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8.1 Impact bij de eerste generatie 
Louise leren wij kennen als een plichtsgetrouwe en vooral dankbare vrouw. 
Tijdens haar jeugd wordt zij geconfronteerd met het overlijden van haar 
vader, wat een impact op het meisje moet hebben gehad. De band tussen 
moeder en dochter wordt inniger en beide werken hard om het hoofd boven 
water te houden. 
Louise krijgt na haar algemene schoolopleiding de mogelijkheid de ‘vierde-
rang’ te volgen, wat haar in staat stelt les te gaan geven. Het is een belangrijke 
stap in het leven van de jonge Louise; daarmee ligt immers de weg vrij voor 
een stabiele carrière. Zodra Louise gaat verdienen neemt zij  de zorg voor 
enige familieleden op zich. Deze zorgvoorstelling - Gwa Bakadam - vinden 
wij in haar levensverhaal een aantal keer terug en vormt uiteindelijk een be-
langrijke betrokkenheid met de herkomstdiaspora. 
Een tweede belangrijke stap in het leven van Louise volgt wanneer haar 
echtgenoot ‘Oost-Indisch verlof’ krijgt en het echtpaar enige tijd in Neder-
land zal verblijven. De oudste dochters studeren er al, de jongste kinderen 
reizen mee en hebben het erg naar hun zin. Haar echtgenoot vindt snel een 
baan en geeft enige jaren les in Amsterdam. Na enige maanden besluit Loui-
se te gaan werken en vindt een baan als voedingsassistente bij een verzor-
gingstehuis. Het is haar eerste concrete ervaring met de Nederlandse ar-
beidsmarkt. Louise combineert in deze baan haar sociale kwaliteiten met haar 
zorgkwaliteiten. 
Na het overlijden van haar echtgenoot verhuist Louise van Alkmaar naar 
Hoorn om dichterbij haar kinderen te zijn. De rol van grootmoeder breekt 
aan; zij woont in de nabijheid van de kinderen en gaat helpen met het op-
vangen van de kleinkinderen. Louise: ‘Daar begon voor mij een nieuwe taak, 
ik heb het graag gedaan omdat mijn moeder het ook voor mij heeft gedaan.’ 
Zoals beschreven, verwijst de verteller hier naar een belangrijke betrokken-
heid met de herkomstdiaspora waarbij zorg, bescherming en nabijheid tot de 
verantwoordelijkheid van de (groot)moeder gerekend worden. Zorg staat 
daarmee niet langer op zichzelf: een ‘goede’ moeder zijn betekent onder 
andere doen wat je moeder voor jouw heeft gedaan. Het draagt ertoe bij dat 
het moederschap volmaakter wordt. 
 
In de narratieve dimensie van dit verhaal zagen wij dat bescherming een 
centraal begrip is in het leven van de verteller. Louise vervlecht deze be-
scherming met zorg en geeft daarmee invulling aan de ‘traditionele’ en sym-
bolische invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. De moeder is als 
oerkracht en beschermer verantwoordelijk voor de kinderen en kiest afhan-
kelijk van de situatie een specifieke rol. Deze dimensie geeft daarmee inzicht 
hoe de verteller haar leven heeft opgeofferd om haar (klein)kinderen op de-
zelfde wijze op te voeden als haar moeder deed. 
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Louise toont in haar verhaal overwegend conformerend gedrag, waarachter 
belangrijke betrokkenheden met de herkomstdiaspora schuilgaan en verwij-
zen naar belangrijke noties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. In haar 
jeugd zijn dat het verkrijgen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, als 
echtgenote is zij de organisator van het huishouden en in de derde levensfase 
levert zij een bijdrage aan de opvoeding van de kleinkinderen. Wij troffen 
een belangrijke overeenkomst aan tussen het zorggedrag van Louise en de 
gangbare zorgvoorstelling Gwa Bakadam, waarachter het (re)produceren van 
normatieve identificaties schuilgaan. In andere woorden, Louise wilde niet 
alleen een ‘goede’ moeder zijn, zij heeft haar dochters graag geholpen omdat 
haar moeder het ook voor haar heeft gedaan. 
In de persoonlijke en sociale realiteit van de verteller domineert de genoem-
de zorgvoorstelling, die al vrij jong gestalte krijgt met het meenemen van 
haar moeder en drie nichten naar de districten. Waarschijnlijk speelt de vroe-
ge dood van haar vader hierbij een rol, evenals de beperkte zorgmogelijkhe-
den van haar moeder. Louise (re)produceert deze zorgvoorstelling gedurende 
haar leven en maakt daarbinnen weinig eigen keuzes. 
 
Conchita leren wij kennen als een verstandige vrouw die in Suriname een 
prettige jeugd heeft gehad. Haar jonge jaren staan voor een belangrijk deel in 
het teken van orde en netheid. De posities die de gezinsleden innemen ken-
nen ook geen twijfel. In feite refereert de verteller aan de bekende rollen van 
kerngezinsleden, waar zij later christelijke waarden achter zou zien. Conchita 
is een leergierige leerling en later een goede studente. Zij bezoekt de middel-
bare school en kiest al op jonge leeftijd voor een carrière in het onderwijs, 
een logisch gevolg van haar opvoeding. Zij trouwt nadat zij is afgestudeerd 
en bouwt met haar echtgenoot een eigen woning. Het jonge stel is ambitieus. 
Beide geven les en willen doorleren terwijl de mogelijkheden in Suriname 
beperkt zijn. Wanneer haar echtgenoot te kennen geeft de universiteit te 
willen bezoeken, migreren ze naar Nederland.  
In de tweede fase van het levensverhaal vernemen wij hoe Conchita en haar 
echtgenoot in Amsterdam wonen en te maken krijgen met de ‘protestgenera-
tie’. Zij wonen in een studentenflat en worden geconfronteerd met radicale 
en anti-religieuze opvattingen van studenten en krijgen veel minachtende 
blikken te verwerken. Conchita en haar partner verhuizen nog naar een eigen 
flat, maar het besluit terug te keren lijkt al genomen. Conchita weet door 
middel van bijles haar talenkennis bij te schaven, de studie van haar echtge-
noot verloopt zonder problemen. Drie kinderen worden in de daarop vol-
gende periode geboren. Wanneer de oudste naar school gaat, besluiten Con-
chita en haar man terug te keren naar Suriname uit angst voor vervreemding. 
Terug in Suriname breekt een opgeruimde periode aan. Het huis wordt op-
geknapt, beide ouders hebben een baan en de kinderen krijgen veel ruimte 
om te spelen. Ook tijdens de vakanties wordt tijd voor elkaar vrijgemaakt. 
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Conchita herinnert zich dit uit haar eigen jeugd en schept er genoegen in dit 
te herhalen. 
In de laatste fase van haar levensverhaal doet de verteller een bekentenis. Zij 
heeft God leren kennen en erkent dat Hij gedurende haar leven al een rol 
heeft gespeeld. Deze rol is echter groter geworden nadat zij hem als haar 
Heer en Heiland heeft aangenomen. Eveneens vernemen wij dat Conchita 
ervan overtuigd is dat God haar in Suriname wilde hebben. Voor haar is haar 
terugkeer daarmee niet langer een persoonlijke wens. Het past in het streven 
van een goed christen. 
 
Ook Conchita’s gedrag is overwegend conformerend, waarachter een be-
trokkenheid met de herkomstdiaspora schuilgaat. Zowel bij Louise als bij 
Conchita zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid belangrijke begrippen in de 
opvoeding. Voor beiden geldt dat goede leerprestaties hen ‘helpen later iets 
te worden in de maatschappij’. Als echtgenote is Conchita organisator van 
het huishouden, staat haar man terzijde en zorgt dat alles op rolletjes loopt. 
Een tweede betrokkenheid met de herkomstdiaspora ontstaat als gevolg van 
een dialoog met God. ‘God heeft me echter laten zien, dit moet erbij en dat 
moet eraf, maar dan ben ik er voor je. Dan hoef je nergens meer bang voor 
te zijn.’ Conchita wil als christen wonen in een door God gezegend land. Wij 
treffen als gevolg van dit conformerende gedrag overwegend (re)producties 
van normatieve identificaties aan. Conchita wil niet alleen een ‘goede’ echt-
genoot en moeder zijn, ook wil zij leven onder de ‘Hoede van de Heer’. 
 
Beide remigrantenvrouwen van deze generatie conformeren zich aan de 
dominante noties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid, waarbij de ‘eigen 
ruimte’ voor wensen en ideeën nauwelijks wordt benut. Wat overblijft is een 
dienende en zorgende Afro-Surinaamse vrouw en moeder. De persoonlijke 
verlangens van de vrouwen zijn ondergeschikt aan religieuze waarden, teza-
men met Afro-Surinaamse middenklasse waarden. 

8.2 Het zelf bij de tweede generatie 
Lucia hebben wij leren kennen als een organiserende vrouw die tijdens haar 
vroege jeugd haar man heeft leren kennen. Na het huwelijk gaat het paar 
gescheiden wonen van hun ouders. Reeds in de eerste fragmenten van dit 
verhaal lezen wij dat haar aanvankelijke volgzaamheid tegenover haar echt-
genoot vooral een gevolg is van de Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling in 
de herkomstdiaspora. Lucia migreert als jonge moeder. Wij vernemen hoe zij 
zich inzet voor haar gezin en dat haar echtgenoot zelfs een bijdrage levert 
aan de gezinstaken. Dit verandert. Lucia neemt in de loop van de tijd de rol 
van kostwinner op zich en de kinderen gaan veel activiteiten samen met hun 
moeder ondernemen. Migratie en remigratie wisselen elkaar dan een periode 
af. Spanningen beheersen het huwelijk, maar Lucia’s familieleden houden de 
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Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling in stand. Totdat haar moeder zegt: 
‘Laat hem gaan, je bent niet met je man aan je broek geboren, je bent alleen 
op de wereld gekomen. En als het niet gaat, dan gaat het niet.’ Tijdens haar 
migrantenleven is de verteller in de privésfeer bezig met het onderhouden 
van de familiebanden. Eerder is besproken dat de armenaarsstrategie moet 
worden gezien in dit kader. Dit verwijst naar de Afro-Surinaamse familie-
voorstelling, waarbij zorg-op-afstand wordt onderhouden door remittances. 
Het bevestigt niet alleen de relatie, maar ook de innige verbondenheid. 
Hoewel gevoelens van onvrede de aanleiding vormen voor haar besluit te 
remigreren, blijft belangrijk dat haar terugkeer samenvalt met de realisatie 
van de collectieve en lange termijndoelstellingen. Het gevolg van dit besluit is 
dat er nieuwe ruimte ontstaat: de afstand tot de kinderen en (voormalige) 
echtgenoot wordt groter en de afstand tot de familie kleiner. Lucia neemt 
afstand van de Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling en creëert daarmee 
ruimte voor individualiteit. Deze nieuwe ruimte wordt overwegend altruïs-
tisch ingevuld, met normatieve en emotionele identificaties: de zorg voor 
haar moeder, de leiding over het familiebedrijf en de aandacht voor de do-
minee. 
 
In verschillende fragmenten vernemen wij welke voorstelling de verteller 
heeft van de herkomstdiaspora. Lucia stelt Suriname frequent voor als groot-
familie, waar de leden voor elkaar zorgen. De grootfamilie verwijst naar een 
belangrijke betrokkenheid met de herkomstdiaspora en naar belangrijke no-
ties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Lucia vult dit onder andere in door 
haar partner volgzaam te zijn, te sparen voor Suriname en uiteindelijk de 
zorg voor haar moeder over te nemen. Haar volgzaamheid staat verder lange 
tijd in dienst van de Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling, waarbij zij de 
grenzen van huwelijkse trouw leert kennen. Met het breken met de huwe-
lijksvoorstelling neemt Lucia een eigen beslissing, die er niet veel later toe 
leidt terug te keren naar Suriname. Deze breuk wordt door de verteller inge-
vuld door zorg te besteden aan de grootfamilie. Met het besluit te breken 
met de relatie kiest de verteller voor zichzelf en blijft daarmee haar voor-
naamste familievoorstelling trouw. 
 
Madelon kan terugkijken op een verhuisrijke jeugd, voordat haar ouders 
bepalen dat zij verpleegkundige zal worden. Zij volgt de opleiding met veel 
plezier en treedt in dienst bij Medische Zending. Aansluitend brengt zij enige 
jaren door in het binnenland - dat achteraf zeer bepalend voor haar leven is 
geweest. Zij vertrekt na een teleurstellende ‘knipperlichtrelatie’ naar Neder-
land, vindt werk in het ziekenhuis en ontmoet er haar Saramaccaanse echt-
genoot. Tijdens de opvoeding is Madelon nadrukkelijk bezig de Saramac-
caanse en Surinaamse cultuur over te brengen. De kinderen worden meerta-
lig grootgebracht, bewust gemaakt van hun binnenlandse afkomst en fre-
quent bezoeken zij Saramaccaanse feesten. Als de kinderen enige jaren op de 
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lagere school zitten, volgt de eerste remigratiepoging. Deze mislukt en het 
leven wordt opnieuw in Nederland voortgezet.  
Madelon heeft door haar langdurige verblijf in Nederland de gezondheids-
toestand van haar moeder niet kunnen volgen, ook haar vader informeert 
haar hierover onvoldoende. Om te voorkomen dat hetzelfde met haar vader 
gebeurt, keert zij terug. Door dit besluit breekt ze met de dominante huwe-
lijksvoorstelling onder Afro-Surinamers in de herkomstdiaspora. Zij kiest 
voor de verzorging van haar vader en neemt haar kinderen mee. 
Met het besluit dat volgt, ontstaat nieuwe ruimte: de afstand tot haar echtge-
noot wordt groter en tot haar familie kleiner. Voor haar kinderen wijzigt de 
situatie ook: zij leren opa kennen en pappa woont enige duizenden kilome-
ters verderop. Madelon’s besluit betekent het einde van haar Surinaamse 
volgzaamheid, die zijn intrede deed bij aanvang van het huwelijk - en ook 
diep verankerd is in de middenklasse voorstelling onder Afro-Surinamers in 
de herkomstdiaspora. Er is nu sprake van een nieuwe balans: de verzorging 
van haar vader weegt zwaarder dan continuering van het gezin. Na de dood 
van haar vader kiezen de kinderen voor een leven in Nederland, wat voor 
Madelon geen directe aanleiding vormt de verkregen ‘ruimte’ prijs te geven. 
De verteller geeft haar individualiteit vorm door een verwenwereld van taar-
ten en gebak te creëren. Zij bouwt als het ware aan nieuwe verlangens. 
 
Een aantal fragmenten van het verhaal van Madelon laten zien welke voor-
stellingen zij heeft van de herkomstdiaspora. Zij stelt daarin het binnenland - 
waar vooral natuur, buitenleven en haar rol van verpleegkundige belangrijk 
zijn - centraal. Deze voorstelling vormt gedurende haar leven een belangrijke 
betrokkenheid en laat tevens zien hoe bepalend eigen identificaties zijn. De 
stad staat voor de spijt die de verteller heeft haar moeder niet meer gezond te 
hebben aangetroffen en verwijst naar de verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor haar vader en moeder. Omdat beide voorstellingen in het leven van de 
verteller belangrijk zijn, brengen zij een splitsing in het gezin teweeg. Ook 
voor Madelon geldt dat haar volgzaamheid lange tijd in het teken heeft ge-
staan van de Afro-Surinaamse huwelijksvoorstelling. Hierbij heeft zij gecon-
stateerd dat de gezondheidstoestand van haar vader aan haar aandacht kan 
ontsnappen. Madelon keert met haar kinderen terug naar Suriname, waar zij 
nog enige jaren in de aanwezigheid van haar vader kan zijn. Zorg, kennis en 
afkomst worden op deze wijze ten koste van het huwelijk gecontinueerd. 
 
Claudia brengt haar jeugd door in de binnenstad van Paramaribo. Overdre-
ven gezegd ervaart zij pas haar eerste persoonlijke vrijheid bij het afdalen van 
de vliegtrap. Zij is gedisciplineerd grootgebracht, rondt daarom snel de 
kweekschool af en gaat lesgeven. In die jaren ontmoet zij haar eerste vriend, 
wordt zwanger en voedt haar zoon alleen op. Lesgeven is een tijdlang veruit 
favoriet, wel merkt zij dat ‘kinderen die minder presteren’ haar interesse heb-
ben. Het vrijgevochten klimaat van de jaren tachtig in Nederland heeft een 
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negatieve invloed op de verteller. Wanneer de leerlingen op school te ‘vrij-
postig’ worden, stopt zij met lesgeven. Zij gaat in de avonduren studeren, 
overdag voedt ze haar zoon op. Wanneer zij merkt dat haar moeder ander 
gedrag gaat vertonen, treedt er een nieuwe fase in. 
Wanneer Claudia besluit terug te keren naar Suriname, wordt de afstand ten 
opzichte van haar in Nederland woonachtige zoon groter. Wel herstelt zij 
met dit besluit de kracht van het netwerk dat haar in haar jeugd heeft be-
schermd. Het gevolg hiervan trekt een zware wissel op haar carrière. Claudia 
moet zoeken naar een passende baan in loondienst of voor zichzelf begin-
nen. Belangrijk is dat gezien wordt hoeveel belang Claudia hecht aan de or-
ganisatie van de zorg van haar moeder, en hoeveel zij bereid is te investeren. 
Haar terugkeer is een persoonlijke keuze. Met deze keuze geeft zij vorm aan 
haar individualiteit. In tegenstelling tot Lucia en Madelon, leeft Claudia in 
Nederland niet met onvrede. Haar belang is de kracht van het netwerk te 
herstellen. 
Claudia is opgevoed in een vrouwennetwerk dat niet alleen haar bescherming 
bood, het bood alle leden in Suriname overlevingskansen. Als Claudia net is 
afgestudeerd en merkt dat haar moeder ‘vreemd’ gedrag vertoont, besluit zij 
terug te keren naar Suriname. De herkomstdiaspora wordt in dit verhaal 
voorgesteld als een matrifocaal netwerk met een grote mate van familiesoli-
dariteit. Deze voorstelling verwijst gedurende haar leven naar een belangrijke 
betrokkenheid met de herkomstdiaspora en laat tevens zien hoe ingrijpend 
netwerken het leven van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen bepalen. 
Een andere ervaring met de herkomstdiaspora is de gebrekkige kennis van 
het leerprestatievraagstuk. Achter dit vraagstuk ontdekten wij een belangrijke 
verwijzing naar een ontwikkelingsblokkade in de Afro-Surinaamse gemeen-
schap. Omdat deze voorstellingen het leven van de verteller voor een belang-
rijk deel bepalen, zien wij haar prioriteiten stellen. Zij verlaat Nederland om 
de zorg voor haar moeder te organiseren, de kracht van het herkomstnet-
werk te herstellen en aan de opvoedingssituatie van de herkomstdiaspora 
aandacht te besteden. 
 
Terwijl de eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen overwe-
gend handelt conform de ‘traditionele’ huwelijksvoorstelling - waarbij vrou-
wen de man moeten dienen - zien wij bij de middengeneratie remigranten-
vrouwen keuzeruimte ontstaan, die veelal leidt tot een breuk met deze voor-
stelling. Geen van de gemaakte keuzes van Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen van deze generatie ligt voor de hand en kunnen daarom beter be-
grepen worden als ‘beweegredenen die inzicht geven in een zich ontwikke-
lende subjectiviteit’. Treffende voorbeelden hiervan zijn dat Lucia, Madelon 
en Claudia in de loop van hun verhaal kiezen voor de verzorging van hun 
ouders, maar dat de betekenis van deze beslissing voor een ieder anders uit-
pakt. 
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Bij de middengeneratie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen wordt in de 
regel na de opvoeding van de kinderen de familieband belangrijker dan de 
huwelijksband. Bij de oudste generatie zagen wij nog een groter respect voor 
deze band. Wel biedt het huwelijk een goede financiële basis voor het op-
voeden van de kinderen. Bij de middengeneratie vrouwen ontstaan als gevolg 
van hun actieve deelname aan de vestigingsdiaspora nieuwe noties van vrou-
welijkheid. Veel vrouwen zijn in de loop van hun migratieperiode opleidin-
gen gaan volgen, die in de herkomstdiaspora niet behoren tot de ‘traditionele’ 
vrouwenberoepen. Na hun terugkeer voelen zij zich door hun interesse of 
opleiding aangetrokken tot maatschappelijke misstanden, wat onder andere 
leidt tot sociaal ondernemerschap. 

8.3 Autonomie bij de derde generatie 
In de narratieve dimensie van het verhaal van Quartney is veel aandacht voor 
aanpassing. Deze betekenis van vrouwelijkheid komt onder andere tot uit-
drukking in haar werkomgeving. Eerder heb ik deze verteller een blaka bakra 
genoemd. Verschillende fragmenten uit het levensverhaal gaan over aanpas-
sen, presteren en niet willen opvallen. Zij besluit met haar echtgenoot en 
kinderen naar Suriname terug te keren vanwege de aantrekkingskracht die de 
geboortegrond op haar uitoefent. Haar initiatiefrijke houding na terugkeer 
valt op. De narratieve dimensie geeft hiermee inzicht hoe in beide landen 
haar aanpassingsvermogen op de proef wordt gesteld. Deze dimensie laat 
zien hoe aanpassing kan leiden tot in- en uitsluiting in relatie tot Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid. 
Uit wat zij zegt vernemen wij welke voorstelling de verteller heeft van de 
herkomstdiaspora. Evenals wij bij andere vertellers van deze generatie zullen 
aantreffen, drukt ook Quartney betrokkenheden met de herkomstdiaspora 
uit in waarden. De verteller ervaart in de herkomstdiaspora eindigheid van 
leven, tevens is het contact met haar echtgenoot en kinderen dieper wat er na 
migratie toe heeft geleid dat ze ‘anders in het leven is gaan staan’. Omdat 
deze waarden overwegend betrekking hebben op levenskwaliteit, spreek ik 
van existentiële waarden. Verder spant zij zich intensiever in voor anderen. 
Zij ervaart strijd waar het haar vrijheid betreft in de uitvoering van werk-
zaamheden. Quartney kan zich op dit punt niet (meer) aanpassen aan de 
Surinaamse situatie en zoekt een functie die haar meer ruimte biedt. Het 
sociaal en commercieel ondernemerschap kan hierop een antwoord zijn - dit 
zijn immers beroepsprofielen waarbij de nadruk ligt op de eigen invulling. 
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen van de tweede en derde generatie 
hebben als gevolg van migratie een andere sociaal-culturele ontwikkeling 
doorgemaakt, wat onder andere leidt tot nieuwe noties van Afro-Surinaamse 
vrouwelijkheid. Deze nieuwe noties lijken een drempel te vormen tegen het 
aanpassen aan de dominante voorstellingen in de herkomstdiaspora. Quart-
ney vertelt in haar levensverhaal enige belangrijke keuzes waardoor wij in-
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zicht krijgen in haar individualiteit. Zij heeft juist kennis aan haar huidige 
echtgenoot als zij samen met haar dochter vakantie viert in Suriname. Haar 
vriend komt ook, zij maken in andere woorden samen kennis met haar ge-
boorteland. Waarschijnlijk gebeuren in deze periode enige voorvallen en 
spoort haar partner haar aan na te denken over terugkeer. Het jonge gezin 
besluit het voor een jaar te proberen. Opvallend is dat Quartney tot twee 
keer toe herhaalt dat het jaar waarin zij terugkeert, samenvalt met de dood 
van haar grootvader. En als zij is teruggekeerd, zegt ze: ‘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.’ Terugkeer heeft 
daarmee niet alleen betrekking op haar relatie tot het leven, het verwijst ook 
via het heengaan van haar grootvader naar de dood. Met haar terugkeer legt 
ze een nieuwe ‘verbinding’ met de grond waar ze haar eerste levensjaren 
heeft doorgebracht. Daarmee lijkt de eigen ruimte van de verteller begrensd 
tussen haar nieuwe huwelijk en het heengaan van haar grootvader. Wij zien 
haar die ruimte benutten door niet te buigen voor sociale uitsluiting, waar-
mee zij na terugkeer geconfronteerd wordt. De verteller blijft haar westerse 
waarden ten aanzien van professionaliteit trouw en geeft niet toe aan een 
gecreëerde afhankelijkheid, waar volgens haar in Suriname sprake van is. 
 
In de narratieve dimensie van het verhaal van Ruth is veel aandacht voor 
autonomie. Deze betekenis van vrouwelijkheid komt vooral tot uitdrukking 
in de wijze waarop de verteller muzieklessen verzorgt. Zij schrijft een mu-
ziekmethode waardoor kinderen kennismaken met onder andere Caribische 
volksmelodieën en gelijktijdig met de Afro-Surinaamse diasporacultuur. Ruth 
vervlecht autonomie met culturele afkomst en levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan het (Afro-)Surinaamse muziekonderwijs, mijns inziens. In haar 
levensverhaal vernemen wij in meerdere fragmenten welke voorstelling de 
verteller heeft van de herkomstdiaspora. Ruth gebruikt hiervoor formules, 
die vrij vertaald richtlijnen zijn aan de hand waarvan er in een land geleefd 
moet worden. Ruth meent dat ieder land eigen richtlijnen heeft, waarnaar 
gehandeld dient te worden. Dit formule-denken verwijst naar een betrok-
kenheid met de herkomstdiaspora en naar de wijze waarop zij haar professi-
onaliteit invult. Ruth probeert de Afro-Surinaamse ‘verdwaaldheid’ te redu-
ceren door Caribische melodieën en volksmelodieën op te schrijven. In an-
dere woorden, zij benut op professionele wijze haar buitenstaanderspositie 
en laat Afro-Surinamers opnieuw kennismaken met hun melodieën en mu-
ziekstijlen. 
Haar diasporabetrokkenheid vertelt Ruth aan de hand van een levensformu-
le: ‘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.’ 
Deze levenswaarden vormen een interessante wending ten opzichte van 
eerdere generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen, waarbij betrok-
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kenheden overwegend in verband gebracht werden met dominante voorstel-
lingen. Haar levensformule bestaat overwegend uit samengestelde waarden - 
zoals persoonlijke voorkeuren gecombineerd worden met culturele verbon-
denheden - die minder direct verwijzen naar vastomlijnde voorstellingen. Het 
gevolg is dat betrokkenheden met de herkomstdiaspora weliswaar hetzelfde 
‘verplichtende karakter’ houden, maar tevens aanleiding geven tot strijd met 
de dominante opvattingen in de herkomstdiaspora. Het gevolg van een mo-
zaïek aan waarden gevat in een formule is dat het zich minder leent ingepast 
te worden in vastomlijnde voorstellingen en aanleiding kan zijn tot verschil-
len van inzicht. In dit geval kan het verschil van inzicht zijn de Europese 
oriëntatie van het Surinaamse muziekonderwijs. Ruth benut haar ruimte door 
afstand te nemen van deze ‘traditionele’ opvattingen in het muziekonderwijs 
en legt een verbinding tussen de Afro-Surinaamse ‘verdwaaldheid’ en Afro-
Surinaamse (volks)melodieën. 
 
De narratieve dimensie van Maris haar verhaal laat een vrij uitgewerkt dub-
belbeeld zien. Zij is niet alleen aandachtige moeder, maar ook zelfstandig 
ondernemer. Hoewel beide betekenissen van vrouwelijkheid in dit verhaal 
om de aandacht strijden, legt deze verteller zelf het accent op moederschap. 
In haar levensverhaal vernemen wij in een aantal fragmenten welke betrok-
kenheden de verteller heeft met de herkomstdiaspora. Als gevolg van tiener-
zwangerschap is haar moeder niet in staat Maris zelf op te voeden, daarom 
wordt zij op jonge leeftijd bij haar grootouders gebracht. De verteller ge-
bruikt als voorstellingen van de herkomstdiaspora dan ook overwegend de 
beelden ‘huis’ en ‘plek’ - die verwijzen naar een veilige omgeving - en waar-
mee zij wil voorkomen dat haar kinderen in dezelfde situatie geraken als van 
haar jeugd. Daartoe gebruikt de verteller ook het ondernemerschap. In ande-
re woorden, het ondernemerschap is het middel waarmee zij voor haar kin-
deren een eigen plek wil realiseren. 
Maris vertelt belangrijke keuzes die haar levensverhaal ingrijpend bepalen. 
Nadat zij in Nederland de opleiding tot kinderleidster heeft afgerond, ver-
trekt zij naar Suriname met het doel er een crèche te starten. Haar opa is 
altijd haar steun en toeverlaat geweest en keurt dit plan af op commerciële 
gronden. Maris keert terug naar Nederland en spaart vanaf de eerste dag 
voor een eigen onderneming. Nadat zij haar echtgenoot heeft ontmoet en 
zwanger is, keert het jonge stel terug. Opmerkelijk is dat deze verteller hier 
niet specifiek Suriname bedoelt, maar een land waar de zon altijd schijnt. 
Voor haar kinderen liggen haar keuzes duidelijker: ‘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.’ Belangrijk is het verband tussen het 
ondernemerschap en de aandacht voor haar kinderen. Voorts besluit Maris 
haar kinderen in gezinsverband op te voeden, in plaats van in een grootfami-
lie. Dit verwijst in belangrijke mate naar de veilige plek die zij haar kinderen 
wil bieden. 
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In bovenstaande paragrafen is de subjectiviteit van drie generaties Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen geanalyseerd. Wij hebben gezien dat bij de 
eerste generatie remigrantenvrouwen vooral de gangbare zorgvoorstellingen 
en christelijke waarden invloed hebben op de beslisruimte van de vrouwen. 
Bij de tweede generatie remigrantenvrouwen zagen wij hoe de familiebanden 
na migratie zorgvuldig de aandacht bleven houden en in sommige gevallen 
sterker bleken dan de gezinsbanden. Bij de derde generatie vrouwen is aan-
dacht besteed aan het kerngezin in combinatie met het ondernemerschap, 
hetgeen door realisering van eigen wensen en verlangens heeft geleid tot 
nieuwe invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Op deze intergene-
rationele verschuivingen oefent (re)migratie een opvallend grote invloed uit. 
In de volgende paragraaf zal hierop worden ingegaan. 

8.4 (Re)creatie van transculturele werkelijkheden 
Nadere bestudering van de levensgeschiedenissen van Afro-Surinaamse re-
migrantenvrouwen laat zien dat fictionalisering van de narratieve identiteit 
ook tot stand kan komen door het verplaatsen, splitsen en herwaarderen van 
culturele waarden en praktijken uit verschillende diaspora voor specifieke 
doeleinden in het leven van de vertellers. Transferentie komt in andere 
woorden tot stand door elementen uit meerdere culturele systemen te com-
bineren in zowel de herkomst- als de vestigingsdiaspora. Het resultaat hier-
van is (re)creatie van transculturele werkelijkheden. Aan de hand van enige 
fragmenten zal dit begrip in deze paragraaf worden uitgelegd. 
 
Zoals gezegd, komt de fictie van de narratieve identiteit duidelijk naar voren 
in het verhaal van Ruth. Het komt tot uitdrukking in het sleutelwoord leerrijk, 
waarop dan meestal een kritisch oordeel volgt. Leerrijk wordt in dit verhaal 
gebruikt wanneer Ruth conflicten ervaart met haar omgeving, iets wat in veel 
gevallen leidt tot gevoelens van verdwaaldheid en eenzaamheid. Eenzaam-
heid ervaart deze verteller op onder meer de Vrije School - waar ze één van 
de weinige Afro-Surinaamse kinderen is. Ook ervoer zij eenzaamheid in het 
gezin waar zij de enige dochter is. Van verdwaaldheid is sprake wanneer zij 
op het conservatorium verneemt dat haar achtergrond ongeschikt is voor een 
klassieke opleiding. Wij hebben gezien dat deze leerrijke ervaringen haar uit-
eindelijk een buitenstaanderspositie opleveren, die wordt ingevuld met een 
eigen muziekbureau. Een belangrijke transculturele werkelijkheid in deze 
reële ruimte vertelt Ruth in het volgende fragment: ‘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 ma-
ken 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 on-
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afhankelijker van mij opereren.’ De reële ruimte die de verteller invult, wordt 
voor de toekomst verder ingevuld met ‘nieuwe’ transculturele ruimten, onder 
andere door verre reizen en de reputatie van het bureau los te koppelen van 
de eigenaresse. 
Wat wij in dit fragment zien is hoe leerrijke ervaringen een reële ruimte heb-
ben opgeleverd in de vorm van een onderneming. Daarbinnen domineren 
specifieke lesmethoden als gevolg van transculturele ervaringen. Verwacht 
kan worden dat de verteller haar buitenstaanderspositie in de nabije toe-
komst zal vergroten met nieuwe verre reizen, waaruit waarschijnlijk ook 
andere lesmethoden zullen volgen.  
 
Madelon’s betrokkenheden met de herkomstdiaspora bestaan overwegend 
uit gevoelens van familiesolidariteit, tezamen met een sterke gevoelsmatige 
band met de Saamaka. De familiale afkomst domineert bij Madelon. Zij wil 
haar ‘jongens’ bij opa laten wonen opdat zij kennis nemen van de Afro-
Surinaamse afkomst van hun moeder. De afkomst van haar man wordt do-
minant in de opvoeding vormgegeven, onder andere door de Saramaccaanse 
taal en het bijwonen van Saramaccaanse feesten. Hoewel veel identificaties in 
Madelon’s verhaal het gevolg zijn van het dominante beeld van de binnen-
landse vrouw, spelen juist normatieve identificaties een rol. Madelon: ‘Prach-
tig was het, wij een bigi pangi om en de hele buurt stond te kijken. Het kind 
wordt dan even buiten op de grond gelegd.’ Hier legt de verteller uit hoe 
belangrijk zij het vindt dat haar kinderen op Saramaccaanse wijze in het leven 
worden begroet.  
 
Madelon: ‘Ook heb ik de jongens de Saramaccaanse aanspreektitels geleerd, 
dat mensen een stadsnaam en een inlandse naam hebben.’ Een belangrijk 
gevolg is dat door deze transculturele verbindingen de gezinsleden zich be-
wust blijven van hun afkomst, ook blijft de binnenwereld gescheiden van de 
buitenwereld. Hiervan geeft Madelon een goed voorbeeld: ‘Ik zat op school 
voor een evaluatie van één van mijn jongens en de onderwijzeres stoorde 
zich aan de oudste. Ze vond het kind te beleefd, dat hoefde toch niet. Ik heb 
haar gezegd dat het past in de cultuur van mijn schoonfamilie.’ Het 
(re)creëren van een transculturele werkelijkheid in de vestigingsdiaspora heeft 
grote gevolgen voor de opvoeding van de kinderen, en levert zelfs in het 
gezin spanningen op. De ouders blijken ten aanzien van deze (re)creatie niet 
op één lijn te zitten, wat uiteindelijk leidt tot een scheiding. 
Het gevolg van de sterke identificatie van de verteller met de Saamaka bete-
kent dat transculturele banden in de vestigingsdiaspora met nadruk in de 
opvoeding worden ge(re)creëerd. Het effect hiervan is dat de kinderen door-
drongen raken van hun afkomst, tevens legt deze (re)creatie de meningsver-
schillen bloot over de voornaamste betrokkenheden van de ouders. Het 
anders-zijn van de kinderen wordt door de verteller benadrukt en leidt onder 
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andere tot een rechtvaardiging van fictieve ruimte, zoals het ‘overdreven’ 
beleefd mogen zijn. 
 
Lucia’s fictionalisering van de narratieve identiteit komt tot uitdrukking in de 
behulpzaamheid die de verteller in de publieke en de privésfeer aan de dag 
legt. In de publieke sfeer neemt het de vorm aan van strategieën, waarmee 
Lucia zaken naar haar hand weet te zetten. In het levensverhaal wordt duide-
lijk hoe bondgenoten en beschermelingen in de vorm van agreements en con-
sensus domineren, waarmee de verteller een religieus leven weet veilig te 
stellen. Het (re)creëren van een transculturele werkelijkheid is in dit verhaal 
verweven met deze strategieën en komt tot uitdrukking in de wijze waarop 
mensen in Suriname moeten worden aangesproken. Lucia over haar laatste 
project voordat zij definitief remigreert: ‘Ik ging naar de vergaderingen maar 
dacht, ik zie niks en ik hoor niks. God heeft me niet alleen ogen gegeven, 
maar ook oren. De volgende keer sprak ik dat meisje aan en vroeg hoe het 
met haar ging? Ze heeft in mijn armen gehuild, vanaf ze bezig was gebeurde 
er niks. Ik heb haar gezegd haar te helpen.’ Hoewel onopvallend, leert Lucia 
het meisje hoe op Surinaamse wijze mensen moeten worden betrokken en 
dat medewerking voortvloeit uit persoonlijke contacten. Lucia stelt het per-
soonlijke contact boven het functionele contact, daarom zegt zij ook dat 
mensen in de ogen moeten worden gekeken. Lucia: ‘In Suriname hebben 
dominees nog nooit een papiertje gebruikt om mensen toe te spreken. Alle 
dominees in Nederland komen met papier praten zonder je aan te kijken. Wij 
willen je ogen zien, je moet kijken en praten en ons dat ding vertellen.’ 
In de privésfeer komt haar behulpzaamheid vooral neer op het opvoeden 
van kinderen en remittances sturen naar familie. Lucia houdt hierdoor de ban-
den met de familie hecht en stelt haar lange termijn doelen veilig. In haar 
verhaal is sprake van een problematische relatie met haar echtgenoot, vooral 
omdat hij last heeft van de ‘witte mentaliteit’ en in Suriname zijn draai niet 
kan vinden. Na meerdere (re)migratiepogingen zegt Lucia: ‘In Suriname aan-
gekomen begon mijn man weer, hij wilde weg. Hij had zijn vrachtwagen, 
maar deed er niets mee. Ik had werk in het kantoor van ons bedrijf. Hij had 
niet de goede aansluiting,212 je moet het met jezelf eens zijn. Ik had een leuke 
man, hij knijpt alleen de kat in het donker, maar je hebt er geen last van. 
Toen mijn man weer wilde vertrekken, heb ik een week gehuild.’ In dit frag-
ment is sprake van (re)creatie van een transculturele werkelijkheid in de rela-
tionele sfeer. Lucia gedoogt dat haar partner een buitenvrouw heeft zolang 
haar collectieve en lange termijndoelen zijn veiliggesteld. De Afro-
Surinaamse verteller hecht veel belang aan een coherent gezinsleven, maar 
nadat haar echtgenoot het huis heeft verlaten, creëert zij nieuwe ruimten. Zij 
neemt afscheid van haar echtgenoot, maar blijft toch toeschietelijk door 
onder andere geld door zijn brievenbus te gooien. Voorts wordt de reële 

                                                 
212 Instelling of motivatie. 
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ruimte opnieuw ingevuld door nieuwe vriendschappen, hoewel er plaats blijft 
voor fictieve ruimte. Wij vernemen dat in de relationele sfeer sprake is van 
een transculturele werkelijkheid wanneer Lucia haar vriend vraagt of hij een 
vriendin en een seksvriendin heeft. Dit blijven ook in de vestigingsdiaspora 
gescheiden werkelijkheden en geven de verteller mogelijkheden intiemer met 
mannen te worden, maar toch afstand te bewaren. Wanneer deze grenzen 
worden overschreden, verloopt de toestemming via de kinderen. Intiem 
worden met moeder is een gezinsverantwoordelijkheid. 
 
In bovenstaande fragmenten is duidelijk gemaakt hoe met behulp van trans-
culturele associaties nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht tussen 
de herkomst- en vestigingsdiaspora en nieuwe samenhangen worden 
ge(re)creëerd. Hoewel fictionalisering van de narratieve identiteit aanvanke-
lijk is opgevat als het sleutelpatroon in het levensverhaal, ben ik gaan inzien 
dat waarden en praktijken uit meerdere thuisplaatsen worden vervlochten en 
transculturele werkelijkheden ontstaan. Met behulp van fragmenten is ge-
toond hoe remigrantenvrouwen culturele waarden en praktijken transfereren 
en onder meer fictieve en reële ruimten ontstaan. In veel gevallen wijken 
deze af van de gangbare waarden en praktijken in de herkomstdiaspora.


