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Bijlage I 
 
Beroep     Leeftijd   Geb. plaats   Opleiding   Burgerlijke staat    Remigratiesoort       R.Jaar*     R. Duur** 
 
Leidingg. 54 jr Parbo middel      gescheiden/kind meermalig    1996 (7) 21 
Verlosk.        44 jr Parbo hoger         gescheiden/kind     meermalig    1995 (8)  8 
Onderwij.     81 jr Parbo hoger***    weduwe/kind         meermalig    1998 (5) 19 
Muziekped. 33 jr Parbo hoger         gehuwd                 eenmalig      1997 (6)  7  
Cheffin 67 jr Parbo middel weduwe/kind  eenmalig      1998 (5) 30 
 
Ondernm.     48 jr      Parbo hoger          ongehuwd/kind     eenmalig      1996 (7)  21 
Medew.         54 jr      Parbo middel  gehuwd/kind         meermalig    1997 (6)     18 
Hfd. Opl.      68 jr      Comm.  hoger  ongehuwd              meermalig    1997 (6)     36 
Vertaalstr.     45 jr      Parbo hoger  ongehuwd               eenmalig      2000 (3) 7  
Bej. Verzorg. 64 jr      Parbo lager  ongehuwd/kind      eenmalig 2002 (1) 30 
 
Pedagg.         47 jr     Parbo hoger ongehuwd/kind      eenmalig      1996 (7) 22 
Ondernm.     33 jr     Ned**** middel      gehuwd/kind         meermalig 1997 (6) 11 
Adm. med.   36 jr     Parbo middel      gehuwd/kind          eenmalig      1995 (8) 31 
Onderwij.     75 jr    Parbo         hoger***   weduwe/kind         meermalig    1997 (6) 27 
Informatri.   54 jr    Moengo     middel gehuwd/kind          eenmalig      1998 (5) 18 
 
Orthopeda.  55 jr Parbo hoger         gescheiden/kind eenmalig   2003 (-) 35  
Pedagg.         48 jr   Parbo hoger         gescheiden/kind   meermalig 1996 (7)    24  
Docent          65 jr   Parbo         hoger        weduwe/kind        eenmalig     1972 (7)     7  
Gezinsvgd.  52 jr  Curçao****hoger         ongehuwd/kind    eenmalig     1996 (7) 19  
Hfd. Opl.     51 jr  Parbo  hoger        gehuwd/kind        meermalig  1998 (5)  25  
 
Ondernm. 56 jr Curçao****middel gescheiden/kind eenmalig     1998 (5) 29  
Fin. medew. 48 jr Parbo middel gehuwd/kind eenmalig     1994 (9) 18 
 
 
*   Onder remigratiejaar wordt het jaar verstaan waarin de ‘laatste remigratie’ 

heeft plaatsgehad. Het getal tussen haakjes vermeldt de periode tussen re-
migratie en de opname van het levensverhaal. 

**  Onder remigratieduur wordt verstaan de ‘definitieve’ periode tussen vertrek 
en terugkomst in Suriname. 

*** De onderwijsakte Kweek-B is ingedeeld als hoger onderwijs. 
**** Deze vertellers zijn geboren in Nederland of de Nederlandse Antillen maar 

in de eerste levensjaren ‘meegekomen’ naar Suriname. 
 
Toelichting 

• De ‘eerste’ remigrant komt in 1972 terug naar Suriname, de ‘laatste’ in 
2003. De remigratieperiode van dit onderzoek behelst daarmee 31 jaar. Het 
grootste deel van de vertellers remigreert in de tweede helft van de jaren 
negentig, een kleiner deel in de eerste helft van de jaren negentig van de vo-
rige eeuw. Eén verteller is geremigreerd in 1972 en een in 2003.  

• De remigratieduur bestrijkt 36 jaar: de ‘langste’ remigrant heeft 36 remigra-
tiejaren, de ‘kortste’ heeft 7 remigratiejaren. Het grootste deel van de remi-
granten verblijft tussen de achttien en drieëntwintig jaar in Nederland, één 
verteller verblijft 7 jaar in Amerika en één jaar in Nederland, één verteller 8 
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jaar in België/Nederland. De meeste remigranten zijn vertrokken tussen 
1972 en 1980. Wanneer de remigratieduur korter is dan tien jaar, is in alle 
gevallen sprake van ‘studieremigratie’ in combinatie met enige jaren werk-
ervaring. De periode tussen remigratie en opname van het levensverhaal is 
in bijna alle gevallen tussen de vijf en de tien jaar.  

• Remigratiesoort: eenmalige remigratie komt voor bij meer dan de helft van 
de vertellers. Omdat een belangrijk deel van de vertellers ook meermalig is 
geremigreerd is onderscheid gemaakt tussen meermalige en eenmalige re-
migratie. Verdere frequentie is niet uitgewerkt.  

• Het grootste deel van de vertellers is geboren in Paramaribo. Tijdens het 
onderzoek is verdere variatie niet uitgewerkt omdat contacten en vervoer 
buiten de stad ontbraken. 

• Tijdens de dataverzameling is gewerkt met drie leeftijdscategorieën: 21-45 
jaar, 46-60 jaar en ouder dan 61 jaar. Het grootste deel van de vertellers is 
in de eerste helft van de vorige eeuw in Paramaribo geboren, doch na 1925. 
Tijdens de dataverzameling bleek het vinden van jonge Afro-Surinaamse 
remigrantenvrouwen (tot 45 jaar) een groot probleem. 

• Tijdens de dataverzameling is gekozen de genoten opleidingen als volgt in 
te delen: lager: lagere school met enige jaren beroepsgericht of algemeen 
voortgezet onderwijs; middelbaar: Selecta, ulo, mulo of mavo met een be-
roepsgerichte opleiding tot en met mbo-niveau; hoger: havo, AMS, HBS, 
kweekschool, atheneum of VWO met een beroepsgerichte opleiding op 
hbo-niveau of universiteit. Wanneer vertellers meerdere opleidingen heb-
ben gevolgd, is de hoogst genoten opleiding genoteerd. Alle vertellers heb-
ben de lagere school afgerond, een verteller heeft daarna enige jaren lager 
beroepsgericht onderwijs gevolgd. 8 vertellers hebben na de middelbare 
school een beroepsgerichte opleiding op mbo-niveau gevolgd. Veruit de 
meerderheid (13) van de vertellers heeft na de middelbare school een hoge-
re beroepsgerichte of universitaire opleiding gevolgd. Opvallend is het aan-
tal hoog opgeleiden in de leeftijdscategorie van 46- 60 jaar.  

• De namen van de beroepen zijn opgegeven door de vertellers. Wanneer de 
vertellers ten tijde van het levensverhaal geen betaalde arbeid (meer) ver-
richten, is gevraagd met welk beroep zij zich het meest identificeerden. 


