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Hoofdstuk IX Nadere onderzoeksbevindingen 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksbevindingen nader geanalyseerd. 
Voor de overzichtelijkheid is gekozen de bevindingen per generatie te pre-
senteren. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt naar ‘roots’ en ‘routes’. Bij 
rootsverlangens moet worden gedacht aan de wensen, dromen en fantasieën 
van migranten, bij rootsvoorstellingen gaat het om het ‘hoe’ en ‘wat’ in de 
beelden. De ‘routes’ leggen de verbindingen waardoor ge(re)creëerde trans-
nationale en transculturele werkelijkheden ontstaan. Begonnen zal worden 
met de driedeling en de rootsniveaus van gender, gevolgd door een samen-
vatting van de routeniveaus. In de slotparagraaf komen voorstellen voor 
wenselijk vervolgonderzoek aan de orde. 

9.1 Eerste generatie 

In de eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen valt op hoe de 
‘gezinsbanden’ behouden blijven, vooral door de wijze waarop Surinaamse 
opvoedpraktijken in de vestigingsdiaspora worden ge(re)produceerd. Er is 
veel aandacht voor de privésfeer. De vrouwen nemen hun rol van moeder en 
echtgenote serieus en blijven gedurende hun leven betrokken bij de kinderen. 
Sommige oudere vrouwen nemen deze nabijheid zeer strikt, anderen 
(her)interpreteren in de derde levensfase het ‘moederschap’ en komen tot 
nieuwe invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 

9.1.1 Zorgvoorstelling als symboliek 

De levensverhalen van de oudste vertellers in hoofdstuk vijf geven indruk-
ken van ‘traditionele’ invullingen van vrouwelijkheid binnen de Afro-
Surinaamse gemeenschap in beide diaspora. Hoewel in verscheidene gevallen 
sprake is van gezinsvorming, maken wij uit de vertellingen van deze vrouwen 
tevens op hoe het matrifocale huishouden domineert ondanks de aanwezig-
heid van echtgenoten. Centraal in de opvoeding staat de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van vrouwen. Een speerpunt in het grootbrengen is dat 
meisjes goede schoolprestaties leveren. De remigrantenvrouwen moeten 
oprecht zijn, eerlijk en beleefd en houden te allen tijde respect voor ouderen 
in hun omgeving. Uit de vertellingen maken wij op hoe vanzelfsprekend 
schoolgaan is en hoe streng de ouders daarop toezien. De meeste vertellers 
van deze generatie zullen zich niet schuldig maken aan luidruchtigheid, niet 
omgaan met jongens, direct van school naar huis lopen en met twee woor-
den spreken. 
Uit de verhalen kan worden opgemaakt hoe hun leven in Suriname èn Ne-
derland voor een belangrijk deel beheerst wordt door bescherming en zorg. 
Bovendien worden deze vervlochten. In de opvattingen van de vertellers is 
de ‘moeder levengever en beschermer van leven’ en kiest afhankelijk van het 
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‘gevaar’ een specifieke rol. Voorts maken wij uit de verhalen op dat de nor-
matieve identificaties met het moederschap worden ge(re)produceerd, zoals 
bijvoorbeeld bij Louise wanneer zij zegt: ‘Daar begon voor mij een nieuwe 
taak, ik heb het graag gedaan omdat mijn moeder het ook voor mij heeft 
gedaan, dat is de reden waarom ik heb gezegd, ik moet mijn kinderen hel-
pen.’ Het gevolg van het (re)produceren van deze voorstelling is dat de ver-
teller een belangrijk deel van haar leven heeft opgeofferd haar 
(klein)kinderen op soortgelijke wijze op te voeden als haar moeder heeft 
gedaan. Inzicht in het gedrag van de vertellers leverde belangrijke overeen-
komsten op met het spellied Gwa Bakadam. Samengevat kan worden gezegd 
dat de voorstellingen van het Afro-Surinaamse moederschap van deze gene-
ratie overwegend worden uitgedrukt in het (re)produceren van normatieve 
identificaties, waarachter collectieve symbolische representaties van vrouwe-
lijkheid schuilgaan.  
Uit andere fragmenten maakten wij op hoe sterk de vereenzelviging is met 
christelijke waarden, wat belangrijke bijdragen levert aan nabijheid en altru-
isme als invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Voor veel vrouwen 
van deze generatie is het huwelijk een door God ingestelde orde, waaraan zij 
zich in de meeste gevallen conformeren. De vader is het hoofd van het gezin 
en de vrouw dient de man te volgen. 
 
Samengevat kunnen wij zeggen dat bij deze generatie remigrantenvrouwen 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid vooral tot stand gekomen 
zijn door (re)producties van normatieve identificaties, waarbij in belangrijke 
mate verwezen wordt naar collectieve herinneringen en christelijke waarden. 
De betrokkenheden met de herkomstdiaspora komen tot stand door het 
benadrukken van bescherming en zorg, de oriëntatie blijft daarmee sterk 
gericht op de privésfeer. Opvallend is dat de vormgeving van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid op symbolisch niveau voor deze generatie voor 
een groot deel in het collectieve verleden besloten ligt en het handelen voor 
een belangrijk deel stuurt. Andere praktijken of opvattingen worden overwe-
gend afgewezen. 

9.1.2 Nabijheid in structuren 

Betrokkenheden en identificaties met de Afro-Surinaamse herkomstdiaspora 
komen tot stand door de (re)productie van invullingen van bescherming en 
zorg in sociale instituties. Daarom is in hoofdstuk 5 thematisch stilgestaan bij 
nabijheid en altruïsme. Nabijheid verwijst overwegend naar bescherming en 
zorg binnen het gezin, altruïsme verwijst naar christelijke naastenliefde en 
hulpvaardigheid. Uit de verhalen wordt duidelijk dat de dochters eerder de 
vrije hand krijgen als er sprake is van een ‘garantie’ dat de moeder verzorgd 
zal worden. Duidelijk is dat deze vorm van intergenerationele zorg geboden 
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kan worden wanneer (re)productie van ‘traditionele’ invullingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid wordt nagestreefd. 
 
In de levensverhalen van de eerste generatie remigrantenvrouwen worden 
enkele overeenkomsten aangetroffen. Twee remigrantenvrouwen krijgen te 
maken met ‘Oost-Indisch verlof’, wat de gezinnen voor langere tijd naar 
Nederland brengt. Opvallend is dat deze vrouwen zowel dichtbij hun kinde-
ren willen zijn als hun echtgenoot begeleiden naar zijn laatste rustplaats. De 
meeste vrouwen ervaren een stevige huwelijksband, waarbij de relatie met 
hun echtgenoot belangrijk wordt gevonden. De vrouwen vormen de spil in 
het huishouden. De echtgenoten vervullen in de meeste gevallen in de op-
voeding een marginale rol en worden in de avonduren bijgepraat. 
 
De meeste betrokkenheden in de opvoeding hebben betrekking op het be-
reiken van sociale mobiliteit, die onder andere tot uitdrukking komt in de 
aandacht voor schoolprestaties. De vrouwen oefenen een strenge controle 
uit op het schoolwerk en zorgen dat het huiswerk wordt gemaakt. Veel iden-
tificaties met betrekking tot het onderwijs zijn dan ook normatief van aard. 
Opmerkelijk is wel dat de aandacht die uitgaat naar de schoolprestaties, bij 
het vervolgonderwijs verdwijnt. Waarschijnlijk stopt het ouderlijke toezicht 
in ‘traditionele’ zin na de middelbare school. Ook is in geen van de verhalen 
sprake van een bewuste beroepskeuze. Deze lag meestal besloten in de op-
voeding of kwam tot stand als gevolg van een aanbieding. 
Een tweede inzicht is dat invloeden van de vestigingsdiaspora na migratie 
nauwelijks lijken door te dringen tot de privésfeer. Bij de oudste vrouwen 
maakt Nederland weinig indruk, ondanks het feit dat men er soms decennia-
lang heeft gewoond en gewerkt. Bij de jongere vrouwen van deze generatie 
zien wij een overwegend afwijzende houding ten aanzien van de publieke 
sfeer. Uit een aantal fragmenten dat aan Nederland wordt besteed, maak ik 
op dat er weinig betrokkenheden en identificaties met de vestigingsdiaspora 
plaatsvinden. Nederland blijft overwegend een land waar naar hartenlust kan 
worden gestudeerd. De vrouwen van deze generatie hebben veelal moeite 
met de ‘vrijere’ omgangsvormen en de anti-religieuze opvattingen die bij 
specifieke groepen binnen de samenleving leven.    
Ook zijn er verschillen. De meeste vrouwen van deze generatie hebben tij-
dens hun opvoeding geen omgang met jongens, zij verhalen pas over serieu-
ze contacten na afronding van de middelbare school. Een serieuze omgang 
met jongens is ongepast tot ongeveer het achttiende levensjaar. Na de mid-
delbare school ontstaan de eerste vriendschappen, die meestal gecombineerd 
worden met een beroepsopleiding. Na de beroepsopleiding wordt er ge-
trouwd en in veel gevallen een gezin gesticht. Met het trouwen wordt tevens 
een eigen woning betrokken. De vrouwen werken doorgaans tot aan de ge-
boorte van het eerste kind. De remigrantenvrouwen kiezen overwegend een 
verzorgend of lesgevend beroep. Eén van de vrouwen wijkt op dit punt af. 
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Zij krijgt op redelijk jonge leeftijd een kind van een oudere man en studeert 
niet door. Na een vorm van vervolgonderwijs gaat zij werken en wordt 
zwanger. Ook voor deze vrouw geldt dat Nederland - ondanks dat ze er 
jaren heeft gewoond en gewerkt - nauwelijks deel uitmaakt van haar bele-
vingswereld. Belangrijk is dat wij zien dat deze betrokkenheid met de her-
komstdiaspora wijst op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid die Afro-
Surinaamse vrouwen als doelstelling in de opvoeding nastreven. Een tweede 
betrokkenheid met de herkomstdiaspora moet in dit verhaal worden gezocht 
in de vrijheid die Afro-Surinaamse vrouwen na hun actieve rol van opvoeder 
kunnen vervullen. In verschillende verhalen zagen wij dat de vrouwen het 
belang van nabijheid bij hun kinderen kozen boven afstand, velen reizen hun 
kinderen dan ook na. Bij verschillende vrouwen zagen wij echter nieuwe 
vormen van moederschap ontstaan, waarbij nabijheid een min of meer rela-
tief begrip wordt. Wij zagen de oma-op-afstand ontstaan die door de kinde-
ren periodiek wordt geïnformeerd, de oppas-oma die tijdelijk inspringt als 
haar dochters daarom vragen. Met deze nieuwe vormen van 
(groot)moederschap geven de remigrantenvrouwen zichzelf overwegend 
nieuwe ruimten in de Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
Nabijheid heeft niet alleen een fysieke betekenis. Het moederschap is omge-
ven met zorgzaamheid, die zowel wordt gegeven als verwacht. Wij hebben 
kunnen lezen dat nabijheid in veel gevallen gepaard gaat met een zorgbelofte 
die inhoudt dat dochters voor hun moeder gaan zorgen. Dit zogenaamde 
intergenerationele zorgarrangement wordt binnen deze generatie remigran-
tenvrouwen op verschillende wijzen ingevuld. Sommige vrouwen remigreren 
pas nadat hun dochters in Nederland hen de zorg hebben toegezegd en ze 
zich daardoor vrij voelen terug te keren naar de herkomstdiaspora. Andere 
vrouwen nemen genoegen met een regelmatig telefoontje van de dochters. 
Bij de oudste vrouwen bespeur ik dat nabijheid en zorg in belangrijke mate 
letterlijk worden opgevat en de rol van oma ook betekent dat de kleinkinde-
ren worden verzorgd. Toch verschillen binnen deze generatie de afhankelijk-
heden. Sommigen vrouwen (re)produceren striktere opvoedingsvoorstellin-
gen waaruit de voorstellingen van de voorgaande generatie te herkennen zijn. 
Anderen geven de voorkeur aan nieuwe voorstellingen van vrouwelijkheid en 
bij hen neemt de afhankelijkheid af. Nabijheid en zorg houden daarmee in 
belangrijke mate verband met de wijze waarop de afhankelijkheden tussen 
moeder en dochter is gestructureerd. 
 
De identificaties van de vrouwen met de herkomstdiaspora houden sterk 
verband met de afhankelijkheden en verplichtingen die samenhangen met 
het Afro-Surinaamse opvoeden. Deze identificaties zijn dan ook normatief 
van aard. Waarschijnlijk zijn het deze afhankelijkheden en verplichtingen die 
de grondslag vormen voor Gwa Bakadam, waarin de moeder als levengever 
en beschermer van het leven wordt voorgesteld. De Afro-Surinaamse vrou-
welijkheid wordt binnen gezin, huwelijk en opvoeding voor het belangrijkste 
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deel normatief ge(re)produceerd, waarbij de afhankelijkheden tussen moeder 
en dochter alsmede de collectieve herinnering maatgevend zijn voor het 
handelen. 

9.1.3 Naastenliefde in structuren 

Veel vrouwen van de eerste generatie besteden zowel tijdens als na hun ar-
beidzame jaren aandacht aan de hulpbehoevende ander. In veel gevallen 
splitsen de vrouwen hun aandacht tussen de kinderen en familieleden en 
neemt de aandacht voor familieleden na pensionering toe. Met het verplaat-
sen van de aandacht voor familieleden zien wij ook de aandacht verplaatsen 
van de vestigingsdiaspora naar de herkomstdiaspora. Daarna vangt de aan-
dacht voor de hulpbehoevende ander aan onder andere door het actieve 
lidmaatschap van een kerkgenootschap. Hiermee gaat een scala aan sociale 
activiteiten gepaard, zoals het organiseren van markten, fundraisingen, cook-
outs213 en festiviteiten. Deze veelheid aan zorgactiviteiten verwijst naar het 
‘dienen en offers’ brengen waarover Conchita in haar levensverhaal sprak. 
Belangrijk is dat wij zien dat publiek en privé in dit handelen lijkt te verva-
gen, of anders gezegd dat de zorgomgeving na een bepaalde leeftijd zich 
verbreedt van familie naar specifieke groepen binnen de samenleving. Be-
langrijke overeenkomsten tussen de zorgactiviteiten van de vrouwen is de 
christelijke grondslag. Een aantal vrouwen van deze generatie geeft hun Af-
ro-Surinaamse vrouw-zijn vorm door middel van naastenliefde. In deze ver-
halen valt de driehoek vrouw-religie-zorg te herkennen die in de Afro-
Surinaamse gemeenschap in de herkomstdiaspora frequent voorkomt. Naast 
kerkgenootschappen, -gemeenten en gebedsgroepen zijn er verschillende 
serviceclubs waar vrouwen zich bij aansluiten en inzetten voor sociale doel-
einden. Een belangrijk verschil in de verhalen rondom het begrip ‘dienen en 
offers’ brengen, is dat niet alle vrouwen deze zorgactiviteiten in gelijke mate 
verdelen over de privésfeer en de publieke sfeer. 
 
De betrokkenheden met de herkomstdiaspora zijn in een beperkt aantal 
verhalen gericht op christelijke naastenliefde, waarbij vervaging optreedt 
tussen publiek en privé. Deze religieus geïnspireerde levensstijl vindt in de 
Afro-Surinaamse gemeenschap in de herkomstdiaspora veel navolging en 
draagt in belangrijke mate bij aan het Afro-Surinaamse vrouw-zijn. De identi-
ficaties met naastenliefde zijn overwegend normatief en functioneel van aard. 
De normatieve identificaties treffen wij aan in het nastreven van de christe-
lijke moraal, de functionele identificaties komen naar voren in het actieve 
lidmaatschap van een kerkgemeente. 

                                                 
213 Sociale instellingen en religieuze organisaties in Paramaribo houden geregeld cook-outs waarbij maaltij-
den worden klaargemaakt en de opbrengst bestemd is voor een specifiek doel. 
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9.1.4 Dienende moeder (subjectief niveau) 

Zoals gezegd, neemt in de persoonlijke en sociale realiteit van veel vertellers 
Gwa Bakadam een belangrijke plaats in. Hierdoor zien wij onder andere hoe 
vertellers hun moeder al op jonge leeftijd onder hun hoede nemen. Hoewel 
(re)productie van deze zorgvoorstelling wellicht verband houdt met de om-
standigheden waarin de vertellers zich bevonden, maken de vrouwen weinig 
eigen keuzes. Bijna alle verhalen laten zien dat de ouders belangstelling tonen 
voor de prestaties op school, waarbij ‘iets worden in de maatschappij’ de 
centrale aandacht krijgt. Bij de remigrantenvrouwen zagen wij ook dat zij 
zich volgzaam ten opzichte van hun echtgenoot opstelden en er voor zorg-
den dat het huishouden op rolletjes verliep. In alle gevallen blijft het huis-
houden het domein van de vrouw. Zij zwaait er de scepter en de kinderen 
vallen onder haar gezag. De partners blijven ten aanzien van opvoeding en 
huishouden overwegend buitenstaanders. Hoewel zij in sommige gevallen 
hun mening geven, organiseren de vrouwen de opvoeding. Er bestaat in veel 
gevallen een bijzondere band tussen moeder en dochter, die vaak in de derde 
levensfase van de moeder wordt verzilverd. Wij hebben gezien dat tussen de 
generaties vrouwen de zorgvoorstelling Gwa Bakadam in veel gevallen wordt 
ge(re)produceerd en nieuwe interpretaties gaan gelden voor het begrip nabij-
heid.  
 
Samengevat kunnen wij zeggen dat waar Gwa Bakadam als zorgvoorstelling 
geldt, deze door veel remigrantenvrouwen wordt aangevuld met zelfstandig-
heid, zelfredzaamheid en christelijke waarden. In veel gevallen geldt dat de 
remigrantenvrouwen van deze generatie de invullingen van Afro-Surinaamse 
vrouwelijkheid vrij normatief opvatten. Eigen wensen en verlangens worden 
nauwelijks vormgegeven. Hierop rust in ieder geval een beperking totdat de 
kinderen zelfstandig zijn. Het beeld dat resteert is de dienende Afro-
Surinaamse vrouw en moeder. Uit Gwa Bakadam volgt de aandacht voor 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid en de overgave de kinderen met zorg te 
omringen. Deze generatie geeft in de derde levensfase pas nieuwe invullingen 
aan vrouwelijkheid, waarbij de scheiding tussen publiek en privé vervaagt en 
de vrouwen zich meer vrijheid permitteren tot het verblijven in de her-
komstdiaspora. 

9.1.5 Afwijzing van de vestigingsdiaspora (routeniveaus) 

In de verhalen van deze generatie remigrantenvrouwen komen vele route-
effecten voor. Een belangrijk effect op symbolisch niveau is bijvoorbeeld dat 
van de Indische zuster waarmee een medewerkster in een verzorgingshuis zich 
identificeert door haar huidskleur en verzorgende kwaliteiten. Deze strijdige 
subjectpositie heft de verteller op door verschillende onderwerpen op een 
eigenzinnige manier met elkaar te verbinden. Het is opmerkelijk hoe de ver-
teller haar verzorgende kwaliteiten verbindt aan vrouwelijkheid, onder andere 
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door te benadrukken hoe de bewoners met haar dweepten. Hierbij wordt 
tevens verwezen naar de centrale rol die de vrouw in de Afro-Surinaamse 
cultuur inneemt. Tevens bevestigt zij het beeld van ‘zwarte nanny’ die ieder-
een verzorgt en voor iedereen een luisterend oor heeft. Voorts ontkracht de 
verteller de relatie tussen zwart-zijn en slecht-zijn. Achter de Indische zuster 
schuilen in andere woorden meerdere invullingen van Afro-Surinaamse 
vrouwelijkheid die zowel betrekking hebben op de Afro-Surinaamse cultuur 
als bijdragen leveren aan een oplossing voor een strijdige subjectpositie. 
Opmerkelijk aan deze symboliek is de dubbele boodschap: het 
(re)produceren van dominante invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijk-
heid en de ontkrachting tussen zwart-zijn en slecht-zijn. Op symbolisch ni-
veau zien wij daarmee de kracht van de diplomatie die wordt uitgeoefend om 
met verschillende tegenstrijdige subjectposities handhaving in de vestigings-
diaspora te realiseren. 
Meerdere route-effecten treffen we aan op structureel niveau, waarbij vooral 
de opvattingen over het huwelijk en het opvoeden in Nederland het moeten 
ontgelden. Wanneer een verteller van deze generatie midden jaren zestig in 
Amsterdam aankomt, komt zij in aanraking met studenten die bezig zijn zich 
een nieuwe positie in de samenleving in te vechten. De verteller wordt ge-
confronteerd met radicale en anti-religieuze opvattingen die weinig stroken 
met haar ideeën. De vrije opvoeding in Nederland - waarbij kinderen tegen 
volwassenen hun mening mogen geven - zorgt uiteindelijk voor een verwij-
dering tussen het echtpaar en de studenten. De ouders verwachten een cul-
tuurclash wanneer zij nog langer in Nederland blijven, vooral omdat de af-
stand tot hun kinderen zal toenemen en de ouders niet meer in staat zullen 
zijn de Afro-Surinaamse waarden op hun kroost over te brengen. 
Ook in religieuze zin is er sprake van veel onbegrip tussen de verteller en 
haar directe omgeving. De verteller is christelijk opgevoed en binnenshuis 
zijn de partners het eens dat het geloof een belangrijke plaats moet innemen. 
De verteller meent uiteindelijk - wanneer zij langer in Nederland was geble-
ven - dat de wereldse opvattingen zullen gaan overheersen. De Here [God] 
heeft zich echter aan haar geopenbaard en haar bescherming geboden. De 
keuze terug te keren naar Suriname houdt daarmee niet alleen verband met 
het onbegrip ten opzichte van sociale instituties, ook de anti-religieuze opvat-
tingen die in Nederland domineren brengen hen terug naar de herkomstdia-
spora. 
 
Route-effecten op individueel niveau treffen wij onder meer aan bij de oud-
ste verteller, die na terugkeer in Suriname met de Vreemdelingendienst wordt 
geconfronteerd. Zij wordt uitgenodigd voor een informatiegesprek waar haar 
nationaliteit wordt bevraagd. De feitelijke verbazing over deze vragen wijzen 
op een sterke betrokkenheid met de herkomstdiaspora, ondanks een langdu-
rig verblijf in het buitenland. De verteller vertelt de geboortedata van haar 
ouders en noemt zelfs de plaatsen waar zij geboren zijn. Tevens veronder-
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stelt zij dat alle informatie in dossiers opgeslagen ligt en toont weinig begrip 
dat zij zich moet verantwoorden. Uit dit fragment maken wij op hoe nadruk-
kelijk de verteller de band ervaart tussen haar identiteit en die van haar ou-
ders in relatie tot haar geboortegrond. 

9.2 Tweede generatie 

In de verhalen van de tweede generatie Afro-Surinaamse remigrantenouwen 
zien wij belangrijke verschillen ten opzichte van de eerste generatie. Afscheid 
wordt genomen van het begrip nabijheid, bovendien verlaten de vrouwen 
hun kinderen waarvoor in de plaats de familieband belangrijk wordt. Voorts 
scheiden vele vrouwen van deze generatie en wordt er na terugkeer bijna 
collectief gekozen voor sociaal ondernemerschap. Aangevangen zal worden 
met een analyse van de drie rootsniveaus. Aansluitend komen samengevat de 
drie routeniveaus aan de orde.     

9.2.1 Gehechtheid als symboliek 

De levensverhalen van deze generatie remigrantenvrouwen - waarvan enkele 
in hoofdstuk zes zijn weergegeven - geven een goed beeld van vrouwen die 
nog actief aan het arbeidsproces deelnemen. In bijna alle gevallen is aanvan-
kelijk sprake van gezinsvorming, nadien scheiden er vrouwen of leven ge-
scheiden van tafel en bed. Evenals de eerste generatie remigrantenvrouwen 
organiseren ook deze vrouwen hun huishouden en vormen een belangrijk 
aanspreekpunt voor de kinderen. Alle vrouwen doen in hun jeugd uitgespro-
ken hun best op school, zijn beleefd en tonen respect voor ouderen. Het 
schoolgaan is een plicht en de ouders controleren met aandacht het huis-
werk. Het dragen van nette kleding en spelen op het erf zijn zaken die in de 
levensverhalen de revue passeren. De omgang met jongens is onbespreek-
baar tot de leeftijd van achttien jaar. 
Over hun tijd in Nederland komen een aantal betrokkenheden met de her-
komstdiaspora naar voren die verwijzen naar een gehechtheid aan de familie. 
Het leven in Suriname wordt door sommige vertellers voorgesteld als leven 
in een grootfamilie, dat een groot beslag legt op het gedrag van de remigran-
tenvrouwen. Een belangrijk gevolg van deze betrokkenheid is de keuze voor 
een sober leven in de vestigingsdiaspora en het behouden van de familieban-
den met remittances. Deze zogenoemde armenaarsstrategie wordt overwegend 
gereserveerd voor de privésfeer. Ook ontwikkelde een remigrantenvrouw 
een strategie waarmee ze in de publieke sfeer haar buitenstaanderspositie 
profijtelijk wist te maken. Deze strategie leidde onder meer tot meer sociaal 
draagvlak, waarmee de verteller de beoogde collectieve en lange termijndoel-
stellingen kon realiseren. 
Een tweede betrokkenheid met de herkomstdiaspora wordt door een vertel-
ler voorgesteld als een matrifocaal netwerk, dat de leden bescherming en 
overlevingskansen biedt. Wij troffen dit overigens ook aan bij de eerste gene-
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ratie remigrantenvrouwen. Uit verschillende fragmenten vernemen wij hoe 
belangrijk dit vrouwennetwerk is. Het verwijst onder meer naar een bijzon-
dere vorm van familiesolidariteit. Opvallend in het verhaal is ook dat na 
remigratie de verteller zich gaat bezighouden met leerprestatievraagstukken, 
die in belangrijke mate verwijzen naar Afro-Surinaamse maatschappelijke en 
culturele blokkades. 
 
Een belangrijk verschil tussen de eerste en tweede generatie remigranten-
vrouwen in relatie tot betrokkenheden met de herkomstdiaspora is het ge-
bruik van de vestigingsdiaspora. (Re)produceerden de eerste generatie vrou-
wen de betrokkenheden overwegend met uitsluiting van de vestigingsdiaspo-
ra, de tweede generatie (re)produceert deze door ze erbij te betrekken. De 
vrouwen van de tweede generatie ontwikkelen strategieën waarmee de ban-
den met de familie kunnen worden behouden. Achter deze activiteiten gaat 
een diepe gehechtheid aan de familie schuil, die voor een belangrijk deel het 
gedrag van de vertellers bepaalt. De voorstellingen die aan dit gedrag vooraf 
gaan, houden verband met de symbolische betrokkenheden en identificaties 
van de vertellers met de herkomstdiaspora.  
Het gevolg hiervan is dat veel identificaties met de vestigingsdiaspora over-
wegend functioneel van aard zijn. Wel staan deze identificaties in het licht 
van de familievoorstellingen van de vertellers en zijn daarmee ook normatief 
van aard. In de privésfeer klinken overwegend normatieve identificaties door, 
veelal omdat in deze sfeer (re)productie van dominante Afro-Surinaamse 
waarden en praktijken plaatsvindt. Opvallend is in een enkel geval de emoti-
onele identificatie als gevolg van een sterke vereenzelviging met een Marron-
gemeenschap.  

9.2.2 Familiesolidariteit (structureel niveau) 

Zoals gezegd, tonen veel remigrantenvrouwen in de jaren tachtig en negentig 
hun verbondenheid met de familie in Suriname door het sturen van pakket-
ten. Een belangrijk deel van de vertellers doet dit wekelijks of anders maan-
delijks. Het blijft hierbij lang niet altijd beperkt tot een activiteit van de remi-
grantenvrouwen alleen. Vaak is het een gezinsactiviteit, waarbij zelfs de 
spaarpotten worden omgedraaid. Het verrichten van arbeid in de vestigings-
diaspora komt daarmee in een ander licht te staan. Veel remigrantenvrouwen 
verrichten betaalde arbeid om daarmee de banden met de familie te behou-
den. Andere vertellers werken aan familiesolidariteit door te sparen en de 
familieleden jaarlijks of tweejaarlijks te bezoeken of uit te nodigen. Een be-
langrijke stap die één van de vertellers maakt ten aanzien van familiesolidari-
teit is te remigreren wanneer haar moeder door ziekte niet meer in staat is 
voor zichzelf te zorgen. Zij werkt in Nederland voor een belangrijk deel om 
de familieleden te kunnen laten overkomen. De verteller die zich in haar 
levensverhaal sterk weet te identificeren met de Samaaka, vertaalt familiesoli-
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dariteit in de vestigingsdiaspora onder andere door haar kinderen kennis bij 
te brengen over deze gemeenschap. Zij keert voorts terug naar Suriname 
wanneer haar vader niet meer voor zichzelf kan zorgen. 
Hoe sterk familiesolidariteit aan deze vrouwen kan trekken, vernemen wij uit 
een verhaal van een remigrantenvrouw die als gevolg van huiselijk geweld op 
jonge leeftijd de ouderlijke woning heeft verlaten. Zij keert op latere leeftijd 
terug wanneer zij heeft vernomen dat haar moeder verzorging nodig heeft. 
Haar levenservaring heeft haar gelouterd en zij is gaan inzien hoe haar moe-
der toch ook altijd voor de kinderen heeft klaargestaan. 
De identificaties die deze vrouwen als gevolg van familiesolidariteit met de 
herkomstdiaspora hebben, houden overwegend verband met de afhankelijk-
heden en verplichtingen richting hun familie. Hoewel matrifocaliteit maar in 
een enkel geval tot uitdrukking komt, lopen de meeste betrokkenheden bin-
nen de familiebanden tussen moeders en dochters. Deze afhankelijkheden en 
verplichtingen vormen een belangrijke grondslag voor de wijze waarop deze 
remigrantenvrouwen de solidariteit in stand houden. Met name bij de tweede 
generatie zien we dat Afro-Surinaamse vrouwelijkheid binnen het ‘transnati-
onale huishouden’ normatief wordt ge(re)produceerd, onder andere door de 
zorgverplichtingen die de dochters richting hun familie ervaren.  

9.2.3 Sociaal ondernemerschap (structureel niveau)  

Domineerde bij de oudste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
nog onbaatzuchtigheid en naastenliefde, bij de tweede generatie remigran-
tenvrouwen treffen wij overwegend vormen van sociaal ondernemerschap 
aan. Onder sociaal ondernemerschap wordt in deze studie verstaan het ver-
richten van non-profit activiteiten die tot doel hebben maatschappelijke mis-
standen aan te pakken. In veel gevallen ontstaan deze misstanden door het 
ontbreken van regelgeving, adequate voorzieningen of armoede. Hoewel er 
geen diepgaand onderzoek is verricht naar de verschuiving van onbaatzuch-
tigheid naar sociaal ondernemerschap, kan met voorzichtigheid worden ge-
zegd dat de christelijke waarden in de Afro-Surinaamse opvoeding hieraan 
een belangrijke bijdrage leveren. Veel Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
hebben tijdens hun periode van migratie opleidingen gevolgd en zelfstandig-
heid bereikt. Na terugkeer komt het veelvuldig voor dat eenzelfde arbeidsni-
veau als in Nederland niet meer kan worden gehaald. Het gevolg is dat deze 
remigrantenvrouwen zich heroriënteren op de arbeidsmarkt en vormen van 
sociaal ondernemerschap gaan ontwikkelen. 
 
Enkele remigrantenvrouwen van deze generatie reizen een aantal keren de 
Atlantische oceaan over om hun familieleden te helpen of hun huwelijk te 
‘redden’. Het reizen volgt veelal op de wens van de echtgenoot in Suriname 
of in Nederland te willen wonen. In de meeste gevallen volgt op ‘migratie’ of 
remigratie een nieuwe fase in het leven van de remigrantenvrouw. In enkele 
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gevallen gaan de vrouwen zich bezighouden met sociaal of diaconaal werk, 
wat strookt met de voorstellingen van de vrouwen over de herkomstdiaspo-
ra. In tegenstelling tot de eerste generatie remigrantenvrouwen sluiten deze 
vrouwen zich in de regel aan bij  bestaande organisaties of roepen stichtingen 
in het leven. Als gevolg van hun werkervaringen gaan de vrouwen andere 
rollen vervullen dan die uit de eerste generatie. Zij kiezen voor het voorzit-
terschap van een kerkgemeente, organiseren evenementen of brengen nieu-
we samenwerkingsverbanden tot stand. Hoewel in dit sociale gedrag even-
eens naastenliefde en onbaatzuchtigheid opvalt, is het voor de vertellers ook 
een non-profit activiteit die vaak naast betaalde arbeid wordt verricht. Invul-
ling geven aan deze betrokkenheid met de herkomstdiaspora komt overwe-
gend neer op normatieve en emotionele identificaties. 
Eén van de vrouwen ontdekt dat haar moeder aan dementie leidt en neemt 
de verzorging ter hand. De vrouw remigreert en voelt zich tevens verplicht 
het netwerk van haar moeder in stand te houden. Tijdens het bijwonen van 
een projectevaluatie merkt zij dat het met de kennis van orthopedagogiek in 
Suriname slecht gesteld is. In een gesprek met de voorzitter van de universi-
teit doet het sociaal ondernemerschap zijn intrede: ‘De voorzitter zei ook 
tijdens het gesprek, waarom begin je niet voor jezelf? Dat is precies de vraag 
die ik mezelf ook heb gesteld. Maar bereik ik dan de mensen die ik wil berei-
ken?’ Hoewel bij deze vrouw nog gesproken moet worden over nabije toe-
komstplannen, is duidelijk dat zij zich aangetrokken voelt tot gedupeerde 
kinderen in Suriname. De verteller kiest waarschijnlijk voor een combinatie 
van betaalde arbeid met een eigen praktijk. Hierdoor bereikt zij die kinderen 
die gebaat zijn bij haar deskundigheid. In deze vorm van sociaal onderne-
merschap domineren vooral functionele en normatieve identificaties. De 
verteller voelt zich beroepshalve en sociaal verplicht haar deskundigheden op 
het gebied van orthopedagogiek na remigratie in te zetten voor Suriname. 
 
Zoals gezegd, veel betrokkenheden hebben betrekking op de voorstellingen 
die de vrouwen hebben van de herkomstdiaspora. Het sociaal onderne-
merschap lijkt daarop een geïnstitutionaliseerd vervolg te zijn; het sluit in 
veel gevallen aan op de verworven deskundigheden van de vrouwen. De 
betrokkenheden bij de ‘hulpbehoevende ander’ worden voor een belangrijk 
deel vanuit een ervaringsdeskundig kader vormgegeven, waarachter onbaat-
zuchtigheid en naastenliefde (nog) worden bespeurd. Naastenliefde en on-
baatzuchtigheid die bij de vrouwen uit de eerste generatie overwegend chris-
telijk gemotiveerd was, zien wij in de tweede generatie terug in een geprofes-
sionaliseerde vorm. Dit geldt overigens alleen voor de ‘hulpbehoevende an-
der’ die niet tot de privésfeer wordt gerekend. 
 
De levensverhalen laten zien dat veel betrokkenheden met de herkomstdia-
spora terug te voeren zijn tot voorstellingen van een grootfamilie. Hierbin-
nen zijn aanzienlijke verschillen in het gedrag van de remigrantenvrouwen 



[- 294 -] 
 

waar te nemen. Zo ontwikkelde een verteller strategieën om de banden met 
haar familie goed te houden en bracht een ander haar kinderen Saramaccaan-
se inwijdingsrituelen bij. Remigrantenvrouwen van de tweede generatie verta-
len hun betrokkenheden in de beginperiode van hun migratie overwegend 
functioneel, na enige tijd treden er grofweg verschuivingen op van functione-
le identificaties naar normatieve identificaties. Deze vrouwen remigreren 
veelal als gevolg van normatieve identificaties (zorgplicht) dat voor een deel 
de voortzetting betekent van de familiesolidariteit. Hoewel daarbinnen ver-
schillen bestaan, bepalen de dochter-moeder relatie en de dochter-netwerk 
relatie de voornaamste betrokkenheden met de herkomstdiaspora. Wij zagen 
dat remigrantenvrouwen van deze generatie hun betrokkenheden met de 
herkomstdiaspora vooral vertalen in sociaal ondernemerschap. Vaak is dit 
soort ondernemerschap persoonsgebonden, maar sluit tevens aan bij de 
voorstellingen die de vrouwen hebben van de herkomstdiaspora. Zo wordt 
een verteller voorzitter van een kerkgemeente omdat zij het leven in Surina-
me voorstelt als leven in een familie van ‘broeders en zusters’. 

9.2.4 Huwelijksvoorstelling (subjectief niveau) 

Bij deze generatie remigrantenvrouwen bepalen steeds andere beweegrede-
nen hun individualiteit. Het merendeel van deze vrouwen kiest uiteindelijk 
ten koste van hun partner voor de verzorging van hun ouders, in een aantal 
gevallen leidt dit zelfs tot verwijdering van de kinderen. Belangrijk is dat in 
de meeste gevallen de kinderen dan wel volwassen zijn. 
In de verhalen blijft belangrijk dat de voorstellingen van de herkomstdiaspo-
ra invloed hebben op de huwelijksvoorstelling na migratie; de remigranten-
vrouwen van deze generatie blijven in Nederland hun echtgenoot lang trouw. 
Wanneer de kinderen jong zijn, zijn er verschillende voorbeelden van vrou-
wen die volgzaam gedrag vertonen. Het huwelijk biedt een goede (financiële) 
basis voor de opvoeding van de kinderen en het onderhouden van de fami-
liebanden. In enige gevallen heeft het voortzetten van de familieband een 
negatieve invloed op het huwelijk van de vrouwen. 
 
De meeste vrouwen van deze generatie vertrekken naar Nederland met in 
hun hoofd de (verborgen) wens de familieband te behouden. In enkele ver-
halen wordt daardoor de indruk gewekt dat de vrouwen specifieke overle-
vingsstrategieën ontwikkelen. Binnen de gezinnen is als gevolg van deze 
voorstelling veel aandacht voor Suriname. Aanvankelijk zien wij dat die aan-
dacht vrij primair is, namelijk met het sturen van pakketten en geld. Gedu-
rende de migratiejaren wijzigt die aandacht. Sommige vrouwen keren terug, 
anderen gaan activiteiten ontwikkelen die de voorstellingen van het eigen 
leven wijzigen. Een verteller doet de goede dingen in het ‘verkeerde’ land en 
dat motiveert haar terug te keren. Zij maakt deel uit van een grootfamilie en 
ervaart het als een plicht daaraan een bijdrage te leveren. Hoewel gevoelens 
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van onvrede de aanleiding vormen voor terugkeer, moet dit besluit ook in 
het licht worden gezien van de realisatie van collectieve en lange termijndoel-
stellingen. Een belangrijk gevolg van dit besluit is verder het ontstaan van 
nieuwe ruimte: de afstand tot de eigen kinderen wordt groter en tot de fami-
lie kleiner. De verteller creëert hiermee ruimte voor haar eigen individualiteit 
en vult die altruïstisch in. 
De tweede verteller maakt deel uit van een grootfamilie als matrifocaal net-
werk en vervlecht zorg met kennis van het leerprestatievraagstuk. Deze 
voorstelling vormt gedurende het leven van de verteller een belangrijke be-
trokkenheid en laat tevens zien hoe ingrijpend netwerken kunnen zijn in het 
leven van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Twee jaarlijks komen haar 
moeder en tante naar Nederland, ook bezoekt de verteller geregeld Suriname. 
Wanneer zij ontdekt dat haar moeder niet meer voor zichzelf kan zorgen, 
neemt zij een belangrijk besluit. Zij remigreert en organiseert de zorg voor 
haar moeder. Verder besluit zij haar carrière in Nederland stop te zetten en 
in Suriname een baan te zoeken. Hierdoor verandert belangrijke ruimte: de 
afstand tot haar zoon wordt groter en tot de familie kleiner. Zij herstelt met 
dit besluit de ongeschreven zorgregel van het netwerk. De wijze waarop het 
netwerk haar bescherming biedt, wordt met dit besluit ge(re)produceerd. 
Normatieve en functionele identificaties domineren dit besluit: de plicht het 
netwerk te continueren wordt vervlochten met een baan in de orthopedago-
giek. Voorts kunnen wij het herstel van het netwerk ook als termijndoelstel-
ling beschouwen: de bescherming die het biedt wordt van generatie op gene-
ratie overgedragen. 
 
Wij hebben gezien dat de eerste generatie remigrantenvrouwen nog overwe-
gend handelt conform de ‘traditionele’ huwelijksvoorstelling. Bij de tweede 
generatie vrouwen zien wij meer ruimte voor subjectiviteit, die onder andere 
leidt tot een breuk met deze huwelijksvoorstelling. De meeste vrouwen ge-
ven de voorkeur aan de familieband boven de huwelijksband, veelal zijn de 
kinderen dan al volwassen. Er is ook een toenemende belangstelling voor 
sociale misstanden, wat in bijna alle gevallen leidt tot vormen van sociaal 
ondernemerschap. 

9.2.5 Strategieën in de vestigingsdiaspora (routeniveaus) 

In de verhalen van de tweede generatie remigrantenvrouwen komen veel 
route-effecten voor. Een belangrijk effect op symbolisch niveau treffen wij 
aan in het verhaal van Lucia wanneer zij accepteert dat haar echtgenoot de 
‘kat in het donker knijpt’. Deze strijdige subjectpositie heft de verteller op 
door onderwerpen met elkaar te verbinden. Door de verteller worden gere-
geld remittances naar Suriname gestuurd, waarmee de familiebanden behouden 
blijven. In de privésfeer zorgt zij ervoor dat de zaken op rolletjes lopen; iede-
re dag zitten moeder en kinderen te wachten totdat vader thuiskomt. De 
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verteller regelt dat de kinderen hun opleidingen volgen en zij is op tijd thuis 
om het huiswerk te controleren. Hiermee wordt verwezen naar de centrale 
rol die de vrouw in het Afro-Surinaamse huishouden inneemt. Tevens beves-
tigt zij het beeld dat de vrouw in de privésfeer de scepter zwaait en ervoor 
zorgt dat de familiebanden in tact blijven. Belangrijk is dat wij zien hoe ver-
tellers manoeuvreren om de familiebanden te behouden, zonder daarbij aan-
stoot te nemen aan de relatie met haar echtgenoot. Op symbolisch niveau is 
hier sprake van acceptatie van een strijdige subjectpositie, waardoor de ver-
teller invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid kan nakomen.  
Op structureel en individueel niveau zijn er meerdere route-effecten aange-
troffen. Een remigrantenvrouw van de tweede generatie heeft als gevolg van 
een bijzonder verblijf in het binnenland zich sterk geïdentificeerd met de 
binnenlandse vrouw en wil die identificatie (re)produceren in de opvoedings-
sfeer van de vestigingsdiaspora. Deze vereenzelviging bepaalt haar partner-
keuze en de wijze waarop de kinderen worden opgevoed. In de opvoeding 
staat dan ook hun Saramaccaanse afkomst centraal. Dit leidt tot een tweede-
ling in het gezin en omdat de partners het niet eens worden over een even-
wichtige culturele opvoeding, ontstaat een scheiding van leefsferen. Bij dit 
structurele route-effect vallen de mogelijkheden op die de remigrantenvrouw 
in Nederland had haar kinderen vertrouwd te maken met hun binnenlandse 
afkomst. Zo konden de jongens bijvoorbeeld Saramaccaanse feesten en ri-
tuelen bijwonen. Een tweede structureel route-effect is de motivatie die veel 
remigrantenvrouwen hebben voor het volgen van opleidingen. Veel vrouwen 
beginnen na migratie met vervolgopleidingen, wat ertoe heeft bijgedragen dat 
zij bijna allemaal hoogopgeleid zijn en economisch zelfstandig kunnen leven. 
Ten aanzien van de beroepskeuze heeft dit geleid tot minder ‘vrouwenbe-
roepen’, meer vrije beroepen en specialisaties. Een belangrijk route-effect op 
het niveau van subjectiviteit is de ontwikkeling van strategieën in de vesti-
gingsdiaspora, waarmee remigrantenvrouwen hun collectieve en lange ter-
mijndoelstellingen realiseren. Deze strategieën worden ontwikkeld omdat 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid over meerdere diaspora 
moeten worden verdeeld - wat in het algemeen leidt tot een veelheid aan 
verlangens in samenhang met een goed gecoördineerd gezinsleven. Hoewel 
deze strategieën beoordeeld moeten worden in het licht van persoonlijk ge-
win, is het eveneens belangrijk dat zij verwijzen naar persoonlijke invullingen 
van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid.  

9.3 Derde generatie 

De derde generatie kan getypeerd worden als Surinaamse ‘studiemigranten’ 
die in de jaren negentig van de vorige eeuw na de middelbare school in Ne-
derland zijn gaan studeren. Geen van allen heeft echter plannen er te blijven. 
Opmerkelijk is dat deze vrouwen na terugkeer bijna allemaal gezinsvorming 
zijn gaan combineren met ondernemerschap. Ten opzichte van de eerste 
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generatie vrouwen valt op dat de christelijke waarden uit de Afro-Surinaamse 
opvoeding zijn verdwenen, ten opzichte van de tweede generatie doet het 
commercieel ondernemerschap haar intrede. In onderstaande paragrafen zal 
aandacht worden besteed aan de symbolische, structurele en subjectieve 
dimensies van betrokkenheden en identificaties met de herkomst- en vesti-
gingsdiaspora. Opnieuw zal begonnen worden met de drie rootsniveaus, 
aansluitend komen samengevat de drie routeniveaus aan de orde. 

9.3.1 ‘Ontdekkingen’ als symboliek 

De verhalen van de jongste remigrantenvrouwen geven in hoofdstuk zeven 
indrukken van ‘moderne’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
De remigrantenvrouwen zijn tussen de 21-40 jaar en in meerdere gevallen is 
sprake van gezinsvorming. Remigrantenvrouwen van deze generatie zijn 
gehuwd of samenwonend, wonen zelfstandig of bij hun ouders. Uit de ver-
tellingen maken wij op dat veel vrouwen zijn opgevoed in gezinsverband; in 
een enkel geval is sprake van alleenstaand moederschap. Evenals bij de vori-
ge generaties staat in de opvoeding zelfstandigheid en zelfredzaamheid cen-
traal. Ook is belangrijk dat de vrouwen bovengemiddelde schoolprestaties 
hebben geleverd. In het merendeel van de gevallen controleren de ouders het 
huiswerk en bespreken de prestaties met de leerkrachten. Communicatie, 
eerlijkheid en oprechtheid zijn terugkerende onderwerpen in de opvoeding 
en respect voor ouderen blijft belangrijk. Naast het schoolgaan maken wij uit 
de vertellingen op dat het merendeel van de meisjes hobby’s heeft, zoals het 
bespelen van een instrument, dansen, paardrijden en zwemmen. In het alge-
meen is sprake van meer vrijheden ten opzichte van de voorgaande genera-
ties. Uit de verhalen maken wij verder op dat het leven in beide landen be-
heerst wordt door ‘ontdekkingen’. De jeugdjaren staat de meeste vrouwen 
nog helder voor ogen en zij kunnen overwegend gedetailleerd vertellen over 
hun ervaringen in Nederland en Suriname. Omdat in veel gevallen het ver-
blijf van deze vrouwen in Nederland gekoppeld is aan studie, heb ik deze 
generatie ‘studiemigranten’ genoemd. 
 
Uit de verhalen van de vrouwen komen betrokkenheden met de herkomstdi-
aspora op symbolisch niveau naar voren die verband houden met het herde-
finiëren van eigen ruimte. Hierbij worden nieuwe grenzen getrokken tussen 
de binnen- en de buitensfeer. Het leven in de herkomstdiaspora wordt door 
enkele vertellers voorgesteld als een huiselijk leven met gezelligheid en ge-
borgenheid, waarbij de moederrol nadrukkelijk wordt gedefinieerd. Daar-
naast zijn de meeste vrouwen in staat commerciële activiteiten uit te voeren. 
In andere woorden, het moederschap wordt in een aantal gevallen aangevuld 
met ondernemerschap. De onderneming verwijst in bijna alle gevallen naar 
de behoefte aan een ‘eigen plek’, waarbinnen fictieve en reële ruimten be-
staan. De fictieve ruimte verwijst naar het kunnen handhaven van de eigen 
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opvattingen, de reële ruimte verwijst naar de fysieke mogelijkheden die sa-
menhangen met de bedrijfsvoering. In een enkel geval gebruiken de vrouwen 
hun organisatie of bureau als onderpand voor het moederschap, de onder-
neming biedt de kinderen bestaanszekerheden op termijn. 
Een tweede belangrijke betrokkenheid met de herkomstdiaspora is het for-
mule-denken. Een formule bestaat uit een reeks richtlijnen die gelden in een 
land. Deze richtlijnen dienen vanzelfsprekend opgevolgd te worden. Zij 
vormen een belangrijke opmaat hoe zaken in een land zijn georganiseerd. De 
formules verwijzen overwegend naar gebruiken en gewoonten waartoe 
nieuwkomers zich - vaak opnieuw - moeten verhouden. Het noemen van 
zulke formules moet in de verhalen dan ook worden begrepen als een be-
hoefte aan eigen ruimte, onder andere in de vorm van een eigen onderne-
ming. Het is daarnaast opvallend hoe bij vertellers van deze generatie een 
sterke behoefte bestaat aan autonomie, die onder andere tot uitdrukking 
komt door de herkomstdiaspora vanuit een buitenstaanderperspectief te 
beschouwen. Een treffend voorbeeld hiervan is: ‘Gewoon omdat Suriname 
me veel voldoening geeft. Vooral wonen, want werken doe ik overal op deze 
aardbol.’ Een derde opvallende betrokkenheid met de herkomstdiaspora 
wordt door een verteller uitgedrukt in kwaliteit van leven. De verteller be-
zoekt op latere leeftijd Suriname en wordt zich bewust van de eindigheid van 
haar eigen leven. Dit inzicht heeft invloed op de wijze waarop deze verteller 
met zichzelf en anderen omgaat. Terug in Suriname geniet de verteller meer 
van het samenzijn met haar gezinsleden, ook gaat zij zich meer inspannen 
voor anderen. De afstand tot de dingen die zij ervoer in de vestigingsdiaspo-
ra verdwijnen in Suriname en leveren haar meer levensvreugde op. 
 
Belangrijke verschillen tussen de tweede en derde generatie Afro-Surinaamse 
remigrantenvrouwen in verband met betrokkenheden met de herkomstdia-
spora zijn de hernieuwde aandacht voor gezinsvorming en de relatieve aan-
dacht voor de familieband. Ook het buitenstaanderperspectief dat zich in 
veel gevallen uitdrukt in aandacht voor de privésfeer moet hierbij onder ogen 
worden gezien. Waar de tweede generatie remigrantenvrouwen actief deel-
nam aan de Nederlandse arbeidsmarkt, gebruikten de geremigreerde vrou-
wen uit de derde generatie Nederland overwegend voor studiedoeleinden.        
 
Als gevolg van een eenzijdige participatie zijn veel identificaties met de vesti-
gingsdiaspora overwegend functioneel van aard. Nederland wordt gebruikt 
voor studiedoeleinden en eerste werkervaringen. Veel betrokkenheden met 
de herkomstdiaspora zijn zowel normatief als functioneel van aard, iets wat 
voor een deel te herleiden is tot de wens van remigrantenvrouwen een gezin 
te stichten in combinatie met een carrière. Emotionele identificaties met de 
herkomstdiaspora komen vooral tot uiting in de kwaliteit van leven, waarbij 
verschillende vrouwen vooral doelen op de rust, een prettig sociaal leven en 
de relatieve ongeorganiseerdheid van de samenleving. In een enkel geval 
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doelt een spreekster op haar verbondenheden met de Caribische regio in 
muzikaal opzicht. 

9.3.2 Ruimte als structuur 

In de beschrijvingen die volgen vat ik samen hoe bij deze generatie na remi-
gratie veranderingen zich voltrekken. Aandacht zal worden besteed aan de 
fictieve en reële ruimte die de vrouwen opeisen in samenhang met hun be-
hoefte aan een ‘eigen plek’. 
 
Wanneer een verteller met haar partner naar Suriname terugkeert, is zij 
zwanger. Haar echtgenoot werkt aanvankelijk bij verschillende architecten-
bureaus, maar begint daarna voor zichzelf. Ook de verteller begint dan voor 
zichzelf en start een winkeltje vanuit de garage van haar woning. Haar terug-
keer bevat drie belangrijke elementen: zij kan terugkijken op een heerlijke 
jeugd in Suriname dat waarschijnlijk de basis vormt voor een emotionele 
identificatie met het land. Daarbij schijnt de zon er altijd. Een eigen plek 
voor haar en haar gezin vormt een belangrijke terugkeerreden: ‘Ik vind het 
belangrijk dat mijn kinderen later een plek hebben.’ Met het starten van een 
eigen onderneming realiseert de verteller niet alleen een plek voor zichzelf, 
het draagt tevens bij tot het realiseren van een eigen plek voor haar kinderen. 
Het verwijst verder naar de mogelijkheid haar westerse denkbeelden over 
ondernemerschap uit te voeren. Zij kiest voor een westerse bedrijfsaanpak in 
combinatie met het moederschap: ‘Ik wil er altijd zijn voor mijn kinderen, 
dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik heb dan wel mijn zaken, maar ik probeer 
bewust veel thuis te zijn’. Hoewel ik aanvankelijk heb gedacht dat haar terug-
keerwens voornamelijk werd ingegeven door haar heerlijke jeugdjaren, 
schuilt hierachter een tweede motief. Met de combinatie van westerse be-
drijfsvoering en moederschap vindt de verteller geen aansluiting bij de Afro-
Surinaamse onderneemsters in de hoofdstad. Die drijven in het algemeen een 
onderneming vanuit het principe van huisnijverheid. Het gevolg is dat de 
verteller zowel fictieve als reële ruimte nodig heeft haar plannen te realiseren. 
De fictieve ruimte verwijst naar de westerse aanpak voor haar onderneming, 
de reële ruimte naar de grootte van de onderneming. Het gevolg van dit 
tweede motief is dat er naast functionele identificaties ook sprake is van 
normatieve identificaties; de verteller wil westers ondernemerschap combine-
ren met Afro-Surinaams moederschap. 
 
Een tweede remigrantenvrouw van deze generatie maakt plannen voor te-
rugkeer naar Suriname en komt in contact met Surinaamse diplomaten die 
haar een baan op een ministerie aanbieden. Enige maanden na haar terugkeer 
start zij als secretaresse. Aanvankelijk is de verteller zeer positief over haar 
baan en collega’s. Het betrof een zelfstandige functie, waarbij zij ook haar 
eigen tempo kon bepalen. Dit verandert wanneer haar baas haar ‘verbeterin-
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gen’ niet langer op prijs stelt. Het komt er kort gezegd op neer dat de vertel-
ler in toenemende mate alleen maar doet wat haar wordt opgedragen. Zij 
gaat zich ‘gekooid’ voelen en neemt na enige tijd ontslag. 
Ik heb mij aanvankelijk afgevraagd waarom de verteller zich niet uit lijfsbe-
houd heeft aangepast aan de situatie, waarmee veel frustraties voorkomen 
konden worden. Remigrantenvrouwen van deze generatie maken door hun 
studie of arbeid kennis met de Nederlandse mentaliteit en ontlenen daaraan 
betekenissen. In veel gevallen worden deze betekenissen geïnternaliseerd en 
dragen bij tot nieuwe identificaties. Veel aanpassingsproblemen van deze 
vrouwen houden hiermee verband en leiden tot verzet tegen de dominante 
denkbeelden en praktijken op de Surinaamse werkvloer. 
 
De derde verteller pakt direct na haar diplomering het vliegtuig naar Surina-
me. Zij treedt toe tot de directie van de volksmuziekschool. Na enige tijd 
krijgt zij last van functioneringsproblemen door verschillen over het te voe-
ren beleid. De verteller begint een muziekbureau en stimuleert haar leerlin-
gen op zoek te gaan naar hun eigen ‘roots’. Waarschijnlijk hebben haar erva-
ringen op het conservatorium in Nederland haar bewust gemaakt van haar 
afkomst, evenals de waarde van het land waar je geboren bent. De verteller 
trekt in haar verhaal deze lijn door met als resultaat een muziekeducatiebu-
reau waar Afro-Surinaamse kinderen kennismaken met Afro-muziek. De 
identificaties van deze verteller zijn overwegend functioneel en normatief 
van aard, hoewel ik daarmee het belang onderschat van de relatie tussen 
identiteit en muziek. Juist het besef van de driehoek identiteit-muziek-
geboortegrond moet de verteller hebben overtuigd Afro-Surinaamse kinde-
ren vertrouwd te willen maken met Afro-muziek. Dit is niet alleen terug te 
voeren op functionele en normatieve identificaties. De fictieve ruimte bestaat 
voor een belangrijk deel uit de aanname dat ‘je ergens anders niets te zoeken 
hebt’ en dat je ‘de dingen van je eigen land moet waarderen’. Identiteitsvor-
ming en culturele bewustwording zijn twee zijden van dezelfde medaille en 
kunnen worden overgebracht ‘waar de navelstreng begraven ligt’. Hiermee 
komt bij haar tevens een einde aan Clarkes (1966) verdwaaldheid. Hij stelt 
dat veel Afro-Surinamers met verdwaaldheid en vervreemding kampen als 
gevolg van slavernij. De reële ruimte die wordt gecreëerd, verwijst naar het 
muziekbureau waarmee invulling wordt gegeven aan de voornoemde drie-
hoek en afstand wordt gedaan van het westers georiënteerde Surinaamse 
muziekonderwijs. 
 
Voorzichtig maak ik hieruit op wanneer diasporic belonging voor een belangrijk 
deel steunt op uitsluitend emotionele en normatieve identificaties, moeilijk-
heden kunnen ontstaan met de functionele identificatie. Remigrantenvrou-
wen van deze generatie zijn overwegend jong, hoog opgeleid en ambitieus. 
Willen deze vrouwen opgenomen worden op de Surinaamse arbeidsmarkt, 
zullen de functies in het hoger en middenkader meer verantwoordelijkheden 
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moeten krijgen. Uit verschillende voorbeelden blijkt dat bij de Surinaamse 
overheid en het bedrijfsleven de verhoudingen tussen de echelons ‘scheef’ 
zijn, dat wil zeggen dat veel managementtaken door de directie worden uit-
gevoerd. Een belangrijke consequentie voor veel westers opgeleide Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen is daardoor een tekort aan arbeidssatisfac-
tie, waardoor deze gedwongen voor zichzelf beginnen. Nevenwerkzaamhe-
den of een eigen onderneming verbloemen daarmee een feitelijke onvrede 
met de bestaande macht- en functieverhoudingen. 

9.3.3 Diasporisch geluk (subjectief niveau) 

Uit fragmenten in de levensverhalen van deze generatie remigrantenvrouwen 
maken wij op dat remigratie nieuwe betekenisgeving oplevert. Veel beteke-
nissen hebben betrekking op het hervonden levensgeluk na terugkeer in de 
herkomstdiaspora. Zo drukt een verteller haar levensgeluk bijvoorbeeld uit 
door na terugkeer meer levensplezier te hebben. Dit zogenaamde diaspori-
sche geluk komt in de verhalen onder andere tot stand door het accent te 
leggen op relaties, wijsheden en zorg. In de beschrijvingen die volgen zal ik 
stilstaan welk diasporisch geluk de vrouwen vertellen en welke elementen 
hiertoe bijdragen. 
 
De eerste verteller van deze generatie ontleent haar diasporisch geluk aan de 
prettige ervaringen uit haar eigen jeugd. Zij combineert het geven van aan-
dacht met hernieuwde familiebanden. Zij legt grote nadruk op het familiele-
ven met gemeenschappelijke activiteiten omdat zij daarvan de waarde in haar 
eigen jeugd heeft ervaren. Verder zorgt zij dat haar kinderen een eigen plek 
hebben, iets waarover in haar jeugd lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan. 
De tweede verteller drukt haar diasporisch geluk uit door te spreken over een 
nieuw besef van eindigheid. Haar terugkeer heeft teweeggebracht dat zij 
anders tegen het leven is gaan aankijken. In Nederland heeft zij zich nooit 
gerealiseerd te zullen sterven, in Suriname dringt dit besef pas door. Ze 
‘plukt daarom in Suriname de dag’ en zorgt dat anderen in haar directe om-
geving het goed hebben. Ook ervaart zij minder afstand tot een kleine groep 
intimi in de herkomstdiaspora. Haar geluk houdt niet alleen verband met 
haar gerichtheid op anderen, zij ervaart tevens meer intimiteit en heeft een 
positievere instelling. In Nederland ervoer zij door de gejaagdheid van leven 
een afstand tot de dingen, in de herkomstdiaspora wijzigt dit en is iedere dag 
er één. 
In tegenstelling tot de eerste verteller (re)produceert deze verteller haar geluk 
niet, het ontstaat door vergelijkingen tussen de diaspora. Verder is er sprake 
van transculturele transferentie als 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 nu moet.’ Ze refereert hier aan de ‘gejaagdheid van het 
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Nederlandse leven’, terwijl zij in Suriname rekening moet houden met ‘de 
traagheid der dingen’. Hierop kom ik in het volgende hoofdstuk terug. 
Bij een andere verteller ligt het diasporische geluk ‘opgeslagen’ in het land 
waar je geboren bent. Deze wijsheden hebben een vormend karakter, maar 
moeten volgens de verteller ook gerespecteerd worden. Tijdsbeleving speelt 
hierbij een essentiële rol: ‘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.’ Haar diasporische geluk verwijst daarmee - in tegenstel-
ling tot de andere vertellers - naar een betekenisvolle relatie tussen persoon 
en geboortegrond. ‘Wijsheden van de grond’ vormen belangrijke bouwstenen 
voor het leven wat die grond heeft voortgebracht en brengen bescherming 
en geluk. Migratie heeft in de ogen van deze verteller dan ook tot nadeel dat 
de wijsheden van de geboortegrond niet kunnen worden (na)geleefd, en veel 
migranten daarom ongelukkig maakt. Tenslotte kan het diasporische geluk 
‘opgesloten’ zitten in de waarde van de gezinband, die tevens de aanleiding 
vormt voor terugkeer. Een verteller keert terug en bevestigt hiermee het 
belang van de relatie met haar ouders, waarachter ook de bescherming van 
een netwerk schuilgaat. Dit verwijst onder andere naar een ‘zorgplicht’ die 
kinderen voor hun ouders hebben. Een soortgelijk voorbeeld troffen wij aan 
bij de tweede generatie remigrantenvrouwen. 
 
Wij hebben gezien dat het diasporische geluk gevarieerd tot stand komt en 
betrekking kan hebben op verschillende onderwerpen. Bij sommige vertellers 
komt dit geluk tot stand door de kinderen, bij een andere zien we haar relatie 
tot het leven veranderen door een nieuw besef van eindigheid. In beide ge-
vallen ervaren de vrouwen dat hun contacten met familie en gezin intensie-
ver zijn geworden, waarmee vooral relationele waarden het diasporisch geluk 
beïnvloeden. Volgens een derde verteller huist het diasporisch geluk in de 
grond van het herkomstland. Ieder land heeft daarom formules die dicteren 
op welke wijze zaken in dat land geregeld zijn. Daarom zullen migranten 
nooit gelukkig zijn, zij staan niet in contact met de wijsheden die hen bij hun 
geboorte zijn meegegeven. Ten slotte kan diasporisch geluk voortvloeien uit 
zorgverantwoordelijkheid. Deze relatie tussen zorg en diasporisch geluk 
troffen wij ook aan bij de vorige generatie remigrantenvrouwen, waar het 
verzorgen van de ouders en het herstel van het netwerk belangrijker werden 
gevonden dan een carrière in de vestigingsdiaspora. 

9.3.4 Vrijheid (subjectief niveau) 

Bij de derde generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen nemen wij 
nadrukkelijk kennis van hun individuele behoefte aan vrijheid. Hierbij kiest 
een belangrijk deel van de vrouwen zelf - of in overleg met hun partner - 
voor terugkeer zonder daarbij sociale druk van de familie te ervaren. In ande-
re woorden, remigratie kwam bij deze groep vrouwen overwegend tot stand 
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vanuit een persoonlijke behoefte. In de levensverhalen die volgen kunnen de 
betrokkenheden van de remigrantenvrouwen met de herkomstdiaspora in de 
meeste gevallen worden opgevat als reflecties op deze ervaringen, en zijn in 
mindere mate terug te voeren op de bestaande voorstellingen van vrouwe-
lijkheid. Deze reflecties spelen een belangrijke rol in de levens van de vrou-
wen en geven inzicht in invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
 
Uit de voorgaande thema’s hebben wij kunnen opmaken dat deze geremi-
greerde vrouwen nadrukkelijk bezig zijn doelen in het leven na te streven. 
Kwaliteit van leven staat hierbij voorop. Tevens zagen wij dat de ruimte voor 
eigen opvattingen een terugkerend onderwerp was. Een verteller past zich 
aanvankelijk volledig aan aan de Nederlandse samenleving en lijkt daarbij 
onzichtbaarheid na te streven. Een bezoek aan Suriname met haar dochter 
en vriend leveren nieuwe levensvragen op. Wanneer haar grootvader over-
lijdt en daarmee de band met de herkomstdiaspora verbroken dreigt te wor-
den, neemt de vertelster het terugkeerbesluit. Na terugkeer in Suriname valt 
haar in Nederland verworven initiatiefrijke houding op. De verteller heeft 
moeite zich aan te passen aan de Surinaamse situatie wat leidt tot frustratie 
en ontslag. De narratieve dimensie geeft hiermee inzicht hoe in beide landen 
haar aanpassingsvermogen op de proef wordt gesteld. Terugkeer heeft daar-
mee niet alleen betrekking op haar relatie tot het leven, het verwijst tevens 
via haar opa naar de dood. Met haar terugkeer brengt zij als het ware een 
nieuwe verbinding tot stand, waarmee de verteller nieuwe ruimte schept. Zij 
benut de ruimte overwegend door niet te buigen voor de uitsluiting waarmee 
ze in Suriname op een ministerie wordt geconfronteerd. In deze persoonlijke 
ruimte domineren westerse arbeidswaarden en praktijken die niet meer wor-
den prijsgegeven voor een gecreëerde afhankelijkheid. In de functie die zij 
gaat vervullen zien wij dan ook een nadruk de werkzaamheden naar eigen 
inzichten in te vullen. 
 
Ook de tweede verteller maakt in haar levensverhaal belangrijke keuzes die 
haar leven een wending geven. Na afronding van het conservatorium is zij 
vastbesloten terug te keren naar Suriname, hoewel ‘Surinamers’ in haar om-
geving haar hiervan trachten te weerhouden. Zij besluit terug te keren en 
komt in conflict met de leiding van de muziekschool. Anders gezegd, lijken 
de educatieve inzichten van de verteller moeilijk inpasbaar in de vastomlijnde 
opvattingen en praktijken van de muziekschool en vormen de aanleiding tot 
verschillen van inzicht. In dit geval lijkt het verschil van inzicht de Europese 
oriëntatie van het Surinaamse muziekonderwijs te zijn. De verteller schept en 
benut daarom eigen ruimte; zij neemt afstand van de traditionele opvattingen 
in het Surinaamse muziekonderwijs en gaat handelen naar eigen inzichten 
waarin de Afro-Caribische regio centraal staat. 
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De derde verteller maakt eveneens keuzes die haar leven een wending geven. 
Zij is niet alleen een aandachtige moeder, zij is daarnaast ondernemer. Hoe-
wel beide betekenissen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid in dit verhaal 
om de voorrang strijden, gaat bewust veel aandacht uit naar het moeder-
schap. Zij combineert het ondernemerschap met het moederschap om de 
kinderen in de toekomst een plaats te geven in de samenleving. De narratieve 
dimensie geeft hiermee inzicht hoe moederschap en ondernemerschap kun-
nen bijdragen aan de Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. De betrokkenheden 
van de verteller met de herkomstdiaspora houden in dit verhaal vooral ver-
band met ‘huis’ en ‘plek’ en verwijzen naar de veilige situatie die haar groot-
ouders in haar jeugd hebben gecreëerd. Haar betrokkenheden zijn daarmee 
voor een belangrijk deel (re)producties van de situatie uit haar jeugd in Suri-
name.  
De keuzes die deze verteller maakt houden overwegend verband met het 
opzetten van een eigen onderneming en de tegenwerking die zij daarbij van 
haar opa krijgt. Deze ‘eigen plek’ zal in de loop van het verhaal aan de kinde-
ren worden overgedragen, voornamelijk om hen uitzicht te geven op een 
verzorgde toekomst. Dit wijst op de ‘veilige plek’ die zij haar kinderen wil 
geven en de vaste plaats die de ouders daarbinnen innemen. Deze veiligheid 
was in haar eigen jeugd allerminst vanzelfsprekend en heeft ertoe bijgedragen 
dat zij de gezinsvoorstelling is gaan (re)produceren. De individualiteit van de 
verteller wordt daarmee sterk begrensd door de aandacht voor de kinderen, 
het ondernemerschap en de gezinsvoorstelling. 
 
In de verhalen van de derde generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
valt op hoeveel belang er wordt gehecht aan individuele vrijheid. Wij hebben 
gezien dat een belangrijk deel van de vrouwen zelfstandig kiest voor terug-
keer zonder daarbij sociale druk van de familieleden te ervaren. Hierbij heb-
ben wij vernomen dat betrokkenheden met de herkomstdiaspora ook reflec-
ties kunnen zijn op eigen ervaringen. Vooral de gedachte aan meer vrijheid 
vormt een belangrijke oorzaak voor meer individualiteit. 

9.3.5 Aanpassen aan beide diaspora (routeniveaus) 

In de verhalen van de derde generatie remigrantenvrouwen komen route-
effecten voor die verband houden met de wijze waarop de vertellers zich 
hebben aangepast aan de diaspora. Zoals beschreven, vernemen wij op sym-
bolisch niveau dat veel vertellers op jonge leeftijd in Nederland zich onbe-
wust aanpassen aan de daar gangbare waarden en praktijken. Het gevolg 
hiervan is dat terug in Suriname botsingen ontstaan die ertoe bijdragen dat 
de vertellers zich vervreemd voelen van hun situatie. Omdat de mentaliteits-
verschillen inzake professionaliteit tussen beide diaspora aanzienlijk zijn en 
het vermogen tot aanpassing van de vrouwen beperkt, gaan alle vertellers een 
‘eigen plek’ creëren waarin denkbeelden en praktijken uit de vestigingsdia-
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spora domineren. Hiervan treffen wij enkele voorbeelden aan: van een zaak 
in kinderkleding die naar westerse ideeën is ingericht tot een muziekeduca-
tiebureau die werkt met lokale muziekstijlen. Een effect op structureel niveau 
is dat meerdere vertellers zich de rol van buitenstaander gaan aanmeten. Niet 
vergeten mag worden dat isolement in deze verhalen de voorloper is van het 
buitenstaanderschap, en dat deze rol eveneens verwijst naar ervaren culturele 
uitsluiting. De oplossingen die worden gevonden hebben niet alleen betrek-
king op de publieke sfeer, eveneens zien wij dat in de privésfeer Nederlandse 
waarden en normen worden ge(re)produceerd. Belangrijke route-effecten op 
subjectief niveau zijn de toegenomen beslisruimten van de vrouwen en het 
diasporisch geluk dat in veel gevallen ontstaat door westerse (gezins)waarden 
te combineren met Surinaamse gemoedelijkheid. 

9.4 Conclusie 

9.4.1 Moederschap onder voorwaarden (eerste generatie) 

De betrokkenheden die de generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen 
met verschillende heterogene natiestaten en culturen ervaren, bepalen in 
belangrijke mate hun gedrag. Wat opvalt is dat assimilatie in de vestigingsdia-
spora geen invloed lijkt te hebben op het thuisgevoel in de herkomstdiaspo-
ra. Een voorbeeld hiervan is dat Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen lang-
durig in Nederland kunnen verblijven, maar zich desondanks Surinamer 
blijven voelen (vgl. Kossen 2003). 
In deze studie naar betrokkenheden en identificaties met diaspora en invul-
lingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid komt bij de oudste remigranten-
vrouwen naar voren dat zij zich met name verhouden tot collectieve voor-
stellingen en christelijke waarden. Veel vrouwen van deze generatie hebben 
wij zien optreden als levengever en beschermer van leven, waardoor zij ‘tra-
ditionele’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid (re)produceren. 
Belangrijk is dat (re)productie van de voornaamste invullingen van vrouwe-
lijkheid zowel plaatsvindt in de herkomst- als de vestigingsdiaspora en dat 
betrokkenheden met de vestigingsdiaspora overwegend achterwege blijven. 
Anders gezegd, er bestond bij deze generatie remigrantenvrouwen een afkeer 
van de Nederlandse samenleving met betrekking tot opvoeden en gezin, 
overwegend omdat niet-bekende opvoedpraktijken in Nederland sterk ver-
schillen van de praktijken in Suriname. Na migratie zien we daarom een ster-
ke gerichtheid op de binnensfeer. De buitenwereld wordt nagenoeg uitgeslo-
ten. In andere woorden, belangrijke betrokkenheden en identificaties met de 
herkomstdiaspora worden in de vestigingsdiaspora ge(re)produceerd, vaak als 
gevolg van een identificatie met onder meer Gwa Bakadam. Na migratie is 
daarom bewust sprake van non-integratie214 bij deze generatie vrouwen. De 

                                                 
214 Het niet overnemen van gangbare opvattingen en praktijken uit de vestigingsdiaspora in de binnen- of 
privésfeer.  
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betrokkenheden met de vestigingsdiaspora beperken zich overwegend tot die 
thema’s die aansluiten bij de nagestreefde collectieve herinneringen. 
 
In deze studie is duidelijk geworden dat - in tegenstelling tot wat Drummond 
(1980) stelt - kennis van verschillende culturele systemen allerminst leidt tot 
adaptatie van culturele elementen. Eerder lijkt er sprake van een scheiding 
van sferen. Zo wordt de binnensfeer een ‘culturele haven’ waar voorstellin-
gen uit de herkomstdiaspora domineren en ‘traditionele’ invullingen van 
vrouwelijkheid worden ge(re)produceerd. De buitensfeer wordt gebagatelli-
seerd en sterk gescheiden van de binnensfeer. Hoewel remigrantenvrouwen 
van de eerste generatie leven in multi-etnische samenlevingen en kennis heb-
ben van verschillende culturele systemen, ontstaat in het adaptatiegedrag van 
de vrouwen een specifiek patroon. Een kenmerk van dit patroon is het 
(re)produceren van ‘traditionele’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwe-
lijkheid uit de herkomstdiaspora en het buitensluiten van de vestigingsdia-
spora.  
 
Een voorstel voor vervolgonderzoek met betrekking het gedrag van migran-
tenvrouwen in het land van vestiging is of er etnische verschillen bestaan in 
de wijze waarop culturele voorstellingen en invullingen van vrouwelijkheid 
worden ge(re)produceerd. Hierbij kan inzicht worden verkregen in de functie 
van dit ‘beperkte’ adaptatiegedrag van de eerste generatie migrantenvrouwen. 
Gedacht kan worden aan migrantenvrouwen van verschillende komaf uit 
eenzelfde samenleving, zoals Afro-Surinaamse, Hindostaanse, Javaanse en 
Marron vrouwen afkomstig (kunnen) zijn uit Suriname. 

9.4.2 Moederschap en sociale mobiliteit (tweede generatie) 

Uit dit deel van de studie blijkt dat bij de tweede generatie vrouwelijke Afro-
Surinaamse migranten in Nederland de betrokkenheden met de herkomstdi-
aspora overwegend gericht zijn op het continueren van familiebanden. Veel 
remigrantenvrouwen van deze generatie hebben wij zien optreden als een 
‘spin in het web’. Daarnaast hebben de vrouwen hun verblijf in Nederland in 
veel gevallen gebruikt om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. De-
ze ontwikkelingswens is voor een belangrijk deel terug te voeren op hun 
Afro-Surinaamse opvoeding. Een logisch vervolg van deze wens is een actie-
ve deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. 
In Paradoxen van culturele erkenning (2006: 44) breekt Halleh Ghorashi een lans 
voor meer openheid voor en zicht op alle mogelijke factoren die tot een 
aanpak van de problemen kunnen leiden van de diverse etnische groepen in 
de Nederlandse samenleving. Ghorashi meent dat wij alleen dan in staat zijn 
de successen van de nieuwe Nederlanders te ontdekken, maar ook als samen-
leving ervoor kunnen zorgen dat de verborgen potenties van deze groepen 
tot bloei komen. Zij meent dat dit de meeste kans van slagen heeft wanneer 
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fixaties op achterstanden worden losgelaten en er aandacht komt voor po-
tentiële mogelijkheden. Het idee dat de cultuur van nieuwe migranten totaal 
anders is en dat er sprake zou zijn van achterstanden, heeft tot gevolg dat 
hun competenties niet worden (h)erkend en dus ook niet worden gewaar-
deerd.   
Zij pleit in andere woorden voor meer ruimte voor cultuur, terwijl het cate-
gorale denken waarin juist culturele contrasten centraal staan door de auteur 
wordt bekritiseerd. Hoewel dit onder meer zeer lastig is - het weerbarstige 
patroon van het categorale denken is alom tegenwoordig en zeer moeilijk te 
doorbreken - wil zij ervoor waken dat de categorieën tot dichotomieën ver-
vallen die elkaar bij voorbaat uitsluiten. Dit betekent dat een proces van ver-
andering in het denken moet worden gerealiseerd. Een belangrijke vraag die 
zij hierbij stelt is: vertrekken wij uitsluitend vanuit onszelf door de ander 
onder te brengen in categorieën die wij hebben gecreëerd, of vertrekken wij 
vanuit de ander door ruimte te laten voor hoe de ander zichzelf ziet en defi-
nieert? (ibid.: 45). Bij dit vertrekpunt moet er volgens Halleh Ghorashi aan-
dacht zijn voor verbindingen tussen culturen. Niet de geconstrueerde ver-
schillen moeten tot vertrekpunt worden gerekend, maar situaties en sferen 
waarin mensen met elkaar te maken hebben en waarin de verschillen slechts 
één van de factoren zijn. Verder meent zij dat wanneer het gaat om cultuur-
sensitief handelen: ‘(..) dat in eerste instantie het scheppen van een tussen-
ruimte om tot elkaar te kunnen komen en om elkaar in ons gelijk-zijn en in 
onze verschillen te kunnen herkennen en erkennen. In de balans tussen het 
gelijk-zijn en verschillend-zijn komen dialoog, ontmoeting en vernieuwing 
tot stand’ (ibid.: 46). 
Deze vraag is relevant omdat wij hebben gezien hoe Afro-Surinaamse remi-
grantenvrouwen van de tweede generatie op actieve wijze deelnamen aan de 
Nederlandse samenleving. In de verhalen komt naar voren dat de vrouwen 
aandacht besteden aan de Nederlandse samenleving en zowel verschillen als 
overeenkomsten met de herkomstsamenleving benoemen. In aansluiting op 
de ideeën van Ghorashi hebben wij uit de levensgeschiedenissen kunnen 
opmaken welke betrokkenheden de remigrantenvrouwen met de herkomst- 
en vestigingsdiaspora hebben en hoe die zich verhouden tot invullingen van 
Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
De remigrantenvrouwen van de tweede generatie in deze studie hebben in 
Nederland gewerkt en gestudeerd. Het verrichten van betaalde arbeid heeft 
bij hen mede in het teken gestaan de familiebanden te behouden. In andere 
woorden, een belangrijke motivatie voor het aangaan van verbindingen met 
de Nederlandse samenleving stond in het teken van het continueren van 
deze banden. Bij één verteller hebben wij gezien dat een kenmerk van een 
verbinding is de wijze waarop zij haar buitenstaanderspositie verdienstelijk 
heeft gemaakt. Zij beschermt de ‘zwakke schakel’ en krijgt hierdoor aanzien 
en draagvlak. De tussenruimte die deze verbinding kenmerkt, wordt voor een 
belangrijk deel ingevuld door voorstellingen van Afro-Surinaamse vrouwe-



[- 308 -] 
 

lijkheid. Haar buitenstaanderspositie is waarschijnlijk het directe gevolg van 
het verschil-denken. Hiermee zien wij dat een verbinding en een tussenruim-
te een relatie kunnen hebben, die - in dit geval - mede wordt bepaald door 
invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
 
In het bovenstaande fragment laat ik zien hoe verbindingen tussen culturen 
worden gelegd en tussenruimten ontstaan, maar tevens kunnen leiden tot 
herdefiniëringen van grenzen. Belangrijk hierbij is het inzicht dat verbindin-
gen en tussenruimten verbonden (kunnen) zijn aan persoonlijke doelstellin-
gen en ingevuld worden met invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijk-
heid. Een voorstel voor wenselijk vervolgonderzoek is hoe Surinaamse 
vrouwelijkheid in diaspora het verschil-denken kan beïnvloeden, maar tevens 
kan bijdragen aan het leggen van verbindingen en het creëren van tussen-
ruimten. 

9.4.3 Geluk en eigen ruimte (derde generatie) 

Opmerkelijk aan de derde generatie remigrantenvrouwen de specifieke ruim-
tes die ze vragen voor het moederschap en het ondernemerschap. De remi-
grantenvrouwen lijken de ‘Hollandse huiselijkheid’ over te nemen, die onder 
andere wordt ingevuld met een dagelijks tafelgesprek en een actieve rol van 
de vader in de opvoeding. Het ondernemen van gezinsactiviteiten verwijst in 
belangrijke mate naar de vestigingsdiaspora. Opmerkelijk is dat de vrouwen 
de moederrol op gelijke wijze lijken in te vullen als hun ‘grootmoeders’, 
waarbij afstand tussen moeder en kind klein is en de vrouwen de kinderen 
langdurig blijven verzorgen. Confrontaties hebben deze remigrantenvrouwen 
overwegend met de buitensfeer - die vooral weinig gevoelig lijkt voor afwij-
kende ideeën. Hoewel Suriname in de literatuur wordt voorgesteld als een 
Caribische samenleving die onder invloed van verschillende diaspora is ge-
vormd (Chamberlain 2000; 2001; Gowricharn & Schüster 2001), zien wij bij 
deze generatie remigrantenvrouwen een wat ongemakkelijke omgang met de 
gangbare formules van de herkomstdiaspora. Dit leidt onder andere tot 
(re)creatie van eigen ruimten. In andere woorden, omdat de invloed van 
diverse diaspora heeft geleid tot de vorming van de Afro-Surinaamse ge-
meenschap zou in de herkomstsamenleving een meer open-houding voor 
afwijkende ideeën worden verwacht. De praktijk laat echter zien dat deze 
generatie remigrantenvrouwen in de publieke sfeer ‘eigen plekken’ kiezen, 
waarbinnen andere denkbeelden en praktijken domineren. Het onderne-
merschap van deze groep remigrantenvrouwen is daarmee niet een vrije 
keuze, maar een uiting van verzet tegen de gangbare gebruiken in de her-
komstdiaspora. 
Het gevolg van het bovenstaande is dat de jongste generatie remigranten-
vrouwen een moeizame relatie onderhoudt met de herkomstdiaspora. Voor 
wat betreft emotionele identificaties is er sprake van een ‘geluksdiscours’. 
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Een voorstel voor wenselijk vervolgonderzoek is hoe deze duale relatie zich 
in de loop van de tijd ontwikkeld en de (re)creatie van eigen ruimten zich 
hiertoe gaat verhouden? 

9.5 Tenslotte 

In dit hoofdstuk zijn de betrokkenheden en identificaties met diaspora van 
drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen beschreven aan de 
hand van een driedeling van gender. Wij hebben gezien hoe op symbolisch 
niveau collectieve voorstellingen en christelijke waarden het gedrag van de 
oudste generatie remigrantenvrouwen bepalen en hen bijna buitenstaander 
maken van de vestigingsdiaspora. De middengeneratie remigrantenvrouwen 
blijft op dit niveau sterk gehecht aan de familiebanden en neemt in tegenstel-
ling tot de oudste generatie makkelijker afstand van de kinderen. Wij zien 
hen op structureel niveau opleidingen bezoeken en economische zelfstandig-
heid verkrijgen. Na terugkeer trokken deze vrouwen zich de misstanden in 
de herkomstdiaspora aan, wat wijst op naastenliefde en altruïsme. Bij de 
jongste generatievrouwen is er een toenemende behoefte aan fictieve en reële 
ruimte, onder andere in de vorm van een eigen onderneming. Deze vrouwen 
onderhouden min of meer een duale relatie met de herkomstdiaspora en 
kiezen voor commercieel ondernemerschap om de westerse waarden en 
praktijken te (re)produceren. Op subjectiviteitniveau zijn er belangrijke over-
eenkomsten tussen de wijze waarop de oudste generatie zich buitengesloten 
heeft gevoeld in de vestigingdiaspora en de jongste generatie in de her-
komstdiaspora.  
Ook de invloed van de driedeling op de route-effecten bij de drie generaties 
is beschreven. Tussen de generaties remigrantenvrouwen is er een toene-
mende betrokkenheid met de vestigingsdiaspora ontstaan op symbolisch en 
structureel niveau. Op subjectiviteitniveau mondt dit in een meerderheid van 
de gevallen uit in een toenemende behoefte aan eigen ruimte bij de jongste 
generatie, waar bij de oudste generatie nog sprake was van ‘dienen en offers’ 
brengen. De middengeneratie zien wij op structureel niveau vooral profiteren 
van de opleidingen in Nederland die na terugkeer in de herkomstdiaspora 
worden verzilverd met een verbreding van zorgactiviteiten. Uit het boven-
staande kan worden opgemaakt dat de dynamiek die ‘roots’ en ‘routes’ 
voortbrengen invloed hebben op de driedeling van gender bij deze Afro-
Surinaamse vrouwen. Een gevolg hiervan is wanneer betrokkenheden en 
identificaties met diaspora veranderen, invullingen van Afro-Surinaamse 
vrouwelijkheid eveneens veranderen. Dit dynamische en gelaagde proces 
waarin ‘roots’ en ‘routes’ aanleiding kunnen geven tot nieuwe invullingen van 
Afro-Surinaamse vrouwelijkheid zal in het volgende hoofdstuk aan de orde 
komen.


