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Hoofdstuk X Culturele transferentie 

In het laatste hoofdstuk zullen de onderzoeksbevindingen in het licht van het 
begrip culturele transferentie worden geanalyseerd. Begonnen wordt met een 
korte terugkoppeling naar de theoretische inzichten uit hoofdstuk 1, waarna 
een verbinding zal worden beschreven tussen het gedachtegoed van feminis-
tische modernisten en feministische post-structuralisten. Omdat in dit on-
derzoek drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen zich thuisvoe-
len op meerdere ‘thuisplaatsen’ hebben zij kennis van meerdere culturele 
systemen. Culturele transferentie speelt hierin een belangrijke rol. Zoals ge-
zegd, verwijst dit begrip onder meer naar het verplaatsen en splitsen van 
culturele waarden en praktijken uit meerdere diaspora voor doeleinden in het 
leven van de remigrantenvrouwen. Culturele transferentie komt tot stand 
door de ‘routes’ te verbinden aan de fictie van de narratieve identiteit, waar-
door inzicht wordt verkregen in de (re)creatie van transculturele werkelijkhe-
den. Culturele transferentie komt dynamisch tot stand en krijgt onder meer 
betekenis door de (re)migratiebewegingen van de verteller. Met dit onder-
werp zal dit hoofdstuk worden afgesloten. 

10.1 Grensoverschrijdingen 

Zoals besproken in hoofdstuk 1, vernemen wij uit een reeks studies over 
(re)migratie dat aanzienlijke groepen migranten zich feitelijk voortdurend 
verplaatsen van samenleving naar samenleving. Internationale migratieonder-
zoekers tonen daarmee aan dat migratiestromen als gevolg van globalisering 
omvangrijker en vooral gevarieerder zijn geworden. Vaak zou er sprake zijn 
van nieuwe soorten (re)migratie, waarbij het bewonen van meerdere thuis-
plaatsen gangbaar is geworden. Migranten verplaatsen zich daarmee niet 
langer van samenleving naar samenleving, maar voelen zich verbonden met 
meerdere samenlevingen tegelijk. 
Afgelopen decennia hebben migratiesociologen zich beziggehouden met de 
bijdragen die transmigranten leveren aan familietradities en gemeenschaps-
vorming in de landen van herkomst en vestiging. In de vroege jaren negentig 
van de vorige eeuw veranderen deze onderwerpen, onder andere door een 
reeks publicaties van antropologen, waaronder Basch et al. 1994 en Glick 
Schiller et al. 1992. De transnationale benadering doet haar intrede en onder-
zoekers vragen met name aandacht voor de relatie die transmigranten met 
‘thuis’ onderhouden en continueren (Portes et al. 1999). Verder brengt de 
aard van het moderne transnationalisme bij ‘vertrekkers’ en ‘thuisblijvers’ 
veranderingen teweeg. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de 
vorming van culturele bewegingen door migrantengroepen in de ontvangen-
de samenleving. 
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In de context van onderzoek naar economische en sociaal-culturele gevolgen 
van globalisering kan gerekend worden op een toenemende belangstelling 
van antropologen voor transnationale bewegingen. Hieruit volgt dat niet 
langer uitsluitend grensoverschrijdende vormen van migratie worden bestu-
deerd, ook de mate waarin migratie samenhangt met familiebanden, gemeen-
schapsvorming en intergenerationele vrouwelijkheid wordt beschreven. Dit 
geeft mij de mogelijkheid in deze studie naar Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen te zoeken naar ‘transideologische ruimten’ omdat landsgrenzen 
maar ten dele relevant blijken in de levensgeschiedenissen van deze remi-
grantenvrouwen. 
 
Zoals gezegd, laten Appadurai (1988) en Malkki (1992) treffend zien dat de 
noties ‘identiteit’ en ‘verbondenheid’ complexer liggen dan simpele verwij-
zingen naar territoriaal gebied. Er is zelfs sprake van de-territorialisatie, wat 
inhoudt dat vertellers betekenissen samenstellen los van tijd en plaats. Deze 
niet-gefixeerdheid is mijns inziens noodzakelijk voor analyse. In deze studie 
is daarom aandacht nodig voor de processen die verantwoordelijk zijn voor 
het construeren, voorstellen en veranderen van deze noties. Ook de manier 
waarop meerdere culturen invloed uitoefenen op de constructie van identitei-
ten en verbondenheden - en waarbij het uitdrukken en onderhandelen leidt 
tot ‘nieuwe ruimten’ (Gowricharn 2004) - zal de aandacht vragen. Vooral de 
wijze waarop vertellers in levensverhalen betekenissen samenstellen door 
middel van (transculturele en transnationale) associaties maken deze vertel-
lingen dynamisch, complex en hybride (Ghorashi 2004). 
 
Stuart Hall (1992) wijst terecht op de culturele hybriditeit in veel West-
Europese landen. Het toenemende heterogene karakter van deze natiestaten 
vormt een belangrijke aanleiding afstand te doen van de opvatting dat identi-
teiten verbonden zijn aan territoriaal gebied (vgl. Glick Schiller 1999). Cultu-
rele hybriditeit is een veel gebruikt begrip waarmee wordt aangegeven hoe 
mensen gebruikmaken van verschillende culturele achtergronden (Bhabha 
1994; Hall 1992; Werbner & Madood 1997). Het verwijst in belangrijke mate 
naar hoe mensen verschillende posities in culturen kunnen innemen, waar-
mee tevens verwezen wordt naar een dynamische en plurale notie van cul-
tuur. Ik sluit mij aan bij Ghorashi (2004) die stelt dat onderscheid tussen een 
essentialistische en hybride notie van cultuur niet langer gerechtvaardigd is. 
Zelfs de nostalgie van de vertellers in de levensverhalen maken deze niet 
meer of minder essentialistisch. De levensverhalen zijn daarmee niet statisch 
of geïdealiseerd, maar komen tot stand in de context van de vertelling, waar-
bij rekening moet worden gehouden met de specifieke positie van de vertel-
ler èn de luisteraar. 
Met de pogingen waarmee Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in hun 
verhalen de verlaten straat, school of buurt trachten te herscheppen, kiezen 
zij voor specifieke uitgangssituaties die worden ingekleurd met niet-
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gefixeerde gedeterritorialiseerde betekenissen hetgeen leidt tot (re)creatie van 
diaspora. Hall’s (1992) conceptualisering van culturele identiteit is daarmee 
betekenisvol. Hierin stelt hij dat bij constructies van identiteiten gebruik 
wordt gemaakt van het verleden en bij reconstructie gerefereerd wordt aan 
het (impliciete) heden. De voorstellingen die worden gebruikt uit het verle-
den zijn daarmee steeds onderhevig aan het heden. 

10.2 Gemeenschapsvorming 

Uit de migratieliteratuur maken wij op dat in veel gevallen de vestigingsdia-
spora wordt gebruikt voor gemeenschapsvorming met gedeelde ‘rootsvoor-
stellingen’ en ‘rootsverlangens’. Hierbij is veelal sprake van rijke herinnerin-
gen en ervaringen die betrekking hebben op het verleden voor de migratie. 
Verder wordt in de literatuur verwezen naar het onderhouden van economi-
sche, sociale, politieke en culturele betrekkingen met de ‘thuislanden’. Nassy 
Brown (1998) maakt hieruit terecht op dat lokaal en mondiaal niet langer 
elkaars tegenpolen zijn, maar door uitwisseling deze relatie vervlechten. 
Hoewel in vele werken deze begrippen nog dichotoom worden opgevat, 
lijken ze in toenemende mate deel uit te maken van een continuüm waarbij 
de grenzen steeds opnieuw moeten worden vastgesteld. Ondanks deze fluïdi-
sering blijft volgens mij voor theoretisering van diaspora inzicht in het cultu-
reel lokale van belang. Ook ‘thuisplaatsen’ vormen volgens Nassy Brown 
belangrijke hulpbronnen die inzicht geven in wat migranten tot het centrum 
of de marge van hun diaspora rekenen. 
 
Gilroy’s (1993) en Clifford’s (1997) theoretisering van betrokkenheden en 
identificaties met diaspora als een dynamisch proces van ‘roots’ en ‘routes’ is 
hierbij zeer geschikt.215 Het verschaft inzicht in hoe autochtonen en migran-
ten betekenissen verlenen aan de context. Sawyer (2002) beschrijft doeltref-
fend hoe Afrikaanse migranten in Zweden het Zweedse discours gebruiken 
om hun betrokkenheden mee aan te geven. De verbondenheid die deze mi-
granten ervaren met meerdere transnationale gemeenschappen drukken zij 
uit met zowel Zweedse als Afrikaanse criteria van ‘diasporic belonging’. Be-
trokkenheden en identificaties met diaspora kunnen in andere woorden wor-
den opgevat als talige praktijken van ‘roots’ en ‘routes’. Bij rootsvoorstellin-
gen gaat het om het ‘hoe’ en ‘wat’ in de beelden, bij rootsverlangens zijn het 
de wensen, dromen en fantasieën van migranten. De ‘routes’ besteden aan-
dacht aan de verbindingen tussen de diaspora, waarbij een ge(re)creëerde 
transwerkelijkheid ontstaat met interlokale en multilokale voorstellingen die 
de betrokkenheden en identificaties inhoud geven. 
 
In deze studie is onderscheid gemaakt tussen betrokkenheden en identifica-
ties met diaspora. De betrokkenheden met diaspora zijn vooral gericht op de 
                                                 
215 Zie ook de filosofe Baukje Prins (2006). 
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structurele aspecten in de verhalen aan de hand waarvan instituties als ar-
beidsmarkt, school, huwelijk en gezin worden vormgegeven. Onder identifi-
caties met diaspora worden de subjectieve aspecten verstaan en krijgen de 
gevoelsbanden betekenis. Het zijn in andere woorden de banden tussen de 
verteller en haar omgeving, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar functi-
onele, normatieve en emotionele identificaties. Met name bij de jongste gene-
ratie remigrantenvrouwen ontstaat door emotionele identificaties een zoge-
heten ‘geluksdiscours’ na terugkeer in het herkomstland. 
 
Cultuur is altijd in beweging en wordt steeds opnieuw vormgegeven in een 
strijd om betekenisgeving. Sekse neemt in deze processen een centrale rol in, 
derhalve zijn definities van vrouwen en vrouwelijkheid voortdurende arena’s 
waar ‘gevochten’ wordt om vooruitgang, moraal en moderniteit (Appadurai 
1990). Voorts heeft betekenisgeving meestal een politieke dimensie en vormt 
een belangrijke bron voor macht. Macht is niet alleen de beheersing van een 
persoon over een ander, het is vooral productief en draagt in belangrijke 
mate bij aan het construeren van de werkelijkheid (Foucault 1984). Macht 
bepaalt wat ‘normaal’ gevonden wordt, bijzonder of afwijkend. Het vormt 
onze identiteit in onder andere de taal van alledag en bepaalt in belangrijke 
mate wat wij vertellen, hoe wij het vertellen en wat wij verzwijgen (vgl. Ort-
ner 1984). Het gaat echter te ver te stellen dat individuen volledig worden 
gedetermineerd door structuren. Joan Scott stelt terecht dat er ruimte is voor: 
‘a concept of human agency as the attempt .. to construct an identity, a life, a 
set of relationships, a society within certain limits with languages - concep-
tual languages that at once sets boundaries and contains the possibility for 
negotiation, resistance, reinterpretation, the play of metaphoric invention and 
imagination’ (1988: 47).  
Betekenisgeving wordt hierdoor mede in een politiek krachtenveld geplaatst, 
waardoor individuen of groepen die toegang hebben tot instituties of me-
chanismen van betekenisgeving dominante plaatsen kunnen innemen en 
anderen hun mening kunnen opleggen. Op deze wijze worden andere groe-
pen in politieke vertogen buiten de politiek geplaatst en verliezen het recht 
van spreken. Dit zogenaamde vertoog of discours is in de omschrijving van 
Joan Scott: ‘… niet een taal of een tekst maar een historisch, sociaal en insti-
tutioneel specifieke structuur van uitspraken, termen en categorieën en over-
tuigingen’ (1988). In andere woorden, een discours bestaat niet alleen uit 
teksten maar ook uit praktijken, instituties en sociale verhoudingen. Het 
beperkt zich niet tot de wijze waarop mensen over zichzelf en anderen pra-
ten, maar ook hoe de werkelijkheid wordt beschouwd. Het discours produ-
ceert daarmee zelfs ‘waarheden’ die als natuurlijk kunnen worden opgevat. 
 
In dit onderzoek is uitgegaan van Joan Scotts definitie van sekse - door mij 
in deze studie verstaan als gender - als ‘a constitutive element of relationships 
based on perceived differences between the sexes’ en als ‘a primary way of 
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signifying relationships of power’ (1988: 42). Hierbij ligt de nadruk op bete-
kenissen die aan natuurlijke verschillen worden toegekend en sociale verhou-
dingen structureren, waardoor mogelijkheden ontstaan verschillende proces-
sen van betekenisgeving te vervlechten, zoals klasse en etniciteit (zie ook 
Wekker & Lutz 2001; Terborg 2002). Deze definitie roept tevens vragen op 
over de relatie tussen sekse en macht, maar ook over de manier waarop 
‘waarheden’ over sekse worden ge(re)produceerd en tegenstellingen worden 
gepositioneerd. Het tweede deel van Scotts definitie handelt over de aan 
sekse gerelateerde categorieën en symbolen en de bijdragen aan de legitimatie 
van sociale verhoudingen. Betekenissen die deze categorieën inhoud geven 
worden veelal gebruikt in de processen van betekenisgeving, maar hoeven 
niet noodzakelijk betrekking te hebben op concrete mannen en vrouwen. 
Hoewel Scott (1988: 43-4) vier aspecten noemt die van belang zijn voor de 
constructie van sekse, heb ik in deze studie - zoals eerder is uiteengezet - 
gekozen voor een driedeling, bestaande uit symbolische, structurele en sub-
jectieve aspecten. Onder symboliek van sekse worden de symbolische repre-
sentaties en normatieve uitspraken verstaan die hieromtrent in het alledaagse 
leven van de remigrantenvrouwen de ronde doen. Het structurele aspect 
verwijst in belangrijke mate naar de wijze waarop sekse in instituties gecon-
strueerd wordt en waarin tevens sociale relaties worden ingevuld. Het subjec-
tieve aspect gaat over de wijze waarop mensen invulling geven aan de institu-
tionele en symbolische mogelijkheden en beperkingen. Hierbij staat zelfbele-
ving, emotionaliteit en identiteitsvorming centraal. 
 
Analyse van betrokkenheden en identificaties met diaspora verwijst in hoge 
mate naar creolisering.216 Creolisering is het gevolg van de aanwezigheid van 
meerdere bevolkingsgroepen in één samenleving en duidt in het algemeen op 
het ontstaan van een nieuwe ‘cultuur’ uit een combinatie van verschillende 
bronnen (o.a. Oostindie 1998). Voor de Caribische regio geldt dat de ‘cul-
tuur’ is ontstaan door het samenbrengen van meerdere bevolkingsgroepen 
uit bijna alle windstreken. Door de grote verschillen in koloniale politiek van 
de voormalige Europese machthebbers en de samenstelling van de immi-

                                                 
216 Creolisering heeft onder meer de betekenis van het geheel van verschijnselen die zich voordoen bij 
contact van een Europese met een inlandse cultuur. In de sociale wetenschappen heeft dit begrip een 
andere betekenis. Het ontstaan van een wereldomspannend netwerk van veelal ongelijke betrekkingen 
gedurende de afgelopen eeuwen heeft onder meer een sterk verhoogde mobiliteit van mensen tot gevolg 
gehad. Hierdoor zijn op alle mogelijke manieren verschillende culturen met elkaar in contact gekomen. 
Historici en antropologen zijn zich steeds meer gaan verdiepen in de vraag wat de effecten van zulke 
confrontaties en interacties zijn voor de betreffende culturen in een context van ongelijke machtsrelaties. 
Daartoe is een begrippenapparaat ontwikkeld waarvan niet altijd even duidelijk is of iedereen hetzelfde 
ermee bedoelt, zoals assimilatie, integratie, syncretisme, hybridisering. (..) Er zijn echter ook begrippen 
met een typisch niet-westerse achtergrond, waaronder creolisering. In toenemende mate wordt met name 
dit begrip door sociale wetenschappers gebruikt om er de effecten van globaliseringsprocessen mee te 
omschrijven en analyseren. Eén van de aantrekkelijke kanten van creolisering is dat het meer dan andere 
theoretische concepten de aandacht lijkt te richten op ontwikkelingen van ‘onderaf’ en van ‘binnenuit’ 
(Van Stipriaan Luïcius et al. 2001).  
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grantengroepen konden de uitkomsten van de processen van demografische 
en culturele creolisering sterk uiteenlopen. De gemeenschappelijke identiteit 
van de Caribische regio waarbij ‘intertwining diaspora’ eerder regel is dan 
uitzondering, is heterogeniteit. In veel gevallen leidt zo’n situatie tot het be-
nadrukken van de eigen cultuur, alsmede het heruitvinden van een niet-
aanwezige traditionaliteit waarin sekse een rol van belang speelt. Het is Lee 
Drummond (1980) die op grond van zijn onderzoek een theorie formuleerde 
die ik, zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, als uitgangspunt heb genomen om 
de processen van creolisering te analyseren. Centraal hierin staat het cultureel 
continuüm en het bestaan van multi-etnische samenlevingen waarin meerde-
re culturele systemen bestaan, maar die gecreoliseerd zijn en onderdeel zijn 
gaan uitmaken van dat continuüm. Deze theorie vormt een reactie op de 
theorieën die uitgaan van plurale samenlevingen waarin etnisch en cultureel 
gescheiden segmenten naast elkaar kunnen bestaan. Drummond meent dat 
binnen een samenleving verschillen in religie, gedrag en uiterlijke kenmerken 
kunnen bestaan, maar dat dat nog niet wijst op segmentatie. Als gevolg van 
de multi-etnische samenleving hebben mensen kennis van meerdere culturele 
systemen en combineren hieruit elementen (1980: 352-3). Eén van de gevol-
gen van deze veelal selectieve combinatie(s) is het bestaan van de paradoxale 
situatie waarin gecreoliseerde cultuur leidt tot een sterke benadrukking van 
etnisch zuivere categorieën. Er wordt in andere woorden een overzichtelijk 
wereld gecreëerd waarin alle mensen vanzelfsprekend deel uitmaken van een 
homogene ‘cultuur’. De fysieke en culturele vermenging wordt daarbij niet 
langer benadrukt of geproblematiseerd in de manier waarop over etniciteit 
wordt gesproken. Er ontstaat een alledaags discours dat geen twijfel laat over 
de scherp afgebakende grenzen voor mensen die behoren tot de groep Afro-
Surinamers, ondanks de interetnische vermenging en de diversiteit binnen de 
groep. Drummond (ibid.) wijst daarmee op de consequentie van het dubbel-
zijdige contact: creolisering leidt enerzijds tot verscherping van etnische 
grenzen en anderzijds tot het veronachtzamen van een toenemende ver-
scheidenheid binnen de etnische groep. Ook in deze studie naar betrokken-
heden en identificaties met diaspora alsmede invullingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid bestaan nauwe banden tussen constructies van 
etnische groepen, culturele identiteiten en een toenemende verscheidenheid 
binnen generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen als gevolg van deel-
name aan meerdere multi-etnische diaspora. 
 
In deze studie is het verzamelen van levensverhalen de voornaamste metho-
de van onderzoek geweest. Het levensverhaal is bij uitstek een vertelling over 
het eigen verleden dat in het heden wordt geconstrueerd. Het is in andere 
woorden een vertelde (re)constructie met sporen uit heden en verleden. De 
vertelling toont de mogelijkheden van de verteller, welke waarden en praktij-
ken domineerden en op welke veranderingen zij heeft gereageerd. Belangrijk 
is dat vertellingen geen objectieve reflecties zijn van heden en verleden, maar 
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een selectie van voorstellingen die op een bepaalde wijze wordt gepresen-
teerd. In het levensverhaal wordt een identiteit geconstrueerd (Giddens 
1991), ondermeer door het telkens opnieuw vertellen van de eigen biografie. 
Iedere poging leidt tot nieuwe vormgeving, terwijl er evenmin sprake kan 
zijn van algehele fictie. De biografische elementen worden telkens op zeer 
uiteenlopende wijzen aan de toehoorders verteld, hoewel bepaalde gegevens 
overeenkomen moeten komen met de werkelijkheid. De Koning (1998) 
meent dat het voornaamste verschil is tussen een levensverhaal en de con-
structie van een identiteit dat de laatste bij uitstek gereserveerd wordt voor 
eigen gebruik en niet wordt geconstrueerd in de interactie met anderen. 
Chanfrault-Duchet (1991a; 1991b; 2000) heeft op basis van studie in het 
midden van de jaren zeventig een methode ontwikkeld waarmee de rijkheid 
van het levensverhaal intact wordt gelaten, maar tevens inzicht wordt gege-
ven hoe de narratieve, fictionele en tekstuele dimensies van het levensverhaal 
verwijzen naar socio-symbolische informatie. In deze studies baseert zij zich 
op de (her)overwegingen van de taalwetenschappers Bakhtin (1984) en Zum-
thor (1983) die mondelinge bronnen als teksten zijn gaan beschouwen. Hier-
door kreeg het levensverhaal haar eigen dynamiek en kan worden opgevat als 
een gesloten systeem van betekenisgeving. Zij onderscheidt in levensgeschie-
denissen drie processen, te weten: narrativisatie, fictionalisatie en tekstualisa-
tie. Bij narrativisatie is sprake van een dynamische ordening van feiten en 
ervaringen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met oorzaken en chro-
nologie. Bij fictionalisatie presenteert de verteller zich als een individu in een 
ge(re)construeerde wereld. Bij tekstualisatie wordt het autobiografisch dis-
cours beschouwd als een gesloten systeem van betekenisgeving waarbij de 
gesproken tekst als enig uitgangspunt wordt gebruikt. De niveaus van gender 
worden aangevuld met narratieve dimensies waardoor inzicht wordt verkre-
gen in de betekenissen die gender constitueren in de vertelde werkelijkheid.   
 
De biografische benadering van opgetekende levensverhalen biedt de onder-
zoeker daarmee voldoende mogelijkheden de talige praktijken van de vertel-
ler te beschrijven en de relaties te onderzoeken die het subject onderhoudt 
met de vertelde werkelijkheid, de herinneringen en de sociale en ideologische 
representaties van vrouwelijkheid. Deze benadering is met andere woorden 
een methodologisch instrument waarmee complexe informatie kan worden 
ontrafeld en waarbij moet worden stilgestaan bij noties, theorieën en proces-
sen. Het is belangrijk dat de resultaten van het onderzoek gezocht worden in 
de samenleving(en) waar de verteller deel vanuit maakt, of waar zij in haar 
levensverhaal aan refereert. 
 
In de volgende paragraaf zal het bovenstaande in een breder perspectief 
worden gebracht. Behandeld zal worden hoe de feministische theoretische 
tradities zich verhouden tot het post-structuralisme.  
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10.3 Post-structuralistisch feminisme 

Het is van belang onderscheid aan te brengen tussen het post-structuralisme 
en het post-modernisme, hoewel deze termen veelvuldig door elkaar worden 
gebruikt. Het post-modernisme (o.a. Baudrillard 1988; Lyotard 1984) wordt 
overwegend een filosofische stroming genoemd waar sceptisch over univer-
sele kennis wordt gedacht en gezocht is naar ‘ware’ en ‘werkelijke’ kennis. Er 
werd in andere woorden afstand gedaan van het absolute weten waar het 
spirituele, morele, politieke of ideologische kennis betrof. Als een niche bin-
nen het post-modernisme kan het post-structuralisme niet getypeerd worden 
als een enkele academische discipline, het is geconstitueerd door een veelheid 
aan theoretische posities (o.a. Barthes 1973; Derrida 1982; Foucault 1984; 
Kristeva 1984). Post-structuralisten houden zich bij voorkeur bezig met taal 
en taaluitingen en zien het als de belangrijkste invalshoek voor de constructie 
en inhoud van sociale betekenissen. Weedon (1997) die werken heeft besteed 
aan de conceptualisering van het feministisch post-structuralisme, benadrukt 
taal als een gemeenschappelijke factor in de analyse van macht, sociale bete-
kenissen en de constructie van identiteiten: ‘Language is the place where 
actual and possible forms of social organisation and their likely social and 
political consequences are defined and contested. Yet it is also the place 
where our sense of selves, our subjectivity is constructed…post-structuralism 
theorises subjectivity as a site of disunity and conflict, central to the proc-
esses of political change and to preserving the status quo.’ 
 
Met de gerichtheid op taaluitingen heeft het post-structuralisme ook aan-
dacht voor het fictionaliseringsproces in onderzoek evenals de keuze-
elementen van sprekers en schrijvers. Fictionalisering betekent dat taaluitin-
gen een cruciale rol vervullen bij de (re)creatie van waarnemingen en dat de 
onderzoeker zelf hieraan ook een bijdrage levert. Post-structuralisten menen 
dat pogingen om kennis te generaliseren leiden tot nieuwe vormen van 
tekstualisering en dat de verkregen kennis niet gescheiden kan worden van 
haar structuren en conventies. Bij taal moet - in andere woorden - ook reke-
ning worden gehouden met conventies en conceptualiseringen als ware het 
inscripties in discoursen. In de post-structuralische benadering van de dis-
coursanalyse is zelfreflexiviteit daarmee een terugkerend onderwerp; hierbij 
gaat het om de aandacht aan macht en machtsbronnen en het expliciet aan-
gegeven van ‘wat is geanalyseerd’ en ‘hoe het is geanalyseerd’. Ook kan met 
behulp van deconstructie (Derrida 1976; 1987) belangrijke informatie wor-
den verkregen over taal, waarbij niet het ontcijferen van de ‘ware’ betekenis 
van de tekst het hoogste doel is, maar gezocht zal worden naar pluraliteit, 
multifocaliteit en niet-gefixeerdheid van talige betekenissen. 
Bij het demonstreren van niet-gefixeerdheid van betekenissen wordt overwe-
gend de term ‘discours’ gebruikt. Hoewel verschillende betekenissen van dit 
begrip de ronde doen, worden overwegend twee betekenissen het meest 
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gebruikt. De eerste uitleg is een relatief eenduidige betekenis waarbij het gaat 
om ‘taal boven de zinnen’ of taal op het niveau van tekst (Cameron 2001). 
Discours refereert hier naar de ‘bewegingen van de tekst’ in gesproken of 
geschreven vorm, waarbij in analyse wordt gezocht naar patronen (structu-
ren, organisaties) die groter zijn dan de tekst zelf. Deze uitleg van discours 
overlapt in belangrijke mate de andere conventionele linguïstische beschrij-
vingen zoals ‘taal in gebruik’, wat verwijst naar taal tussen mensen in het 
alledaagse leven. De tweede uitleg van discours wordt gebruikt door feminis-
tes, post-structuralisten en discoursdeskundigen en verwijst naar een sociaal-
ideologische praktijk (Fairclough 1992). In navolging van Foucault (1972) 
wordt discours dan pluraal uitgelegd en verwijst het naar ‘praktijken die zich 
systematisch vormen naar de objecten waarover ze spreken’. Hiermee is 
discours een vorm van kennis of een aantal assumpties, verwachtingen en 
verklaringen die sociale en culturele praktijken kunnen domineren. Het is een 
systematische wijze waarop betekenissen worden uitgelegd door middel van 
inscripties, alsmede het scheppen van machtsrelaties in teksten. Het discours 
wordt daarom wel geassocieerd met ‘discursieve praktijken’: sociale praktij-
ken die geproduceerd worden door of met behulp van discours. Foucault’s 
notie van discours is daarom onweerlegbaar verbonden met concepten van 
macht, niet in negatieve of in repressieve zin, maar het constitueert discursie-
ve en sociale relaties. 
 
Foucault (1980: 98) heeft gezegd:‘[I]ndividuals are always in a position of 
simultaneously undergoing and exercising its power, located as they are with-
in different and competing discourses according to context’. Vanuit het fe-
ministisch post-structuralistische perspectief zijn er overwegend plurale en 
tegenstrijdige discoursen werkzaam die strijden om macht binnen kennisge-
bieden en contexten. Zoals binnen arbeidsorganisaties bijvoorbeeld, waar het 
niet voorstelbaar is dat slechts één enkel discours domineert die ‘alle’ opvat-
tingen over gender kan omvatten. Waarschijnlijker is dat meerdere discour-
sen stereotiepe assumpties van mannelijkheid en vrouwelijkheid construeren 
en meerdere opvattingen over gender verdedigbaar zijn. Daarmee is even-
eens gezegd dat verschillende genderdiscoursen strijd moeten leveren tegen 
geïnstitutionaliseerde of minder geformaliseerde discoursen binnen arbeids-
organisaties, zoals beheersing- of efficiencymodellen. Discoursen opereren in 
andere woorden niet geïsoleerd, maar zijn intertekstueel met elkaar verbon-
den. 
 
In de discoursbenadering vertonen feministische post-structuralisten veel 
overeenkomsten met het sociaal-constructivistische feminisme. Beide bena-
deringen onderzoeken gender als een essentieel en fundamenteel deel van het 
individu, en beiden gaan ervan uit dat taal een cultureel geconstrueerd ‘sys-
teem van betekenissen’ is (Crawford 1995). Verder suggereren beide dat 
identiteiten performatief zijn door taal (Butler 1990b; Cameron 1997) en 
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erkennen dat taal in potentie de mogelijkheid heeft veranderingen te bewerk-
stelligen. Maar waar sociaal constructivisten beweren dat individuen taal 
produceren door middel van sociale transactie, beweren post-structuralisten 
dat taal altijd discursief wordt geproduceerd. Daarmee produceren sprekers 
steevast fluctuerende betekenissen in relatie tot hun (machts)positie en ver-
schillende discoursen. 
 
In het discoursdebat van de jaren negentig is veel aandacht voor de feminis-
tisch post-structuralistische benadering, waarin nagegaan wordt hoe sprekers 
met hun identiteit(en) onderhandelen en relaties heroverwegen afhankelijk 
van het meervoudige zelf. Deze benadering gaat er in het debat vanuit dat 
vrouwen altijd meervoudige subjectposities innemen en dat het te ver gaat 
vrouwen te reduceren tot uitsluitend slachtoffers van onderdrukking (Jones 
1993). In een meerderheid van de gevallen nemen vrouwen gelijktijdig mach-
tige en machteloze posities in. Tevens bestaat de overtuiging dat dominante 
discoursen subjectposities van vrouwen hebben beïnvloed en dat vrouwen 
op historische momenten meer in machteloze posities hebben verkeerd dan 
mannen (Eckert & McConnel-Ginet 1992). De vraag is nu of het feminis-
tisch post-structuralistische perspectief alleen gebruikt wordt om na te gaan 
hoe macht tussen verschillende individuen wisselt en wijzigt, of ook gebruikt 
kan worden voor het openen van ‘ruimten’ voor vrouwen wiens stem is ge-
marginaliseerd of niet gehoord. Hierin kan deze benadering een rol van be-
lang spelen in kleinschalig kwalitatief onderzoek, waarbij inzicht wordt ver-
kregen hoe de wederzijdse rol tussen gemeenschap en vrouwen kan leiden 
tot transformatieve actie. 
 
Eckert & McConnel-Ginet (2003) refereren in hun studie aan een aantal 
discoursen van gender om duidelijk te maken dat verschillende ideeën 
hieromtrent werkzaam kunnen zijn in een segment of segmenten van de 
samenleving. Ook Mills (2002) maakt duidelijk dat er geen uniforme praktij-
ken bestaan die vrouwenonderdrukking bewerkstelligen. Deze auteur wijst er 
tevens op dat ‘feministische analyse beter gericht kan zijn op meerdere dis-
coursen dan op een enkel discours’ vanwege de vrouwelijke subjectiviteit en 
de vele discursieve en institutionele structuren die vrouwen onderdrukken en 
waar vrouwen in reactie op anticiperen of zich tegen verzetten (Mills 1997: 
94). Volgens deze auteurs heeft discoursanalyse overtuigend laten zien in 
welke mate een discours gendered kan zijn, en een veelheid van studies heeft 
er eveneens toe bijgedragen dat gender in zowel essentialistische als reducti-
onistische zin is toegenomen (Edley 2001). 
 
In deze paragraaf is de verwevenheid van het gedachtengoed van feministi-
sche modernisten en feministische post-structuralisten aan de orde geweest 
en aandacht gegeven aan de gelaagdheid, transferentie en dynamiek van gen-
der. In de komende paragraaf zullen de onderzoeksbevindingen worden 
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geanalyseerd en de invloed van culturele transferentie op de vertelde werke-
lijkheden worden belicht.   

10.4 Getransfereerde werkelijkheden 

Omdat in deze studie generaties remigrantenvrouwen ‘thuis’ zijn in tenmin-
ste twee diaspora nemen zij kennis van meerdere culturele systemen, die 
veelal in de vorm van associaties in de vertelde werkelijkheden voorkomen. 
Hierbij is sprake van culturele transferentie dat verwijst naar het verplaatsen 
van culturele waarden en praktijken uit meerdere diaspora voor specifieke 
doeleinden in de vertelde werkelijkheden van de remigrantenvrouwen. Het 
komt tot stand doordat de fictie van de narratieve identiteit vervlochten 
wordt met de ‘routes’ van de verteller. Begonnen zal worden met schemati-
sche weergaven van culturele transferentie bij verschillende remigranten-
vrouwen, aansluitend zullen deze worden toegelicht. 
 
Culturele transferentie bij eerste generatie remigrantenvrouwen (schema 1) 
 

Eerste generatie Afro-Surinaamse 

remigrantenvrouwen 

 

Roots Routes 

   

Symbolisch niveau                                 

 

 

 

Moederschap door bescherming en 

nabijheid, christelijke waarden        

 

Zorgen als professionele kwaliteit 

                    A   

Structureel niveau                                   

 

 

 (Re)productie gezinsvoorstelling en 

opvoedingsidealen 

 

Botsing huwelijk- en gezinsopvattin-

gen 

Subjectief niveau                                    

 

 

                                     C  

Naastenliefde, volgzaamheid, weinig 

beslisruimte 

                              B 

Verwijdering, vervreemding 

                                    

 

Pijl A: Verbindt zorgen als professionele kwaliteit aan naastenliefde als overlevingsstrategie     

Pijl B: Verbindt vervreemding in de vestigingsdiaspora aan christelijke waarden in de gezinsvoorstelling 

Pijl C: Verbindt naastenliefde aan christelijke waarden 

 
In de levensverhalen van de eerste generatie Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen komt fictionalisering van de narratieve identiteit tot uitdrukking in 
nabijheid en in christelijke waarden. In de vertellingen krijgt nabijheid bete-
kenis doordat de meeste vertellers de publieke sfeer van de vestigingsdiaspo-
ra nagenoeg buitensluiten en gericht blijven op de privésfeer. Nabijheid be-
paalt in belangrijke mate het moederschap en houdt de vrouwen in de buurt 
van de kinderen. Dit geldt in enkel geval zelfs tot na de dood; een verteller 
kiest bewust haar laatste rustplaats in de nabijheid van haar kinderen. De 
wijze waarop de vrouwen nabijheid vormgeven, verwijst naar een belangrijke 
overeenkomst met het spellied Gwa Bakadam, waarin moeder kip haar 
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kroost beschermt tegen gevaar. Deze zogenaamde collectieve herinnering 
draagt bij aan normatieve identificaties met Afro-Surinaamse vrouwelijkheid, 
zoals de zelfredzaamheid die ‘meerdere’ moeders - en soms grootmoeders en 
tantes - overbrengen op hun dochters. De christelijke waarden spelen een 
belangrijke rol in het leven van de vrouwen en komen onder andere tot ui-
ting in de rol van echtgenote. De vrouwen hebben ‘dienen en offers brengen’ 
hoog in het vaandel en zijn volgzaam ten opzichte van hun echtgenoot. Niet 
zelden wordt deze als priester van het gezin voorgesteld. De christelijke 
waarden krijgen in de vertellingen inhoud door het moederschap gepaard te 
laten gaan met ‘offerschap’. In hun laatste levensfase vertaalt zich dit in zorg 
voor de hulpbehoevende ander, onder andere door lidmaatschap van een 
liefdadigheidinstelling of kerkgenootschap. Bij de vrouwen bestaat ruime 
aandacht voor het (re)produceren van de genoemde gezinsvoorstelling, 
waarbij botsingen kunnen optreden met de buitenwereld die uiteindelijk 
leiden tot onbegrip en gevoelens van vervreemding. 
Er is sprake van culturele transferentie bij deze remigrantenvrouwen omdat 
de publieke sfeer van de vestigingsdiaspora overwegend wordt afgesloten 
van de privésfeer. Hiermee creëren deze vrouwen een herkomstdiaspora in 
de vestigingsdiaspora. De vrouwen ‘overleven’ hun migratietijd door de Af-
ro-Surinaamse gezinsvoorstelling(en) en opvoedingsidealen te (re)produceren 
en hun christelijke waarden te benadrukken. Deze voorstellingen en waarden 
komen enerzijds tot uitdrukking in de wijze waarop het moederschap wordt 
vormgegeven in de vertelde werkelijkheid, anderzijds wordt de vestigingsdia-
spora voorgesteld als een ‘vreemde wereld’ waarin andere praktijken gelden. 
‘Overleven’ in de vestigingsdiaspora met behulp van transferentie gebeurt 
door invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid te verbinden aan gede-
territorialiseerde betekenissen. Hierbij wordt culturele transferentie op het 
symbolische routeniveau verbonden aan het subjectieve rootsniveau (pijl C). 
Een ander voorbeeld van culturele transferentie is wanneer een partner van 
een verteller opmerkt dat vervreemding van de eigen kinderen onvermijdelijk 
is in de vestigingsdiaspora. Hierbij wordt gerefereerd aan de onmogelijkheid 
de publieke sfeer van de privésfeer te scheiden. Willen de ouders hun kinde-
ren naar hun eigen inzichten grootbrengen, dan is terugkeer noodzakelijk. 
Culturele transferentie wordt hier op het structurele rootsniveau verbonden 
aan het subjectieve routeniveau (zie pijl B). Eenzelfde transferentie geldt 
wanneer een verteller door Amsterdamse studenten voor kerkhypocriet of 
Bijbelfreak wordt uitgemaakt, wanneer zij het belang van christelijke waarden 
in haar gezins- en huwelijksleven tracht duidelijk te maken (pijl B). Een vier-
de vorm van transferentie binnen de rootsvoorstelling(en) van deze vrouwen 
is wanneer zij in de laatste levensfase nabij hun kinderen blijven - waarachter 
een collectieve zorgvoorstelling schuilging -, maar als gevolg van christelijke 
naastenliefde zich ook gaan bezighouden met de hulpbehoevende ander. 
Hierbij worden christelijke waarden verbonden aan naastenliefde, waarmee 



[- 322 -] 
 

het symbolische rootsniveau wordt verbonden aan het subjectief rootsniveau 
(pijl A).         
Dit deel van de studie maakt duidelijk hoe culturele transferentie voor de 
eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen vooral tot doel heeft 
het publieke domein van de vestigingsdiaspora te scheiden van het privédo-
mein, en de Afro-Surinaamse rootsvoorstellingen over gezin en opvoeden te 
continueren. Culturele transferentie biedt deze vrouwen mogelijkheden de 
privésfeer een ‘culturele haven’ te laten zijn, waarbinnen invullingen van 
Afro-Surinaamse vrouwelijkheid uit de herkomstdiaspora kunnen worden 
gecontinueerd. De terugkeermotieven van deze vrouwen moeten overwe-
gend worden gezocht in de wijze waarop het Afro-Surinaamse moederschap 
wordt ingevuld met nabijheid, zorg en bescherming. 
 
Culturele transferentie bij tweede generatie remigrantenvrouwen (schema 2) 
   

Tweede generatie Afro- 

Surinaamse remigrantenvrouwen 

 

Roots Routes 

   

Symbolisch niveau                                      

 

 

 

Familiesolidariteit        A 

 

Acceptatie ‘buitenvrouw’ 

Structureel niveau                                       

 

 

Familiebanden, sociaal onderne-

merschap,                   B 

echtscheiding, carrière  

 

 

Saramaccaanse-Surinaamse opvoe-

ding 

 

Subjectief niveau                                             

 

                                C 

Eigen beslisruimte, afstand tot 

echtgenoot en kinderen, eigen 

levensverwachtingen 

 

Persoonlijke strategieën 

 

Pijl A: Verbindt familiesolidariteit met persoonlijke strategieën (strategie van de armenaar) 

Pijl B: Verbindt acceptatie van een buitenvrouw met familiebanden   

Pijl C: Verbindt Saramaccaanse-Surinaamse opvoeding met afstand tot echtgenoot 

 

In de levensverhalen van de tweede generatie remigrantenvrouwen komt de 
narratieve identiteit vooral tot uitdrukking in de wijze waarop familiesolidari-
teit haar vorm(en) behoudt. In deze solidariteit herkennen we onder meer de 
intenties waarmee de vrouwen zich in de vestigingsdiaspora handhaven. Uit 
de verhalen van deze remigrantenvrouwen wordt duidelijk hoe de banden 
met de familie worden aangehaald, onder andere door het voor te stellen als 
een grootfamilie. Ook de wijze waarop de vrouwen hun gezin erbij betrekken 
geeft het belang ervan aan. De banden worden bovendien onderstreept door 
remittances, waarmee eveneens collectieve en termijndoelen niet uit het oog 
worden verloren. Bij een collectief doel kan worden gedacht aan de eenheid 
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die de vrouw ervaart met haar familie, bij een termijndoel kan worden ge-
dacht aan de plaats die de vrouw na terugkeer zal innemen. Verder komt de 
verwantschap met de familie tot uitdrukking in de redenen van terugkeer, 
zoals de verzorging van familieleden. Hoewel ik geen aanleiding heb gezien 
familiesolidariteit op te vatten als collectieve herinnering, is er wel sprake van 
een gangbare verzorgingspraktijk die omringd is met normatieve identifica-
ties van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Verder spelen christelijke waarden 
een minder prominente rol dan bij de oudste generatie remigrantenvrouwen. 
Hoewel veel vrouwen van de tweede generatie zich christen noemen, nemen 
zij toch afstand van de religieuze huwelijksbelofte. Hiermee wordt afscheid 
genomen van de ‘traditionele’ christelijke huwelijksvoorstelling en in toene-
mende mate gekozen voor de familievoorstelling. In veel gevallen zijn de 
kinderen dan al volwassen. Meerdere vrouwen zetten zich in voor het be-
strijden van misstanden in de herkomstsamenleving, meestal als gevolg van 
hun werkervaringen in de vestigingsdiaspora. Zij benutten meer de eigen 
beslisruimte dan de voorgaande generatie en zoeken naar nieuwe invullingen 
van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. Een treffend voorbeeld hiervan is dat 
deze vrouwen aanvankelijk kiezen voor een traditioneel vrouwenberoep, 
maar na migratie zich meestal specialiseren.              
Culturele transferentie treffen wij bij deze generatie vrouwen vooral aan 
wanneer de vestigingsdiaspora wordt gebruikt om familiebanden of identifi-
caties met de herkomstdiaspora te onderstrepen. Deze banden kunnen zowel 
een collectief als individueel karakter hebben. Zo zagen wij hoe een remi-
grantenvrouw de armenaarsstrategie217 ontwikkelde waarmee zij de collectie-
ve een lange termijndoelstellingen wist te realiseren (zie pijl A). Een tweede 
vrouw gaf haar identificatie met de Saramaccaanse gemeenschap vorm door 
haar ‘jongens’ in de opvoedingssfeer vertrouwd te maken met Saramaccaanse 
initiatierituelen in Nederland, wat uiteindelijk leidde tot meer afstand van 
haar echtgenoot (zie pijl C).  
In tegenstelling tot de ‘vreemde buitenwereld’ waarvan sprake was bij de 
eerste generatie, gebruiken deze vrouwen de vestigingsdiaspora om invullin-
gen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid te (re)creëren. Hiervan is onder 
meer sprake wanneer een remigrantenvrouw over haar echtgenoot vertelt dat 
hij de ‘kat in het donker knijpt’ (zie pijl B). Dit verwijst naar de Surinaamse 
‘buitenvrouw’, maar stelt de remigrantenvrouw wel in staat haar collectieve 
doelen te realiseren. Een ander voorbeeld toont de wederkerigheid van cultu-
rele transferentie aan. Een remigrantenvrouw studeert in Nederland ortho-
pedagogiek en keert terug nadat haar moeder ernstig ziek geworden is. Haar 
kennis en inzichten van leerprestatievraagstukken doen haar inzien dat over 
dit onderwerp in Suriname weinig bekend is. Zij besluit een eigen praktijk te 
starten om daarmee zowel scholen als kinderen in Suriname te helpen. 

                                                 
217 Deze strategie houdt onder meer in dat remigrantenvrouwen in de vestigingsdiaspora een sober leven 
leiden, waardoor de familiebanden door middel van remittances behouden blijven. 
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Dit deel van de studie beschrijft hoe culturele transferentie voor de tweede 
generatie vrouwen vooral betekent dat de vestigingsdiaspora wordt gebruikt 
als identificatieplatform in combinatie met Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. 
De vrouwen geven familiesolidariteit vorm door de vestigingsdiaspora daar-
bij nadrukkelijk te betrekken. Deze wordt gebruikt voor handhaving van 
collectieve culturele voorstellingen, voorts is het een toneel waar (re)creaties 
plaatsvinden en identificaties worden overgebracht. Ten slotte is de vesti-
gingsdiaspora gebruikt voor kennisverwerving om achterstanden in de her-
komstdiaspora in te lopen. In andere woorden, de vestigingsdiaspora die 
voor de eerste generatie Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen nog een 
‘vreemde wereld’ was, wordt voor de tweede generatie een ‘toneel’ waar het 
realiseren van eigen doelen en verlangens in combinatie met (nieuwe) invul-
lingen van vrouwelijkheid plaatsvinden. 
 
Culturele transferentie bij derde generatie remigrantenvrouwen (schema 3) 
 
Derde generatie Afro- 

Surinaamse remigrantenvrouwen 

 

Roots Routes 

   

Symbolisch niveau                                     

 

 

 

Eigen plek, formule-denken, 

kwaliteit van leven 

                                           B       

 

Eigen opvattingen over onderne-

merschap, muziek, arbeidsmenta-

liteit 

Structureel niveau                                      

 

 

Moederschap, gezinsvorming  

 

                                 A 

Reële ruimte, botsingen met 

publieke sfeer   

Subjectief niveau                                        

 

 

                        C 

Individuele vrijheid, persoonlijke 

drijfveren, eigen verlangens 

 

Buitenstaander, isolement, 

verdwaaldheid 

 

Pijl A: Verbindt de reële ruimte met isolement  

Pijl B: Verbindt een eigen plek met de positie van buitenstaander 

Pijl C: Verbindt arbeidsmentaliteit met individuele vrijheid 

 
In de levensverhalen van de derde generatie Afro-Surinaamse remigranten-
vrouwen komt de fictie van de narratieve identiteit tot uitdrukking in de 
wijze waarop de vrouwen streven naar een ‘eigen’ plek. Kenmerkend voor 
deze generatie is de jonge leeftijd waarmee ze naar Nederland vertrokken, 
samen met hun relatief korte verblijfsduur. Vooral het doel en de duur van 
migratie bepalen het gedrag van de vrouwen in de publieke sfeer van de ves-
tigingsdiaspora. In de verhalen van deze remigrantenvrouwen valt op hoe 
vertellers overwegend in verschillende huishoudens zijn opgevoed; we tref-
fen zowel nucleaire als eenoudergezinnen aan, ook wordt deze taak wel 
overgenomen door de grootouders. De kinderen hebben vaste taken in het 
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huishouden en van hen wordt verwacht dat ze goede schoolprestaties leve-
ren. In dit opzicht verschillen de algemene opvoedingsidealen weinig met die 
van de voorgaande generaties. In het algemeen geldt voor deze generatie dat 
het migranten zijn uit middenklasse gezinnen, waarvan de ouders een onder-
neming hebben of een middenkader functie. In een enkel geval heeft een 
vader of moeder in het ‘buitenland’ gestudeerd. De banden die de vertellers 
met de herkomstdiaspora hebben is groot; in bijna alle gevallen vertrekken 
de vertellers naar het ‘buitenland’ terwijl er nog familie in de herkomstdia-
spora woont. Als gevolg van de jonge migratieleeftijd valt op hoe de vertel-
lers zich een plaats moeten bevechten in de vestigingsdiaspora, in veel geval-
len is sprake van een ‘buitenstaanderspositie’ die onder meer te maken heeft 
aanpassingsproblemen. Kenmerkend is verder dat na terugkeer de behoefte 
aan fictieve en reële ruimte in de herkomstdiaspora groot is. Onder fictieve 
ruimte moet worden verstaan de behoefte die de verteller heeft haar eigen 
opvattingen over beroep of werk in te vullen, onder reële ruimte worden de 
fysieke mogelijkheden verstaan. In de meeste gevallen wordt daarom geko-
zen voor een eigen onderneming, een eigen praktijk, een eigen bureau of een 
zelfstandige functie.  
In de verhalen van deze vrouwen vallen de botsingen op die plaatshebben 
met de publieke sfeer van beide diaspora. Waar het in de vestigingsdiaspora 
overwegend te herleiden is tot onjuiste verwachtingen of interpretatiever-
schillen, zien we opvallend genoeg dat in verschillende gevallen deze positie 
na terugkeer in de herkomstdiaspora zich herhaalt. 
Van deze generatievrouwen valt op hoezeer ze in de herkomstdiaspora een 
eigen plek opeisen, voornamelijk wanneer zich moeilijkheden voordoen met 
het zogenaamde formule-denken. De vrouwen hebben veelal specialistische 
opleidingen gevolgd en andere denkbeelden opgedaan, die zich niet altijd 
even gemakkelijk tot de gangbare praktijken van de Surinaamse samenleving 
verhouden. Hieruit volgt in de meeste gevallen de behoefte aan reële en fic-
tieve ruimte(n) in een commerciële setting. Opvallend aan deze groep vrou-
wen is tenslotte hun grote behoefte aan de combinatie van moederschap en 
ondernemerschap, waarbij ten aanzien van het moederschap herkenbare 
‘traditionele’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid bestaan.  
Deze vrouwen schenken evenals de eerste generatie remigrantenvrouwen 
veel aandacht aan de kinderen, kiezen bewust voor een centrale rol in de 
opvoeding en willen de kinderen van dichtbij meemaken. Belangrijke ver-
schillen ten opzichte van de voorgaande generaties is het afnemende belang 
van religieuze voorstellingen en christelijke waarden en de combinatie van 
moederschap met commercieel ondernemerschap. De meeste vrouwen van 
deze generatie hebben eigen drijfveren en stellen zich minder onafhankelijk 
op van hun partner dan de tweede generatie vrouwen. 
Culturele transferentie treffen wij bij deze generatie remigrantenvrouwen aan 
wanneer nieuwe waarden en praktijken in relatie worden gebracht met Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid. In tegenstelling tot de voorgaande generaties - 
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die hun jaren in Nederland gebruikten om collectieve voorstellingen van 
opvoeden en gezin te (re)produceren en familiesolidariteit te continueren - 
heeft deze generatie westerse waarden en praktijken geïnternaliseerd, dat 
onder meer heeft geleid tot nieuwe invullingen van Afro-Surinaamse vrouwe-
lijkheid. Een treffend voorbeeld hiervan is hoe een remigrantenvrouw de 
Nederlandse arbeidsmentaliteit zich heeft eigen gemaakt, wat in Suriname 
leidt tot botsingen met haar directeur (zie pijl C). Ook maakt een remigran-
tenvrouw kennis met nieuwe methoden van muziekonderwijs, hetgeen in 
Suriname leidt tot botsingen met bestaande methoden op de muziekschool 
(zie pijl C). Waar de vestigingsdiaspora bij de oudste generatie opgevat werd 
als een ‘vreemde wereld’ en de middengeneratie haar gebruikte om collectie-
ve doelen te realiseren, zagen we de jongste generatie vrouwen westerse 
waarden en praktijken transfereren naar de herkomstdiaspora. Invullingen 
van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid moeten daarom minder worden ge-
zocht in het continueren van voorstellingen, en meer in het transfereren van 
waarden en praktijken in relatie tot persoonlijke drijfveren. Een direct gevolg 
hiervan is de relatieve buitenstaanderspositie die voor vele remigrantenvrou-
wen van deze generatie realiteit is geworden. Aan deze positie gaan botsingen 
met de publieke sfeer vooraf en vormen voor veel vrouwen de aanleiding 
reële en fictieve ruimten te creëren (zie pijl B). Voor de privésfeer geldt dat 
de vrouwen kiezen voor het nucleaire kerngezin, waar met de kinderen wordt 
gediscussieerd en gespeeld. 
Deze studie laat zien dat culturele transferentie voor de derde generatie Afro-
Surinaamse remigrantenvrouwen betekent dat (re)migratie onder meer heeft 
geleid tot vormgeving van geïnternaliseerde waarden en praktijken uit de 
vestigingsdiaspora in de herkomstdiaspora. In tegenstelling tot de voorgaan-
de generatie wordt afstand gedaan van familiesolidariteit en is de ‘traditione-
le’ gezinsvoorstelling opnieuw populair. De vrouwen schenken aandacht aan 
eigen wensen en verlangens en vrouwelijkheid wordt ingevuld door westerse 
waarden te combineren met lokale culturele praktijken. Een voorbeeld hier-
van is de remigrantenvrouw die Afro-Surinaamse melodietjes voor piano 
heeft geboekstaafd en een lesmethode heeft ontwikkeld waarin aandacht 
wordt besteed aan de Afro-Caribische ‘roots’. De vestigingsdiaspora kan 
voor deze vrouwen worden gezien als een ‘culturele inspiratiebron’, met 
(on)mogelijkheden voor hun persoonlijke wensen en verlangens. Een tweede 
inzicht is dat deze studie laat zien hoe de herkomstdiaspora overwegend 
afwerend staat voor andere praktijken, waardoor de remigrantenvrouwen een 
relatieve buitenstaanderspositie innemen en zich in de herkomstsamenleving 
extra moeten bewijzen. Dit leidt in veel gevallen tot een duale relatie met de 
herkomstdiaspora. Op het gebied van moederschap en gezin wordt gekozen 
voor een ‘traditionele’ gezinsvoorstelling met gemeenschappelijke activitei-
ten. Op het gebied van ondernemerschap wordt gekozen voor een westerse 
aanpak, ten aanzien van ‘lokale formules’ zoeken deze remigrantenvrouwen 
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naar persoonlijke mogelijkheden. Dit leidt in de regel tot spanningen met de 
publieke sfeer en een relatief geïsoleerde positie (zie pijl A). 

10.5 Transculturele werkelijkheden 

Deze studie heeft laten zien dat inzicht in de processen van ‘roots’ en ‘routes’ 
bijdraagt aan de kennis hoe individuele en collectieve invullingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid verbondenheden en identificaties met diaspora’s 
vormgeven. Hoewel de verbondenheden van de eerste generatie remigran-
tenvrouwen in functionele, normatieve en emotionele zin het minst tot de 
verbeelding sprak, zagen wij de tweede generatie remigrantenvrouwen de 
vestigingsdiaspora vooral in functionele zin gebruiken voor het continueren 
van familiesolidariteit. De derde generatie remigrantenvrouwen liet zich 
overwegend inspireren door de vestigingsdiaspora en internaliseerde waarden 
en praktijken die in samenhang werden gebracht met nieuwe invullingen van 
Afro-Surinaamse vrouwelijkheid. In andere woorden, aan de hand van de 
processen van ‘roots’ en ‘routes’ is inzicht verkregen in de gelaagdheid en 
dynamiek van gender. Transferentie geeft inzicht in de invloed van collectie-
ve en individuele invullingen op Afro-Surinaamse vrouwelijkheid in verschil-
lende diaspora. Zo hebben wij gezien dat tweede generatie remigranten-
vrouwen gerichter zijn op het realiseren van eigen verlangens, maar zich 
tevens aangetrokken voelen tot familiesolidariteit. 
In deze studie is voorts aandacht besteed aan de keerzijde van transferentie 
bij drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Hierbij moet wor-
den gedacht aan de dubbelzijdige effecten van het internaliseren van waarden 
en praktijken uit meerdere diaspora en de relatieve buitenstaanderspositie die 
dit oplevert. Veranderingen van invullingen van vrouwelijkheid - die door 
leven in de vestigingsdiaspora is ontstaan - leveren na terugkeer in de her-
komstdiaspora veel problemen op, waardoor remigrantenvrouwen ‘buiten-
landers’ dreigen te worden in het land van herkomst. In andere woorden, het 
proces van culturele transferentie geeft inzicht in de creatie van transculturele 
werkelijkheden als belangrijk aspect van nieuwe invullingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid. Hierbij speelt de-territorialisatie van betekenissen 
van vrouwelijkheid een belangrijke rol spelen. Wellicht verklaart dit ten dele 
waarom Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen van de derde generatie bot-
singen ervaren met de publieke sfeer van de herkomstdiaspora en een sterke 
behoefte aan eigenheid houden. 
 
Deze studie heeft laten zien dat inzicht in de processen van ‘roots’ en ‘routes’ 
bijdragen leveren aan de wijze waarop collectieve voorstellingen van Afro-
Surinaamse vrouwelijkheid het gedrag van remigrantenvrouwen in beide 
diaspora bepalen. De ‘traditionele’ rootsverlangens en -verwachtingen in 
relatie tot ‘nieuwe’ invullingen van Afro-Surinaamse vrouwelijkheid geven 
inzicht in de spanningen welke in meerdere diaspora worden ervaren, en hoe 
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verschillend (re)migrantenvrouwen zich hierin bewegen. Met culturele trans-
ferentie wordt aandacht besteed aan de invloed van ‘routes’ op de verwach-
tingen en verlangens van remigrantenvrouwen en voor welke specifieke 
doeleinden ze op meerdere thuisplaatsen worden gebruikt. In tegenstelling 
tot de meer recentere migratieliteratuur (o.a. Kerkhof 2000) - waarin vooral 
aandacht is voor gemeenschapsvorming in de landen van vestiging en her-
komst van (re)migranten - wordt in deze studie duidelijk hoe dynamisch en 
complex het leven in meerdere diaspora is en invloed heeft op de invullingen 
van vrouwelijkheid. Anders gezegd, deze studie voegt inzichten toe aan de 
bestaande migratieliteratuur, vooral door de aandacht die ‘roots’ en ‘routes’ 
hebben op invullingen van vrouwelijkheid en het inzicht in de dubbelzijdige 
gendereffecten van (re)migratie. 
 
Het transferentiemodel laat - in andere woorden - de beperkingen zien van 
de bestaande benaderingen. Uitgaande van Scott’s driedeling van gender en 
het onderscheid naar ‘roots’ en ‘routes’ maakt het mogelijk differentiaties in 
hybridisering van cultuur te analyseren in relatie tot invullingen van vrouwe-
lijkheid. Dit model biedt mogelijkheden samenstellingen van invullingen van 
vrouwelijkheid te analyseren door de verbondenheden met verschillende 
diaspora na te gaan. Het model kan antwoord geven welke dominante voor-
stellingen van vrouwelijkheid worden geaccultureerd, welke voorstellingen 
transcultureel worden ge(re)creëerd en welke worden ‘afgezworen’. Hiermee 
wordt inzicht verkregen in de verhoudingen tussen invullingen van vrouwe-
lijkheid en transculturele werkelijkheden - die in de alledaagse werkelijkheid 
‘eigen ruimten’ zullen opeisen. 
Dynamiek en differentiatie van hybridisering van cultuur kunnen met dit 
model vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht, waarbij de 
invloed van thuisplaatsen in relatie gebracht kan worden met vormen van het 
vrouw-zijn. Zo kan bijvoorbeeld inzicht worden verkregen welke invullingen 
van vrouwelijkheid uit de herkomstdiaspora door bepaalde groepen migran-
ten naar de vestigingsdiaspora worden getransfereerd. Dit model biedt in 
andere woorden mogelijkheden inzicht te krijgen in transferentiewijzen van 
bepaalde groepen migranten. 
De invloed van meerdere diaspora op de invullingen van vrouwelijkheid kan 
met dit model gedifferentieerd worden geanalyseerd, waarbij ook de ver-
schuivingen binnen en tussen generaties kunnen worden beschreven. Hier-
door wordt inzicht verkregen in transferentiedynamiek binnen generaties 
migranten, wat inzichten kan opleveren over de legitimaties van transculture-
le werkelijkheden en hun (re)creatie-differentiaties. 


