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Hoofdstuk VII Gezin en carrière (1980) 

In dit hoofdstuk komt de jongste generatie Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen aan het woord. Kenmerkend aan deze generatie migrantenvrouwen 
is dat ze in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in Suriname zijn 
geboren en er rond de recente eeuwwisseling weer terugkeerden. Hun vroege 
jeugd hebben zij in de straten van de Surinaamse hoofdstad doorgebracht. 
Aansluitend studeerden ze door, dikwijls als zij-instromer in Nederland. De 
jongste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen is zowel in tweeou-
der als in eenouder gezinnen geboren, ook komt het voor dat de kinderen bij 
de grootouders zijn grootgebracht. Opnieuw is de moeder in veel gevallen de 
spil van het huishouden, maar in toenemende mate is ook een ‘rolletje’ voor 
vader weggelegd. De afstand tot de familie is opvallend groter dan bij de 
vorige generaties vrouwen. 
Aansluitend aan de verhaalanalyses zullen betrokkenheden en identificaties 
met de herkomstdiaspora aan de hand van thema’s worden uitgewerkt. 
Overeenkomsten en verschillen met de voorgaande generaties voorzien deze 
thema’s van betekenisgeving. Het hoofdstuk zal beginnen met een korte 
inleiding over (Afro-)Surinaamse kinderen in Nederland. Dit moet een speci-
fieke indruk geven hoe deze groep zich na hun komst heeft ‘gedragen’. Daar-
toe is onder meer gebruikgemaakt van Nederlandse onderzoeksliteratuur uit 
de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. 
 
7.1. Allochtone kinderen in Nederland 

Sinds de jaren negentig is in Nederland geregeld onderzoek gedaan naar de 
schoolprestaties van allochtone leerlingen, waarbij over Turkse en Marok-
kaanse leerlingen de meeste gegevens zijn verzameld omdat in de statistieken 
van het CBS ook nationaliteit is opgenomen. Kinderen van Surinaamse her-
komst kunnen niet of onvoldoende op deze wijze getraceerd worden, waar-
door over hen ook minder bekend is (Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995). 
In het algemeen wordt aangenomen dat allochtone kinderen gemiddeld een 
hoger schooleindniveau bereiken dan hun ouders en dat Surinaamse en ook 
Antilliaanse kinderen op een lager eindniveau de school verlaten dan autoch-
tone kinderen. De belangrijkste oorzaken hiervan moeten worden gezocht in 
de taalbeheersing en -verwerving van het Nederlands, het opleidingsniveau 
van de ouders, cultuurgebonden verschillen in opvoedpraktijken en specifie-
ke zij-instroom problemen in het onderwijs, zoals een ongekleurd curricu-
lum. 
Pels (1994) en Van der Hoek (1994) hebben de meeste literatuur bestudeerd 
over de opvoedingsopvattingen en -gebruiken in Afro-Surinaamse huishou-
dens. Zij menen dat het ‘Afro-Surinaamse opvoeden’ een seksespecifiek 
karakter heeft, hoewel sommige auteurs zeggen dat dit in Nederland neutra-
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ler is geworden (Pels 1994). Afro-Surinaamse migrantenmoeders benadruk-
ken vooral bij hun dochter(s) het belang van een diploma175 en keuren zwan-
gerschap op jonge leeftijd af. Wanneer er toch sprake is van zwangerschap 
op jeugdige leeftijd, wordt dit in de regel niet afgekeurd omdat het geen uit-
zondering is. Meestal beschikt de moeder over een uitgebreid netwerk dat 
voor opvang kan zorgen. Bij Afro-Caribische vrouwen is het jonge moeder-
schap evenals het alleenstaand moederschap in normatief opzicht een minder 
groot probleem dan bij andere in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen 
(Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995: 119). 

7.1.1 Onderwijs 

In de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw kan het Nederland-
se onderwijssysteem worden getypeerd als monolinguaal en monocultureel. 
Op alle lagere scholen is het Nederlands de voertaal en de Nederlandse mid-
denklasse normen en waarden zijn richtinggevend voor het onderwijsleer-
proces. Kinderen uit de midden- en hogere klasse hebben op school dan ook 
meer kansen omdat de ouders deze waarden en normen op jonge leeftijd 
bijbrengen. Koot et al. (1985) menen dat het onderwijs op deze wijze bij-
draagt de bestaande maatschappelijke verhoudingen te (re)produceren. Voor 
kinderen uit zogeheten minderheidsgroepen - meestal uit niet-westerse cultu-
ren en voor wie het Nederlands een tweede taal is - zijn de onderwijskansen 
daarmee geringer. Dit geldt ook voor Surinaamse kinderen omdat zij zich 
niet herkennen in de leerstof, de middenklasse cultuur en het ABN (ibid. 
1985: 83). Wel is dit in mindere mate omdat het Nederlands in Suriname de 
officiële instructietaal is in het onderwijs.176    
Kinderen van migranten doen bij hun intrede in het Nederlandse onderwijs 
al een achterstand op omdat ze worden geconfronteerd met het leerstofjaar-
klassensysteem. Dit systeem veronderstelt dat aan het einde van ieder leerjaar 
de leerling een bepaald niveau heeft. Kinderen die hieraan niet voldoen, 
doubleren. Daarbij is het eindniveau van een leerjaar het aanvangsniveau van 
het volgende leerjaar. Ook is het praktijk dat de leerkrachten veronderstellen 
dat leerlingen voldoen aan het aanvangsniveau dat past bij het leerjaar waarin 
zij lesgeven. 
De enquête Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (SPVA 
‘88-‘91) geeft een redelijk betrouwbaar landelijk beeld van het opleidingsni-
veau van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland in 
het begin van de jaren negentig. Uit de gepresenteerde cijfers van 1991 kan 

                                                 
175 Een bekende Surinaamse uitdrukking is: Je diploma is je eerste man (o.a. Verrest 1998). Dit verwijst 
naar het belang van een diploma voor een economisch onafhankelijk leven. Opvallend is echter dat in de 
levensverhalen meerdere keren duidelijk wordt dat Afro-Surinaamse vrouwen van iedereen hun echtge-
noot het minst vertrouwen. 
176 ‘Van de Creolen zegt 77% thuis het Nederlands te spreken, mogelijk is dat te hoog, omdat juist door 
hen ‘sociaal wenselijk’ geachte antwoorden zouden kunnen zijn gegeven.’ (Schalkwijk & De Bruijne 
1999:88) 
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worden opgemaakt dat Surinamers en Antillianen weliswaar een lager oplei-
dingsniveau hebben dan autochtonen, maar op school beter presteren dan 
Turken en Marokkanen. Bijna 60 procent van de Surinaamse vrouwen heeft 
tenminste een opleiding gevolgd op voortgezet niveau, van de autochtone 
vrouwen heeft 79 procent een dergelijk diploma verworven. De belangrijkste 
overeenkomst tussen alle herkomstgroeperingen is dat vrouwen een lagere 
opleiding hebben genoten dan mannen. Onder Surinamers, Antillianen en 
autochtonen zijn de verschillen tussen opleidingsniveau en sekse klein. Ver-
der kan worden opgemaakt dat de tweede en tussengeneratie een hogere 
opleiding heeft genoten dan de eerste generatie Surinaamse migranten. Dit 
geldt voor elke herkomstgroepering en voor beide seksen. Onder Surinaamse 
en Antilliaanse twintigers bevinden zich aanzienlijke groepen met een hogere 
opleiding; 12 procent van de Surinaamse vrouwelijke twintigers behoort tot 
deze groep. Autochtone twintigers leveren in algemene zin betere school-
prestaties dan elke andere herkomstgroep. 
Zoals gezegd, kwamen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
grote groepen allochtone leerlingen als zogenaamde zij-instromers het on-
derwijs binnen. Dit wil zeggen dat zij op het moment van migratie tussen de 
5 en 15 jaar oud waren en in Nederland nog verplicht aan het onderwijs 
moesten deelnemen. Sekseverschillen in deze periode in de onderwijspresta-
ties in het basisonderwijs laten zien dat meisjes in taal en jongens in rekenen 
beter presteren. Bij de vier allochtone herkomstgroeperingen scoren de meis-
jes echter niet systematisch beter op de taaltoets dan de jongens (Hooghiem-
stra & Niphuis-Nell 1995:152).  
Aan het einde van de basisschool wordt de beslissing genomen naar welk 
schooltype de leerlingen doorstromen. Lage taal- en rekenprestaties leiden in 
de regel tot doorstroming naar lagere schooltypen in het voortgezet onder-
wijs en vergroten de kans op een minder succesrijke schoolloopbaan. De 
perspectieven zijn daarbij van Surinaamse leerlingen beter dan die van Tur-
ken en Marokkanen, maar slechter dan die van autochtone leerlingen (ibid.: 
154). 
Van de ‘Nederlandse’ schoolbevolking is bekend dat jongens iets vaker blij-
ven zitten dan meisjes. De Wit et al.  (1993) doen in de eerste helft van de 
jaren negentig onderzoek naar dit verschijnsel en komen tot dezelfde conclu-
sie: van alle autochtone en allochtone leerlingen die onder ‘goede’ omstan-
digheden in de derde klas van het voortgezet onderwijs hadden moeten zit-
ten, blijkt 11 procent van de meisjes en 16 procent van de jongens dat niet te 
hebben gerealiseerd. Van de Surinaamse meisjes en jongens zijn deze percen-
tages 27 en 30. Voor Surinaamse meisjes geldt verder dat hun doublurekans 
bijna even hoog is als die van Marokkaanse en Surinaamse jongens (ibid.: 
101). 
In de eerste helft van de jaren negentig volgt Hofman (1993) leerlingen van 
verschillende herkomst in hun schoolloopbaan in de bovenbouw van het 
lbo, mavo en havo. Omdat de leeftijd van de leerlingen relatief hoog is, 
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wordt verondersteld dat de kans op hoog verzuim onder allochtone leerlin-
gen groter is dan onder autochtone leerlingen. Uit dit onderzoek komt in-
derdaad naar voren dat Marokkaanse leerlingen het vaakst verzuimen, maar 
de frequentie tussen Turkse, Surinaamse/Antilliaanse en Nederlandse leer-
lingen blijkt niet opmerkelijk te verschillen. Ook blijken jongens in het alge-
meen meer te verzuimen dan meisjes. Anders ligt het bij Surinaamse meisjes, 
die blijken vaker dan jongens te verzuimen. Onder hen is zelfs een aanzien-
lijke groep veelverzuimers (Hofman 1993). 
Het voortijdig schoolverlaten kan zich al voordoen tijdens de basisschool of 
tijdens de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 
grootste kans echter op schooluitval doet zich voor tijdens de eerste jaren 
van het voortgezet onderwijs. Nu is drop-out bij allochtone leerlingen een 
moeilijk begrip omdat velen na het verlaten van het dagonderwijs ander on-
derwijs kunnen volgen of remigreren (De Wit & Dekkers 1994). Remigratie 
blijkt zich in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bij 1,4 procent 
van de Surinaamse meisjes voor te doen (ibid.). 
Afro-Surinaamse jongeren ondervinden vergeleken met kinderen uit andere 
migrantengroepen relatief weinig onderwijsachterstand, waar het voortijdig 
school verlaten betreft of het bereikte eindniveau. Het is echter onjuist te 
veronderstellen dat de schoolloopbaan bij deze groep zonder problemen 
verloopt. Distelbrink (1998: 179) meent dat bij Afro-Surinaamse huishou-
dens vaak sprake is van problemen met de leerstof of met de leerkracht, 
hoewel de ernst van de conflicten meestal meevalt. In het algemeen double-
ren Afro-Surinaamse kinderen van de tussen- of tweede generatie niet meer 
of minder dan autochtone kinderen. Voorts heeft een grote groep van deze 
kinderen bijzonderheden meegemaakt in de schoolloopbaan, zoals teruggang 
in niveau, meerdere schoolwisselingen of serieuze problemen met de groeps-
leerkracht (vgl. Koot et al. 1985). 

7.1.2 Culturele oriëntatie 

Van jongere Afro-Surinamers in Nederland in de jaren negentig van de vori-
ge eeuw kan worden gezegd dat ze zich minder beperken in hun sociale con-
tacten en oriëntaties tot leden van de eigen groep dan hun ‘moeders’. Distel-
brink (1998) stelt dat dit voornamelijk te maken heeft met het generatiever-
schil; de eerste generatie Afro-Surinaamse migrantenvrouwen is sterker ge-
richt geweest op de eigen kring. Veel jongeren hebben daarnaast een etnisch-
gemengde vriendenkring, waar tevens autochtone Nederlanders deel van 
uitmaken. Ze zijn sterk in de Nederlandse samenleving geïntegreerd - afge-
meten aan hun maatschappelijke participatie en gevarieerde netwerken - 
maar voelen zich ook bedreigd door discriminatie. Omdat discriminatie een 
deel van deze jeugd zorgen baart, wordt (r)emigratie vaak niet uitgesloten 
(ibid.: 178). 
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Jonge Afro-Surinamers waarderen in het algemeen de band die zij met hun 
ouders hebben en schetsen een harmonieus beeld van de wijze waarop zij 
met elkaar omgaan. Jongeren communiceren over hun belevenissen bij voor-
keur met hun moeder, meisjes kunnen zich daarnaast ook richten op vrien-
dinnen. De band met de vader is meestal goed, voor zover hij deel uitmaakt 
van het huishouden. 
Afro-Surinaamse jongens ervaren op het gebied van vrienden en omgang 
met meisjes een grote vrijheid. Dit geldt minder voor meisjes. Zij ervaren 
geregeld een druk of controle van de ouders. Jongeren ervaren met het stij-
gen van de jaren een toenemende inbreng in de huisregels. Hun mening 
wordt gehoord en heeft invloed bij meningsverschillen. Dat moeders in het 
algemeen de kinderen controleren wordt getolereerd, evenmin storen zij zich 
er aan dat de ouders met respect moeten worden bejegend. De vrije verhou-
dingen die doorgaans in Nederlandse gezinnen voorkomen, worden door 
deze jongeren afgekeurd. Jongeren wensen een opvoedmodel waarin regels, 
vertrouwen en openheid worden gecombineerd (Distelbrink 1998). 
Wanneer Afro-Surinaamse jongeren fantaseren over de toekomst, denken zij 
niet in de eerste plaats aan gezinsvorming. Vooral jongens zijn op dit gebied 
terughoudend, ook als het gaat om het hebben van een vaste partner. Wel 
zijn zij bereid huishoudelijke taken op zich te nemen en de opvoeding van 
kinderen te delen met hun partner. Daarmee breken ze in belangrijke mate 
met de traditionele taakverdeling waarmee zij zelf zijn opgevoed. In hun 
toekomstidealen staan maatschappelijke vooruitgang en materieel welzijn 
voorop. Velen zeggen tevens gericht te zijn op maatschappelijk prestige, 
sommigen ervaren de druk van leeftijdgenoten om ‘op een snelle manier’ 
geld te verdienen. Voorts zien velen de toekomst met zorgen tegemoet in 
verband met discriminatie. Dit heeft, evenmin als bij hun moeders, geleid tot 
vorming van een tegencultuur. 
Een belangrijk deel van de Afro-Surinaamse jongeren toont qua oriëntatie 
zich sterk integratief, wensen liever geen etnisch-specifieke woonomgeving 
en het grootste deel van deze groep ziet hun toekomst in Nederland. Boven-
dien adviseren veel moeders hun kinderen geen partner uit de eigen etnische 
groep te kiezen. Daarbij zijn ze betrekkelijk assimilatief waar het gaat om 
discriminatie of negatieve beeldvorming. 
De moederschapideologie is bij deze groep nog steeds dominant en sterker 
dan de gezinsideologie, vooral bij moeders met een lage opleiding. De moe-
ders vinden de opvoeding een zaak van beide partners, zonder de huishoude-
lijke taken direct over beide partners te verdelen. Veel vrouwen kunnen in de 
alledaagse werkelijkheid maar in beperkte mate op hun partner terugvallen. 
In Afro-Surinaamse gezinnen in Nederland waar de vader inwoont, wordt de 
opvoeding in enkele gevallen werkelijk gedeeld. Het aantal huishoudelijke 
taken dat de kinderen moeten verrichten is in vergelijking met wat de moe-
ders zelf moesten doen, sterk afgenomen (ibid.: 171). 
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In hun seksespecifieke verwachtingen zetten Afro-Surinaamse moeders de 
bestaande patronen voor een belangrijk deel voort. Hun dochters worden 
zonder uitzondering voorbereid op een zelfstandig leven zonder (vaste) 
partner. Dit vormt een belangrijk verschil met de oudste generatie Afro-Suri-
naamse migrantenvrouwen. Tegen betaalde arbeid buitenshuis bestaat weinig 
bezwaar, zoals ook uit het gedrag van de moeders zelf blijkt. Werken in 
combinatie met moederschap is geaccepteerd, hoewel veel moeders wijzen 
op het belang van formele of informele opvang. 
Afro-Surinaamse moeders geven aan dat respect, gehoorzaamheid en be-
leefdheid belangrijke waarden zijn in de omgang en opvoeding. Daarbij stel-
len zij een grote machtsafstand tussen ouders en kinderen op prijs. De Ne-
derlandse kindvriendelijkheid keuren veel moeders in het algemeen af. Afge-
zet tegen hun eigen jeugdjaren sturen ze aan op een minder autoritaire rela-
tie, daarmee zijn ze in hun opvoedingsdenkbeelden vernederlandst. Overleg, 
communicatie en uitleg hebben sterk aan belang gewonnen (ibid.: 178). 
 
Portret van Maris V. 

7.2 Levensverhaal 

Maris is drieëndertig jaar als ik haar spreek in 2003, qua leeftijd en ervaring 
een bijzondere respondent. Ik ben lange tijd op zoek geweest naar Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen die jonger zijn dan veertig jaar. Daarbij is 
Maris onderneemster, een beroep dat alleen onder de jongste generatie remi-
grantenvrouwen voorkomt. De meeste vrouwen hebben opleidingen gevolgd 
op educatief, medisch of sociaal gebied. Maris is na de mavo opgeleid tot 
kinderleidster en startte na haar terugkeer een winkel in kinderkleding. De 
vele gesprekken voeren we zittende achter de kassa, haar medewerkers wor-
den voor de gelegenheid naar buiten gestuurd. Ik herinner me nog goed hoe 
Maris mij het kinderspel djoel uitlegt op de tegelvloer van haar winkeltje.  
 
Grootouders 
‘Ik ben in Nederland geboren en na ongeveer twee jaar heeft mijn moeder 
me achtergelaten bij mijn opa en oma op Zorg en Hoop. Ik ben dus hier 
opgegroeid en heb tot mijn zestiende in Suriname gewoond. Toen mijn 
moeder hertrouwde, vroeg ze of ik met haar meeging naar Curaçao wat ik 
natuurlijk erg leuk vond. Ik verhuisde op mijn achttiende naar Nederland en 
volgde er een opleiding voor kinderleidster. Ik kreeg na drie jaar ontzettende 
heimwee naar Suriname en ben teruggekomen. Dat was in 1993. Ik ben weer 
bij mijn grootouders gaan wonen om na een jaar weer terug te gaan om cent-
jes te verdienen. In Nederland heb ik aanvankelijk veel uitzendbaantjes ge-
had, later heb ik een vaste baan gekregen en mijn man ontmoet. Ik raakte na 
wat problemen zwanger en wilde heel graag dat mijn kinderen opgroeiden in 
Suriname. In 1997 zijn we teruggekomen en bouwen nu onze eigen plek. 
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Varkentje 

Ik ben dus opgegroeid bij mijn grootouders die woonden te Zorg en Hoop. 
Het grote huis was altijd full house want een nichtje en neefje woonden er ook, 
op een gegeven moment is er zelfs een tante komen inwonen met haar man. 
Het huis was vol, er waren altijd mensen en we liepen lekker rond in onze 
onderbroekjes. Ook speelden de buurtkinderen bij ons op het erf, dat maakte 
een gezellige boel. Mijn moeder heeft me gekregen toen ze achttien of ne-
gentien jaar was, later is het niet goed gegaan tussen mijn vader en mijn 
moeder. Ze zijn gescheiden en mijn moeder wilde op die leeftijd nog iets van 
haar leven maken. Daarom bracht ze me naar mijn grootouders, waarna ze in 
Amerika een opleiding is gaan volgen. Dat is de reden waarom ik bij mijn 
grootouders ben opgevoed. Deze mensen waren bijzonder lief. Mijn oma 
deed gewoon alles voor ons en ook mijn opa was een schat. Die kwam 
meestal om een uur ’s middags thuis van kantoor en dan renden we altijd 
naar hem toe. Wie het eerst bij hem was, werd over zijn schouder gegooid, 
waarop hij riep: “Varkentje te koop.” Dat was erg leuk. 
Mijn lagere school was de A-school, daarna ben ik naar de B-school gegaan 
tot mijn zestiende. Op de lagere school vond ik het ronddelen van snoep op 
mijn verjaardag machtig. Mijn moeder kocht dan altijd Kitkat177 voor me 
omdat ik dat lekker vond, dan ging ik de klassen rond en mocht bekende 
kinderen iets geven. Ook na de pauze wanneer we keurig in rijen moesten 
staan voordat we de school inliepen, was het altijd vechten wie naast Maris 
mocht staan. Ik heb tijdens mijn schooltijd veel vriendinnen gehad, en djoel 
vond ik het leukste buitenspel. Je zult het niet kennen, maar we trokken met 
onze voeten een vierkant over de grond en tekenden er een kruis in. Op drie 
strepen stond een persoon van de tegenpartij die je tikte als je de streep over 
wilde. Beide groepen hebben een gelijk aantal mensen en als er djoel wordt 
geroepen, moest je rennen en proberen alle drie de strepen te passeren zon-
der getikt te worden. Wanneer iemand van je groep werd getikt, wisselden de 
groepen. Ik heb dat spel met heel veel plezier gespeeld. Of djompo foetoe, 
waarbij in het zand een kruis wordt getrokken met vakken waar je je steentje 
in moest gooien. En wat ik bijna vergeten was, elastieken.  
Wat me het meest van thuis is bijgebleven, is het eten tussen de middag. Het 
eten was altijd op tafel, we gingen pas aan tafel wanneer opa was thuisgeko-
men. Dat verwaterde toen we tieners werden en bijna nooit meer thuis waren 
voor twee uur. Ook was er in het huis een verschrikkelijk steile trap; die is er 
trouwens nog, want we bezoeken iedere zondag oma. Van die trap zijn we 
een paar keer hard afgevallen. Verder heeft oma bijna een hartstilstand gehad 
toen we onze handen in verf hadden gedoopt en afdrukken maakten op de 
trapmuur. Mijn neefje en ik hebben ons ook een keer helemaal blauw ge-
verfd, in onze fantasie waren we smurfen geworden. Maar het was echt, ik 
heb me geen moment ongelukkig gevoeld. 
                                                 
177 Chocoladebiscuit. 
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Curaçao 

Na de A-school ben ik naar de B-school gegaan. We spijbelden in die tijd 
ontzettend veel, en als mijn vrienden zeiden: “Maris, ga je mee?” dan ging ik 
leukere dingen doen dan leren op school. Het was een verkeerde manier. 
Mijn moeder heeft nooit echt voor me gezorgd en toen ze opnieuw trouwde 
en op Curaçao ging wonen, heeft ze gevraagd of ik met haar meeging. Ik was 
zestien op dat moment en vond het natuurlijk geweldig. Ik ben meegegaan 
en heb er geen slechte herinneringen aan. Op Curaçao had ik ook veel leuke 
vrienden. Mijn moeder werkte niet en mijn stiefvader was werktuigbouw-
kundige bij een groot bedrijf. Ik weet nog dat hij in diensten werkte, soms 
werkte hij in de ochtend en dan weer in de avond of de nacht. Ook had hij 
een dochter die bij ons woonde, we konden het gelukkig uitstekend samen 
vinden. Curaçao was veel luxer dan Suriname in die tijd. Je kon appels en 
druiven kopen en vooral het strand niet te vergeten. In Suriname was er niets 
in die tijd, voor alles moest je in de rij staan. Ja, wij niet, maar mijn oma. 
Ondanks het feit dat er weinig spullen waren, hebben we altijd alles in huis 
gehad, ook brood of whatever, alles was altijd in huis. Opa heeft er duidelijk 
voor gezorgd dat iedereen het goed had. Later heb ik ontdekt dat mijn stief-
vader alcoholist was, ik denk dat mijn moeder het eerder heeft geweten. Ik 
heb er nooit problemen mee gehad, ik denk dat ik me best makkelijk afsluit 
voor problemen. Maar het moet niet goed gegaan zijn, ik kan me voorstellen 
dat mijn moeder daar niet gelukkig was. Na afronding van de mavo heb ik 
geloof ik nog een jaartje niets gedaan en veel aan het strand gelopen. In ieder 
geval, op mijn achttiende ben ik naar Nederland verhuisd voor het volgen 
van mijn opleiding. 

Kinderdagverblijf 

De opleiding voor kinderleidster duurde twee jaar en was heel leuk. Je had 
twee dagen school en drie dagen liep je stage in een kinderdagverblijf. Je 
bracht eigenlijk gelijk in praktijk wat je leerde. Na mijn opleiding ben ik gaan 
werken en kreeg plotseling verschrikkelijke heimwee naar Suriname. Ik ben 
teruggekomen om een klein kinderdagverblijf op te zetten, mijn opa was 
zakenman en zag dat natuurlijk helemaal niet zitten. Ik ben daarom bij hem 
in de zaak gegaan. Hij exporteerde onder meer cacao, rijst, balata en ik vond 
hem echt een zakenman. Ik ben er gaan werken maar het beviel me niet, ik 
weet het niet meer precies. Ik wilde gewoon iets voor mezelf beginnen en 
ben daarom teruggegaan naar Nederland. Ik wilde centjes verdienen met het 
doel met een paar jaar terug te komen. Eén ding wist ik zeker, ik moest ge-
woon altijd terug. In Nederland woonde ik zelfstandig en werkte vrijwel elke 
dag. Ik weet nog, ik ben aangekomen met het vliegtuig en nog dezelfde dag 
had ik een sollicitatiegesprek bij Randstad Uitzendbureau. Ik kan niet stil 
zitten en heb me daarom opgegeven als werkzoekende leidster voor kinder-
dagverblijven in de buurt. Ze belden me nog diezelfde dag op, ik werd een 
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periode ingezet bij verschillende dagverblijven in het centrum van de stad. 
Op een gegeven moment werkte ik bij Pinkeltje in Amsterdam-West, waar ze 
me in vaste dienst hebben genomen. Dat was mijn eerste vaste baan. Ik deed 
de babygroep, en na mijn werk bezocht ik vaak de sportschool. Een nicht en 
haar man runden toen een barretje in Amsterdam aan het Rembrandtsplein 
en hielden vaak Surinaamse feesten. Op een van die feesten heb ik mijn 
vriend en huidige man ontmoet. Niet lang daarna ben ik zwanger geworden, 
maar dat is de eerste keer niet goed gegaan. Het kindje had een afwijking en 
moest worden weggehaald. Daarna ben ik weer zwanger geworden, gelukkig 
is dat wel goed gegaan. We hebben de vlokkentest laten doen en toen we 
zeker wisten dat alles goed was, zijn we vertrokken naar Suriname. 

Lening 

We zijn gewoon gekomen en bij mijn schoonmoeder ingetrokken. Ik voelde 
me natuurlijk heerlijk toen ik terug was, het lekkerste vind ik het warme zon-
nige weer. Als Nederland een tropisch klimaat had, zou ik ook daar geen 
problemen hebben. Bij mij gaat het trouwens niet specifiek om Suriname, het 
gaat me om de zon. Ik voelde me ook lekker op Curaçao, daar heb ik ook 
geen heimwee gehad. We hebben drie maanden bij mijn schoonouders inge-
woond, mijn man heeft in die periode werk gevonden bij een architectenbu-
reau. Het belangrijkste vond ik een eigen huisje, want ik wilde op mezelf zijn. 
De eerste twee jaar heeft mijn man bij drie architectenbureaus gewerkt. Toen 
mijn zoon acht maanden oud was, hebben we een ander huis gevonden. In 
die periode is ook mijn man gestopt met werken in loondienst en voor zich-
zelf begonnen. Het is in dezelfde tijd dat we de garage ombouwden tot win-
kel en ik in Amerika inkopen ben gaan doen. Het was natuurlijk leuk om 
voor mezelf te beginnen. Later ben ik mijn kleding gaan inkopen in Neder-
land. In het begin draaide de zaak niet geweldig, maar gelukkig ging het goed 
met het bureau van mijn man. Ik heb in die tijd mijn oom benaderd voor een 
lening, hij had de zaak van opa overgenomen. Hij vond het beter als ik een 
andere locatie zou kiezen. Ik ben gaan zoeken in de stad en heb op een gege-
ven moment een zeer goedkoop pandje gevonden. Iedereen die ik het vertel-
de, stond versteld dat de eigenaar het zo goedkoop wilde verkopen. Zo is het 
gegroeid, ook mijn man heeft meegewerkt en de inrichting ontworpen. In-
middels heb ik twee zaken. Eén zaak is nu een beetje vervallen dus die zijn 
we aan het opkrikken, maar we hebben niks te klagen. 

Streven 

Ik ben best gelukkig, na mijn zoon heb ik een dochter gehad en probeer voor 
de kinderen een zeer goede moeder te zijn. Ik wil er altijd voor de kinderen 
zijn, dat vind ik het belangrijkste. Ik heb dan wel mijn zaken, maar ik probeer 
bewust veel thuis te zijn. Ook heb ik een oppas, al vind ik dat ik het zelf 
altijd beter doe. Gewoon er zijn voor de kinderen, misschien wel omdat mijn 
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moeder er niet voor mij is geweest. Ik heb er eerlijk gezegd niet over nage-
dacht, maar ik vind het belangrijk dat ze me lief vinden. Ik wil echt dat zij 
gelukkig zijn, ik cijfer mezelf daarom vaak weg. Mijn kinderen zijn zoals alle 
kinderen, druk en ze maken constant ruzie. Ook vragen ze veel aandacht, 
waarschijnlijk omdat ik ze veel aandacht geef. Dat zeggen mensen ook, ik 
heb ze verwend en daarom vragen ze aandacht. Het zijn lieve kinderen en 
het hoort er gewoon allemaal bij. Wel heeft mijn dochter kanker gehad aan 
haar oogje, sinds vorig jaar is de kanker gelukkig weg. Dat was een gedoe 
natuurlijk, sommigen vragen zich ook af hoe we het gered hebben. Hoewel, 
je went eraan. En ja, je moet het doen, je moet gewoon doorgaan. Eigenlijk 
heb ik het niet moeilijk. Soms als ik naar mijn dochtertje kijk en zie hoe an-
dere kinderen kijken naar haar oogje, heb ik medelijden met haar. Haar oogje 
zit dicht, dat is een fout van de artsen die waarschijnlijk een spiertje hebben 
geraakt. Kinderen vragen dan: “Wat is er met je oogje?” Ze maakt haar oogje 
dan vaak open en zit er een kunstoogje. “Kijk,” zegt ze, “ik heb toch ook een 
oogje, dus er is niks.” Ik denk dat ik het erger vind voor haar dan zij voor 
zichzelf. Vaak gaan we zwemmen met de kinderen, dat vinden ze heerlijk. 
Ook komen we veel bij oma op zondag waar ze kunnen spelen. Dan komt 
de hele familie bij elkaar met kleinkinderen en achterkleinkinderen, dat is 
gewoon heel gezellig. 
Nu hebben we een perceel gekocht waarop we een huisje bouwen, echt een 
eigen huisje en het is best groot zodat het later in drieën verdeeld kan wor-
den. Een deel voor ons, een deel voor mijn zoon en een deel voor mijn 
dochter. Tenminste, als ze dat willen, want mijn vader zegt altijd: ”Je denkt 
toch niet dat ze bij jou willen wonen?” Ik vind het belangrijk dat mijn kinde-
ren later een plek hebben, verder neem ik aan dat ze naar Nederland gaan 
om te studeren. Ook dat weet ik natuurlijk niet precies. Voor hetzelfde geld 
neemt een de zaak over. Ik neem gewoon aan dat ze weggaan en terugko-
men, en dan wil ik wel een plek voor ze hebben. Dat is momenteel mijn 
ergste streven.’ 

7.3 Thema’s 

Het ondernemerschap van Maris bracht me aanvankelijk in verwarring. Haar 
onderneming is een winkel in kinderkleding gericht op het bovensegment 
van de Surinaamse markt. De meeste studies naar ondernemerschap in Pa-
ramaribo van de jaren negentig richten zich doorgaans op overlevingsstrate-
gieën in de huisindustrie. Deze ondernemingen kenmerken zich door ar-
beidsintensieve productiemethoden en weinig investeringskapitaal. Verder 
liggen de economische activiteiten meestal in het verlengde van de huisnij-
verheid. Aangezien Maris inkopen doet in Nederland en Amerika is er sprake 
van werkkapitaal en uitbesteding van productie. De bedrijfsvoering wijst in 
andere woorden op een westerse aanpak. Maris is onder Afro-Surinaamse 
vrouwelijke ondernemers in de herkomstdiaspora een witte raaf. 
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Drie thema’s domineren dit levensverhaal; twee subthema’s en een hoofd-
thema. Er bestaat een opmerkelijk verband tussen de publieke sfeer en de 
privésfeer. In de publieke sfeer maken we kennis met een ondernemer die 
een kindercrèche wil beginnen, maar door gesprekken met haar opa daarvan 
wordt afgehouden. In de privésfeer is Maris een populair meisje dat bij haar 
grootvader en grootmoeder is opgegroeid en in wiens huis het gezellig is. 
Opvallend in haar levensverhaal zijn de fragmenten waarin de gerichtheid 
naar voren komt een eigen ‘plek’ te willen verwerven. In de komende analyse 
zal worden begonnen met de twee subthema’s. 

Peuterscholen 

Nadat Maris op Curaçao de middelbare school heeft afgerond, kiest zij voor 
een beroepsopleiding. In Nederland is de opleiding van kinderleidster gericht 
op het verzorgen en begeleiden van kinderen tot en met het vierde levens-
jaar. Deze opleiding heeft een duaal karakter, waarbij leren en werken gelijk-
tijdig aangeboden worden. De opleiding richt zich onder meer op het peda-
gogisch handelen van de begeleidster en de spel-, speel- en leeractiviteiten 
moeten zoveel mogelijk worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van 
het kind. 
Wie het afgelopen decennium in Suriname een peuterschool wilde beginnen 
en aanklopte bij het MINOV,178 werd geconfronteerd met het ontbreken van 
wet- en regelgeving. Dit heeft ertoe geleid dat het Bureau Openbare Ge-
zondheidszorg (BOG) en Stichting Klimop een pakket maatregelen hebben 
samengesteld dat min of meer de standaard is geworden voor alle peuter-
scholen. Kinderen zijn in Suriname leerplichtig vanaf hun zevende levensjaar, 
voor die leeftijd hebben ouders daarmee een vrije keuze. Uit het toenemend 
aantal schooltjes voor deze jonge kinderen kan worden opgemaakt dat veel 
ouders gebruik willen maken van deze zogenaamde préschoolse ontwikke-
lingsfaciliteit. Mevrouw Macknak-Van Kats van het Medisch Opvoedkundig 
Bureau (MOB):  
 

“Je hebt nu peuterschooltjes die het te schools aanpakken en ande-
ren waar er niet veel wordt gedaan met de kindertjes. Jonge kinderen 
leren nou eenmaal anders. Ze leren door te exploreren. Door alles te 
onderzoeken en te proberen. Niet door het zitten in een bank en 
opdrachten uit te voeren. Ze hebben die ruimtelijke beweging nodig. 
Door het spelen met materiaal ontdekken ze bepaalde mogelijkhe-
den die ze hebben. Ze leren hoe het aanvoelt, hoe groot of hoe 
zwaar het is en hoe ver het is als je heen en weer loopt. Ze nemen 
ruimtelijke invloeden op die heel veel ervaringen geven. Dit hebben 
ze later nodig bij bijvoorbeeld rekenen. Je moet dit lijfelijk eerst er-

                                                 
178 Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. 
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varen hebben voor het op een papiertje later op school kan voltooi-
en.” (Accord 2005b).  

 
Verder betekent het ontbreken van een wettelijk kader dat er geen sancties 
volgen op onprofessioneel gedrag. Het BOG houdt daarom consultatiebij-
eenkomsten voor peuterleidsters en aankomende peuterleidsters en verstrekt 
bovendien adviezen aan nieuwe en bestaande peuterscholen. Volgens Mack-
nak wordt er tijdens deze schoolconsultaties veel aandacht besteed aan mili-
eu- en gezondheidszaken en is de aanpak van de kinderen onderwerp van 
gesprek. Stichting Klimop stelt zich ten doel aankomende peuterleidsters te 
trainen in de pedagogische aspecten van het werk. Studenten wordt het be-
lang van interactief omgaan met kinderen onderwezen, omdat onderzoek 
heeft uitgewezen hoe eerder jonge kinderen gestimuleerd worden met spel 
hoe meer ontwikkelingskansen ze hebben (ibid.).  
Ook het MINOV heeft niet stil gezeten. Een interministeriële commissie is 
samengesteld voor Early Childhood Development (ECD) die wetgeving in 
voorbereiding heeft waarin peuter- en kleuterscholen onder uitbreiding van 
de leerplicht gaan vallen. Naast deze wetgeving is een document ontwikkeld 
voor ‘Standaarden ECD’ die betrekking hebben op de vroege-
kindontwikkeling. ECD staat een integrale benadering van de ontwikkeling 
van elk kind voor. De standaarden zullen worden aangeboden aan het 
MINOV en invoering zal niet afhankelijk zijn van wetgeving. Sanrochman: 
‘Dat betekent dat binnenkort peuterscholen zich - zonder wetgeving - aan 
bepaalde voorwaarden moeten houden. Als deze wetten en standaarden van 
kracht zijn, kunnen er bij overtreding sancties volgen, zoals intrekking van de 
vergunning.’ (Accord 2005b). 
 
In onderstaand fragment is Arleen (geen remigrante) aan het woord die na 
het afbreken van de kweekschool in aanraking kwam met TANA. De bege-
leiders van dit schoolopvangproject motiveerden haar een beroepsopleiding 
te volgen, waarna zij aanving met de opleiding voor assistent-peuterleidster. 
Dit fragment is gekozen omdat Arleen hier spreekt over de verschillen tussen 
de babygroep en de peutergroep: 
   

Arleen: ‘Kinderen hebben me altijd aangetrokken. Als ik een 
baby zie, kan ik het niet nalaten even met die te spelen. Ik 
denk dat ik een gave heb om met kinderen bezig te zijn. Ik 
zou in geen enkel ander beroep kunnen aarden. Ik heb nu al 
een halve crèche, want ik haal op zondag regelmatig de kin-
deren van mijn vriendinnen en nichtjes op. Ik was daarom 
vastbesloten om met kinderen te werken, dus koos ik voor 
de kweekschool. Toen ik noodgedwongen met de kweek-
school stopte, schreef ik me in bij TANA voor de opleiding 
assistent-peuterleidster’. En: ’De opleiding is opgesplitst in 
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een voortraject, dat is de pré-vocationalfase. Daar krijgen ze 
rekenen, taal en sociale vaardigheden. Het laatste is heel be-
langrijk, want als ze straks beginnen met werken moeten ze 
weten hoe (…) met collega’s om te gaan. “Leren verdragen 
van elkaar en weten hoe je in bepaalde situaties handelt, 
wordt je naast de theorie van het vak in deze fase geleerd.” 
Hierna volgt een periode van zes maanden stage die ver-
deeld is over twee schooltjes. Arleen vertelt dat in een crè-
che werken verschilt van het werken met peuters. “Daar 
werken we meer met baby’s en dat is meer verzorging. Op 
een peuterschooltje is het op een speelse manier werken aan 
het verbeteren van de vaardigheden van de kinderen, zoals 
hun motoriek. We bereiden hun handen voor om ze te leren 
schrijven, door figuurtjes te maken en te kleuren. Schrijven 
lijkt makkelijk, maar het is echt moeilijk voor een kind om te 
leren schrijven. Een kind moet die motoriek hebben om te 
leren schrijven. Maar motoriek is niet alleen leren schrijven, 
het is ook bijvoorbeeld een bal leren vangen of leren klim-
men.”(Accord 2005c).  

 
Een jaar na haar terugkeer in Suriname vertrekt Maris weer naar Nederland. 
Dat jaar werkt zij bij haar opa op kantoor. Haar oorspronkelijke idee een 
kinderdagverblijf te starten, valt niet in goede aarde. Haar plannen voor een 
eigen onderneming laten haar echter niet los. Direct na aankomst in Neder-
land voert ze sollicitatiegesprekken en wordt aangenomen als kinderleidster. 
Het vereist niet veel fantasie te veronderstellen dat Maris haar verzorgende 
vaardigheden - die zij heeft geleerd op school en heeft meegemaakt bij haar 
grootouders - zal aanwenden voor het managen van de babygroep. Het ‘volle 
huis’ krijgt hiermee een tweede betekenis. Waar het eerder verwees naar ge-
borgenheid en gezelligheid in de privésfeer, lijkt het nu ook betekenis te 
krijgen voor haar werkzaamheden. Het heeft daarmee betrekking op beide 
sferen. We zullen zien dat Maris deze zal vervlechten en een eigen invulling 
zal geven. Het volgende subthema is tienermoederschap in de herkomstdia-
spora in de jaren negentig van de vorige eeuw. 

Tienermoederschap 

Uit het levensverhaal van Maris maken we op dat de verteller het in haar 
jeugd goed naar haar zin heeft gehad bij haar grootouders. Haar moeder 
voelt zich nog te jong haar op te voeden en wil nog een opleiding volgen. 
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Hoewel het niet met zoveel woorden wordt verteld, verblijft Maris als gevolg 
van tienermoederschap179 bij haar grootouders. In de jaren negentig hebben 
zes van de tien Surinaamse kinderen hun eerste seksuele ervaring voor het 
veertiende levensjaar, en bijna een op de vijf baby’s heeft een tienermoeder 
(De Randamie 2005b).180 Tienermoeders vormen door hun jeugdige leeftijd 
en vaak afgebroken opleiding een kwetsbare categorie onder de alleenstaande 
moeders (Chase-Lansdale e.a. 1994). Een direct gevolg van dit type moeder-
schap is de afhankelijkheid bij de verzorging van kinderen en de bijna onmo-
gelijkheid zelfstandig een inkomen te verwerven. Een relatief grote groep 
Afro-Surinaamse moeders voedt daarom hun kinderen niet zelf op. Meestal 
wordt deze taak overgelaten aan familieleden in Suriname of daarbuiten,181 en 
als het niet anders kan aan kindertehuizen. De voornaamste redenen de eigen 
kinderen niet zelf op te voeden zijn verslaving, geestesziekte en armoede (De 
Randamie 2005b). Verder worden veel jonge kinderen uit het binnenland 
door hun verzorgers in kindertehuizen geplaatst omdat de sociaal-
economische kansen in de stad nu eenmaal beter zijn. Zo hebben veel kin-
dertehuizen ook een internaatsfunctie. Stadskinderen kunnen verder in te-
huizen terechtkomen omdat hun verzorgers onvoldoende verzorging- of 
huisvestingsmogelijkheden hebben. Zeer waarschijnlijk hebben deze verzor-
gers niet voldoende verwanten die in staat zijn de opvoeding van de moeder 
waar te nemen, hoewel ook schaamte een rol kan spelen. Het volgende 
fragment geeft treffend aan hoe een kindertehuis een ‘thuis’ kan worden, en 
het netwerk van verwanten de opvoeding overneemt door een netwerk van 
lotgenoten. 
 

‘In kindertehuis Ramoth wonen vijfenzeventig kinderen. Vijfentwin-
tig procent van hen zit in een tehuis omdat hun ouders geen goede 
huisvesting voor ze hebben. Men betaalt liever een kindertehuis 
dichtbij een school, waar redelijk goede opvang is. (…) Nog steeds 
worden er baby’s naar kindertehuizen gebracht. Zoals Shayenne en 
Chanella (…). Ze zijn nog geen twee jaar en wonen hier ruim ander-
half jaar. Kapitein Lucia zet de kinderen aan het werk. Ze mogen 
langer opblijven, maar moeten elke avond hun huiswerk maken. 
Daarna worden ze overhoord. (…) Consuela:”Ik heb straf gekregen 
en moet meehelpen afdrogen”, lacht ze. “Ik woon hier nu een half 

                                                 
179 ‘Tienermoederschap is voor veel Afro-Surinamers een extra risicofactor, maar komt relatief weinig 
voor in Nederland (Cooksey 1997). Wel zijn Afro-Surinaamse vrouwen vaker tienermoeder dan autoch-
tone vrouwen (Sprangers 1998 in Distelbrink 2000: 8).  
180 ‘De cijfers liegen er niet om. Achttien procent van de baby’s die geboren worden in Suriname heeft een 
tienermoeder. Gemiddeld genomen gaan meisjes op hun zeventiende voor het eerst naar bed met een 
jongen. Jongens hebben gemiddeld op hun vijftiende jaar hun eerste seksuele ervaring. Dit betekent dat 
een groot aantal schoolgaanden seksueel actief is.’ (De Randamie 2005b). 
181 ‘Uit onderzoek in het Caribisch gebied blijkt dat vooral vrouwelijke familieleden doorgaans een niet 
geringe bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen in Afro-Carïbische moedergezinnen (Barrow 
1996; Buschkens 1973; Smith 1996). 
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jaar omdat mijn moeder niet meer voor me kon zorgen. Waarom 
weet ik niet. Broers en zussen heb ik wel, maar die zijn veel ouder. 
Zij zorgen al voor zichzelf.” 
Kapitein Lucia van het Leger des Heils: “(…) Het probleem met 
hulp van buiten is dat men geen Nederlands spreekt en ook andere 
opvoedgewoonten heeft dan wij hier kennen. Eigenlijk willen we 
hiervan af, we willen met Surinamers werken. Maar dat is een groot 
probleem. Surinamers zijn niet bereid dit soort werk te doen. Ze 
gaan liever in de handel of worden ambtenaar. Dat heeft niet alleen 
met geld te maken. Het is zwaar en dienstbaar werk, en daar hebben 
de meeste Surinamers geen zin in. (…) Vroeger voor de militaire re-
volutie, was het anders. Toen hadden we meer personeel, vooral 
Nederlanders. Maar na 1980 kwam men niet meer, waarschijnlijk 
omdat ze bang zijn. We zullen het nu op eigen kracht moeten doen.”  
‘Bij Kapitein Lucia leren de kinderen voor zichzelf denken. En el-
kaar te helpen. Een kind dat vlot is op school, overhoort zijn zwak-
kere huisgenoot. Weer een ander helpt mee met de was. Dit is goed 
voor de kinderen, maar ook vanwege het personeelstekort zijn alle 
helpende handen welkom. Gelukkig hoort een beloning er ook bij. 
De kinderen mogen zelf de koek pakken en aan elkaar uitdelen die 
bakkerij Fernandes voor hen heeft bestemd. Tegenwoordig mogen 
de ‘ouderen’ op zaterdag ’s middags uit en mag op vrijdag en zater-
dag televisie worden gekeken. En de meisjes vlechten elkaars haar in 
de mooiste, trendy creaties. Kinderhuis Ramoth biedt voor hen allen 
een schuilplaats en een familie. Consuela, die komende week elf 
wordt verklapt aan mij: “Ik mis mijn moeder heel erg. Ik zou haar 
vaker willen zien. Maar mijn verjaardag wil ik vieren met de kinderen 
hier. Dit is nu mijn huis.”’ (De Randamie 2005c). 

 
In het bovenstaande fragment zien wij dat afgelopen jaren relatief veel kinde-
ren aan kindertehuizen werden aangeboden, en dat de leegloop van verzor-
gend personeel ertoe heeft bijgedragen dat kinderen op jonge leeftijd al ‘vol-
wassen’ moeten zijn. Oudere kinderen helpen jongere kinderen met lezen, 
schrijven en rekenen, bed opmaken en rijst koken. Het oorspronkelijke net-
werk van verwanten dat in de Afro-Surinaamse gemeenschap de opvoeding 
deelde, wordt in kindertehuizen overgenomen door een netwerk van lotge-
noten en kan als een adequaat antwoord worden gezien op de armoede in de 
Surinaamse samenleving. Het vraagt van de lezer weinig fantasie het ‘volle 
huis’ ook te laten verwijzen naar tienermoederschap, waar de verteller als 
gevolg van de jonge leeftijd van haar moeder mee wordt geconfronteerd. 
Een consequentie van dit moederschap is het gebrek een ‘eigen ruimte’, wat 
de verteller in de loop van het verhaal in verband brengt met onderne-
merschap. Dit krijgt in het volgende deel de aandacht. 
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Vrouwelijk ondernemerschap 

Wanneer Maris eind jaren negentig met een kledingzaak start vanuit de gara-
ge van haar woning, hebben Menke & Tangali (1994) enkele jaren daarvoor 
onderzoek verricht naar ondernemers in de hoofdstad. Zij verrichten een 
grootschalige studie naar vrouwelijke en mannelijke ondernemers in Groot-
Paramaribo en categoriseren sociaal-economische kenmerken van de onder-
nemingen. Het onderzoek beperkt zich tot micro-ondernemingen - een on-
dernemingsvorm waarbij in de regel sprake is van arbeidsintensieve produc-
tiemethoden, weinig investeringsmogelijkheden en lage loonarbeid. Voor een 
algemene indruk van de sociaal-economische situatie van vrouwelijke onder-
nemers midden jaren negentig in de Surinaamse hoofdstad, beschrijf ik op 
hoofdlijnen de belangrijkste verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 
ondernemers en de problemen waar vrouwelijke ondernemers meekampen. 
In de eerste fase van de studie van Menke & Tangali (ibid.) zijn alle micro-
ondernemingen in Groot-Paramaribo geïnventariseerd. 202 daarvan kunnen 
min of meer tot productieondernemingen worden gerekend. Er is met 153 
ondernemers gesproken, waaronder 37 vrouwen. Vrouwelijke ondernemers 
blijken geen uitzondering in de kleinschalige bedrijvigheid van deze Caribi-
sche hoofdstad. Een belangrijk deel van de onderneemsters leeft zonder 
partner, bovendien werken micro-onderneemsters voornamelijk in sectoren 
met een huishoudelijk karakter. Deze vorm van werkgelegenheid is eenvou-
dig te combineren met het huishouden. De belangrijkste verantwoordelijk-
heden voor de vrouwen naast het voeren van de onderneming zijn koken, 
boodschappen doen en kinderen verzorgen. Daarom kiezen de onderneem-
sters bijna massaal voor een flexibel arbeidsschema, evenals een onderne-
ming niet-ver-van-huis (vgl. Van de Laar 1986 in Wirjosentono 1994). 
Veel onderneemsters willen zich niet beperken tot het huishouden en eco-
nomische activiteiten alleen en streven naar een optimale combinatie (vgl. 
Kankantri 1980: 19 in Wirjosentono 1994). Een deel van de onderzochte 
onderneemsters heeft niet meer dan lagere school genoten, voorts is een deel 
niet in het bezit van een diploma. Door deze beperkte opleiding bezitten de 
meeste vrouwelijke ondernemers weinig vaardigheden van commerciële 
waarde. De economische activiteiten die ze ten toon spreiden zijn dan ook 
het minst betaald en bieden een geringe bestaanszekerheid. Het is waar-
schijnlijk dat er een relatie bestaat tussen de oververtegenwoordiging van 
vrouwen in de informele sector en de geringe opleiding van de onderneem-
sters. Het onderzoek toont verder aan dat zowel bij vrouwelijke als mannelij-
ke ondernemers sprake is van productieafname. De voornaamste redenen 
hiervoor zijn scherpe concurrentie, gebrek aan investeringsmiddelen, slechte 
verkoopprijs en een afnemende vraag. In de laatste drie jaar van de eerste 
helft van de jaren negentig heeft maar 8,5 procent van de vrouwelijke onder-
nemers geïnvesteerd in de onderneming tegen 30,7 procent van de mannelijk 
ondernemers (Menke & Tangali 1994).  
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Vrouwelijke ondernemers kunnen grofweg onderverdeeld worden in alleen-
staande en niet-alleenstaande vrouwen, en in modistes en niet-modistes. Eén 
van de opvallendste kenmerken is dat er relatief meer alleenstaande vrouwen 
zijn dan alleenstaande mannen. Het aandeel alleenstaande vrouwen binnen 
de groep vrouwelijke ondernemers is 37,8 procent - een aanzienlijk deel van 
deze groep is gescheiden of weduwe. Deze onderneemsters kunnen niet 
rekenen op inkomsten van een partner waardoor de economische activiteiten 
het huishouden ondersteunen. Alleenstaande vrouwen verrichten in tegen-
stelling tot niet-alleenstaande vrouwen veel activiteiten die geen werkkapitaal 
of medewerkers vereisen. Dit kan een oververtegenwoordiging van die groep 
onder de modistes verklaren (71,4 procent). 
Het grootste probleem van vrouwelijke ondernemers in Paramaribo midden 
jaren negentig is hun gebrek aan specifieke opleidingen. Bovendien hebben 
de meeste vrouwelijke ondernemers een serieus afzetprobleem. De vrouwe-
lijke ondernemers nemen daarbij minder vaak kredieten dan mannelijke on-
dernemers omdat ze vaak niet aan de voorwaarden van kredietverstrekkers 
kunnen voldoen. Opmerkelijk is dat alleenstaande vrouwelijke ondernemers 
sterker vertegenwoordigd zijn dan alleenstaande mannelijke ondernemers. 
Ondanks het ontoereikende inkomen werkt een meerderheid van de vrouwe-
lijke ondernemers in kledingateliers. Een verklaring hiervoor is de garantie 
van een aanvullend inkomen en de mogelijkheid deze arbeid te combineren 
met het huishouden. 
 
Wanneer Maris eind jaren negentig definitief is teruggekeerd naar Suriname 
en start met haar onderneming, lijkt ze een van de weinige onderneemsters 
die met kapitaal een moderne onderneming start. Later koopt ze voor een 
zachte prijs in de binnenstad een pand waar de verkoop van kinderkleding 
wordt voortgezet. Niet veel later opent ze een tweede vestiging in een win-
kelcentrum. De zaken gaan goed. Haar echtgenoot zorgt voor mooie winkel-
inrichtingen en Maris doet goede inkopen. In de loop van het verhaal veran-
dert het doel van de onderneming voor de verteller. Aanvankelijk zegt zij: ‘Ik 
wilde gewoon iets voor mezelf beginnen en ben daarom teruggegaan naar 
Nederland. Ik wilde centjes verdienen met het doel met een paar jaar terug te 
komen.’ Maris lijkt aanvankelijk zeer gesteld op het hebben van een eigen 
onderneming, maar omdat haar opa haar daarin niet steunt, gaat ze terug 
naar Nederland. De eigen zaak doet in eerste instantie denken aan een eigen 
‘plek’, die ze - naar haar gevoel - een belangrijk deel van haar leven heeft 
moeten ontberen. Het verbaast daarom niet dat later in haar verhaal wanneer 
haar kinderen ter sprake komen, zij zegt: ‘Ik vind het belangrijk dat mijn 
kinderen later een plek hebben, verder neem ik aan dat ze naar Nederland 
gaan om te studeren. Ook dat weet ik natuurlijk niet precies, want voor het-
zelfde geld zegt één de zaak over te nemen. (…) Dat is momenteel mijn erg-
ste streven.’ In andere woorden, het ondernemerschap van Maris kan goed 
begrepen worden wanneer we haar onderneming zien als een eigen ‘plek’, die 
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als gevolg van tienermoederschap alsnog verworven moet worden. Later 
wanneer Maris moeder is van twee kinderen, zien we dit verlangen terugke-
ren: ‘Nu hebben we een perceel gekocht waarop we een huisje bouwen, echt 
een eigen huisje en het is best groot zodat het later in drieën verdeeld kan 
worden. Eén deel voor ons, een deel voor mijn zoon en een deel voor mijn 
dochter.’ Naast een eigen ‘plek’ wil Maris als moeder vooral aanwezig zijn 
voor de kinderen. Aandacht en aanwezigheid staan in dit geval niet los van 
haar eigen verleden. 
Voor Maris staat haar onderneming voor een belangrijk deel in het teken van 
het verwerven van een eigen ‘plek’. Dit verlangen zit diep bij de verteller, 
ondanks de afkeuring van haar opa. Als gevolg van tienermoederschap 
brengt zij haar jeugd bij haar grootouders door. Zij houdt er goede herinne-
ringen aan over, maar mist de aandacht van haar moeder. Dit gaat op den 
duur druk uitoefenen wat transformeert in een eigen onderneming.    

Huis en plek 

In de narratieve dimensie van dit verhaal waarin de feiten en ervaringen zich 
op een specifieke wijze verhouden tot de dominante representaties van 
vrouwelijkheid, vernemen wij hoe de verteller een aandachtige moeder en 
drukbezette ondernemer is. Het plezier dat Maris heeft gehad bij haar groot-
ouders lijkt een belangrijke reden de moederrol in de opvoeding centraal te 
stellen. Maris combineert om twee redenen opvoeding met onderne-
merschap: de vestigingen kunnen in de toekomst aan de kinderen worden 
overgedragen en ze genereren inkomsten waarmee een eigen ‘plek’ kan wor-
den verwezenlijkt. 
Fictionalisering van de narratieve identiteit komt in deze vertelling tot uit-
drukking in sleutelwoorden. Kenmerkend in het verhaal van Maris is haar 
sterke behoefte zich te willen vestigen. De sleutelwoorden ‘plek’ en ‘huis’ 
worden zowel voor de publieke sfeer als de privésfeer gebruikt. 
Centraal in dit verhaal staat de verbinding tussen de binnen- en buitenwereld 
aan de hand waarvan Maris haar verlangens kan realiseren. De binnenwereld 
staat voor geborgenheid en gezelligheid met een centrale moederrol voor de 
verteller. Hierin herkennen we de sfeer van haar grootouders. Deze gebor-
genheid wordt doorkruist door het tienermoederschap, hetgeen druk gaat 
uitoefenen op de verteller en verwijst naar het tweede sleutelwoord ‘plek’. In 
de buitenwereld domineert ondernemerschap. Met een eigen onderneming is 
Maris in staat grond te kopen waarmee het ‘volle huis’ kan worden nage-
bootst. Het volle huis draagt niet alleen bij aan de gewenste geborgenheid, 
het heeft ook valkuilen waar haar vader haar op wijst: ”Je denkt toch niet dat 
ze bij jou willen wonen?” 
Meerdere betrokkenheden met de herkomstdiaspora worden door de vertel-
ler geuit. De eerste is vrij onspecifiek en klimatologisch van aard: ‘Ik voelde 
me natuurlijk heerlijk toen ik terug was, het lekkerste vind ik het warme zon-
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nige weer. Als Nederland een tropisch klimaat had, zou ik ook daar geen 
problemen hebben. Bij mij gaat het trouwens niet specifiek om Suriname, het 
gaat me om de zon.’ In de voorstelling van Suriname domineert aanvankelijk 
een heerlijke jeugd bij haar grootouders. Later in haar verhaal verandert Suri-
name tot afzetmarkt voor haar onderneming. Deze betrokkenheid speelt zich 
aanvankelijk in het onderbewuste van de verteller af. Maris: ‘Eén ding wist ik 
zeker, ik moest gewoon altijd terug.’ Een belangrijke sta-in-de-weg vormt het 
negatieve advies van haar opa een kinderdagverblijf te starten. Later verhou-
den de betrokkenheden zich passender tot de verlangens van de verteller. 
Maris: ‘We hebben drie maanden bij mijn schoonouders ingewoond, mijn 
man heeft in die periode werk gevonden bij een architectenbureau. Het be-
langrijkste vond ik een eigen huisje, want ik wilde op mezelf zijn.’ 
Hoewel Maris twee ogenschijnlijk onscheidbare voorstellingen van de her-
komstdiaspora geeft, zien we in de loop van het verhaal het accent verschui-
ven: ‘[N]a mijn zoon heb ik een dochter gehad en probeer voor de kinderen 
een zeer goede moeder te zijn. Ik wil er altijd voor de kinderen zijn, dat vind 
ik het belangrijkste. Ik heb dan wel mijn zaken, maar ik probeer bewust veel 
thuis te zijn.’ Hier is sprake van een normatieve identificatie omdat Maris 
tracht de aandacht die haar eigen moeder haar heeft onthouden, haar kinde-
ren te geven. Lastig blijft ten aanzien van het moederschap het normatieve te 
scheiden van het emotionele. Verder is Maris zelfstandig ondernemer die 
probeert met doordachte zakelijkheid de zaken te continueren. Hierbij do-
mineren de functionele en emotionele identificaties. 
In Maris haar verhaal ontdekken we meerdere route-effecten. Een eerste 
route-effect vinden we in de moderne en vooruitstrevende aanpak van haar 
onderneming. Opvallend is verder dat Maris bewust een segment in de Suri-
naamse samenleving uitkiest. Een tweede effect heeft meer betrekking op de 
privésfeer. Maris geeft in haar verhaal aan dat het ondernemerschap belang-
rijk voor haar is, maar haar kinderen mogen er niet onder lijden. We hebben 
gezien dat haar eigen jeugd op dit streven druk uitoefent, waarmee ze afstand 
neemt van de grootfamilie waarin ze is opgevoed. Haar oma krijgt hierin de 
plaats die daarbij hoort; ze wordt op zondag door de hele familie bezocht. 
 
Portret van Ruth McA. 
 

7.4 Levensverhaal  
Ik ontmoet Ruth in 2002, zij is dan drieëndertig jaar. Zij woont tijdelijk in de 
ouderlijke woning en is zeven jaar geleden teruggekeerd naar Suriname. Na 
de middelbare school en vele jaren muziekles vertrekt zij begin jaren negentig 
naar Nederland en wordt toegelaten tot het conservatorium. Na het eerste 
jaar gaat Ruth muziekpedagogiek studeren. Tijdens haar opleiding woont en 
werkt zij in Rotterdam en reist door Europa. Terug in Suriname treedt zij toe 
tot de directie van de Volksmuziekschool, later start zij een eigen muzieke-
ducatiebureau. Wanneer ik haar spreek is haar onderneming in de opbouwfa-
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se; zij organiseert optredens en geeft muzieklessen. Na dit gesprek zal ik haar 
nog vaak zien in de media. 

‘Krijg toch allemaal de klere’ 

‘Ik ben ongeveer drieëndertig jaar geleden in Latour als vierde kind geboren. 
Ik heb drie oudere broers, later kwam nog mijn jongste broertje. Een paar 
jaar daarna zijn we naar de Van Idsingastraat verhuisd en vervolgens naar 
deze woning. Dit is mijn ouderlijk huis dat mijn ouders vijfentwintig jaar 
geleden kochten. Mijn jeugd vond ik heel interessant, omdat ik vier broers 
heb die niet naar me omkeken. En mijn vader speelde met mijn moeder, dus 
ik had niemand. Ik herinner me een lied uit die tijd, het was toen erg populair 
uit de musical Ciske de Rat: “Krijg toch allemaal de klere, val voor mijn 
…”[zingt]. Dat vond ik een leuk lied omdat het paste in mijn leven. Goed, zo 
eenzaam was ik aan de andere kant ook niet omdat ik al op zevenjarige leef-
tijd op muziekles zat, op pianoles. Heel gauw was de piano mijn mati, mijn 
vriend, en dat tot ergernis van iedereen. Ik kom na school thuis, zet rijst op 
het vuur en speel in de felle zon piano. Natuurlijk brandt de rijst aan, het 
vuur gaat veel te hard. Ook speel ik piano op zondagmorgen wanneer ieder-
een slaapt. Ik heb een leuke jeugd gehad, ben sterk geworden met vier broers 
en zeer ruimdenkende ouders. Ik heb daarnaast een strakke opvoeding ge-
had, dat kwam door mijn moeder. Ze heeft nare ervaringen gehad met haar 
stiefvader en wilde mij daar voor beschermen, seksueel molest. Zo mocht ik 
nooit ergens blijven slapen of logeren. Een keer is dat met zondagsschool 
gebeurd, maar verder nooit. Ook mijn kleding was netjes: geen okselmouw-
tjes, geen half naakte toestanden of blote buik. Ik vond het geen probleem, ik 
heb me geamuseerd met mijn instrument en met heel veel boeken. Lezen is 
mijn grote hobby, en in mijn jeugd heb ik volgens mij alle boeken van mijn 
vader gelezen over filosofie en mystiek. Dat heeft me erg geboeid. Er waren 
trouwens ook huisregels als je in dit huis wilde wonen: je moest een instru-
ment bespelen, een sport beoefenen, naar zondagschool, een mulo-diploma 
halen, een rijbewijs en een typediploma. Dat heeft iedereen… dat heb ìk 
gedaan, dat waren zaken die hoorde gewoon bij onze opvoeding.  
 
We reisden vaak met het gezin naar het binnenland want mijn vader heeft 
daar als ingenieur veel jobs gehad. Daarnaast gingen we naar het buitenland, 
naar Walt Disney en naar Engeland met de Hooverspeed. Ik was een jaar of 
elf dat we met zijn zevenen op vakantie gingen, dat waren mooie jaren en 
een rijke jeugd. Los van het feit dat het strak was, had ik geen goede band 
met mijn moeder. We hadden veel ruzie omdat ik andere gedachten had over 
zaken als opvoeding, de relatie moeder-kind. We waren dan ook niet affectief 
naar elkaar toe, alleen bij jaarwisselingen wanneer je de wens uitspreekt dat je 
liever voor elkaar zult zijn. Naarmate ik ouder werd veranderde de relatie 
met mijn moeder, we hebben meer begrip voor elkaar gekregen. 
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Ik ben op verschillende scholen geweest. Eerst op de Latourschool en later 
de Vrije School182 in de Dr. Sophie Redmondstraat. Het waren andere tijden 
want er werd op die school flink gediscrimineerd. Het was een school voor 
rijkelui, er zaten niet veel Afro-Surinaamse kinderen op. Er waren duidelijk 
zichtbare vormen van discriminatie qua huidskleur, maar goed het was leer-
rijk. Vanaf mijn zevende jaar brachten mijn broers me naar muziekles. Ik was 
nog te jong alleen te gaan, later fietste ik of reisde met de bus. Muziek, maar 
ook de presentaties gaven een extra dimensie aan mijn leven. Ik had in die 
jaren geen vriendinnen die van klassieke muziek hielden, en bezocht ook 
vaak de concerten alleen. Ik was achttien toen ik mijn eerste studievisum 
aanvroeg dat twee keer werd afgewezen. In de tussentijd ben ik doorgegaan 
met mijn muziekstudie en opeens ontvingen we bericht dat ik toch een stu-
dievisum kreeg. Voor mijn auditie hebben Nederlandse muziekleraren van 
Surinaamse komaf mijn kennis flink bijgespijkerd. W. is in die periode een 
belangrijke persoon geweest, hij heeft me echt klaargestoomd. Toen ik twin-
tig was ben ik naar Nederland gegaan.  
 
Maan 
Ik zou aan het conservatorium in principe piano gaan studeren, maar had na 
een jaar ook wel door dat die keuze verkeerd was. De docenten hadden het 
eerder door, ze vonden klassieke muziek niet passen bij zwarte mensen. Dat 
was een grote persoonlijke ervaring, je bent zwart en je moet van jazz hou-
den. Ik zou onherroepelijk problemen krijgen omdat ik niet over de juiste 
achtergrond beschikte. Bovendien hield ik van meerdere muziekstijlen wat 
niet kon als je klassieke muziek studeerde, dan moest je een freak zijn. Toen 
heb ik voor muziekpedagogiek gekozen wat een veel bredere studie is.  
Tijdens het tweede studiejaar liep ik stage op een Montessorischool waar ze 
volgens mij nog nooit een zwarte leerkracht hadden gezien. Wanneer de 
leerlingen me zagen, riepen ze hysterisch: “Zwarte Piet, zwarte Piet”. Ik vond 
het bekrompen, maar in die tijd was ook net Ruud Gullit populair. Later ben 
ik me gaan realiseren dat het onwetendheid was. Na een gesprek met de 
directeur van de school ben ik gaan uitleggen dat er zwarte en witte mensen 
zijn. Kijk goed hoe ik eruit zie, neem je tijd. Na een tijdje was ik de meest 
populaire docent, hoewel er ook momenten waren dat ik erg geraakt ben. 
Ook dat was onderdeel van mijn vorming. 
Wat verder indruk op me heeft gemaakt, is de inval in mijn studentenkamer. 
Een verdieping boven mij woonde een drugsbaron, maar de politie heeft dat 
verkeerd ingeschat. Nadat ze de trap hadden afgesloten, werd mijn kamer-
deur ingeslagen met een ‘plofding’. Er kwamen mannen in kogelvrije vesten 
mijn kamertje binnen en riepen: “Handen omhoog”. Ze schrokken zelf toen 
ze mij alleen zagen en een piano. Ze hadden door dat ze een verdieping ho-

                                                 
182 Grondlegger van de Vrije School is Rudolf Steiner (1861-1925). Op deze scholen wordt lesgegeven 
vanuit het gedachtegoed van de antroposofie.  
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ger moesten, maar corrigeren zou natuurlijk niet leuk zijn. Ik ben geboeid 
afgevoerd en gefouilleerd tussen mijn benen, alsof ik daar cocaïne verstopt 
had. Een zeer traumatische ervaring waarbij ik ook gedacht heb: Is dit Hol-
land? Holland heeft altijd een grote mond over organiseren en dat niets goed 
gaat in derde wereldlanden. Ik nam ze dit zeer kwalijk, het was zeer trauma-
tisch. Een goede kennis heeft gezorgd dat ik uit het narcoticanetwerk ben 
gevoerd en schadevergoeding heb geëist. Maar ik moet absoluut niets hebben 
van politieagenten, en vond het belachelijk dat ze geen excuses aanboden. 
Uiteindelijk hadden zij een grove fout gemaakt, ze hadden mijn telefoon 
moeten afluisteren. Dat was ook een ervaring waarvan ik zeg, leerrijk.  
Tijdens mijn studie ben ik ook een paar keer gaan skiën. Een van de leukste 
keren was in Italië, ik zou eerst niet gaan want mijn moeder overleed. De 
mensen met wie ik ging, hebben toen geld bij elkaar gelegd. Het waren zes 
vrienden, allemaal blanke Nederlanders. In Italië was het leuk want daar 
hadden ze nog nooit zwarte mensen zien skiën, dat doen zwarte mensen 
namelijk niet. Uiteindelijk heb ik bijna alles gratis gehad, wat ik ook belache-
lijk vond. Ze deden ook net alsof ik van de maan kwam. Ik heb altijd gezegd, 
als ik weer naar Europa ga, is het puur voor werk. Ik heb er een leuke tijd 
gehad, maar het was om te studeren. Nadat ik mijn diploma gehaald had 
ergens de tweede week van juni, was ik de derde week terug in Suriname.  
Ik heb in Europa leuke mensen ontmoet en goede relaties gehad. Ik zou daar 
blijven wonen als ik drie keer per jaar naar de tropen kon. Een leuk huisje in 
Wassenaar zou me aanspreken, maar ik heb later gedacht, zou ik daar willen 
blijven? Absoluut niet. Nu ben ik meer dan zeven jaar terug en al meerdere 
keren in Europa geweest om projecten op te zetten. Ik zou in Europa niet 
meer willen wonen, zelfs niet voor veel geld. Gewoon omdat Suriname me 
veel voldoening geeft. Vooral wonen, want werken doe ik overal op deze 
aardbol. De voldoening die ik hier heb, is ontzettend groot hoewel het finan-
cieel verschilt met Europa. Maar het is niet alleen financieel, een land geeft je 
ook spirituele en immateriële voldoening. 
 
Verblijfsproblemen 
Toen ik vertrok, vroegen mensen waarom blijf je niet in Nederland? Ik ben 
mannen tegengekomen die met me wilden trouwen om de Nederlandse nati-
onaliteit te krijgen. Het is een cultuurtje geworden om je geboorteland te 
verlaten en naar de zogenaamde rijke landen te trekken. Dat wordt ook be-
vorderd, maar het is niets voor mij. Velen hadden grote moeite met het vin-
den van een partner waarmee ze konden trouwen, ik kon kiezen uit twee 
mannen die het zakelijk wilden regelen. Ik had er geen behoefte aan, ik heb 
een Surinaams paspoort en zal overal ter wereld met dit paspoort gaan. Ook 
heb ik ervaren dat heel veel mensen terugwillen, maar de kracht, het doorzet-
tingsvermogen, missen. Ze zijn dan eigenlijk jaloers op je en willen dat je 
daarom blijft. Mijn tijdgenoten die nog in Nederland wonen zeggen over 
zeven jaar terug te komen omdat ze net een huisje hebben gekocht. Een 
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vriendin is tandarts geworden en net een eigen praktijk begonnen. Ook ou-
dere mensen komen terug na hun pensionering. Wat kom je dan nog doen in 
Suriname? Aan de andere kant mag iedereen doen wat íe wil, iedereen zoekt 
een plekje waar hij zich goed voelt en dat respecteer ik. In Nederland is er 
eigenlijk niemand geweest die indruk op me heeft gemaakt, nobody, just me, 
myself and I.  
Terug in Suriname was gepland dat ik de muziekschool zou gaan doen. Ik 
ben tot de directie toegetreden en heb het twee jaar gedaan. Een leerrijke tijd, 
maar ik kon er niet optimaal functioneren vanwege de verschillen van inzicht 
over het te voeren beleid. Ik ben daarna met een aantal kennissen een pro-
fessioneel muziekbureau begonnen dat diensten verzorgd op het gebied van 
muziekeducatie. We verzorgen cursussen, workshops, lezingen, trainingen en 
managen een muziekschool voor Afro-muziek. We hebben veel uitwisselin-
gen met orkesten uit Nederland of verstrekken informatie aan kinderen 
wanneer ze een werkstukje moeten maken. Ook geven we ouders advies over 
bijvoorbeeld vioollessen. Verder doceer ik muziekpedagogische vakken en 
piano aan een instituut en ben druk met het verwerven van opdrachten. Dit 
zijn vaak projecten zoals het schrijven van bladmuziek of liedjes voor een 
musical. Mensen moeten in deze maatschappij leren dat muziekpedagogiek 
een beroep is, zoals ingenieur of arts. Vaak wordt er gedacht dat ik er nog 
een baan bij heb, en muziek is kunst voor kunstenaars. Daarom moet je veel 
jobs hebben. 
Toen ik terugkwam in Suriname had ik een woning, dus ik had geen ver-
blijfsproblemen. Eigenlijk viel ik met mijn kont in boter want mijn vader 
ving me op. Twee jaar lang heb ik gefietst van muziekschool naar muziekles 
en op mijn 27ste heb ik het plan opgevat een auto te kopen. Dat is ook ge-
beurd. Wel heb ik hard gewerkt en op niemand gewacht. En wat je niet hebt, 
moet je ook niet willen. Eigenlijk heb ik mijn hele leven al in gedachten voor 
me gezien, het speelt zich gewoon af. Het bureau moet over enige jaren ge-
renommeerd zijn in het Caribisch gebied. En als we de planning volgen, 
realiseren we dat … [trommelt een roffeltje op tafel]. 

Applaus 

Een half jaar na mijn terugkomst ben ik een interessante man tegengekomen. 
Er waren al een hele hoop interessante mannen geweest, maar nu eentje om 
het leven mee te delen. Ik was op een conferentie en moest een inleiding 
verzorgen over de relatie tussen muziek en overheid, hij zou praten over 
fotografie. Inmiddels zijn we getrouwd, een heel interessant mannetje die een 
extra dimensie geeft aan mijn dingen. Nu is gezinsuitbreiding in de planning, 
alles gaat als je niet vergeet dat je in Suriname woont. Je moet dat ook nooit 
vergelijken met andere landen. Er is een formule om in Suriname te wonen, 
zoals er ook een formule is voor Amerika. Formules over het leven in een 
land, hoe de dingen werken. Suriname heeft meerdere formules, de eerste is 
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dat de dingen die je wilt bereiken iets langer duren. Ook hebben de mensen 
niet de behoefte zich voor je in te zetten, voor je uit te sloven. Daadkracht 
en slagvaardigheid zijn daarom on-Surinaamse begrippen. Wat ook tot die 
formule behoort, is niet denken dat je dingen voor een ander doet. Jij doet 
dingen omdat jij dat leuk vindt, anders zul je teleurgesteld worden. En ver-
wacht geen applaus. Als je hiermee geen rekening houdt, moet je je biezen 
pakken en naar Nederland gaan, of een ander land uitzoeken. Zorg voor 
jezelf, zorg dat jij gewoon gelukkig bent en veel plezier hebt. 
In Nederland zijn veel dingen georganiseerd, de dingen zijn anders georgani-
seerd. Je stapt er altijd in een rijdende trein, niets is nieuw. Ik bedoel, ik geef 
les en dat hebben anderen voor mij al honderdvijftig jaar gedaan. Maar als je 
hier komt, moet je bepaalde dingen opzetten, je hebt mensen nodig die met 
je meedoen. Je hebt hier ander werk te verzetten, los van je normale werk. In 
Nederland is alles huisje, boompje, beestje. Nederland heeft een andere for-
mule van leven, de dingen worden er anders ervaren en zelfs gewaardeerd. 
Laat me dit zeggen: “Als je in een land gelukkig wilt worden, moet je een 
beetje in harmonie leven met de formules, that’s what I think.” 
 
Filosofie 
Over vijf jaar ben ik achtendertig en bezig met de opvoeding van mijn kinde-
ren. Ik denk dat ik dan iets vaker reis, volgens plan moet ik minimaal twee-
maal per jaar een grote reis maken. Met reizen bedoel ik niet op vakantie 
gaan, maar trips maken voor mijn werk. Dat is één van mijn streefpunten. 
Tegen die tijd zal ik makkelijker naar Afrika en het Midden-Oosten vliegen, 
zal mijn bureau onafhankelijker van mij opereren. Ik hoop dat het bureau 
dan zeer gerenommeerd is in de regio. Ook zal ik enige publicaties op mijn 
naam hebben, want ik ben bezig met het schrijven van Caribische bladmu-
ziek voor piano.183 Als een kind hier pianoles krijgt, oefent het alleen maar 
westerse klassieke stukken. Bob Marley heeft een paar boeken voor piano 
geschreven en er zijn jazzpianostukken, maar dat is natuurlijk niets voor een 
kind van vijf jaar. Je kunt dat kind geen Caribische melodieën of volksmelo-
dieën leren want dat is niet op papier gezet. Die methode ben ik nu aan het 
schrijven, ook omdat keyboardpiano het meest bespeelde instrument is op 
Surinaamse muziekscholen. Ik denk dat het een heel leuk boek wordt dat 
door velen zal worden gebruikt. Het wordt een aantal niveauboeken en het 
omslagontwerp voor het eerste boek ligt al bij de drukker. De kosten zitten 
natuurlijk in de publicatie en de distributie. Het wordt in het Engels geschre-
ven, omdat ik op de eerste plaats de regio wil bereiken. Het zwarte figuurtje 
op de kaft verwijst naar Afro en black, de panjistoffen verwijzen naar de kle-
derdracht van Marrons, maar worden ook gebruikt bij folkloristische activi-
                                                 
183 De verteller legt uit dat er reeds lang leerboeken met Caribische volksmuziek zijn, maar dat het de 
eerste keer is dat een Caribisch leerboek voor piano wordt uitgebracht. Natuurlijk is er geschreven Suri-
naamse volksmuziek voor trompet of blokfluit, maar een pianist kan hiervan niet spelen omdat pianomu-
ziek twee notenbalken heeft, voor iedere hand één notenbalk (vgl. De Randamie 2005). 
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teiten. Tegen de tijd dat ik achtendertig jaar ben, komt de vijftigste druk uit. 
Verder weet ik niet wat ik allemaal zal doen, I don’t know. Eigenlijk mag ik 
ook niet te ver in de toekomst kijken, ik plan als manager, maar heb ook 
geloof in de dingen nu doen. Dingen nu goed doen, is een garantie voor de 
toekomst. 
Ik heb een fantastisch besluit genomen terug te keren, heb er nooit spijt van 
gehad omdat ik met een bepaalde instelling leef. Ook de gedachte van het 
land, respect voor de natuur en de wijsheid die je hebt meegekregen. Als 
mensen op deze manier over hun land van herkomst denken, kunnen ze 
overwegen terug te keren omdat de positieve dingen van het land je vormen. 
Het is de kunst dit te respecteren en te waarderen, dan ben je gelukkigste 
mens op deze aardbol, definitely. Je hebt ergens anders niets te zoeken, je roots 
gaan waar je vandaan komt. Gewoon jezelf blijven en de dingen van jouw 
land mooi vinden en waarderen. That’s it!’ 
 

7.5 Thema’s 
Veel Afro-Surinamers vertrekken uit Suriname als gezinsmigrant, volgmi-
grant of studiemigrant. Slechts enkelen daarvan remigreren voor hun vijfen-
veertigste levensjaar. Ruth is daarom een interessante verteller. Zij vertrok 
voor studiedoeleinden naar Nederland en heeft nooit overwogen er te blij-
ven. Zij keert - als het ware - terug zonder te zijn verhuisd, daarmee is ze in 
formele zin geen remigrant. Ruth vertelt wat het betekent in een land te wo-
nen waar ‘iedereen wil blijven, maar zij wil vertrekken’. Haar vaste overtui-
ging terug te keren, heeft me overgehaald haar toe te voegen aan deze studie. 
In dit levensverhaal zijn muzikaliteit, eenzaamheid en de status van buiten-
staander voorname thema’s. Twee werelden worden daarbij gescheiden: de 
wereld van muziek en de sociale wereld. De sociale wereld is doortrokken 
van de rollen van de verteller en krijgt betekenis door het concept van de 
status van buitenstaander (Chanfrault-Duchet 2000). De wereld van muziek 
krijgt betekenis bij het overdragen van Afro-Surinaamse volksmelodieën. In 
de komende paragrafen worden deze thema’s voor het voetlicht gebracht en 
geanalyseerd naar betrokkenheden en identificaties met diaspora. 

Rijke jeugd 

 kiest al vroeg in haar leven voor muziek om eenzaamheid te verdrijven Ze is 
eenzaam omdat haar broers met elkaar spelen, en haar vader aandacht 
schenkt aan haar moeder. Wanneer Ruth zeven jaar is treedt een belangrijke 
verandering op: ‘Ja, op zeven jaar dus, toen ging ik naar muziekles. Op de 
fiets (…) mijn broers brachten me eerst naar muziekles, want ik was te jong 
om alleen te gaan. En later ging ik (…) met de bus, want toen ging ik naar de 
Volksmuziekschool.’ 
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Wij vernemen dat in huiselijke kring haar muzikale ambities niet worden 
afgewezen, hooguit hebben de gezinsleden op zondagmorgen last van haar 
pianospel. Naast privéonderwijs kon muziekonderwijs in die jaren uitsluitend 
worden gevolgd aan de Volksmuziekschool op het terrein van het CCS,184 
waar kinderen naar Europees model onderricht kregen. Nagenoeg alle mu-
ziekdocenten hadden hun opleiding in Nederland gevolgd. Momenteel is het 
muziekonderwijs niet langer beperkt tot dit instituut, 185 de meeste middelba-
re scholen hebben muziekappreciatie als verplicht vak in het curriculum op-
genomen. 
 

‘Ondanks de grote belangstelling van Afro-Surinamers voor cultuur 
moet er nog hard gewerkt worden om muziek en kunstzinnige vor-
ming in het curriculum van het onderwijs op te nemen. Op alle mid-
delbare scholen met uitzondering van het HAVO is muziekapprecia-
tie een vak. De volgende stap zou zijn om muziek op elke mulo-
school te onderwijzen. Dit betekent onder meer dat veel muziekdo-
centen moeten worden opgeleid, maar ook dat er meer muziekscho-
len moeten komen. Tastbare resultaten van deze ontwikkeling zijn er 
nog niet. De verwachting is dat die er pas over ongeveer vijf jaar zijn 
wanneer de eerste leerlingen de stap maken naar het hoger onderwijs 
en muziek willen studeren.’ (Nelson 2005). 

 
In een ander fragment vertelt Ruth dat muziekpedagogiek in Suriname nog 
niet valt onder professionele arbeid. Muziekeducatie is vooral een kunst-
vorm, waar beoefenaars een betaalde baan naast moeten hebben. Het beroep 
opvatten als onbetaalde arbeid heeft onherroepelijk invloed op de status 
ervan. Het is dan ook niet vreemd dat Ruth ter vergelijking twee beroepen 
noemt die in hoog aanzien staan: ingenieur en arts. Hoewel zij nog weinig 
erkenning krijgt voor haar beroep, zijn er andere bronnen die juist het belang 
van cultuur en cultuuroverdracht benadrukken: 
  

“‘We hebben geconstateerd dat we teveel ruziën als Afrikan Sra-
nanman.186 We maken ruzies over futiliteiten. De cultuuroverdracht 
wordt geremd en daardoor wordt de jeugd geremd.” En hierin wil 
Clarke verandering helpen brengen. Hij is van oordeel dat de onwe-
tendheid over de Afro-Surinaamse cultuur voor ontzettend veel 
remmingen zorgt binnen deze groep. De hebi’s187 kunnen we weg-
maken als we kennis opdoen over onze cultuur. Met de slavernij is 
onze conceptie over wie we zijn, weggemaakt. [Clarke:] “We zijn 

                                                 
184 Cultureel Centrum Suriname (CCS) aan de Gravenstraat in Paramaribo. 
185 In maart 2006 is na vele strubbelingen de nieuwe Volksmuziekschool aan de Gravenstraat feestelijk in 
gebruik genomen.  
186 Afro-Surinamer. 
187 Problemen, bezwaren, beletsels. 
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verdwaald. We hebben alles van ons verlaten. Maar we moeten on-
derzoeken wat onze cultuur is en wie wij zijn. Daar begint het bij.”’ 
(Nelson 2005). 

 
Uit dit citaat kunnen we opmaken hoe cultuur en cultuuroverdracht bijdra-
gen aan de bewustwording en identiteitsvorming van Afro-Surinamers. Theo 
Clarke wijst op de historische relatie tussen slavernij en ontwikkeling en de 
remmende werking die gebrek aan kennis hierop hebben. Hierop kom ik 
later terug. Aansluitend heb ik nog een citaat waarin de activiteiten van een 
culturele organisatie sterk overeenkomen met de activiteiten van het muziek-
educatiebureau van Ruth. Hiermee wil ik duidelijk maken hoe culturele acti-
viteiten bijdragen aan de zichtbaarheid en identiteitsvorming van de Afro-
Surinaamse groep in de herkomstsamenleving. Aan het woord is directeur 
Baarn over de geschiedenis en activiteiten van Naks: 
 

‘Daarnaast denk ik dat binnen de Afro-Surinaamse cultuur de vrou-
wen bewuste cultuur-dragers zijn. Als iets tegen de vlakte gaat, zijn 
het de vrouwen die het weer opbouwen. (…) In 1995 kreeg Naks 
van het Prins Bernhardfonds een gift: instrumenten. Die gaven we 
aan een groep jongens, onder voorwaarde dat zij zich zouden scho-
len en iets blijvends neerzetten voor de nieuwe generatie. Hieruit 
ontstond Naks Kaseko Loco, momenteel een van de meest populai-
re bands. Zij maken kawina muziek, van modern tot traditioneel. 
Het blijvends dat ze hebben neergezet is de muziekschool Mi Agida, 
voor Surinaamse folkloristische muziek. (…) Baarn: “En het mooie 
is dat Kaseko Loco zo goed loopt, dat de jongens zelf instrumenten 
hebben kunnen kopen, en de instrumenten die ze kregen uit het 
fonds, aan de muziekschool hebben gegeven.” Dat Naks zich in de 
eerste plaats op jongeren is gaan richten, betekende niet dat ze de 
ouderen hebben laten zitten. Volgens Baarn zijn de ouderen juist 
van heel groot belang voor Naks. Er is een wisselwerking tussen 
jongeren en ouderen ontstaan. Baarn: “Wij eisen van de jongeren dat 
wanneer ze iets naar buiten toe presenteren, bijvoorbeeld zang, 
odo’s188 of dracht, ze eerst de achtergronden hebben onderzocht. En 
dat kunnen ze het beste doen bij senioren, want die hebben de ken-
nis in huis. Als je geaccepteerd wilt worden, moet jij zeker de achter-
gronden kennen van wat je uitdraagt. De jeugd viel een beetje buiten 

                                                 
188 Een voorbeeld van een odo is: “Juf, voor de verkiezingen is het volk zoveel beloofd. Zullen al die 
nieuwe volksvertegenwoordigers hun woord houden?” Deze vraag komt van Jessica. Het wordt druk in 
de klas. De kinderen willen allemaal hun mening geven of antwoorden op de vraag van Jessica. De juf 
luistert, vangt hier en daar wat op en zegt als het rustiger is geworden: “Te yu kenki tip-tip gi su-su, poti 
na tip-tip pe yu kan si den.” Letterlijk: Als je de tip-tip (houten klomp) wisselt voor de schoen, moet de 
tip-tip niet ver worden weggezet. Voor de assembleeleden betekent dit: Denk aan de kiezers die ervoor 
gezorgd hebben dat u nu in de DNA zit. Behartig hun belangen! (dWT 30 juni 2005: C1).  
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deze groep. Daarvoor hebben we opgericht Kriyoro Pikin.189 Dat is 
voor jeugdigen tot en met 14 jaar. We onderrichten ze in alle facet-
ten van cultuur, maar we gebruiken vooral podiumkunsten voor 
communicatie.” Het is een zeer vooruitstrevende groep die in 2001 
bij een culturele uitwisseling het ‘Bigi Brasa Project Suriname’ in 
Nederland mocht vertegenwoordigen. Een jaar later bracht de groep 
een cd uit met Afro-Surinaamse en Afrikaanse liederen. Akuba is de 
vrouwengroep van Naks. Zij werd in 1997 opgericht met als belang-
rijkste doel zichzelf economisch weerbaarder te maken. Baarn: “Zo-
als bijvoorbeeld het maken van bouwstenen en het kotomisi service 
project. Hiermee is de koto190 tot een economisch project voor Suri-
naamse vrouwen gemaakt. De koto’s worden gepresenteerd tijdens 
toeristische attracties. Dat is ook iets dat meegroeit met de volgende 
generatie. Het is al ingeslagen, en er komen al bestellingen binnen.”’ 
(Groenendijk 2004). 

 
Wij vernemen uit het verhaal van Ruth verschillende keren hoe alleen zij zich 
heeft gevoeld in haar jeugd. Verder werkt haar vader geregeld in het binnen-
land, hij is daarom lange perioden van huis. Muziek en boeken worden daar-
om noodgedwongen haar grootste hobby. Verder bezoekt Ruth klassieke 
concerten alleen, geen vriendin die met haar mee wil. Na een intensieve 
voorbereiding wordt Ruth toegelaten tot het conservatorium, waar zij op-
nieuw wordt geconfronteerd met uitsluiting. 
Hoewel het een optelsom is van ervaringen die tot eenzaamheid en ver-
vreemding hebben geleid, blijft in haar verhaal overeind dat de verteller 
trouw blijft aan haar interesse voor muziek. Dit verwijst naar de essentie van 
de opmerking van Theo Clarke, waar hij van oordeel is dat vooral ver-
dwaaldheid verwijdering van de eigen cultuur teweeg heeft gebracht. Ruth is 
‘tussen culturen’ opgevoed en heeft muziekonderricht genoten dat op Euro-
pese leest is geschoeid. In Nederland wordt zij op het conservatorium als een 
‘zwarte’ student gezien, die ongeschikt is voor de klassieke opleiding en van 
jazz moet houden. Clarke: ‘Met de slavernij is onze conceptie over wie we 
zijn, weggemaakt. We zijn verdwaald.’ (Nelson 2005). Wanneer Ruth bij 
terugkomst in Suriname muziekonderricht wil gaan geven waarin zij haar 
eigen inzichten kwijt kan, stuit dit op verzet. Dit leidt tot verschillen van 
inzicht over het te voeren beleid, waarop Ruth start met een eigen muzieke-
ducatiebureau. Belangrijk hierbij is dat zij haar Afro-Surinaamse ‘roots’ als 
uitgangspunt neemt. Eenzaamheid en verdwaaldheid lijken daarin verdiscon-
teerd en hebben geleid tot het zoeken naar een eigen conceptie via muziek.191 
Dit tracht de verteller over te brengen op de Afro-Surinaamse groep. 
                                                 
189 Creools kind. 
190 Rok uit Creoolse klederdracht. 
191 Over de ontstaansgeschiedenis van verschillende Afro-Surinaamse muziekstijlen is weinig bekend. Wel 
is komen vast te staan dat Creoolse muziekelementen bevat uit verschillende Europese en Afrikaanse 
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Eenzaamheid en afstand 

In de narratieve dimensie van dit levensverhaal waarin de opvolging van 
feiten en ervaringen zich op een specifieke wijze verhouden tot dominante 
representaties van vrouwelijkheid, ligt het accent op autonomie. Deze bete-
kenis van vrouwelijkheid komt vooral tot uitdrukking in de eigenzinnige 
wijze waarop de verteller muziekstijlen overdraagt. Voorts wendt de vertel-
ster haar professionele en autonome houding aan voor nieuwe vormen van 
muziekeducatie en draagt daarmee tevens bij aan bewustwording en identi-
teitsvorming van Afro-Surinamers. 
Fictionalisering van het zelf als tweede dimensie van de narratieve identiteit 
komt in dit levensverhaal tot uiting in het sleutelwoord leerrijk. De verteller 
gebruikt leerrijk wanneer sprake is van verontwaardiging en boosheid, vaak 
gevolgd door een kritisch oordeel. Ruth: ‘Eerst op de Latourschool en later 
de Vrije School in de Dr. Sophie Redmondstraat. Het waren andere tijden, 
want er werd op die school flink gediscrimineerd. Het was een school voor 
rijkelui en er zaten niet veel Afro-Surinaamse kinderen op. Er waren duidelijk 
zichtbare vormen van discriminatie qua huidskleur, maar goed het was leer-
rijk.’ Wanneer dit keyword wordt gebruikt, ervaart Ruth veelal een conflict met 
haar omgeving en domineren gevoelens van boosheid, verontwaardiging en 
verdwaaldheid. 
Ruth bezoekt in de jaren tachtig van de vorige eeuw de Vrije School. Dit is 
het decennium waarin Suriname een revolutie ondervindt en het economisch 
zeer slecht gaat met het land. Niet ondenkbeeldig is dat een groot deel van 
de middenklasse Afro-Surinamers in deze tijd niet de financiële middelen 
heeft hun kinderen naar deze school te sturen. Waarschijnlijk vormt deze 
groep een minderheid op die school waardoor zij wordt gediscrimineerd. 
Opmerkelijk is wel dat de docenten blijkbaar niet ingrijpen. In het tweede 
fragment is Ruth in Nederland wanneer agenten met kogelvrije vesten haar 
studentenkamer binnenvallen. Ze zien een meisje en een piano. Haar boos-

                                                                                                               
culturele en religieuze stromingen. Zo is bijvoorbeeld de invloed van de Ashanti die woonachtig waren 
aan de Goudkust - het huidige Ghana - het sterkst aanwezig in nagenoeg alle facetten van de Afro-
Surinaamse kunst, cultuur en religie. Veel gerechten, houtsnijwerk maar ook de dyukabangi - het nationaal 
symbool van Ghana - herinnert nog altijd aan de Goudkust. Kawina is een traditionele Afro-Surinaamse 
muziekvorm die nog geregeld in Paramaribo te beluisteren is. Kawina leidt een bijzonder bestaan. Deze 
muziekstroming is niet in de periode van slavernij ontstaan en verdwijnt met regelmaat uit de belangstel-
ling om vervolgens als een feniks uit haar as te verrijzen. De vaak gerevitaliseerde muziek gaat dan weer 
geruime tijd mee. In de jaren zestig van de vorige eeuw verwerd kawina tot folklore, en was veelal buiten 
het Afro-Surinaamse muziekcentrum Naks alleen nog in de verre omtrek van Paramaribo te horen. Over 
de herkomst van kaseko - zowel de naam als de muziek - doen vele verhalen de ronde. Het is goed moge-
lijk dat dit genre uit Frans-Gyuana afkomstig is omdat dit woord in veel Franse geschriften veelvuldig 
voorkomt. Kaseko wordt wel verklaard als samentrekking van casse le corps, hetgeen breek het lichaam 
betekent. Een andere verklaring is dat het woord uit het Ashanti komt, en vroeger als kaiso werd geschre-
ven. De laatste vijf decennia hebben een grote variatie aan Afro-Surinaamse muziekstijlen opgeleverd. 
Gemigreerde Surinaamse jongeren zijn gaan experimenteren - veelal uit onvrede met het bestaande aan-
bod - en hebben inspiratie geput door de eigen muziek te combineren met andere muziekstijlen. Zo werd 
onder meer de Amerikaanse jazz gefuseerd met kaseko, later met kawina en winti. Het resultaat is genoeg-
zaam bekend onder de namen Suri-jazz en Paramaribop (Weltak 2000). 
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heid en verontwaardiging richt zich vooral op de Hollandse betweterigheid 
en arrogantie. De relatie die Ruth onderhoudt met deze publieke sfeer ken-
merkt zich door aantrekkende en afstotende bewegingen. Isolement wisselt 
zich af met boosheid, leerrijk is hier het verbindende woord. Omdat deze 
relatie met de publieke sfeer zich meerdere keren herhaalt, bespeur ik hier-
achter het concept van de status van buitenstaander (Chanfrault-Duchet 
2000). Dit concept is nauw verwant met het concept van ‘de buitenstaander 
binnen’ waarmee de positie van zwarte vrouwelijke wetenschappers in een 
door witte mannen gedomineerde discipline kan worden beschreven (Hill 
Collins 1986). Zwarte feministische wetenschappers en andere marginale 
intellectuelen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan hun vakgebied om-
dat zij andere visies op de werkelijkheid hebben, die veelal versluierd of ver-
draaid worden in meer orthodoxe benaderingen (Wekker 1994). Op soortge-
lijke wijze moeten wij de reacties van Ruth beoordelen. Juist in confrontatie 
met de publieke sfeer vernemen wij hoe Ruth rigiditeit ervaart in de beoorde-
ling van alledaagse zaken, dat min of meer leidt tot een afwerende houding 
tegen de Nederlandse samenleving. Deze houding gaat niet alleen gepaard 
met boosheid en verzet, ook is sprake van distantie en kritiek. Het keyword 
leerrijk is tevens een connotatiesysteem. Het doorkruist het hele verhaal en is 
zowel een collectieve realiteit als een individuele realiteit. Eerder zagen wij 
Clarke wijzen op de historische relatie tussen slavernij en ontwikkeling, en de 
remmingen die verlatenheid en verdwaaldheid hierop hebben. Het behoeft 
weinig toelichting om de overeenkomst te zien tussen deze verdwaaldheid en 
de desoriëntatie van Ruth in Nederland. 
De verteller drukt onder andere betrokkenheden met de herkomstdiaspora 
uit in de vorm van formules. Een formule in deze betekenis is een verzame-
ling richtlijnen die gelden voor een land. Ruth meent dat ieder land zulke 
richtlijnen heeft, ook is het verstandig je aan die richtlijnen te houden. Ruth: 
‘Er is een formule om in Suriname te wonen, zoals er ook een formule is 
voor Amerika. Formules over het leven in een land, hoe de dingen werken. 
Suriname heeft meerdere formules, de eerste is dat de dingen die je wilt be-
reiken iets langer duren.’ In andere woorden, Suriname is in haar jeugd een 
groot muzieklokaal met een apart leeshoekje. Hier ligt wel de bron van wat 
later verdwaaldheid zal gaan heten. Gedurende haar studietijd aan het con-
servatorium reist Ruth door Europa en beleeft leuke tijden: ‘Uiteindelijk heb 
ik bijna alles gratis gehad, wat ik ook belachelijk vond. Ze deden ook net 
alsof ik van de maan kwam.’ Haar uitspraken over Nederland en Suriname 
worden tegen het einde van haar studie nadrukkelijker. Ruth: ’Gewoon om-
dat Suriname me veel voldoening geeft. Vooral wonen, want werken doe ik 
overal op deze aardbol. De voldoening die ik hier heb, is ontzettend groot 
hoewel het financieel verschilt met Europa.’ De vestigingsdiaspora wordt 
voorgesteld als een rijdende trein, waarmee de verteller bedoelt dat alles in 
Nederland in ontwikkeling is. Suriname is ten opzichte van Nederland in de 
ogen van de verteller een onontgonnen gebied, waar je naast je professionele 
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arbeid andere zaken ter hand moet nemen om je doelen te realiseren. Vooral 
in het tweede deel van haar levensverhaal - wanneer de verteller terug is uit 
Nederland - zien wij de voorstelling van Suriname veranderen. Haar bijdrage 
wordt dan specifieker als gevolg van haar verdwaaldheid. Ruth pakt op wat 
Clarke kernachtig heeft samengevat: ‘We zijn verdwaald. We hebben alles 
van ons verlaten. Maar we moeten onderzoeken wat onze cultuur is en wie 
wij zijn. Daar begint het bij.’ In het laatste deel van haar levensverhaal komen 
de verlangens van de verteller naar voren wanneer zij spreekt over de nabije 
toekomst en gezinsplanning. Ruth: ‘Over vijf jaar ben ik achtendertig en 
bezig met de opvoeding van mijn kinderen. Ik denk dat ik dan iets vaker reis, 
volgens plan moet ik minimaal tweemaal per jaar een grote reis maken. Met 
reizen bedoel ik niet op vakantie gaan, maar trips maken voor mijn werk. Dat 
is één van mijn streefpunten.’ 
De identificaties van Ruth zijn vaak een gevolg van haar verblijf in Neder-
land en zowel functioneel als normatief van aard. Ten aanzien van haar te-
rugkeer is Ruth emotioneel wanneer zij zegt: ‘Ik heb een fantastisch besluit 
genomen terug te keren, heb er nooit spijt van gehad omdat ik met een be-
paalde instelling leef.’ Waar het muziekpedagogiek betreft zien we niet alleen 
functionele identificaties, er is bijvoorbeeld sprake van normatieve identifica-
tie wanneer Ruth in haar nieuwe methode kinderen kennis wil laten maken 
met hun afkomst. De identificaties met Nederland zijn veelal normatief om-
dat Ruth over meerdere zaken kritisch is. Ruth: ‘Maar ik moet absoluut niets 
hebben van politieagenten, en vond het belachelijk dat ze geen excuses aan-
boden. Uiteindelijk hadden zij een grove fout gemaakt, ze hadden mijn tele-
foon moeten afluisteren.’ Wel vernemen we functionele identificaties als 
Ruth over haar eigen bureau praat in de nabije toekomst: ‘Tegen die tijd zal 
ik makkelijker naar Afrika en het Midden-Oosten vliegen, zal mijn bureau 
onafhankelijker van mij opereren. Ik hoop dat het bureau dan zeer gere-
nommeerd is in de regio.’ 
In het verhaal van Ruth ontdekken we meerdere route-effecten. Na intensief 
studeren wordt Ruth toegelaten tot het conservatorium, waar docenten haar 
vertellen dat een klassieke opleiding niet past bij ‘zwarte’ mensen. Met de 
keuze voor muziekpedagogiek zien we het accent in haar carrière verschui-
ven: een carrière als pianist wijzigt in muziekeducatie en bewustwording van 
de eigen (groeps)identiteit. In deze fase van haar leven merkt Ruth hoe zij 
tussen culturen is opgevoed. Terug in Suriname kan zij haar inzichten moei-
lijk overdragen. Een eerste route-effect is het starten met een muziekeduca-
tiebureau, waarin een westerse oriëntatie wordt ingeruild voor een Caribische 
oriëntatie. Verder worden er nadrukkelijk verbanden gelegd tussen muziek, 
cultuur en identiteit. Een tweede effect heeft meer betrekking op de persoon 
van de verteller. Door haar lange verblijf in Nederland heeft zij meegemaakt 
hoe daar zaken geregeld worden. Ruth heeft ingezien dat cultuuruitingen en -
voorstellingen wijsheden in zich dragen die mensen vormen. Met haar ver-
blijf in Nederland is zij haar ‘roots’ gaan (her)waarderen en heeft deze ver-
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taald naar een professionele activiteit. Het tweede effect leidt ertoe dat Ruth 
de rol van leraar en buitenstaander is gaan aannemen en gaan combineren. 
Niet vergeten mag worden dat isolement de oorsprong is van de status van 
buitenstaander, en dat aan de positie van leraar eveneens een culturele uitslui-
ting ten grondslag ligt: ‘klassieke muziek past niet bij ‘zwarte’ mensen’. Ruth 
overwint deze verdwaaldheid door wegbereider te worden en voor de groep 
Afro-Surinamers muzikale oplossingen te bieden. 

Portret van Quartney P. 

7.6 levensverhaal 

Quartney (1967) woont op een centraal punt in Paramaribo-Noord, ik ken 
haar woonomgeving goed. Getroffen door tropische onweersbuien rijd ik 
geregeld drijfnat haar erf op en moet letterlijk uitdruipen onder een afdakje. 
Iedere keer weer biedt ze mij vriendelijk handdoeken aan. Quartney is een 
rijzige vrouw, getrouwd, twee kinderen en woont in een mooie Bruynzeel-
woning op neuten.192 Op zeer jonge leeftijd is zij met haar moeder en broer-
tje vertrokken naar Nederland. Haar ouders waren net gescheiden, haar 
moeder dacht in Nederland een betere toekomst op te bouwen. Direct na de 
middelbare school gaat Quartney werken en maakt promotie. Zij krijgt een 
dochter met wie zij Paramaribo bezoekt. Quartney gaat later in haar leven 
samenwonen, in dezelfde periode overlijdt haar grootvader. Kort na de ge-
boorte van haar tweede kind, vestigt het gezin zich in Paramaribo. Het is dan 
1995. 

Soeurs 

‘Ik ben in Suriname geboren en heb hier tot de eerste klas op school gezeten. 
Het was de Bernadetteschool193 waar we allemaal in rijen moesten zitten en 
waar strenge soeurs194 de dienst uitmaakten. Verder weet ik nog dat we in de 
buurt van de school woonden, meer kan ik me niet herinneren omdat ik zes 
was. Ik weet nog dat ik woonde bij mijn vader en moeder, maar al snel ver-
huisden we naar Nederland, nog net voor de onafhankelijkheid.195 Mijn 
moeder heeft me later wel verteld dat ze me op een stoepje liet zitten om een 
boodschap te doen en wanneer ze dan terugkwam, zat ik nog steeds op dat-
zelfde stoepje. Ik kan me ook herinneren dat mijn opa op Uitvlugt196 woon-
de, daar hebben we een tijdje ingewoond. Toen ik de eerste keer terugkwam 
naar Suriname, heb ik het huis kunnen terugvinden, ik herkende zelfs be-
paalde gebouwen in de omgeving. Maar hier heb ik niet echt mijn jeugd be-

                                                 
192 Betonnen of bakstenen verhogingen van ongeveer dertig centimeter die het huis ondersteunen.  
193 Sint Bernadetteschool, Boterbloemstraat 8, Paramaribo. 
194 Surinaams-Nederlands voor zusters. Soeurs waren voornamelijk Nederlandse nonnen die als verpleeg-
kundige of onderwijzeres werkzaam waren (zie Eindnoten hoofdstuk 7). 
195 1975. 
196 Een wijk in Paramaribo. 
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leefd. Later ben ik erachter gekomen waarom we zijn vertrokken. Mijn ou-
ders zijn gaan scheiden en dat was een hele toestand, waardoor mijn moeder 
met ons is vertrokken. Mijn broertje was toen net een jaar oud. In Nederland 
zijn we bij een tante terechtgekomen, een zus van mijn moeder. Die opvang 
verliep goed en we hebben een prettige tijd gehad. Natuurlijk heb ik in het 
begin gevraagd wat een lift was, dat kende ik niet. Ook woonden we tien 
hoog in een flat. Ik weet nog dat we een wasi197 deden voordat we vertrok-
ken, bij opa in huis. Ik was erbij en heb het ook gedaan, daaruit begreep ik 
later dat we naar Nederland vertrokken. 

Verhollandst 

De school in Zoetermeer was aan de achterkant van onze flat, dus ik had het 
erg gemakkelijk. Mijn moeder is de eerste tijd opgevangen door haar zus, ze 
had nog geen overzicht. Uiteindelijk zijn mijn tante en oom verhuisd naar 
een eengezinswoning, kregen wij de flat. We hebben er jaren gewoond en 
gezien hoe Zoetermeer werd volgebouwd. Ik heb de lagere school doorlopen 
en veel dingen uitgehaald, maar Surinaamse kinderen zaten niet bij mij in de 
klas. In het begin vonden ze mijn spraak raar, die was nog Surinaams. Op 
een gegeven moment ben ik verhollandst, aan alle dingen gaan meedoen. Ik 
kan me nog herinneren dat ik de langste van de klas was, een vreemde ge-
dachte.  
Ik was een middelmatige leerling, mijn dochter is veel beter dan ik. Ook ben 
ik een keertje voorwaardelijk overgegaan, maar heb het toch gehaald. Ik heb 
leuke meesters en juffen gehad en was erg behulpzaam. Alleen het contact 
met het schoolhoofd was minder. Ik kon het niet zo goed met hem vinden, 
hij waarschijnlijk ook niet met mij. Ook bleven we over en namen brood 
mee. Ik was één met die gemeenschap en heb nooit het idee gehad dat ik 
Surinamer was, dat ik donker gekleurd was. Ik kon er zelfs moeilijk mee 
omgaan, omdat ik discriminatie niet heb meegemaakt. Het klinkt raar, maar 
ik kan me niet herinneren dat ik ben uitgesloten. Iedereen speelde met ieder-
een, dat was waar ik ben opgegroeid. Ik vond de Bijlmer dan ook heel ty-
pisch: luidruchtig en die flats zaten vol Surinamers. Mijn ogen gingen open, 
ik dacht wat is dit? Ik kan me nog goed herinneren dat we er naartoe gingen, 
ze gedroegen zich ook anders dan ik gewend was, ik was gewend met Neder-
landse kinderen om te gaan. Achteraf begreep ik dat de dingen die ze deden 
Surinaamse dingen waren, vandaar dat ze me soms nog te Hollands vinden. 

Slaapoma 

Mijn moeder heeft gewerkt als schoonmaakster, we hielpen haar hoe klein 
we waren. Zij gaf de opdracht en wij maakten dan de prullenbakken leeg. 
Mijn broertje deed mee, maar was nog te klein. Ze maakte een school schoon 

                                                 
197 Een wasi (spreek uit: wassi) is een rituele reiniging door middel van een kruidenbad. 
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en in de vakanties hielpen we haar, ze deed dan de grote schoonmaak. Op 
een gegeven moment is ze in de verpleging gaan werken, vanaf dat moment 
is ze nachtdiensten gaan draaien. Ze heeft me weleens verteld wanneer mijn 
broertje ’s morgens wilde spelen, zij wilde slapen. Dus dan werkte ze in de 
nacht en maakte overdag de school schoon. Dat kon ze volhouden omdat de 
nachtdiensten zeven dagen op en zeven dagen af waren. Ook had ze een 
band met die leerkrachten van school, ik kan me nog herinneren dat ze alle-
maal waren uitgenodigd om roti te eten. Dat is typisch mijn moeder, mensen 
uitnodigen en gezelligheid om je heen organiseren. 
Mijn moeder heeft in Suriname een verpleegopleiding gevolgd, maar die 
werd in Nederland niet erkend. Ze heeft hier met couveuses gewerkt en me-
dicijnen uitgedeeld, maar dat werd niet geaccepteerd. Daarom is ze de be-
jaardenopleiding gaan volgen en heeft dat vak tot haar pensioen uitgeoefend. 
Ik had in die jaren een vriendin op de lagere school en die had een oma. 
Toen mijn moeder nachtdiensten ging draaien, wilden we niet alleen thuis 
zijn. We hebben toen voorgesteld die oma met ons te laten slapen. Met tus-
senpozen kwam ze zeven nachten slapen, en in de morgen bracht mijn moe-
der haar weer thuis. Zelfs toen we al op de mulo zaten, kwam die oma nog af 
en toe een weekend slapen. Het was een erg lieve vrouw en ik ben vriendin-
nen geworden met haar kleindochters. Toen mijn moeder in 1976 naar Suri-
name ging voor het regelen van zaken, hebben we weer bij haar gelogeerd.  

Mix-type 

De mavo was verder van huis dan de lagere school, maar het was ook niets 
bijzonders. Ik kon wel goed meekomen met de kinderen, maar je had van die 
kliekjes. Ik paste me aan bij de groep dat de sufferds waren, ik hield ook niet 
van dat geweldige gedoe. Wel, er was een scheiding tussen de sufferds en de 
stoere gasten van de school. Op een kamp mengde zich dat, maar normaal 
was het gescheiden. Ik heb er een vriendin aan over gehouden, via de mail 
hebben we nog contact. Laatst heb ik - oh nee, die is van de lagere school - 
een vriendin hier op vakantie gehad. Toen ze hoorde dat ik in Suriname 
woonde, is ze op bezoek gekomen. Ook op de mavo heb ik geen last gehad 
van discriminatie, van je bent zwart ofzo? Wel hadden we een tekenjuffrouw 
uit Suriname, dat vond ik frappant omdat ze niet echt Creools was. Ze was 
een mix-type. Ik kon het goed met haar vinden, het was een lieve vrouw. 
Misschien was er toch sprake van een beetje herkenning, ze kwam uit Suri-
name en was een mix-type met glad haar en een lichte kleur. In die tijd had ik 
geen voorbeeldfiguren, ik leefde mijn eigen leven. Ik liep gewoon de mavo 
door en dan opeens was er de vraag: wat je wil worden? 

Typekamer 

Ik wist niet wat ik wilde worden, en ben daarom maar kapster geworden. Na 
die opleiding ben ik gaan solliciteren bij een kapper die me tien gulden per 
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uur wilde betalen. Als ik echter bij hem in dienst kwam, zou ik de helft krij-
gen. Ik dacht, daar begin ik niet aan. Op één of andere manier ben ik bij 
gemeente A. terechtgekomen, waar me een omscholing werd aangeboden. Ik 
ben Schoevers gaan doen wat voor me werd betaald en dat ik moest terugbe-
talen. Mijn eerste baan was een vakantiejob als receptioniste bij N., dat beviel 
me echt. Ik ben langzaam het arbeidsproces ingerold, uiteindelijk kreeg ik 
een vaste baan. Ik ben opgeklommen van typiste, via het ondersteunen van 
een afdeling naar secretariaatsmedewerkster. Dat laatste was niet leuk, mijn 
collega en ik zijn gelijk aangenomen, alleen zij had havo en ik had mavo. We 
zaten samen op de typekamer en er kwam een plaatsje vrij op het directiese-
cretariaat. Zij werd uitgekozen en ik moest haar ondersteunen. Maar als ik 
niks te doen had, ging ik gewoon de krant lezen want ik ga niet om werk 
vragen. Daar maakte ze een opmerking over en vond dat ik niet wilde wer-
ken. Verder was ze negatief, toen dacht ik, dit is niet leuk meer. Wanneer je 
wilt dat ik het goed doe, moet je me duidelijke richtlijnen geven. Bovendien 
zat ik er maar een halve dag, dan kom je ook niet echt in dat werk. Bij mijn 
nieuwe werkgever moest iemand me inwerken die al een job deed voor twee 
mensen. Geestelijk kon ze dat niet aan, ze moest mij inwerken en een ander. 
Op een gegeven moment ging ze dat afreageren, ze veranderde als een blad 
aan de boom. Later heeft ze me gezegd dat ze het niet kon bolwerken, ook 
was ik te zelfverzekerd. Uiteindelijk heeft iemand anders die baan gekregen. 
Wanneer je in Nederland gaat werken, merk je afstand omdat je donker bent. 
Ik werkte op de typekamer en daar keek iedereen naar me. Ze hebben er 
natuurlijk moeite mee dat je komt want zij zijn on-the-go. Ik doe wel alles snel-
ler, maar kom net kijken. Ik weet niet of je het acceptatie mag noemen, maar 
naderhand is me pas duidelijk geworden dat mensen het niet appreciëren als 
je niet over jezelf praat. Mijn terughoudendheid, daar konden ze niet tegen. 
En Hollanders willen alles van je weten, terwijl ik iets had van, dat gaat je 
niets aan. In Suriname heb ik pas geleerd om amicaal te doen, in Nederland 
kom je om te werken. Je werk moet goed zijn en dat heb ik gedaan. Nadat 
mijn dochter is geboren, heb ik een half jaar thuis gezeten en gesolliciteerd. 
Op een gegeven moment kwamen de muren op me af, ik was een klein kind 
helemaal niet gewend. In die tijd is mijn moeder gek van me geworden. 

Gezondheidsdienst 

Na een half jaar solliciteren kreeg ik leuk werk bij de Gezondheidsdienst. 
Daar werd meer geaccepteerd dat ik niet snel op de voorgrond trad, hoewel 
dat veranderde toen ik een collega kreeg die ook getrouwd was met een Suri-
namer. We konden het goed vinden, ik bleef maar praten met dat kind. Ook 
zijn we een dagje uit geweest met de afdeling, en als we uit zijn, ben ik heel 
anders. Een collega maakte er nog een opmerking over, ze wist niet dat ik 
zo’n babbelaar kon zijn. Ik heb mezelf daardoor leren kennen en gezien dat 
ik heel strak kon zijn.  
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Mijn cheffin was een aardige dame, ook degene met wie zij weer werkte. We 
stelden ziektedossiers van leerkrachten samen en het hoofd van de afdeling 
vertelde vaak dat ze wist wanneer een dossier van mij was, dan zaten alle 
stukken er altijd in. In het begin had ik moeite het tempo bij te houden want 
om vier uur moest je bak schoon zijn. Dat was het motto van mijn chef. Ze 
had me al een paar dagen gade geslagen en gezien dat ik het werk niet aan-
kon. Toen heeft ze me gezegd dat mijn bak om vier uur leeg moest zijn. Ik 
vond het eigenlijk een schande op mijn vingers getikt te worden, vanaf dat 
moment ben ik anders gaan werken. Ik ben tempo gaan maken en toen we 
verhuisden naar het nieuwe gebouw, was ze heel tevreden.  
Op de valreep van mijn terugkeer naar Suriname kwam mijn zoon ter wereld. 
Tijdens mijn zwangerschap ben ik naar de bedrijfsarts gegaan want het was 
gebruik om de verwerkte dossiers op de grond te gooien. Ik gooide ze ook 
op de grond, maar kon ze met mijn buik niet meer oprapen. Ik ging naar de 
bedrijfsarts en vroeg om halve dagen, het was te zwaar en ik wilde geen hulp 
vragen. Toen de dokter mijn verzoek had goedgekeurd, ben ik die ochtend 
gewoon gaan werken en heb gewacht tot mijn chef terug was van de verga-
dering. Ik wilde haar eerst informeren voordat ik het mijn collega’s vertelde.  
Op een gegeven moment kwam er een Creools meisje in de groep. Haar 
bureau stond precies tegenover dat van mij, ik vond het een naar kind. Ik 
ben niet echt bigi fasi198 - ik houd ervan als je gewoon jezelf bent, vooral niet 
te veel zeuren. Zij had een air over zich, ik kon er niet goed tegen. Ze straal-
de altijd iets negatiefs uit, en ik houd niet van afkraken. Toen kwam ze op 
een dag met een enorm dik oog op haar werk en ik dacht, oh mijn gunst, wat 
een schande voor een Surinaamse vrouw. Het verhaal dat ze afstak ging over 
een wilde vechtpartij met een vreemde man. Ik dacht bij mezelf, dat je je op 
deze manier laat kennen tussen alleen maar blanke vrouwen.  

Huidige man 

In 1990 leerde ik mijn huidige man kennen en in december van dat jaar zou-
den mijn dochter en ik naar Suriname op vakantie gaan. Mijn man199 was 
toen nog een kennis van me, we belden over en weer. Op een gegeven mo-
ment zegt hij: “Ik kom ook.” Op tweede kerstdag is hij gekomen voor vier 
weken. We hebben een leuke tijd gehad, maar voor hem was alles nieuw. 
Terug in Nederland zijn we gaan samenwonen, het is de periode dat mijn 
grootvader is overleden. Het viel ons zwaar, en heeft ruzie gebracht tussen 
mijn moeder en mij. Ze was erg ontstemd over de vraag of ik mee moest 
naar Suriname. Uiteindelijk heb ik niet gereageerd, zoals ik had willen reage-
ren. In ieder geval, toen is het gaan spelen.200 Mijn echtgenoot is me ook 
gaan vragen, wil je niet terug naar Suriname? Het bleef lang cirkelen in mijn 

                                                 
198 Hoogmoedig, aanstellerig. 
199 Omdat deze echtgenoot bij het gesprek aanwezig is, weet ik dat hij een bakra is. 
200 Remigratie. 
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hoofd, uiteindelijk is toch de beslissing gevallen in het jaar dat mijn opa over-
leed.  

Foto’s 

In september 1991 zijn we getrouwd en we correspondeerden ondertussen 
met mijn vader in Suriname of hij zijn perceel aan ons wilde ‘aftappen’. We 
hadden zoiets, we geven alles op, maar gaan voor een jaar. Het bord hebben 
we tijdens ons huwelijk uit de tuin gehaald, we wilden niet dat de familie zag 
dat we bezig waren met de verkoop van ons huis. We wilden het een beetje 
rustig houden.201 In januari was alles achter de rug en zaten we in ons tweede 
huis, ik was toen in verwachting van mijn zoon. Ook dat huis hebben we 
moeten verkopen en de winst stuurden we naar mijn vader in Suriname zo-
dat hij voor ons kon bouwen. We kregen foto’s van de aanbouw, ook spra-
ken we er met familie over en zo groeiden we naar de vertrekdatum toe. We 
hebben veel geld moeten sparen omdat de remigratieregeling een jaar voor 
we vertrokken, was gestopt. Wanneer je van die regeling gebruik wilde ma-
ken, kreeg je alles vergoed. Maar als je terugkwam, moest er worden terugbe-
taald. We begrepen dat dat vaak niet gebeurde, omdat je toch niet te vinden 
was. Een tante van mij is nog met die regeling gekomen, wij zijn op eigen 
kosten vertrokken. Doordat die regeling was gestopt, liep voor ons de nood 
hoog op. Je hebt je inboedel, je gezin, een jaarticket. Ook moet je geld heb-
ben, want je weet niet wat je aantreft. We hebben flink aan de touwtjes ge-
trokken en uiteindelijk alles opgezegd. We zijn gegaan, de kinderen waren 
nog jong - onze dochter was vier en onze zoon was een - toen we op twintig 
juli vertrokken. Dus met het overlijden van mijn opa is het gaan spelen, of 
we het zouden proberen. 

Loondienst 

Suriname kende ik niet. Ik weet het gebouw van Telesur202 en kan de Water-
kant vinden, maar verder reikt mijn kennis niet. Ook weet ik dat taxichauf-
feurs je belazeren, dus neem je een taxi van een centrale. Verder kende ik 
mijn familie, ik bedoel de broers en zusters van mijn vader en mijn moeder. 
Het kennen staat wel tussen aanhalingstekens, je kent ze niet echt, ik ben niet 
Surinaams opgevoed. 
Vanuit Nederland had ik al gesolliciteerd, maar de Ambassade in Amster-
dam203 scheen connecties te hebben. Een vriend van de minister kwam over 
naar Nederland, met hem heb ik een gesprek gehad. Hij stelde een andere 
job voor, pas in Suriname kreeg ik wat ik zocht. We zijn in juli van dat jaar204 
gekomen en hebben de tijd genomen het huis op orde te maken. Ik moest 

                                                 
201 Wij wilden er geen gehoor aan geven. 
202 Hoofdkantoor Telesur, Heiligenweg 14, Paramaribo. 
203 Zij bedoelt het Surinaamse consulaat in Amsterdam. 
204 1995. 
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me melden per september en ben gelijk in loondienst getreden. Na twee 
maanden kreeg ik mijn beschikking.205 Een dame die er al langer werkte, had 
nog nooit een beschikking gezien. Iedereen had me erop voorbereid dat ik de 
eerste maanden geen salaris zou ontvangen, toch kreeg ik eind september 
gewoon salaris. Intussen had ook mijn man werk gevonden, ik weet nog dat 
we samen iets van honderdvijftig verdienden. Het klinkt gek, maar we heb-
ben er echt van geleefd.  
Ik werkte zelfstandig en achteraf was ik blij, je neemt zoveel mee uit Neder-
land. Ik werkte voor de directeur en kon mijn eigen tempo bepalen. En dat 
ze me raar vonden, nee. Ik had wel vreemde verhalen gehoord dat mensen je 
proberen weg te pesten. Een vriendin van mijn vriendin heeft dat meege-
maakt, ze is weggepest en naar Nederland teruggekeerd. Ook hebben de 
mensen me niet dwars gezeten, hooguit één keer, maar dat was luiheid. Ze 
wisten dat ik erg vlot206 was, dan komen ze iets brengen en zeggen dat het 
voor drie uur klaar moet zijn. Ik vertelde ze, jullie zitten daar met z’n drieën, 
ik zit hier alleen. Mijn directeur zei: “Breng het maar terug.” Het was de laat-
ste keer dat ze me hebben gevraagd. Verder had ik leuke collega’s en dus 
geleerd om amicaler te zijn, niet zo strak. Hier is het gewoon even een bab-
beltje maken, hoe gaat het met je? Je moet altijd vragen hoe het gaat, de rest 
komt vanzelf. Zo is het gegroeid. Uiteindelijk zat ik op het secretariaat van 
de directeur en voerden we beleidsoverleg. Dat was een leuke tijd, je kon 
echt voldoende werken, want we werkten de hele dag en aten pas na drieën. 
Samen met een ander meisje maakte ik het beleidsverslag, soms waren we 
pas om twaalf uur in de avond thuis omdat de besprekingen on-going waren. 
Tijdens het overleg werd ons de informatie gegeven aan de hand waarvan wij 
het verslag maakten. Daar heeft B. me gezegd dat ze mijn kwaliteiten heeft 
leren kennen. Er zaten pieken in het werk, ook kwam het voor dat ik de 
krant uit mijn hoofd kende. Ik was gewend van halfacht tot vijf te werken, 
met dertig minuten pauze. Op mijn verzoek heeft B. me meer werk gegeven, 
met het gevolg dat ik meer op de voorgrond kwam. Op een gegeven mo-
ment kreeg ik het zelfs zo druk, dat mijn chef me vroeg of ik niet iemand 
nodig had. Dat heb ik afgewimpeld. 
Wij zijn hier vanaf 1995 en je gaat langzaam de cultuur kennen. In het begin 
vond ik het best moeilijk want ik ben eerlijk en recht-door-zee, Surinamers 
draaien om de dingen heen. Verder heb je je werkervaring en je bent gewend 
zelfstandig te werken. Ook die zelfstandigheid is men niet gewend, dus alles 
wordt je voorgekauwd. Daar heb ik een gruwelijke hekel aan. Als iemand me 
vraagt iets te bekijken, dan kan ik met mijn ervaring je adviseren het op een 
andere manier te doen. 
Voor ik hier kwam, heb ik niemand op mijn pad gehad die heeft gezegd, geef 
me wat ik je vraag! Meestal gaven ze me werk, en gaf ik het viervoudig mooi-

                                                 
205 Arbeidsovereenkomst. 
206 rap, snel. 
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er terug. Toen ik in deze werkkring kwam, heb ik dat een paar keer gepro-
beerd. Na een aantal maanden ging ik de schuld bij mezelf zoeken. Ik zal een 
voorbeeld geven: ik moest een lijst maken met persoonlijke gegevens en 
verlofdagen van medewerkers. Ik dacht toen ik met die lijst bezig was, ik kan 
wel een achternaam en een getal neerzetten, maar misschien is het vollediger 
om geboortedatum, indiensttreding en verlofdagen te vermelden. Je kunt dan 
lezen waarom die medewerker zoveel verlofdagen heeft, kortom een beetje 
vooruitdenken dus. Ik heb namelijk op een bureau gewerkt waar we leerden 
focussen op onze doelen, je bent hier en je wilt hoe dan ook daar naartoe, 
daarom ben ik gewend vooruit te denken. Ik mail de lijst en nog diezelfde 
dag werd ik gebeld. “Die lijst wil ik helemaal niet,” zei mijn baas, “ik heb je 
precies gezegd wat je me moet geven!” Ik werd witheet en heb de hoorn 
neergezet, maar niet in haar oor gehangen. Oké, dacht ik, jij krijgt je lijst. 
Vervolgens heb ik me afgemeld, en gezegd dat het de laatste keer was. Dat 
bedoel ik met monddood maken, dan kom je aan mij. 
Ik ben hard gaan nadenken, ik zou een kastplantje worden op dit werk. Ik 
zou alleen maar draaien wat er gevraagd werd, niet meer nadenken. Bij mijn 
eerdere werkgevers vonden mijn bazen het juist erg als ik die brief klakkeloos 
zou overtypen, ze zouden zelfs boos worden. Ik veranderde brieven, ze von-
den het prettig dat ik meedacht, dat zouden ze van me afpikken. Ik dacht, zo 
ga ik niet werken dat is onprofessioneel. Ik kwam erachter hoe de Surinaam-
se mentaliteit werkt, een soort afhankelijkheid creëren die er niet hoeft te 
zijn. Ik bedoel, ik kan mijn dingen doen, jij die van jou. Uiteindelijk vind ik 
het helemaal niet erg als ik voor je werk en jij gaat met de eer strijken. Dat 
deert me niet, zolang ik mijn werk maar goed kan doen. Toch ben ik me op 
een gegeven moment gaan frustreren en heb gedacht, laat ik maar een weekje 
thuisblijven. Nu heb ik gevonden wat ik wil, het moet nog groeien want het 
is een heel ander baantje. Het is niet helemaal mijn stijl, want ik kan ook in 
teamverband werken. Ik kan nu mijn eigen tempo bepalen, dat vind ik best 
belangrijk. 

Diepte 

Suriname heeft me laten groeien in mijn relatie tot andere mensen. In Neder-
land heb je natuurlijk ook je vrienden, maar volgens mij ging ik er anders 
mee om. Daar was je ook open naar elkaar toe, maar toch was het anders. Je 
kijkt hier heel anders tegen het leven aan, je plukt de dag en probeert het 
voor de ander zo prettig mogelijk te maken. Ik ervaar een diepere relatie met 
mijn man en ook met mijn kinderen. Eigenlijk is mijn relatie tot het leven 
veranderd. In Nederland dacht ik eeuwig te leven, hier kom ik tot de ontdek-
king ook een keertje dood te gaan. In Nederland had ik dat absoluut niet, een 
tante van me is overleden en het leek net ver-van-me-bed-show. Relaties zijn 
toch anders, er is ook een andere ceremonie. In Suriname ga je naar een feest 
en moet het gezellig zijn, gezelligheid is vaak het motto. Dat mis ik want 
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wanneer we thuis zijn, proberen we een goed gesprek te hebben, diepte in te 
gaan. Ik word hier amicaler en rustiger, niet meer dat gejaagde. 
Suriname heeft me anders naar het leven laten kijken, je moet natuurlijk ont-
zettend veel geduld hebben. In Nederland ga je een koelkast kopen, dat is 
simpel. Hier spaar je maanden en dan nog heb je het niet. Eigenlijk zijn we al 
een heel eind, we investeren in het gezin en dan nog moet mijn man me tot 
kalmte manen. Ik zie de vooruitgang niet, het komt allemaal omdat ik nog 
steeds rondloop met het idee dat het nù moet. Voor het eerst sta ik heel 
positief in het leven, mijn gedachten over Nederland zijn erg moeilijk. Wan-
neer me wordt gevraagd of ik terug zou willen, weet ik het niet. Ik denk het 
niet, je bent dat ook niet meer gewend. We merken zelfs de haast als familie 
over is, er is geen tijd om bepaalde dingen te doen. Nee, ik denk dat het voor 
mij niet meer hoeft. Nederland is te oppervlakkig, hier kan ik rustig op mijn 
balkon denken: Als het vandaag niet lukt, lukt ‘t morgen. 
Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar soms wordt er misbruik van ons 
gemaakt. Men denkt mee te beschikken en daar voelen we weinig voor. We 
zitten er beter bij dan de doorsnee Surinamer, waardoor mensen al snel den-
ken dat je het goed hebt. Ik weet niet beter of je komt naar Suriname en 
neemt alles mee. Dozen worden voor vertrek gepost, niemand moet sikke-
neuren als we zijn vertrokken. En logeer je bij opa of bij tante, dan help je. 
Dat helpen hebben wij alleen niet gemerkt. Ik begrijp die mensen niet, waar-
schijnlijk komt het door de opvoeding, want mijn moeder stond ook voor 
iedereen klaar.’  
 
7.7 Thema’s 
Quartney is op zeer jonge leeftijd vertrokken uit Suriname en remigreert 
nadat ze meer dan dertig jaar in Nederland heeft gewoond. Suriname is 
daarmee haar herkomstland, maar een band lijkt zij er niet meer mee te heb-
ben. Ik heb Quartney om deze reden gekozen. Zij is al jaren in Nederland als 
gevoelens van heimwee boven komen.  
In Quartney’s verhaal domineert het thema vervreemding.207 In Nederland 
verwijst dit naar specifiek gedrag behorende bij leden van een minderheids-
groep, in Suriname brengt het aangeleerde gedrag de verteller in de proble-
men. Quartney voelt zich in de Nederlandse werkomgeving vervreemd en 
compenseert dit onder andere met prestatiegerichtheid. De eerste keer dat 
Quartney vervreemding ervaart, is tijdens een bezoek aan de Bijlmer: ‘Het 
klinkt raar, maar ik kan me niet herinneren dat ik ben uitgesloten. Iedereen 
speelde met iedereen, dat was waar ik ben opgegroeid. Ik vond de Bijlmer 
dan ook heel typisch: luidruchtig en die flats zaten vol Surinamers. Mijn ogen 
gingen open, ik dacht wat is dit?’ 
                                                 
207 Vervreemding is in deze studie - in tegenstelling tot de beschreven verdwaaldheid - een individueel 
gevoel, waarbij de eigenwaarde van het individu afneemt vaak als gevolg van (onzichtbare) afwijzing door 
de dominante groep. Kenmerken van vervreemding zijn onder andere er niet bij horen of bekeken wor-
den. Een typische reactie op vervreemding is aanpassing, ‘onzichtbaarheid’ of terughoudendheid. 
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Quartney maakt na migratie midden jaren zeventig van de vorige eeuw deel 
uit van een kleine groep Afro-Surinamers die in Zoetermeer gaat wonen. De 
vertelster voelt zich er snel op haar gemak. Het door Caïro (1987) geïntrodu-
ceerde begrip blaka bakra208 lijkt op haar van toepassing. Dit verandert als de 
veilige omgeving van school wordt verruild voor arbeid. De vertelster merkt 
dat de zichtbaarheid van ‘zwarte’ mensen in het Nederlandse bedrijfsleven 
groot is en ‘dat je goed je best moet doen om geaccepteerd te worden’. Ook 
moeten de werknemers over zichzelf praten, Nederlanders zijn erg nieuws-
gierig. Werk en privé wil de vertelster liever gescheiden houden, met het 
gevolg dat ze moeilijk geaccepteerd wordt. Quartney: ‘Mijn terughoudend-
heid, daar konden ze niet tegen. En Hollanders willen alles van je weten, 
terwijl ik iets had van …dat gaat je niets aan. In Suriname heb ik pas geleerd 
om amicaal te doen, in Nederland kom je om te werken. Je werk moet goed 
zijn en dat heb ik gedaan.’ 
Wanneer de vertelster gaat werken, voelt zij zich voor het eerst bekeken. Dit 
heeft haar waarschijnlijk gevoelig gemaakt voor het leveren van prestaties, en 
zal hebben bijgedragen aan haar terughoudendheid. Gepokt en gemazeld 
door de Nederlandse gebruiken en gewoonten op de werkvloer komt Quart-
ney naar Suriname. Ze heeft geleerd initiatieven te nemen, doelen te stellen, 
betrokken te zijn, zelfstandig te werken en voorstellen te doen. Wij zullen 
zien dat deze werkhouding haar in problemen brengt, onder andere door de 
relatiegerichtheid en de grote machtsafstand in de Caribische herkomstsa-
menleving. 

Lanti 

In 1995 besluiten Quartney en haar echtgenoot een jaar naar Suriname te 
gaan. Enige maanden hiervoor verricht de vertelster sollicitaties om een pas-
sende baan te vinden. Nadat het huis in Suriname is ingericht, begint Quart-
ney in een ondersteunende functie op een ministerie. Ze neemt ‘veel werker-
varing uit Nederland mee’ en doelt waarschijnlijk op de grote zelfstandigheid 
waarmee ze haar werkzaamheden kan verrichten. Het gevoel van vervreem-
ding treedt (opnieuw) op wanneer haar proactieve werkhouding en gevoel 
voor kwaliteit door haar leidinggevende niet langer op prijs worden gesteld. 
Quartney: 
 

‘Voor ik hier kwam heb ik niemand op mijn pad gehad die heeft ge-
zegd, geef me wat ik je vraag! Meestal gaven ze me werk en gaf ik 
het viervoudig mooier terug. Toen ik in deze werkkring kwam, heb 
ik dat een paar keer geprobeerd. Na een aantal maanden ging ik de 

                                                 
208 Witte neger of zwart van buiten en wit van binnen. Later - in de jaren tachtig van de vorige eeuw - is 
dit begrip vervangen door het bekendere Bounty. Bekende Afro-Surinamers van Nederlandse afkomst 
werden door hun ‘witte’ gedrag en opvattingen een Bounty genoemd. Alleen hun huidskleur verraadde nog 
hun (Afro-)Surinaamse afkomst. 
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schuld bij mezelf zoeken. (…) Ik heb namelijk op een bureau ge-
werkt waar we leerden focussen op onze doelen, je bent hier en je 
wilt hoe dan ook daar naartoe, daarom ben ik gewend vooruit te 
denken.’ En: ‘Ik ben hard gaan nadenken, ik zou een kastplantje 
worden op dit werk. Ik zou alleen maar draaien wat er gevraagd 
werd en niet meer nadenken. Bij mijn eerdere werkgevers vonden 
mijn bazen het juist erg als ik die brief klakkeloos zou overtypen, ze 
zouden zelfs boos worden. (…) Ik dacht, zo ga ik niet werken dat is 
onprofessioneel. Ik kwam erachter hoe de Surinaamse mentaliteit 
werkt, een soort afhankelijkheid creëren die er niet hoeft te zijn. Ik 
bedoel, ik kan mijn dingen doen en jij die van jou.’  

 
De bureaucratische werkwijze waarmee de vertelster bij het lanti wordt ge-
confronteerd, frustreert haar enorm. In plaats van uitsluitend opdrachten uit 
te voeren, wil ze betrokken worden bij alle fasen van het uitvoeringsproces. 
Deze participerende houding houdt niet alleen verband met haar gerichtheid 
op prestaties, Quartney heeft geleerd mee te denken. Ontwikkelende en par-
ticiperende medewerkers komen voornamelijk voor in culturen met een klei-
ne machtsafstand (Hofstede 1991). Van de Nederlandse arts Jannes Mul-
der209 (2004) verschenen enkele jaren terug regelmatig publicaties in de Ware 
Tijd. Het volgende fragment gaat dieper in op de Surinaamse arbeidscultuur 
aan de hand van het werk van Geert Hofstede (1991), waarna Mulder uit-
spraken doet over machtsafstand, onzekerheidsvermijding en collectivisme. 
 
Hofstede:  ‘In landen met grote machtsafstand beschouwen superieu-

ren en ondergeschikten mekaar als principieel ongelijk; het 
hiërarchische systeem in deze landen is gebaseerd op deze 
ongelijkheid. In organisaties is de macht in enkele handen 
geconcentreerd. Ondergeschikten verwachten dat hun ver-
teld wordt wat ze moeten doen. Er is veel toezichthoudend 
personeel, ondergebracht in een steile hiërarchie van mensen 
die aan elkaar rapporteren. Salarissystemen vertonen een 
grote kloof tussen de top en de basis van de organisatie. De 
medewerkers zijn relatief laag opgeleid en handwerk heeft 
een lagere status dan kantoorwerk. Superieuren genieten 
privileges (letterlijk: privé-wetten) en contacten tussen supe-
rieuren en ondergeschikten vinden alleen plaats op initiatief 
van de superieuren. In de ogen van de ondergeschikten is de 
ideale chef een welwillende autocraat of een ‘goede vader.’ 
(Hofstede 1991:52). 

 

                                                 
209 Dr. Jannes Mulder was internist. Hij heeft later op het ministerie van VWS te Den Haag gewerkt en 
was in 2003 en 2004 senior medewerker van het ministerie van Volksgezondheid in Paramaribo.  
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Mulder:  ‘De Surinaamse samenleving is doordrenkt van machtsaf-
stand die nauw aansluit aan bestaansonzekerheid. Beide 
mentale programmeringen oefenen grote invloed uit op het 
gedrag van mensen. Bestaansonzekerheid is de mate waarin 
de leden van een groep zich door onzekere of onbekende si-
tuaties bedreigd voelen. Vermijding van onzekerheid uit zich 
in een nauwelijks te verzadigen behoefte aan formele en in-
formele regels. Dit zoeken naar zekerheden zien we terug in 
vele religies, geloven, bezweringen, symbolen, helden, ritue-
len, tradities, verordeningen, wetten en beschikkingen. In 
het gezin gelden regels over wat vies en taboe is. Wat anders 
is, is gevaarlijk. Leerlingen willen streng gestructureerd on-
derwijs met juiste antwoorden en de docent wordt geacht al-
le antwoorden te hebben. Nadruk ligt op de Waarheid. Op 
het werk uit zich de vermijding van onzekerheid in de na-
druk op relaties en mensen en minder op prestaties van het 
werk. Het proces is belangrijker dan het resultaat, volgelin-
genschap is veel sterker ontwikkeld dan leiderschap. Het ge-
volg is een autistisch defensief opererende nauwelijks com-
municerende bureaucratie bestaande uit veel laaggeschool-
den. Ingevulde presentielijsten bij vergaderingen en bijeen-
komsten zijn belangrijker dan schriftelijke werkafspraken of 
een besluitenlijst. (…) 

 
Weerstand tegen afwijkend gedrag of innovatie zit diep ge-
bakken. Liever anoniem opereren dan je nek boven het 
maaiveld uitsteken. Andere uitingen van onzekerheid zijn de 
onmondigheid van patiënten, het opzien naar medische spe-
cialisten en de voortdurende roep om wet- en regelgeving 
die bovendien heel uitgebreid moet zijn. Maar tegelijkertijd 
ziet men af van wetshandhaving omdat deze onzekerheid 
schept en moeilijkheden zou kunnen oproepen. Er bestaat 
een overmatig vertrouwen in deskundigen en specialisten. 
De ‘draaideur’ consultants uit het buitenland vliegen af en 
aan en functioneren als alibi om besluiten uit te stellen. (…) 
Zelfs de overheid vertoont defensief gedrag. Een uitge-
schreven en publiekelijk besproken visie waar we met dit 
land naar toe willen, gekoppeld aan financiële middelen, 
ontbreekt voor vele maatschappelijke sectoren. Politici lijken 
dat niet te durven want proactief beleid van de overheid is 
vragen om proactief verzet en binnen de Surinaamse context 
wil niemand weerstand oproepen of vijanden maken. Ieder-
een is in principe bereid tot verandering zolang niemand 
zich bemoeit met andermans belang. 
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De instandhouding van machtsverschillen en de neiging on-
zekerheid met defensief gedrag te compenseren, zijn berucht 
immuun voor verandering. Toch vinden culturele verschui-
vingen plaats. De wereld staat immers niet stil en dus ook 
Suriname niet. De huidige samenleving lijkt zich op een 
tweesprong te bevinden van collectivisme naar individualis-
me. Collectivisme is omschreven als van geboorte opgeno-
men zijn in een hechte bescherming biedende groep, in ruil 
voor onvoorwaardelijke loyaliteit en individualisme begre-
pen als een mentaliteit van ‘ieder voor zich’. De overgang 
van collectivisme naar individualisme heeft alles te maken 
met de gestaag verbeterende economische ontwikkeling van 
het land. Traditionele uitingen van collectivistisch gedrag en 
gewoonten zijn overal waar te nemen. In het gezin (uitge-
breide families, identiteit gekoppeld aan je sociale netwerk, 
etc.), op school (nadruk op hoe je dingen moet doen en niet 
hoe je nieuwe dingen moet leren, belang van diploma’s en ti-
tels), op het werk (persoonlijke relaties zijn belangrijker dan 
competenties, etniciteit weegt zwaar) en in het land (over-
heid regelt veel).’ (Mulder 2004). 

 
De Surinaamse overheid staat bekend om haar enorme omvang, vertragings-
tactiek, grote machtsafstand en conflictvermijdend gedrag (Mulder 2004). 
Hoewel Quartney in deze sfeer goede en slechte tijden meemaakt, besluit ze 
toch - na aanvankelijke schuldgevoelens - haar baan op te zeggen. De voor-
naamste redenen hiervoor zijn de beperkte zelfstandigheid, de traagheid van 
de organisatie en het vermijden van verantwoordelijkheden. Quartney is in 
Nederland gewend zelfstandig te werken, verbeteringen door te voeren en 
mee te denken met de besluitvorming. Bij terugkeer in Suriname leidt deze 
werkhouding tot weerstand bij haar leidinggevende: ‘[I]k heb je precies ge-
zegd wat je me moet geven.’  
 
Evenals in Nederland moet de vertelster ook in Suriname zich op de werk-
vloer vervreemd hebben gevoeld. Uiteindelijk leidt het ertoe dat ze aan zich-
zelf is gaan twijfelen. Deze twijfel zal in de analyse aan het einde van dit le-
vensverhaal geherinterpreteerd worden en verwijzen naar transnationale 
transferentie. Quartney gaat vervolgens op zoek naar arbeid die bij haar past. 
Hoewel vervreemding een centraal thema is in dit verhaal, geeft het onvol-
doende antwoord op de betrokkenheden en identificaties van de verteller 
met diaspora. Daarop kom ik in de volgende paragraaf terug. 
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Geduld 

Wanneer Quartney in 1990 Suriname bezoekt, heeft ze een net een relatie. 
Tijdens de vakantie bellen de ‘tortelduiven’ elkaar geregeld en ook haar 
nieuwe vriend besluit te komen. Na vier tropische weken heeft het nieuwe 
koppel voldoende vertrouwen in de toekomst en gaat samenwonen. In dat-
zelfde jaar overlijdt haar grootvader. Tot twee keer toe vertelt Quartney dat 
haar remigratiebesluit is genomen in hetzelfde jaar als zijn heengaan. Deze 
herhaling wijst bijna op een verlangen naar een symbolisch herstel met het 
geboorteland. Aansluitend legt ze uit wat Suriname met haar leven heeft 
gedaan. Vergelijken we dit fragment met dat van andere remigranten, dan 
valt op dat aan remigratie betekenissen kunnen worden gegeven die van 
levensbelang zijn. Hieronder volgen enige fragmenten die gekozen zijn van-
wege de verwijzingen naar existentiële waarden. Aangevangen wordt met een 
fragment van Quartney. 
 

‘Suriname heeft me laten groeien in mijn relatie tot andere mensen. 
In Nederland heb je natuurlijk ook je vrienden, maar volgens mij 
ging ik er anders mee om. Daar was je ook open naar elkaar toe, 
maar toch was het anders. Je kijkt hier heel anders tegen het leven 
aan, je plukt de dag en probeert het voor de ander zo prettig moge-
lijk te maken. Ik ervaar een diepere relatie met mijn man en ook met 
mijn kinderen. Eigenlijk is mijn relatie tot het leven veranderd. In 
Nederland dacht ik eeuwig te leven, hier kom ik tot de ontdekking 
ook een keertje dood te gaan.’ 

 
Kenmerkend aan haar nieuwe levenshouding is onder meer het besef van 
eindigheid. Verder ervaart de verteller een ‘andere’ relatie tot het leven. 
Quartney meent dat Surinaamse gewoonten en gebruiken hieraan bijdragen. 
In Nederland ervaart ze sociale contacten afstandelijker, hoewel ze - para-
doxaal genoeg - wel dieper zijn. In Suriname gaan mensen amicaler en rusti-
ger met elkaar om. Hieruit maken wij op dat de vertelster in Suriname relaties 
persoonlijker durft op te vatten, en dat mensen kunnen genieten van het 
samenzijn. Kort gezegd, betekent dit dat een verbetering van de intermense-
lijke contacten en een afname van de sociale afstand bijgedragen aan een 
positievere levenshouding van de verteller. Ook speelt onthaasting een voor-
name rol, samen met het besef dat niet alle zaken op hetzelfde moment gere-
aliseerd kunnen worden. 
 
Maikel Treurniet is zelfstandig ondernemer en sinds 1998 terug in Suriname. 
Op de vraag wat het grote verschil is tussen Nederland en Suriname ant-
woordt hij: 
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“Ik denk dat iedereen dat anders ervaart, maar voor mij is het grote 
verschil het gevoel van vrijheid. Ook door het klimaat. Als je in Ne-
derland naar buiten wilt, dan zul je je in sommige jaargetijden echt 
helemaal in moeten pakken. In Suriname trek je een broek en een 
shirt aan en je bent klaar. In Nederland ga je niet om zes uur in de 
ochtend in je onderbroek op het balkon zitten, hier kan dat elke dag. 
Maar vrijheid manifesteert zich ook door het gevoel dat ik hier geen 
vakantie hoef. In Nederland wordt er eigenlijk van je verwacht dat je 
twee keer per jaar echt op vakantie gaat. Na verloop van tijd ga je 
daar zelf ook in geloven.” (Tijseling 2004). 

 
De Surinaamse Thea Valk komt in de jaren negentig terug naar haar geboor-
teland en verricht er aanvankelijk opdrachten voor de omroeporganisatie 
Veronica. Na een jaar besluit Veronica commercieel te gaan, wat ertoe leidt 
dat alle projecten in het buitenland worden stopgezet. De toenmalige leiding 
van de omroeporganisatie zag de verdeling van de budgetten anders en gaf 
Thea de opdracht om in Suriname alles failliet te laten verklaren. Daaraan 
weigerde ze mee te werken en werd op non-actief gesteld. Het is in deze 
periode dat Thea besluit in Suriname te blijven, waar ze in de tweede helft 
van de jaren negentig begint met een eigen reclamebureau. Thea: 
 

“Suriname heeft mij geleerd mijn leven te modelleren zoals ik dat 
zelf wil. Ik heb betekenis gevonden in mijn leven en kan die nu ook 
geven aan de mensen en dingen om mij heen. Heel spiritueel zou je 
kunnen zeggen dat ik hier de ruimte kreeg om op zoek te gaan naar 
mijn eigen persoonlijke heilige opdracht. Ik geloof dat die is mensen 
te helpen door ze bij elkaar te brengen, de kracht van synergie, sa-
men uitstijgen naar grotere hoogten; oftewel, het beste van mijzelf 
aanwenden om het beste van anderen naar boven te halen. Niet 
door de dingen te bepalen voor anderen, maar hen te motiveren en 
impulsen te geven om hun eigen weg te kiezen. Buiten dat is Suri-
name een heerlijk land om in te leven door de vele gezichten die het 
heeft.”(Tijseling 2004). 

 
Maikel houdt een gevoel van vrijheid over aan remigratie door het tropische 
klimaat. Hij kan voortaan iedere morgen in zijn onderbroek op het balkon 
zitten. Bovendien ervaart hij vrijheid omdat vakanties niet langer sociaal 
verplicht zijn. Thea modelleert haar leven opnieuw. Suriname biedt haar 
voldoende ruimte te zoeken naar haar eigen opdracht. Zij weet inmiddels dat 
zij mensen met elkaar in contact moet brengen, waardoor ze kunnen stijgen 
naar grotere hoogten.210  

                                                 
210 Niet veel later vernam ik dat Thea Valk samen met een partner onder andere een wijnproeverij is 
begonnen. 
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Uit de voorbeelden blijkt dat terugkeer naar de herkomstdiaspora nieuwe 
realiteiten teweegbrengt. Hoewel er opvallend veel sprake is van reïficatie, 
hebben de meeste betekenissen betrekking op levenswaarden. Zo ervaart 
Maikel een nieuw gevoel van vrijheid en is Thea op zoek naar haar heilige 
opdracht. Deze zogeheten existentiële waarden zijn richtinggevend voor de 
kwaliteit van leven van de vertellers. In andere woorden, de kwaliteit van 
leven is voor de vertellers toegenomen door intensievere ervaringen. 

Besef van eindigheid 

In de narratieve dimensie van dit verhaal zien we dat de verteller zich voort-
durend moet aanpassen aan haar omgeving. Deze betekenis van vrouwelijk-
heid komt vooral tot uitdrukking na migratie en in haar werkomgeving. 
Quartney is een blaka bakra, wat tevens bevestigd wordt in de laatste zin van 
het volgende fragment: ‘Het verhaal dat ze afstak ging over een wilde vecht-
partij met een vreemde man. Ik dacht bij mezelf, dat je je op deze manier laat 
kennen tussen alleen maar blanke vrouwen.’ De vertelster doet moeite haar 
prestatieniveau op te schroeven om niet op te vallen. Haar terughoudendheid 
leidt echter in Nederland tot problemen. In Suriname valt haar zelfstandige 
en initiatiefrijke werkhouding op. Deze houding leidt uiteindelijk tot proble-
men, waardoor de verteller aan zichzelf gaat twijfelen: ‘Ik ben hard gaan 
nadenken, ik zou een kastplantje worden op dit werk. Ik zou alleen maar 
draaien wat er gevraagd werd (…).’ Quartney volhardt na terugkeer in Suri-
name haar prestatiegerichte houding, met het gevolg dat zij gefrustreerd 
raakt.  
Fictionalisering van het zelf komt tot uitdrukking in confrontaties met de 
publieke sfeer. Bij Quartney valt op dat er veel confrontaties plaatsvinden 
rondom het begrip zichtbaarheid. De verteller heeft zich tijdens haar jeugd 
opgenomen gevoeld in de Nederlandse gemeenschap, van discriminatie was 
geen sprake. Dit verandert wanneer zij gaat werken. Waar aanvankelijk spra-
ke was van ‘onzichtbaarheid’ zien we dat zichtbaarheid de verteller aanzet tot 
prestatiegerichtheid en terughoudendheid. Van Quartney’s terughoudend-
heid is een treffend fragment: ‘Ik paste me aan bij de groep dat de sufferds 
waren, ik hield ook niet van dat geweldige gedoe.’ Wanneer Quartney bij de 
Gezondheidsdienst op haar vingers wordt getikt, wijzigt ze haar gedrag: ’Ik 
vond het eigenlijk een schande op mijn vingers getikt te worden, vanaf dat 
moment ben ik anders gaan werken. Ik ben tempo gaan maken en toen we 
verhuisden naar het nieuwe gebouw, was ze [cheffin] heel tevreden.’ Para-
doxaal genoeg neemt na terugkeer in Suriname haar zichtbaarheid alleen 
maar toe, als gevolg van haar westerse werkmentaliteit. Maar ook deze zelf-
standigheid is te beperkt. Quartney trekt zich terug uit het ministerie en be-
gint voor zichzelf. 
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De verteller drukt betrokkenheden met de herkomstdiaspora uit in existen-
tiële waarden. In Suriname heeft ze ervaren dat het leven eindig is, ook het 
contact met haar echtgenoot en kinderen is intensiever. Deze waarden heb-
ben invloed op de wijze waarop de vertelster met anderen omgaat. Quartney 
geniet meer van de dag en spant zich meer in voor anderen. Ook haar om-
gang met tijd is anders: in Suriname kan ze denken wat vandaag niet lukt, 
lukt morgen. Dat geldt ook voor de interesse in haar gezin. Quartney leeft in 
Suriname met de dag, ervaart diepere contacten met echtgenoot en kinderen 
en staat positiever in het leven. De betrokkenheden met de vestigingsdiaspo-
ra staan overwegend in het teken van arbeid. In deze omgeving is de verteller 
zich bewust hoe zichtbaar ze is, aan welke voorwaarden ze moet voldoen. 
De aandacht in de verhalen gaat dan ook uit naar prestaties, terughoudend-
heid en aanpassing. De identificaties met de vestigingsdiaspora zijn vooral 
functioneel van aard.  
De identificaties met Suriname zijn overwegend normatief en emotioneel. 
Emotionele identificaties vinden we terug in haar hernieuwde levensgeluk, 
van normatieve identificaties is sprake als de verteller praat over investerin-
gen in het gezin en hoe snel dat moet gaan. We treffen een persoonlijk ver-
langen aan als ze spreekt over terugkeer naar Nederland. Quartney: ‘We 
merken zelfs de haast als familie over is, er is geen tijd om bepaalde dingen te 
doen. Nee, ik denk dat het voor mij niet meer hoeft. Nederland is te opper-
vlakkig (…).’ De rust en tijd die de verteller afgelopen jaren in Suriname 
heeft ervaren, hebben haar doen beseffen hoe zij in deze samenleving past 
en dat terugkeer haar niet gelukkig maakt.  
In het verhaal van Quartney ontdekken we twee route-effecten die in ver-
band staan met aanpassing. In Holland werkt Quartney in organisaties waar 
weinig ‘zwarte’ mensen werken. Na enige tijd heeft ze goed door wat van 
haar wordt verlangd. Ze concentreert zich op het leveren van prestaties, en is 
in tweede instantie bereid meer over zichzelf te vertellen. Haar terughou-
dendheid neemt daardoor af en ze wordt meer geaccepteerd. Quartney tracht 
hiermee een voorbeeldige werknemer te zijn, die volledig aangepast is aan de 
Nederlandse arbeidscultuur. Terug in Suriname ventileert zij haar werkopvat-
tingen. Quartney is niet meer in staat haar werk op te vatten als een reeks 
handelingen, die zij gedachteloos  kan uitvoeren. Het gevolg is dat ze de 
Surinaamse werkwijze als onprofessioneel gaat betitelen en afscheid moet 
nemen. Wij zien dat haar aangepastheid aan de Nederlandse werkmentaliteit 
in Suriname druk op haar uitoefent. Hier is sprake van transculturele transfe-
rentie: aanpassing aan de Nederlandse arbeidsmentaliteit heeft na terugkeer 
tot gevolg dat de remigrant andere praktijken en waarden hanteert. De men-
taliteitsverschillen ten aanzien van arbeid tussen beide landen zijn groot en 
het aanpassingsvermogen van mensen is gelimiteerd. Het gevolg is dat veel 
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen een eigen plaats in de herkomstdia-
spora moeten verwerven. Deze plaats kenmerkt zich veelal door westerse 
denkbeelden en praktijken. Voorbeelden hiervan zagen we bij Maris, die een 
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onderneming start met westerse marketingideeën. Ook Ruth start een mu-
ziekeducatiebureau, op basis van Caribische denkbeelden over cultuur en 
identiteit. Hetzelfde geldt voor Quartney, zij stopt bij het ministerie en begint 
voor zichzelf. Culturele transferentie is het gevolg van migratie en leidt ertoe 
dat Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen niet zonder problemen in de her-
komstdiaspora kunnen terugkeren. Van invloed hierop zijn onder meer mi-
gratieleeftijd, migratieduur, deelname aan de vestigingsdiaspora en het volgen 
van opleidingen. In het algemeen kan worden gezegd dat een langdurig ver-
blijf buiten het herkomstland - zeker als men er opgroeit - sporen nalaat in 
het denken en handelen van de remigrantenvrouwen. Later zullen wij zien 
dat deze sporen specifieke consequenties hebben. 

Thema’s op generatieniveau 

Opvallend aan de verhalen van de derde generatie remigrantenvrouwen is 
hun voorkeur voor een eigen onderneming. Het zijn geen ondernemingen in 
de traditionele zin van het woord. Kenmerkend aan deze generatie is de rela-
tief jonge (re)migratieleeftijd, hoewel dat bij de vorige generatie vrouwen ook 
voorkwam. Meer nog kenmerkt deze generatie dat (re)migratie plaatsvindt 
enige jaren na afronding van hun studie. Vertrok de vorige generatie naar 
Nederland om te studeren, de meesten bleven er minstens twee decennia. 
Van de jongste generatie vrouwen heeft een meerderheid haar basisopleiding 
in Suriname doorlopen, is door hun verzorgers in staat gesteld een beroeps-
opleiding in het buitenland te volgen en keert terug. 
Een ander thema dat deze vrouwen bindt, is dat zij bijna allemaal terugkeer-
den omdat zij dat zelf wilden. Hun ‘voorgangers’ keerden terug om de zorg 
van hun verwanten te continueren of het familienetwerk te herstellen. Bij de 
jongste vrouwen ligt de aandacht primair bij de vormgeving van hun carrière, 
vaak in combinatie met het stichten van een gezin. Natuurlijk verwijst dit 
naar hun leeftijd, maar er spelen ook andere betrokkenheden en identificaties 
mee die hun terugkeer hebben bevorderd. Uit de verhalen van Maris, Ruth 
en Quartney zullen wij zien dat het starten van een eigen onderneming in 
belangrijke mate verband houdt met de fictieve en reële ruimte die deze 
vrouwen nodig hebben in de herkomstdiaspora. Ondernemerschap is hier-
mee niet een vrije keuze, het is meer een overlevingsstrategie als gevolg van 
(re)migratie. Alvorens hieraan aandacht te besteden, wil ik dit onderwerp 
introduceren aan de hand van een levensverhaal. 

Lucille 

Lucille ontmoet ik op een bijzondere wijze. Vlak voor mijn vertrek naar Su-
riname geeft een goede vriend me een briefje met een naam erop. Ik moet 
vooral met diegene contact opnemen. Paul woont al decennia in Paramaribo 
en heeft een stukje grond in Saramacca. Daar is hij vrijwel dagelijks bezig met 
wieden, maaien en oogsten. Ik bezoek Paul op een avond en vertel hem het 
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doel van mijn komst. Hij springt op en geeft me het nummer van Lucille en 
haar moeder. Ik bel enige dagen later op, Lucille’s moeder is nog enthousias-
ter over mijn onderzoek dan ikzelf. We maken een afspraak op een tijdstip 
dat moeder me verzekerd heeft dat dochter thuis zal zijn. 
 
Lucille is in 1962 in het ’s Lands Hospitaal in Paramaribo geboren. Ze is 
enige dochter. Lucille heeft een leuke jeugd gehad. Haar opa en oma woon-
den op de plantage, na zes maanden werd ze ieder weekend met de veerver-
binding overgevaren. Daar heeft opa haar leren vissen, krabben leren vangen 
en leren fietsen. Lucille: ‘Opa was planter en werkte op Mariënburg, een 
Nederlandse onderneming (…). Je moest vroeger met de boot naar Com-
mewijne, er was nog geen brug zoals je dat nu hebt. Dus je kon niet met de 
auto over. Toen brachten ze mij in een babywagentje naar de steiger. Opa’s 
vriend was bootsman, opa’s vriend neemt de baby en zette die op het veer 
(…). Opa nam de baby op en ging ermee naar Zoelen. Nou, dan hadden zij 
[ouders] het weekend vrij om uit te gaan en aan het eind van het weekend, 
wordt het verhaaltje omgekeerd gedaan.’ 
Na een tijdje verhuisden haar grootouders naar de stad. Ook toen is het con-
tact met opa hecht gebleven, ze gingen samen vaak naar midnightfilms. Lucille 
kan zich herinneren dat opa fantasieverhalen vertelde, die haar tijdens haar 
jonge jaren vrolijk hebben gemaakt. Lucille is enig kind: ‘Ik was daarmee 
altijd op mezelf aangewezen. Ik heb er nooit moeite mee gehad. Ik houd 
mezelf nog bezig met puzzels maken. Ik heb het als kind veel makkelijker 
gehad dan andere kinderen nu. Die worden geconfronteerd met drugs en 
tienerzwangerschappen.’ 
Lucille heeft met haar ouders ook een goede relatie. Haar vader heeft haar 
nooit geslagen, wel heeft ze bij tijden straf gekregen. Haar moeder is het 
tegendeel - die heeft weleens de slipper gegrepen waarop de dames achter 
elkaar door het huis renden. Vanaf haar achtste jaar ging Lucille ieder jaar 
met haar vader en moeder op vakantie. Ze hebben veel gereisd door Europa 
en Amerika. 
Lucille is na de lagere school naar de HBS gegaan. Tijdens haar studietijd is 
die naam veranderd in het Vrije Atheneum. Op school is ze vaak gepest 
omdat ze een dikkerdje was. Lucille heeft het overigens goed gedaan op 
school. Als tiener bezocht ze feesten en hield van dansen. Ook houdt ze van 
opera, haar vader heeft haar daarmee opgevoed. Iedere zondag werd er opera 
in de woonkamer gedraaid. Ze kan zich nog herinneren dat haar vader een 
plaat opzette, toen ze juist bij dageraad haar hoofd op het kussen legde na 
een nachtlang dansen.  
Na het Vrije Atheneum volgde ze de lerarenopleiding. Lucille ging ’s avonds 
naar school en werkte overdag bij de bauxietonderneming op Onverdacht. 
Daar heeft ze een man leren kennen, maar die relatie hield geen stand. In die 
jaren heeft ze zich onrustig gevoeld, en besloten voortaan haar beslissingen 
zelf te nemen. Lucille is gaan sparen om naar Amerika te gaan. Zij heeft in 
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Tampa (Florida) gewoond waar ze op de universiteit Engels en Spaans heeft 
gestudeerd. Tijdens haar studie heeft ze gewerkt bij Publix als vertaler, tot 
haar werkvergunning in 2000 verliep. In datzelfde jaar is ze teruggekeerd, ze 
wilde bij haar vader zijn. Hij werd in dat jaar ernstig ziek en Lucille wilde 
haar moeder bijstaan. Ze heeft het altijd belangrijk gevonden dat ze bij haar 
vader was toen hij stierf. Lucille: ‘Dat is niet in geld uit te drukken, ik had het 
anders gemist omdat ik in Amerika had gezeten en mijn moeder alleen was 
geweest.’ Na het overlijden van haar vader heeft ze haar moeder gesteund en 
nadien is ze niet teruggegaan naar Amerika. Momenteel werkt Lucille als 
docent Engels aan een middelbare school en heeft daarnaast een eigen ver-
taalbureau. Lucille: ‘Die opdrachten zijn voor mij extra’s. Die worden ook in 
valuta211 betaald en ik kan mijn hoofd weer breken over contracten, of zo. 
Ook voor professor H. heb ik zijn boek vertaald.’  
Voor haar carrière vindt Lucille dat ze in Suriname niet verder kan. Ook de 
boeken die ze nodig heeft voor haar vertaalwerk kan ze niet krijgen, die be-
stelt ze in Amerika. Lucille stompt eigenlijk een beetje af in Suriname. Ze 
vertelt: ‘En ik moet je eerlijk zeggen, ik wil wel deze prijs aan, dus in Surina-
me blijven. Er is heel wat vertier, je moet me niet verkeerd begrijpen. Je kunt 
hier veel uitgaan, eten, drinken, dansen. En ik houd toch van dansen. Er zijn 
casino’s, maar ik wil niet elke avond naar het casino. En ik wil ook niet elke 
avond zijn waar fun is. Vandaar, ik ga niet zoveel uit.’ In Amerika is het uit-
gaansleven voor 85 procent dineren. Mensen die elkaar willen zien, spreken 
altijd af in een restaurant. Lucille: ‘Die mensen vragen je altijd uit om te gaan 
eten, want de Amerikaan kookt over het algemeen niet thuis. Ik wil niet altijd 
uit eten gaan. Ik kookte thuis iedere keer. Ik ga niet steeds buiten eten, niet 
alleen dat ik het eten te duur vind, maar het is vaak vettig, te zwaar.’ 
Tijdens haar verhaal komt Lucille zelf op het onderwerp kinderen. Ze zegt: 
‘Ik zou het nu moeilijk vinden om als kind op te groeien. Het lijkt alsof het 
toen [eigen jeugd] veel eenvoudiger was. Dat is een persoonlijk iets. Ik weet 
niet of ik kinderen zou willen opbrengen in deze tijd, en ik heb bewondering 
voor mensen die nu kleintjes opbrengen die straks teenagers worden. Omdat 
het nu zoveel moeilijker is. Ik heb nooit kinderen gehad, ik denk ook bij 
mezelf als ik, ik weet niet… want als ouders, behalve dat je een kind moet 
kleden en voeden, heb je ook andere taken. Je moet ze zo goed als je kan 
beschermen tegen die wereld, zonder dat je ze echt weet in te knijpen.’ 
Lucille woont samen met haar moeder in de ouderlijke woning. Regelmatig 
gaan ze samen de stad in, maken bootreisjes langs plantages en krijgen veel 
mensen op visite. Lucille heeft geen beeld van haar leven over enige jaren. 
Het voelt goed dichtbij haar moeder te zijn. Dat is ook handig voor haar 
werkzaamheden als vertaler: ‘Er is dan altijd iemand thuis die de telefoon 
opneemt en de mensen te woord staat. Eigenlijk werken we samen.’[lacht] 

                                                 
211 Betaling geschiedt in Euro of US dollars. 
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Ondernemen 

In komende analyses wil ik laten zien hoe betrokkenheden en identificaties 
veranderen als gevolg van de keuzes die remigrantenvrouwen maken. Aan de 
hand van twee voorbeelden zal stilgestaan worden bij de overeenkomsten en 
verschillen tussen de vrouwen van de derde generatie en de noodzaak een 
‘eigen plek’ te hebben. 
 
Wanneer Ruth na haar diplomering terugkeert naar Suriname, is voor haar 
geregeld dat ze zitting zal nemen in de leiding van de Volksmuziekschool. 
Ruth: ‘Terug in Suriname was gepland dat ik de muziekschool zou gaan 
doen. Ik ben tot de directie toegetreden en heb het twee jaar gedaan. Een 
leerrijke tijd, maar ik kon er niet optimaal functioneren vanwege de verschil-
len van inzicht over het te voeren beleid.’ Ruth krijgt last van aanpassings-
problemen en kiest uiteindelijk haar eigen weg. In tegenstelling tot Maris en 
Quartney zagen we bij Ruth een uitgesproken kritische opstelling naar de 
vestigingsdiaspora - haar vertrek uit Nederland moet met een zucht van ver-
lichting gepaard zijn gegaan. Ruth heeft wel in deze diaspora kennisgemaakt 
met de eerder besproken verdwaaldheid, die haar inzichten hebben beïn-
vloed. Hoewel het niet met zekerheid is vast te stellen, is het niet onwaar-
schijnlijk dat het verschil van inzicht over het te voeren beleid op de Volks-
muziekschool een inhoudelijk verschil betreft. Wanneer Ruth met een eigen 
muziekeducatiebureau begint, stimuleert ze haar leerlingen op zoek te gaan 
naar hun eigen identiteit: ‘Je hebt ergens anders niets te zoeken, je roots gaan 
waar je vandaan komt. Gewoon jezelf blijven en de dingen van jouw land 
mooi vinden en waarderen.’ Dit inzicht lijkt onder meer verkregen op het 
conservatorium, waar ze zich bewuster is geworden van haar afkomst. In 
haar verhaal wordt deze lijn doorgetrokken met als resultaat een muziekedu-
catiebureau waar kinderen kennis leren maken met verschillende Afro-
muziekstijlen. Het belang van inzicht in de identiteit moet de verteller heb-
ben overgehaald te starten met een eigen bureau, waarmee ze een ‘eigen plek’ 
creëert en afstand kan doen van het westers georiënteerde muziekonderwijs 
in Suriname. Dit is niet alleen terug te voeren op functionele en normatieve 
identificatie, ook de erkenning van de relatie met identiteit wijst op een emo-
tionele identificatie. 
Zoals gezegd, spaart Lucille enige jaren om in Amerika talen te kunnen stu-
deren. In 2000 verlopen alle vergunningen, tegen dezelfde tijd verneemt zij 
dat haar vader ziek is. Zij heeft met haar ouders een goede band en wil in 
deze periode zowel bij haar vader als bij haar moeder zijn. Lucille: ‘Dat is niet 
in geld uit te drukken, ik had het anders gemist omdat ik in Amerika had 
gezeten en mijn moeder alleen was geweest.’ Niet lang daarna overlijdt haar 
vader. Lucille vindt in Suriname een baan in het middelbaar onderwijs en 
begint met vertaalopdrachten. Ze stelt haar jeugdjaren voor als ‘een nieuwe 
wereld’ waarbij emotionele en normatieve identificaties domineren. De func-
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tionele identificatie is opvallend negatief. Over haar onderwijsfunctie spreekt 
ze nagenoeg niet, uit haar vertaalwerkzaamheden maken wij op dat haar baan 
niet bevalt. Lucille: ‘Die opdrachten zijn voor mij extra’s. Die worden ook in 
valuta betaald en ik kan mijn hoofd weer breken over contracten, of zo.’ 
Hieruit maken wij op dat de beloning voor het lesgeven niet optimaal is en 
moeten worden aangevuld met inkomsten uit de vertaalopdrachten. Het feit 
dat ze haar ‘hoofd weer kan breken’ verwijst ook naar een zekere ongeïnspi-
reerdheid voor de klas. 
Wanneer Quartney na terugkeer in Suriname haar huis op orde heeft, gaat ze 
werken. Haar ervaringen bij het ministerie lijken aanvankelijk positief. 
Quartney heeft leuke collega’s en het intensieve samenwerken monteren haar 
op. Zij zegt: ‘Uiteindelijk zat ik op het secretariaat van de directeur en voer-
den we beleidsoverleg. Dat was een leuke tijd, je kon echt voldoende werken, 
want we werkten de hele dag en aten pas na drieën. Samen met een ander 
meisje maakte ik het beleidsverslag, soms waren we pas om twaalf uur in de 
avond thuis (…).’ Belangrijk voor haar welbevinden is dat zij doelen na-
streeft en aan concrete producten kan werken. Andere collega’s bij het minis-
terie hebben snel door dat Quartney ‘vlugge handen’ heeft en komen dan 
ook werk brengen. De sfeer verandert drastisch als de directeur haar ‘verbe-
teringen’ niet langer op prijs stelt en haar gaat commanderen. Het gevolg is 
dat haar beslisruimte afneemt en haar afhankelijkheid toeneemt. Kenmer-
kend voor haar verhaal is hoe ze zich in functionele zin identificeert met de 
vestigingsdiaspora. Terug in Suriname is sprake van een andere mentaliteit, 
waarbij bestaansonzekerheden worden vermeden en afhankelijkheid wordt 
gecreëerd. Het gevolg is twijfel en frustratie en leidt ertoe dat zij het ministe-
rie verlaat. 
Ik heb aanvankelijk mij afgevraagd waarom de verteller zich niet opnieuw 
heeft aangepast aan de Surinaamse situatie, vooral omdat haar functionele 
identificatie in de vestigingsdiaspora zo belangrijk was. Remigrantenvrouwen 
maken als gevolg van migratie onder andere kennis met andere denkbeelden 
over arbeid, waaraan betekenissen worden verleend. Deze betekenissen dra-
gen in belangrijke mate bij aan de identificaties van het individu. Een gevolg 
van de aanpassingsproblemen die deze remigrantenvrouwen na remigratie 
ervaren, is terug te voeren tot deze denkbeelden en praktijken. Een gevolg 
hiervan is dat remigrantenvrouwen gefrustreerd raken en op basis daarvan 
voor zichzelf beginnen. In dit voorbeeld zien wij dat de verteller haar identi-
ficatie met de herkomstdiaspora voor wat betreft arbeid niet heeft veranderd, 
zij blijft haar westerse denkbeelden trouw hetgeen waarschijnlijk heeft geleid 
tot de behoefte aan een zelfstandige functie. 
 
Voorzichtig maak ik hieruit op wanneer diasporic belonging voor een belangrijk 
deel steunt op uitsluitend emotionele en normatieve identificaties, een pro-
bleem kan ontstaan met de functionele identificatie. Remigrantenvrouwen 
van de derde generatie zijn veelal jong, relatief hoog opgeleid en ambitieus. 
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Willen deze vrouwen door de Surinaamse arbeidsmarkt worden opgenomen, 
zullen vooral functies in het midden- en hoger kader meer verantwoordelijk-
heden moeten krijgen. Ik meen dat bij de Surinaamse overheid en het be-
drijfsleven de verhoudingen tussen de echelons te groot zijn, waardoor veel 
functionele verantwoordelijkheden te hoog in de organisatie worden neerge-
legd. Het gevolg voor veel westers opgeleide Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen is dat ze onvoldoende arbeidssatisfactie ervaren en als het ware 
gedwongen worden voor zichzelf te beginnen. Het beginnen van een eigen 
bureau verbloemt daarmee een feitelijke onvrede met de bestaande machts- 
en functieverhoudingen binnen diverse Surinaamse organisaties. 

Gelukswaarden 

Uit andere fragmenten in de levensverhalen van deze generatie vrouwen 
maken we op dat tezamen met terugkeer nieuwe betekenisgeving wordt ge-
communiceerd. Meerdere betekenissen hebben daarbij betrekking op levens-
geluk. Deze zogenaamde diasporische gelukswaarden kunnen ook worden 
uitgedrukt in reproductiewaarden, wijsheden of zorgwaarden. In deze para-
graaf wil ik deze waarden beschrijven en vergelijken. Waar ze in een enkel 
geval zijn besproken, geef ik een samenvatting. 
 
Maris is zwanger bij terugkeer en trekt tijdelijk in bij haar schoonouders. Na 
de geboorte van haar zoon volgt nog de geboorte van een dochter. Zoals 
beschreven splitst Maris haar aandacht tussen haar onderneming en haar 
kinderen, onder meer om haar kroost de indruk te geven er helemaal voor ze 
te zijn. Een deel van haar geluk ontleent ze door zichzelf weg te cijferen en 
haar kinderen aandacht te geven. Verder worden speelactiviteiten onderno-
men die de kinderen leuk vinden: ‘Vaak gaan we zwemmen met de kinderen, 
dat vinden ze heerlijk. Ook komen we veel bij oma op zondag waar ze kun-
nen spelen.’ Het bijzondere in haar verhaal is het gewone: ‘Mijn kinderen zijn 
zoals alle kinderen, druk en ze maken constant ruzie. Ook vragen ze veel 
aandacht, waarschijnlijk omdat ik ze veel aandacht geef.’ Ten slotte is toch 
het gewone bijzonder: ‘Soms als ik naar mijn dochtertje kijk en zie hoe ande-
re kinderen kijken naar haar oogje, heb ik medelijden met haar. Haar oogje 
zit dicht, dat is een fout van de artsen die waarschijnlijk een spiertje hebben 
geraakt.’ 
Veel van haar levenswaarden vormen een weerspiegeling van de ervaringen 
uit haar jeugd. Maris geeft haar kinderen aandacht en wil ze een plek geven, 
verder worden gezamenlijke speelactiviteiten ondernomen en op zondag een 
bezoek aan oma gebracht. Maris is gelukkig als haar kinderen gelukkig zijn. 
In andere woorden , de vervulling van haar levenswaarden ligt bij het geluk 
van haar kinderen. Naast relationele waarden treffen wij hier bovendien re-
productieve waarden aan: wat goed was in haar eigen jeugd, wordt in de 
opvoeding van de kinderen herhaald. 
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Quartney drukt haar gelukswaarden uit in een besef van eindigheid en een 
dieper contact met man en kinderen. Terugkeer heeft bij haar tot gevolg dat 
haar relatie tot het leven verandert. Quartney plukt in Suriname de dag en 
zorgt dat anderen in haar omgeving het goed hebben. In Nederland ervoer 
zij de dingen op een afstand, ook is zij veel positiever geworden: ‘Voor het 
eerst sta ik heel positief in het leven, mijn gedachten over Nederland zijn erg 
moeilijk.’ 
In tegenstelling tot Maris ontleent Quartney haar gelukswaarden niet alleen 
aan anderen, ook spelen tijdsbeleving, intimiteit en positiviteit een rol. In 
Nederland ervoer Quartney door de gejaagdheid van leven een afstand tot de 
dingen, in Suriname realiseert zij dat iedere dag er een is. Voor haar gezin 
betekent dit dat de onderlinge contacten verdiepen, ook heeft zij een positie-
vere kijk op het leven. Quartney spiegelt haar gelukswaarden niet, wel is er 
sprake van transculturele transferentie wanneer zij zegt: ‘Eigenlijk zijn we al 
een heel eind, we investeren in het gezin en dan nog moet mijn man me tot 
kalmte manen. Ik zie de vooruitgang niet, het komt allemaal omdat ik nog 
steeds rondloop met het idee dat het nù moet.’ Quartney leeft in andere 
woorden op dat moment in Suriname met Nederlandse verwachtingen. 
De gelukswaarden van Ruth hebben betrekking op wijsheden. Ieder land 
heeft naar haar idee richtlijnen die werkzaam zijn in de vorm van een formu-
le. Het zijn daarmee ongeschreven regels die bepalen hoe zaken verlopen. De 
tijdsbeleving speelt daarbij een belangrijke rol. Ruth: ‘Nu is gezinsuitbreiding 
in de planning, alles gaat als je niet vergeet dat je in Suriname woont. Je moet 
dat ook nooit vergelijken met andere landen. Er is een formule om in Suri-
name te wonen, (…).’ Haar gelukswaarden verwijzen - in tegenstelling tot de 
andere vertellers - naar een indringende relatie met de geboortegrond, zoals 
wij die kennen bij onder meer de Samaaka. Wijsheden van de geboortegrond 
vormen richtlijnen voor het leven. Het toepassen van deze wijsheden bieden 
bescherming en brengen geluk. Gelukswaarden van andere gronden worden 
vanuit dit gezichtspunt dan ook met scepsis bekeken. 
Bij Lucille domineren de relationele waarden en vormen de aanleiding voor 
terugkeer. Met haar terugkeer herstelt Lucille de (zorg)relatie met haar ou-
ders, waarachter tevens een netwerkfunctie schuilgaat. Een soortgelijk voor-
beeld troffen we aan bij Claudia. Lucille zoekt na het overlijden van haar 
vader een passende functie en komt als gevolg van haar talenkennis in het 
onderwijs terecht. Met haar terugkeer heeft Lucille een terugstap moeten 
doen in haar carrière. In Amerika is sprake van een beter toekomstperspec-
tief, maar dan zou haar moeder alleen achterblijven. Daarvoor wilde Lucille 
de financiële prijs betalen. Met haar terugkeer verzekerde zij zich van een 
goede band met haar ouders. De prijs die zij moet betalen, compenseert ze 
met valuta inkomsten uit vertaalopdrachten. 
 
Diasporische gelukswaarden hebben op meerdere onderwerpen betrekking. 
Is bij Maris haar geluk afhankelijk van het geluk van haar kinderen, bij 
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Quartney zien wij dat haar relatie tot het leven veranderd is nu zij eindigheid 
beseft. In beide gevallen spreken de Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
dat contacten met gezin en familie intensiever worden. Ruth ontleent aan 
haar geboortegrond wijsheden die moeten worden gewaardeerd en gerespec-
teerd. Daarbij heeft in haar optiek ieder land een eigen formule, die dicteert 
op welke wijze het leven er vorm krijgt. Daarom zullen migranten in andere 
landen ongelukkig zijn; zij staan niet meer in contact met de wijsheden die zij 
hebben meegekregen bij de geboorte. Lucille keert terug omdat haar vader 
ernstig ziek is, haar moeder kan haar steun goed gebruiken. De kracht van 
het netwerk wordt in ere hersteld en kan in verband worden gebracht met 
het herverkregen levensgeluk. 
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Hoofdstuk VIII Veranderende perspectieven 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de subjectiviteit van drie generaties Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen. De analyse zal per generatie plaatsvinden. 
Duidelijk zal worden hoe in de levensverhalen de beslisruimten van de vertel-
lers veranderen. Dit komt onder andere omdat collectieve voorstellingen af-
nemen en de publieke sfeer van de vestigingsdiaspora een grotere rol krijgt in 
de verhalen van de vrouwen. Hierdoor ontstaan zogenaamde tussenruimten. 
Dit zijn talige ruimten die ontstaan doordat vertellers verbindingen tussen 
culturen leggen en voorstellingen van vrouwelijkheid herdefiniëren.  
Nadere bestudering van de levensgeschiedenissen van Afro-Surinaamse remi-
grantenvrouwen heeft verder laten zien dat fictionalisering van de narratieve 
identiteit niet alleen verband houdt met de behoeften en verlangens van vertel-
lers. Er is ook sprake van culturele transferentie. Dit betekent kort gezegd dat 
remigrantenvrouwen culturele waarden en praktijken uit meerdere diaspora 
voor eigen doeleinden gebruiken op meerdere thuisplaatsen. In het tweede 
deel van dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan.      
 
Marie-Françoise Chanfrault-Duchet (1991a; 2000) stelt dat levensverhalen 
meer zijn dan een optelsom van gebeurtenissen. In een levensverhaal wordt 
een sociaal zelf gepresenteerd èn gedramatiseerd. In het eerste deel van dit 
hoofdstuk wil ik mij opnieuw verdiepen in de zelfpresentaties van Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen en dan vooral stilstaan bij de subjectieve 
aspecten. Hierbij maak ik gebruik van haar interpretatieve model. Centraal 
staat de vraag wat voor ‘zelf’ presenteren deze vrouwen in hun levensverhaal, 
waarin verschillen deze presentaties van elkaar en welke oorzaken kunnen 
daarvoor worden aangewezen? Duidelijk zal worden dat binnen en tussen 
generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen structurele veranderingen 
plaatshebben, zoals een bredere deelname aan het onderwijs, (tijdelijke) ge-
zinsvorming en beroepsdifferentiaties. Deze veranderingen leiden in de regel 
tot andere posities van de vrouwen, zowel binnen als buiten het huishouden. 
Eén van de gevolgen van deze veranderingen leidt in de verhalen tot een 
nagenoeg afgebakend ‘zelf’ - met kenmerkende karaktereigenschappen en 
een grote mate van zelfbeschikking. De analyse lijkt zich hierbij vooral te 
richten op wat De Koning (1998) het tweede niveau van het zelf noemt, 
namelijk de invulling van subjectiviteit in relatie tot de sociale modellen. 
Maar ook het eerste niveau - de vorm van subjectiviteit - lijkt aan verande-
ring onderhevig. In de komende paragraaf zal aandacht worden besteed aan 
de subjectiviteit van de eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrou-
wen. Beschreven zal worden dat collectieve voorstellingen en christelijke 
waarden het handelen van deze vrouwen in belangrijke mate heeft bepaald 
en hun individualiteit vormgeeft. 


