een polikliniek heeft en een ziekenzaal met 12 
bedden. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw worden ook op 
andere plaatsen poliklinieken met een vaste bedbezetting geopend. Vanuit 
een professionaliseringsgedachte werd in 1974 de Stichting Medische Zen-
ding der Evangelische Broedergemeente in Suriname (Medizebs) opgericht 
met een aparte organisatie voor de uitvoering van het medische werk in het 
verzorgingsgebied der EBGS. Het beheer van de werkzaamheden werd in 
handen gegeven van de directie van het Diaconessenhuis. Voorts sloot de 
Pater Ahlbrinck Stichting in 1976 een overeenkomst met de twee voor-
noemde organisaties, waardoor de medische zorg beneden de 5e breedte-
graad volledig in handen kwam van deze drie organisaties. Ze hebben zich 
verenigd in een overkoepelende organisatie Medische Zending 
(www.medische zending.sr). 
 

Opgenomen 
Haar detacheringen in het binnenland leveren Madelon interessante ervarin-
gen op. Haar deskundigheid neemt toe door de behandelingen die ze zelf-
standig moet uitvoeren. Verder voelt ze zich opgenomen in de gemeenschap. 
Madelon: ‘Ik werd in die samenleving opgenomen toen ik mijn pangi om-
sloeg en in de rivier m’n wasje deed.’ En: ‘Daarna werd de afwas verzameld, 
je doet je lendendoek om en stapt het trapje af het water in. Dat was prachtig 
want Botopasi ligt op een heuvel. Je wast af, spoelt je kleren en gaat nader-
hand lekker douchen. Op een rots rust je uit. Ik weet nog dat ik om me heen 
keek en dacht, dit is allemaal van mij!’ Dit besef leidt tot een belangrijke 
emotionele identificatie met de Saamaka en heeft zelfs voor een deel haar 
partnerkeuze bepaald. Madelon: ’Achteraf heb ik misschien mijn leven zo 
ingericht dat ik met een binnenlandse man ben getrouwd’. Daarom vindt zij 
het waarschijnlijk later in haar leven belangrijk dat haar kinderen kennisma-
ken met hun cultuur. Haar echtgenoot is echter een Hollandse jongen - een 
begrip dat we eerder tegenkwamen bij Lucia - en wat tot veel spanningen 
leidt binnen het huwelijk. 
Madelon keert terug naar Suriname wanneer vriendinnen haar wijzen op de 
gezondheid van haar moeder. Bij terugkomst treft ze een demente moeder 
aan. Zij tracht in Suriname met een onwillige echtgenoot een bestaan op te 
bouwen. Wanneer hij terugwil, besluit zij haar man te volgen. Dit besluit valt 
moeilijk omdat ze daarmee afstand neemt van haar eigen familie. Het ver-
baast dan ook niet dat zij enige jaren later alsnog besluit terug te keren.  
In het verhaal van Madelon zien we dat volgzaamheid en loyaliteit verschil-
lende keren om de voorrang strijden. Madelon keert terug naar Nederland 
‘omdat een vrouw haar man moet volgen’. Deze volgzaamheid vertelden 
meer Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen, vaak ingegeven door midden-
klasse opvattingen over het huwelijk en een dominante christelijke moraal. 
Het is goed mogelijk dat tijdens de beginjaren van dit huwelijk de familie-
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loyaliteit wordt onderschat en leidt tot spanningen in de relatie. Na enige 
jaren vertelt Madelon haar echtgenoot haar diepste gevoelens: ‘Onze wegen 
zouden scheiden, daar kwam het op neer. Ik had gezien wat er met mijn 
moeder was gebeurd en mijn vader was een vitale man tot mijn moeder over-
leed.’ De wens met haar kinderen bij opa te zijn, worden gedurende het hu-
welijk belangrijker dan haar volgzaamheid. Eerder zagen we bij Lucia een 
soortgelijke afweging. 
Ten slotte is binnen het gezin sprake van een opvallende culturele bewust-
wording. Madelon besteedt veel aandacht aan de Saramaccaanse afkomst van 
de kinderen. Dit gaat gepaard met het bijwonen van feesten, het leren van 
aanspreektitels, het spreken van de taal. Bovendien zullen haar jongens wor-
den ingewijd: ‘Ook mijn jongens moeten er binnenkort aan geloven, ik wil er 
een festijn van maken. De oudste is nu zestien, maar als hij zeventien of 
achttien is, krijgt hij z’n lendendoek. Ik vind het belangrijk dat hij dat heel 
bewust meemaakt, ook om te laten zien dat er niets vreemds aan is.’ De cul-
turele bewustwording beperkt zich overigens tot de belangrijkste Saramac-
caanse inwijdingsfeesten, die in de vestigingsdiaspora worden ge(re)pro-
duceerd.  
In de komende paragraaf zal een korte uiteenzetting worden gegeven van de 
Saamaka. In de slotparagraaf zullen we zien dat de ‘binnenlandse vrouw’ de 
verteller in staat stelt een brug te slaan tussen de geïdealiseerde wereld en de 
reële wereld. 
 

Saamaka171 
Saamaka172 en Matawai zijn voortgekomen uit de oudste marrongemeen-
schappen. Hun geschiedenis loopt min of meer parallel tot kort na het slui-
ten van het vredesverdrag met het gouvernement in 1762. De meeste lo of 
nëngë (matriclans) die samen de stammen vormen, zijn de plantages al ont-
vlucht tussen 1680 en 1720. Tijdens de formatieperiode van de Saamaka was 
de meerderheid van de slaven afkomstig van de zogeheten slavenkust, waar 
de Ewe-, Fon- en Yoruba-volkeren woonden. De meeste Saamaka zijn ge-
vlucht van plantages die door Portugese-Joden werden beheerd in de directe 
omgeving van Joden-Savanne. Verschillende groepen Marrons die uiteinde-
lijk de Saamaka zouden vormen, trokken geleidelijk aan zuidwaarts in het 
gebied tussen de Suriname- en Saramaccarivier. Op verzoek van het gouver-
nement is al in 1765 de Evangelische Broedergemeente begonnen met haar 
zending onder de clan, de rooms-katholieke kerk volgde pas veel later 
(Scholtens, e.a. 1992; Van Kempen 2003). 
De economie van Saamaka is van oudsher primair gericht op zelfvoorzie-
ning. Hierbij moet worden gedacht aan jacht, visserij, het verzamelen van 

                                                 
171 Veel informatie uit deze paragraaf is afkomstig van Michiel van Kempen (2003). Een geschiedenis van de 
Surinaamse literatuur. Band 1 1596-1957 & de orale literatuur. Amsterdam: Uitgeverij de Geus. 
172 Ook Saramaka, Saramakaners of Saramaccaners. 
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bosproducten en landbouw. Landbouw is de belangrijkste economische acti-
viteit van de Saamaka. Elke lo heeft historische rechten op bepaalde gron-
den, en elk lid van een lo is vrij om op deze gronden economische activitei-
ten te verrichten. De houtkap is sinds de 18e eeuw een voorname bron van 
inkomsten. Dit werk is weliswaar arbeidsintensief maar ook zeer winstge-
vend. De houtkap was seizoensarbeid waarbij veelal groepen mannen in 
familieverband gedurende lange aaneengesloten perioden in werkkampen in 
het bos verbleven. Het traditioneel vierkant gekapte hout werd in vlotten 
vervoerd naar plantages of Paramaribo. Verder werden er korjalen gemaakt 
en verkocht (Scholtens, e.a. 1992). 
Aan het einde van de 19e eeuw wordt de houtkap tijdelijk in economische zin 
overtroffen door de vrachtvaart. De bloeiperiode van deze zogeheten bagasi 
ten duurde van 1880 tot 1930 omdat in Frans-Guyana en het Lawagebied 
goud was ontdekt wat een ware goldrush teweegbracht. Bovendien werd in dit 
gebied in dezelfde periode balata geëxploiteerd. Bij al deze activiteiten speel-
den de Marrons als vrachtvaarders en gidsen een cruciale rol. Duizenden 
arbeiders, machines en levensmiddelen konden vanwege de moeilijke be-
vaarbaarheid van de bovenstromen van de rivieren, veroorzaakt door de vele 
stroomversnellingen, alleen door marrons in hun korjalen naar het binnen-
land worden vervoerd. 
Vanaf de Tweede Wereldoorlog veranderde de economische situatie dras-
tisch. De Surinaamse overheid lanceerde plannen die mede tot doel hadden 
de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in het binnenland op gang te 
brengen. Via de aanleg van zogeheten airstrips voor relatief kleine vliegtuigen 
werd het binnenland ontsloten en konden verschillende ondernemingen zich 
in het gebied vestigen. Veel Saamaka vonden hierdoor tijdelijk werk en ves-
tigden zich in het kustgebied of in Frans-Guyana. Ook de aanleg van de 
lanceerinstallatie in Kourou (Frans-Guyana) heeft veel binnenlandbewoners 
tijdelijk werk opgeleverd (ibid.). 
In het bestaan van veel Saamaka is de noodzaak tot transmigratie door de 
vorming van het Brokopondomeer in de jaren 1958-1964 een tragedie ge-
weest. Toen het stuk jungle met een omvang van 1560 vierkante kilometer in 
1965 onder water liep, werden ongeveer 5.000 Saamaka gedwongen te ver-
huizen. Ze werden geëvacueerd naar vooraf gebouwde rijtjeshuizen in zoge-
heten transmigratiedorpen. Hun oorspronkelijke geboortegronden verdwe-
nen naar de bodem van het meer waar zij eeuwenlang de navelstrengen van 
hun voorouders begraven hadden. Een keuze hadden ze niet. Omdat de 
nieuwe woonomgeving onvoldoende ruimte bood voor jacht- en kostgron-
den voor de getransmigreerden, verhuisden veel Saamaka naar de rand van 
Paramaribo, waar zij een vaak marginaal bestaan leiden. Aansluitend mi-
greerden veel Saamaka rond de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland 
waar groepen zich concentreerden rond Breda, Tilburg, Utrecht en Amster-
dam. Een tweede migratiegolf volgde na het uitbreken van de Binnenlandse 
Oorlog  in de jaren na 1982 (Van Kempen 2003). 
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Bij Saamaka staat de moeder met haar bëë centraal, de vader wordt weliswaar 
erkend als de verwekker van het kind maar zijn rol als opvoeder is onderge-
schikt aan de tio, de oom van moederszijde. Wanneer de verwekker overlijdt, 
gaat zijn erfenis naar zijn familiegroep. Hoewel deze regel in de praktijk niet 
altijd even strikt wordt toegepast, is de positie van de vader verre van margi-
naal. Zijn kinderen erven bijvoorbeeld wel hun voedseltaboe van hem, de 
tjina. Voorts kennen Saamaka het stelsel van polygynie, waarbij een man 
meerdere vrouwen mag hebben, mits hij ze kan onderhouden. 
Op dorpsniveau rust het gezag bij de kabiteni en meestal enige basja’s. De 
titulatuur van deze bosland-dignitarissen is ontleend aan het koloniale ambte-
lijke en militaire apparaat. Binnen de Saamaka bestaat er overeenstemming 
dat de belangrijkste publieke functies door mannen worden verricht. Ieder 
dorp beschikt over een grote mate van autonomie en de status ervan wordt 
bepaald door de aanwezigheid van een faaka pau (gebedspaal) samen met een 
begraafplaats. Veel Saamaka in relatief vroeg gekerstend. De toegang tot 
traditionele niet-gekerstende dorpen wordt in veel gevallen gevormd door 
een azam pau of toegangspoort. 
  
Getracht is met deze korte geschiedenis van de Samaaka een indruk te geven 
waarop de identificatie van de verteller met de binnenlandse vrouw is geba-
seerd. Madelon identificeert zich als gevolg van een langdurig verblijf in het 
binnenland met deze gemeenschap, waar het leven in de vrije natuur, de 
‘schone’ omgeving en de eenvoud een bijzondere indruk op haar hebben 
gemaakt. Zelfs nadat ze Suriname heeft verlaten, blijft deze identificatie een 
rol spelen in haar leven. 
 

Het ‘andere’ claimen 
In de narratieve dimensie van dit verhaal ligt het accent op kennisoverdracht. 
Madelon: ‘Wanneer bij meisjes de borstgroei begint, krijgen ze via een ritueel 
de koosu overhandigt. Na de eerste menstruatie krijgt ze de grote lenden-
doek, dat wordt wel het meisjesfeest genoemd. Ik heb mijn zonen heel be-
wust uitgelegd wat dat betekent. (…) Nu ze een vrouw is, wordt ze terugge-
geven aan de gemeenschap.’ In deze dimensie streeft de verteller twee doelen 
na: zij voedt haar kinderen cultureel bewust op door aandacht te schenken 
aan Saramaccaanse gewoonten en gebruiken, bovendien bevestigt het haar 
identificatie met de ‘binnenlandse vrouw’. 
Fictionalisering van de narratieve identiteit komt in deze vertelling tot uit-
drukking in sleutelwoorden. Het gebruik van deze woorden zal de oplettende 
lezer niet zijn ontgaan, in het bijzonder door de herhalingen. Hierdoor wordt 
steeds opnieuw betekenis gegeven aan de relatie tussen het zelf en de sociale 
sfeer. Verder voorziet het subject zich van een afgebakende positie in de 
samenleving. Het keyword is ‘bewust’ en wordt in belangrijke mate gebruikt in 
de thuissituatie: ‘De kinderen hebben we bewust Surinaams opgevoed, onze 
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verschillen van inzicht zijn met veel strijd gepaard gegaan.’ En: ‘Ze spreken 
Surinaams en Saramaccaans, daarbij heb ik bewust gekozen om ze na hun 
geboorte nog op Saramaccaanse wijze …’. En: ‘Ik heb mijn zonen heel be-
wust uitgelegd wat dat betekent.’ 
In dit verhaal worden deze begrippen verbonden. Onderscheiden worden de 
geïdealiseerde wereld van de Saamaka, de transculturele wereld waarin Sara-
maccaanse cultuuruitingen worden gere-creëerd en de reële wereld. De ver-
binding tussen de geïdealiseerde wereld en de transculturele wereld wordt 
gelegd wanneer haar kinderen inwijdingsfeesten bijwonen en kennismaken 
met hun afkomst. De verbinding tussen de geïdealiseerde wereld en de reële 
wereld wordt gelegd wanneer Madelon zegt: ’Ik zat op school voor een eva-
luatie van één van mijn jongens en de onderwijzeres stoorde zich aan de 
oudste. Ze vond het kind te beleefd, dat hoefde toch niet. Ik heb haar gezegd 
dat het past in de cultuur van mijn schoonfamilie’. De verbinding tussen de 
transculturele wereld en de reële wereld komt tot stand bij de uitvoering van 
het geboorteritueel waar aandacht is voor de tegenstelling tussen de eigen 
beleving en de buitenwereld. Madelon: ‘Prachtig was het, wij een bigi pangi 
om en de hele buurt stond te kijken. Het kind wordt dan even buiten op de 
grond gelegd.’ Het gevolg van deze verbindingen is dat de gezinsleden zich 
bewust blijven van hun afkomst en de buitenwereld vrij gescheiden blijft van 
de binnenwereld. 
De nadruk op de culturele vereenzelviging verdeelt dit gezin uiteindelijk in 
meerdere partijen. De Afro-Surinaamse verteller voelt zich een binnenlandse 
vrouw, wat haar familie haar niet in dank afneemt. Haar Saramaccaanse echt-
genoot is een ‘Hollandse jongen’ die moeilijk in Sranan kan verblijven. Haar 
kinderen zijn in Hoorn Surinaams-Saramaccaans opgevoed en verblijven het 
liefst bij pappa. De gezinsleden claimen gemeenschappelijk het ‘andere’, 
waarschijnlijk als gevolg van de nadruk op de culturele vereenzelviging die 
voor een belangrijk deel in de vestigingsdiaspora is ontwikkeld. 
Uit meerdere fragmenten maken wij op welke voorstellingen Madelon heeft 
van Suriname, waarbij onderscheiden worden Paramaribo en het binnenland 
en Nederland. In de voorstellingen van het binnenland domineren de natuur 
en de verplegende rol die zij er heeft gehad. Madelon: ‘Dat was prachtig want 
Botopasi ligt op een heuvel. Je wast af, spoelt je kleren en gaat naderhand 
lekker douchen. Op een rots rust je uit. Ik weet nog dat ik om me heen keek 
en dacht, dit is allemaal van mij!’ Het binnenland wordt voorgesteld als een 
marrongemeenschap omzoomt door kilometers natuur waar de verteller zich 
thuisvoelt. Voor Paramaribo geldt de spijt die zij heeft haar moeder niet 
meer in goeden doen aan te treffen en verwijst naar de verantwoordelijkheid 
voor de zorg van haar ouders: ‘Ik ben achteraf blij dat ik die laatste maanden 
voor haar heb gezorgd.’ Nederland is volgens de verteller een verspillende 
samenleving, een beeld dat in belangrijke mate overeenkomt met de zogehe-
ten McDonaldization van westerse samenlevingen. Madelon: ‘Ik kon moeilijk 
wennen aan die weggooimaatschappij. In Suriname gingen we zorgzaam om 
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met medicijnbekertjes, in Nederland werd alles na gebruik weggegooid. Ook 
vouwen we hier nog steeds schaaltjes die in Nederland in pakjes worden 
aangeleverd.’ Hoewel sprake is van meerdere voorstellingen keert Madelon 
terug naar Suriname om voor haar vader te zorgen. Deze zorg heeft wel twee 
kanten omdat zij het ook belangrijk vond dat haar kinderen de laatste jaren 
bij opa zouden zijn. 
Haar grootste verlangen vertelt Madelon aan haar partner: ‘Na enkele jaren 
zonder uitzicht op terugkeer, heb ik mijn diepste gevoelens aan mijn echtge-
noot verteld. Onze wegen zouden scheiden, daar kwam het op neer.’ Het 
heeft Madelon getroffen dat zij haar moeder niet langer heeft kunnen ver-
zorgen, dat wil zij ten aanzien van haar vader voorkomen. Daarop wijzen 
ook de woorden ‘zonder uitzicht’ als zij in Nederland verblijft en haar echt-
genoot geen aanstalten maakt terug te keren. Haar betrokkenheden met de 
herkomstdiaspora bestaan daarmee uit gevoelens van familiesolidariteit, te-
zamen met een sterke gevoelsmatige band met de Saamaka. In tegenstelling 
tot Claudia - waar terugkeer gedomineerd wordt door continuering van het 
familienetwerk - domineert bij Madelon familiale afkomst: zij wil haar jon-
gens bij opa laten verblijven opdat ze zich bewust worden van hun afkomst 
van moederszijde. Madelon: ‘Ik ben met de kinderen vijf jaar geleden geko-
men, het was een groot offer maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. De kin-
deren hebben de laatste jaren heel bewust met opa geleefd, hij kwam altijd 
gezellige dingen doen.’ 
Hoewel veel identificaties in dit verhaal het gevolg zijn van het dominante 
beeld van de ‘binnenlandse vrouw’ treffen we ook andere identificaties aan. 
Er is sprake van sterke functionele identificatie wanneer Madelon werkt voor 
Medische Zending en alleen praktijk voert in het binnenland. Hiervan is ook 
sprake bij haar moederschap. In verschillende fragmenten komt naar voren 
dat Madelon zich opwerpt als beschermer van de Saramaccaanse cultuur in 
de vestigingsdiaspora, en wijst haar omgeving op het anders-zijn van haar 
kinderen. Emotionele identificaties houden vooralsnog verband met haar 
fantastische tijd in het binnenland, waar ze zich bij de Saamaka opgenomen 
heeft gevoeld. Deze identificatie legt overigens een zware druk op het privé-
leven van de verteller en bepaalt onbewust haar partnerkeuze. In normatieve 
zin treffen we hiervan de consequenties aan. Zo worden haar kinderen in 
Holland vertrouwd gemaakt met Saramaccaanse gebruiken en gewoonten. 
In Madelon’s verhaal zijn meerdere route-effecten aanwezig. Een belangrijk 
route-effect is de vereenzelviging met de binnenlandse vrouw die overwe-
gend emotionele en normatieve identificaties met zich meebrengt. Een twee-
de route-effect staat hiermee in verband en heeft betrekking op de culturele 
oriëntatie van het gezin en de gescheiden werelden die dat oplevert. Ten 
slotte is de keuze van de kinderen om bij hun vader te wonen een derde 
route-effect. Het doorsnijdt in eerste instantie de plannen van Madelon, maar 
zet haar tevens aan tot de creatie van een verwenwereld van taarten en gebak. 
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Thema’s op generatieniveau 

In de komende paragraaf zullen wij naar aanleiding van de levensverhalen 
zien dat familiesolidariteit en sociaal ondernemerschap een rol van belang 
spelen in het leven van deze Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. In de 
levensverhalen maakten wij kennis met Lucia, Claudia en Madelon en ver-
namen waarom zij vertrokken naar Nederland en terugkeerden naar Surina-
me. In de analyses die volgden, kwamen deze onderwerpen maar zijdelings 
ter sprake. Begonnen zal worden met een korte inleiding over Afro-
Caribische gezinsstructuren.   

Afro-Caribische gezinnen 

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

Familienetwerk 

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

Georgien 

Georgien is in Suriname geboren en komt uit een gezin van negen mensen. 
Ze heeft zeven broers en zusjes waarvan zij het oudste meisje is. Haar vader 
is verpleegkundige en autoritair, de kinderen krijgen een zeer strenge opvoe-
ding. Georgien: ‘In mijn jeugd zijn wij drie keren verhuisd. Ik ben geboren te 
Land van Dijk en als oudste dochter had ik bepaalde taken in het huishou-
den. Mijn moeder heeft geen eigen leven gekend, alles heeft ze opgeofferd 
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voor de kinderen.’ Haar moeder is ernstig ziek wanneer Georgien een jong 
meisje is, ze heeft de ziekte van haar moeder van dichtbij meegemaakt. Zij en 
haar oudste broer nemen daarom de zorg voor het gezin grotendeels over en 
maken schoon, koken en verzorgen de broers en zusters. Georgien: ’Wij 
hebben nooit affectie van mijn vader ervaren (…). Mijn moeder had dat 
meer, zij deed spelletjes met ons. Wat ik me als kind van mijn vader kan 
herinneren, is het straffen. Ik heb veel slaag van mijn vader gehad als kind.’ 
En: ’Mijn moeder is ziek en kan niet koken. Wij maken dan voor het eerst 
eten klaar en vader krijgt tranen in zijn ogen als hij ziet hoe wij okersoep 
hebben gemaakt. Hij kan niet eten van de tranen.’  
Georgien doorloopt de ulo en doet nog een toets om naar de kweekschool te 
gaan. Omdat er nog geen avondopleiding is, zet zij niet door. Ze solliciteert 
en gaat werken in een winkel, daarna volgt ze een opleiding in de verzorging. 
Ze herinnert zich in die periode de enorme ruzies met haar vader. Georgien: 
‘Als ik met mijn vader sprak, mocht ik niet met ja antwoorden, ik moest met 
twee woorden spreken. Ook mocht ik geen je zeggen, ik moest u zeggen. En 
niet tegenspreken, je maakt een kind eigenlijk monddood.’ Haar ouders 
brengen haar wel normen en waarden bij en respect en eerbied voor oude-
ren. Georgien: ‘In Nederland heb ik pas geleerd dat ik voor mezelf mag op-
komen. De rechten van het kind staan als een paal boven water. In Suriname 
is dat niet zo, een kind heeft hier geen rechten. Ook als ouderen tot ze pra-
ten, mag je ze niet recht in de ogen kijken. Je moet met je ogen naar beneden 
kijken. Dat komt nog door de cultuur van de binnenlandbewoners.’ 
Georgien is zeventien als ze een ticket krijgt van haar neef om naar Neder-
land te komen en te helpen in het huishouden. Nederland vindt ze koud en 
kil en ze heeft het bij hem niet naar haar zin. Daarom solliciteert ze bij een 
verzekeringsmaatschappij in Utrecht. Haar neef keurt dat niet goed en het 
loopt uit de hand. Ze zoekt een kamer en begint met een cursus boekhou-
den. Niet veel later verhuist ze naar Rotterdam, waar ze de vader van haar 
zoon leert kennen. 
Wanneer in deze relatie spanningen zijn, besluit haar partner naar Suriname 
te gaan. In 1982 volgen Georgien en haar zoon. In deze periode is er veel 
aandacht voor de relatie, ‘maar het ging niet meer’. Georgien raakt nog wel 
zwanger maar krijgt een miskraam. Na twee jaar besluit ze wederom naar 
Nederland te gaan. Georgien: ‘Mijn bagage, mijn educatieve bagage was niet 
genoeg. Ik had in Nederland ook werk wat hier [Suriname] moeilijk te vinden 
was. Het was ook een moeilijke periode, toen was er zelfs (…) een coup. Ik 
zou gaan werken bij de luchtvaartdienst als administratieve kracht, maar toen 
werd alles lamgelegd en er werd geen personeel meer aangenomen. Ik ben 
teruggegaan om mijn bagage … ben pedagogiek gaan studeren.’ Omdat Ge-
orgien in haar jeugd in aanraking is geweest met huiselijk geweld, schrijft ze 
tijdens haar studie een scriptie over ‘pedagogische tikken’. Georgien: ‘Bewust 
of onbewust heb ik toch normen en waarden binnen de opvoeding meege-
nomen. Een aantal dingen heb ik aan de kant gezet en een aantal dingen heb 



[- 206 -] 
 

ik meegenomen, snap je. En dat ga je later als opvoeder …je hebt je studie 
gedaan, ga je dingen merken waarin je je niet kon vinden, zoals het slaan. 
Daarom was mijn scriptie ook getiteld Waarom slaat papa mij?  Dan ga je vra-
gen stellen: Wat is een pedagogische tik, waar ligt de grens? [J]e bent met 
verstand opgevoed, ik ben zelf (…) ook veel geslagen door mijn ouders, met 
name mijn vader, dat is niet de oplossing. Dan zijn [er] twee dingen die ik wil 
zeggen: dat is een stukje van Nederland dat (…) kinderen niet geslagen wor-
den. De andere kant is het respect. Naar volwassenen zijn kinderen hier res-
pectvoller dan kinderen uit Nederland.’ 
In de jaren negentig bezoekt Georgien opnieuw Suriname. Door haar le-
venservaring, opleidingen en werkervaring is ze geïnteresseerd geraakt in de 
problematiek van straatkinderen en merkt dat er op dit gebied weinig gere-
geld is. Ze bezoekt kindertehuizen en wordt geconfronteerd met enorme 
tekorten aan onderdak, educatief materiaal, bedden, stoelen, etc. Samen met 
een collega start ze een hulplijn, waar tehuizen kunnen aankloppen voor 
voorzieningen. Voorts brengt deze kennismaking haar op de gedachte zelf 
straatkinderen te gaan helpen. Georgien: ‘Belangrijk in mijn werk [is] dat 
deze kinderen voor zichzelf weten op te komen. Ze moeten vragen, vanuit 
de gedachte voor jezelf durven opkomen.’ En: ‘Mij moeten ze aankijken.’ 
Terug in Suriname - in 1995 - vindt zij werk als maatschappelijk werker bij 
een kindertehuis. Bij vertrek van de directeur neemt zij deze functie waar. 
Georgien heeft in Suriname weinig vrienden, de meeste vrienden wonen in 
Nederland, maar toch verlangt zij er niet naar. Zij voelt zich in Suriname 
thuis: ‘[O]ok omdat mijn ouders in Suriname zijn. Vooral mijn moeder die 
altijd klaar stond voor haar kinderen en zelf geen vrienden heeft, wil ik wat 
teruggeven.’ 
 
Familiesolidariteit als betrokkenheid met de herkomstdiaspora kwamen we in 
meerdere voorstellingen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen tegen. 
Deze vrouwen stelden familiesolidariteit voor als een grootfamilie, een 
vrouwennetwerk, een bron van kennis en een geweldservaring. Deze betrok-
kenheden zijn overwegend gebaseerd op uitspraken in de levensverhalen, 
waaruit beelden naar voren komen die meestal een periode in het leven van 
de verteller typeren. Deze betrokkenheden met diaspora vertalen zich in de 
regel naar identificaties. Bij Lucia zagen we hoe familiesolidariteit werd ge-
continueerd door de verzorging van haar moeder te combineren met de 
organisatie van het familiebedrijf. Lucia combineert daarmee functionele met 
normatieve identificaties. Ook Claudia combineert functionele met norma-
tieve identificaties door als orthopedagoge in Suriname te gaan werken sa-
men met de verzorging van haar moeder. Madelon combineert de verzorging 
van haar vader met kennisoverdracht, wat wijst op een normatieve identifica-
tie en kan niet los worden gezien van haar identificatie met de ‘binnenlandse 
vrouw’. Bij Madelon is kennisoverdracht sterk verbonden met haar culturele 
‘roots’. Georgien’s betrokkenheid met diaspora wordt gevormd door ge-
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weldservaringen. Ze keert Suriname de rug toe, maar haar levenservaringen 
maken haar mild. Ze continueert familiesolidariteit door de verzorging van 
haar moeder op zich te nemen. Haar persoonlijke streven wees- en straatkin-
deren assertief te maken en  leiding te geven aan een kindertehuis wijzen op 
een combinatie van emotionele en functionele identificaties. 

Sociaal ondernemerschap 

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

Esselien 

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

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

Ervaringsdeskundigheid 

De verhalen van Lucia, Claudia, Madelon en Esselien hebben gemeen dat de 
vrouwen na terugkeer betaalde arbeid gaan combineren met sociaal onder-
nemerschap. Hierbij speelt een rol dat de migratieperiode invloed heeft ge-
had op de levenservaringen van de vrouwen. Deze invloed kan de wijze 
waarop deze vrouwen zich moeten aanpassen aan de Surinaamse samenle-
ving bemoeilijken. In deze paragraaf wil ik stilstaan bij het gegeven dat Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen betaalde arbeid combineren met sociaal 
ondernemerschap. 
 

Lucia bedenkt zich op een dag in Amsterdam dat het diaconale werk dat zij 
doet beter in Suriname kan worden gedaan. Zij vertelt de dominee haar 
plannen, rondt haar projecten af en remigreert. Lucia is dan al op leeftijd en 
heeft reeds besloten geen betaalde arbeid meer te verrichten. Teruggekeerd 
neemt zij de zorg van haar moeder over en wordt voorzitter van een kerkbe-
stuur. Suriname is in de voorstelling van deze verteller niet alleen een groot-
familie, het is ook een religieuze gemeenschap. Lucia heeft een sterke be-
hoefte om aan die gemeente leiding te geven en mensen te helpen. Natuurlijk 
herkennen wij hierin naastenliefde en onbaatzuchtigheid, maar voor Lucia is 
het ook een activiteit waarmee zij de noden van broeders en zusters kan 
ledigen. Haar verlangen spreekt zij uit in de volgende zin: ‘De mensen had-
den me nodig, want er was veel leed. Ik kwam vaak notie nemen, regelde het 
met de diaconie en we betaalden. Ik had voor alles een simpele oplossing, 
want alles is simpel.’ Een belangrijk route-effect is dat het diaconale werk in 
de Bijlmer haar heeft doen inzien dat Suriname dit ook nodig heeft, en dat 
haar organisatietalent daarbij gewenst is. Lucia helpt, ruimt op en biedt een 
oplossing. Lucia organiseert daarmee een vorm van sociaal ondernemerschap 
waarin normatieve en emotionele identificaties samenvloeien.  
                                                 
174 Gevangenis in Suriname. 
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Claudia bezoekt een conferentie in Suriname en komt in contact met een 
collega die haar uitnodigt mee te gaan naar een projectevaluatie. Claudia 
merkt dat het met de kennis van orthopedagogiek niet best gesteld is in Suri-
name. Suriname is in de voorstelling van deze verteller niet alleen een vrou-
wennetwerk, het is ook een opvoedingssituatie waaraan nog veel mankeert. 
Haar professionele verlangen is: ‘Ik wil aan de basis werken, ik vind dat do-
centen een goed stuk pedagogiek in hun mars moeten hebben. Daarom heb 
ik hem [voorzitter van de universiteit] gezegd, vraag me iets over pedagogiek 
of orthopedagogiek op de universiteit te realiseren.’ Haar sociaal onderne-
merschap uit ze aan het einde van haar verhaal: ‘De voorzitter zei ook tijdens 
het gesprek, waarom begin je niet voor jezelf? Dat is precies de vraag die ik 
mezelf ook heb gesteld.’ Hoewel we bij Claudia nog moeten spreken van 
voornemens, is duidelijk dat zij in de alledaagse werkelijkheid zaken waar-
neemt in opvoedingssituaties waar kinderen de dupe van worden. Het is 
daarom waarschijnlijk dat zij haar kennis in de vorm van een eigen praktijk 
zal in zetten. Claudia signaleert ernstige tekorten in opvoedingssituaties in 
Suriname en reageert daarop met de mogelijkheid een eigen praktijk te star-
ten. Tevens stelt zij zich de vraag of kinderen gebaat zijn bij haar deskundig-
heid. In deze vorm van sociaal ondernemerschap domineren eveneens de 
functionele en normatieve identificaties. 
Madelon’s vader is inmiddels overleden en haar kinderen zijn bij haar echt-
genoot in Nederland. Madelon is blij de laatste jaren voor haar vader te heb-
ben gezorgd. Ook is het goed dat haar kinderen die jaren hebben meege-
maakt. Betrokkenheden met de herkomstdiaspora leven in de voorstelling 
van deze verteller niet alleen bij de zorg voor haar ouders. Ook leeft er een 
hang naar een geïdealiseerde wereld, die zowel tot uitdrukking kwam in Ne-
derland als in Suriname. Nu haar zorgtaken afnemen, zien wij dat zij zich 
opnieuw vereenzelvigt met een geïdealiseerde wereld door mensen te trakte-
ren op heerlijke zoetigheden. Het verwijst in belangrijke mate naar een per-
soonlijk verlangen: ‘Morgen zwaaien een aantal studenten af, zij hebben hun 
stage goed afgerond. Daarom bak ik straks een taart voor ze.’ Hoewel een 
theehuis niet hoort bij sociaal ondernemerschap, meen ik in dit geval dat 
haar intenties niet commercieel van aard zijn. Ik meen dat het verwennen bij 
de verteller domineert. Madelon creëert met haar theehuis een ‘geïdealiseerde 
wereld van verwennen’ waarachter een betrokkenheid schuilgaat met de 
herkomstdiaspora. In deze specifieke vorm van ondernemerschap domineert 
de emotionele identificatie. 
In 1996 krijgt Esselien lichamelijke klachten als gevolg van het werktempo in 
Nederland. Het tempo is te hoog en ze kan het niet meer volhouden. Na 
remigratie spreekt Esselien met Surinaamse reclasseringsambtenaren en con-
stateert dat een opvangbeleid voor jeugdigen ontbreekt. Haar betrokkenheid 
met de herkomstdiaspora wordt overwegend ingevuld door de werkzaamhe-
den die ze bij justitie in Nederland heeft verricht. Wanneer kinderen in Suri-
name in aanraking komen met justitie, dreigen ze vaak tussen wal en schip te 
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vallen. Daarom worden ze meestal teruggeplaatst bij familie. Esselien heeft 
meerdere kindertehuizen bezocht en bij politie en justitie aangegeven dat zij 
voor deze kinderen een deskundige opvang kan organiseren. Zo wordt voor-
komen dat de kinderen bij gezinnen worden teruggeplaatst waar de oorzaak 
van het probleem ligt. Dit vormt een reden voor Esselien te beginnen met 
deze vorm van sociaal ondernemerschap. Hierbij domineren zowel functio-
nele als normatieve identificaties. 
 
Uit de analyses wordt duidelijk dat Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
van de tweede generatie - van wie ik vijf voorbeelden in dit hoofdstuk heb 
behandeld - naast betaalde arbeid activiteiten ontplooien die verband houden 
met het bestrijden van sociale misstanden in de herkomstdiaspora. Veelal 
houden deze activiteiten verband met de ervaring van de vertellers, verder 
wijst het op (re)creatie van invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
Wij zagen de vertellers van deze generatie familiesolidariteit continueren ten 
tijde van hun migratieperiode. Uit sommige verhalen maken wij op dat het 
continueren van deze banden maar een klein deel van het leven in de vesti-
gingsdiaspora beheerst. In een enkel geval ontwikkelde een verteller een 
persoonlijke strategie waarmee zij voorkwam dat ze zich zou hechten aan 
Hollandse luxe. Uit de meeste verhalen maken wij op dat de vrouwen tijdens 
hun migratie zich nauw verbonden blijven voelen met hun familie en veel in 
het werk stellen deze voorstelling te continueren. Hun activiteiten in de ves-
tigingsdiaspora dienen daarmee overwegend een collectief doel: door aan-
dacht te besteden aan de familie blijft de voorstelling deel uit te maken van 
een groter geheel. Daarnaast volgen de meeste vrouwen vervolgopleidingen 
die hen zelfstandigheid en een veranderende voorstelling op de herkomstdia-
spora opleveren. Deze kennis willen ze overbrengen hetgeen in de meeste 
gevallen leidt tot het oprichten van een stichting. 


