
PERSBERICHT première Mijn (Bij)Vrouw 
Amsterdam, 5 september 2016 
 

 ©Jean van Lingen 
 
Mijn (Bij)Vrouw - lang leve polygamie | Theatergroep VIG/Raymi Sambo 
première zaterdag 15 oktober | Bijlmer Parktheater Amsterdam | 20:00 
 
Mijn (Bij)Vrouw - lang leve polygamie van VIG/Raymi Sambo gaat 
zaterdag 15 oktober in première in het Bijlmer Parktheater te 
Amsterdam. Mijn (Bij)Vrouw is een liefdevolle zedenthriller en gaat over 
polygamie in de Caribische samenleving waar het hebben van een 
bijvrouw gebruikelijk is, terwijl er tegelijkertijd een taboe op rust.  
De voorstelling is gebaseerd op een waargebeurd Nederlands (!) verhaal 
waarin een binnenvrouw de baby van de bijvrouw adopteert en breekt 
met het cliché van de passieve binnenvrouw die haar man zijn gang laat 
gaan, ondanks haar verdriet over de situatie. Mijn (Bij)Vrouw gaat in 
universele zin over de vernietigende kracht van liefde en over de uiterste 
consequentie van een teveel aan verlangens en verdriet. 
 
Walter. Dolores. Anne Mae.  
Een traumatisch voorval. Een geheim. Een bijvrouw. Een listig plan. 
Een kind als inzet die de liefde op scherp zet. 
 
Nederland is het enige land ter wereld dat adverteert met ‘second love’. Toch 
vinden wij het hebben van meerdere vrouwen abnormaal en veroordelen 
anderen, zoals Caribische mannen, die naast hun officiële echtgenote nog andere 
vrouwen hebben. Maar is het hebben van een bijvrouw echt zo vreemd? Is de 
bijvrouw in de Cariben wel zonder taboe? En zijn wij wel in staat om met 
meerdere mensen tegelijkertijd een liefdesverhouding te hebben, want is 
monogamie nature of nurture?  
 
Sambo gebruikt voor Mijn (Bij)Vrouw een waargebeurd Nederlands verhaal 
waarin een onvruchtbare vrouw ontdekte dat haar echtgenoot er een tweede 
vrouw erop nahield. De minnares kreeg een kind van hem. De vrouw stelde aan 
haar man en zijn buitenvrouw voor om het kind te adopteren. Zo konden zij en 
haar man het gezinnetje vormen dat ze altijd hadden gewenst.  
 
Tijdens de tournee geven schrijvers Robert Vuijsje, Arthur Japin en Christine 
Otten inleidingen naar aanleiding van de thematiek van Mijn (Bij)Vrouw. Vuijsje 
belicht de culturele verschillen tussen de Nederlandse en Caribische kijk op 
polygamie, Japin leest voor uit zijn boek De man van je leven en Otten vertelt 
over monogamie. 



regie Raymi Sambo | script Esther Duysker | spel Raymi Sambo, Ritzah 
Statia, Sabrina van Halderen | dramaturgie Gerardjan Rijnders | 
choreografie Carolien Canters | vormgeving Allard Derksen | soundscape 
Davy Maengkom | lichtontwerp Martijn Steman | styling Jantine Kraaijeveld  
 
Mijn (Bij)Vrouw wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten en Lira Fonds, met dank aan IZI 
Solutions 
 
achtergrond 
Sambo’s fascinatie voor het thema van de bijvrouw voert terug op zijn eigen 
familiegeschiedenis. Sambo’s zus was bijvrouw. Zij is enkele jaren geleden 
overleden. Hoewel er uit schaamte nooit openlijk over de buitenechtelijke relatie 
kon worden gesproken, is de minnaar van Sambo’s zus tot op de dag van 
vandaag een geaccepteerd lid van de familie. 
Om meer inzicht te krijgen in het fenomeen, is Sambo gaan praten met een 
aantal Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse binnenvrouwen. Zij zitten 
meestal ongewenst in een driehoeksrelatie maar accepteren vaak het gedrag van 
hun man. Ze blijven bij hem, ondanks hun verdriet over de situatie. Soms uit 
liefde, soms vanwege economische motieven. Sambo wil deze frustratie van de 
binnenvrouw zichtbaar maken. Niet zozeer om van haar een heldin te maken, 
maar wel om uitdrukking te geven aan haar lijden.  
 
Op 18 augustus 2014 was Jörgen Raymann te gast in de talkshow Knevel & Van 
den Brink waar het gesprek een bijzondere wending nam door de bemoeienis van 
Ruslandcorrespondent Pieter Waterdrinker. 

Knevel: Jörgen, wat vind je van het gebod dat je niet de vrouw van je naaste 
mag begeren? 
Waterdrinker: En dat vraag je aan een Surinamer? (Gelach in de studio.) 
Raymann: Over vooroordelen gesproken. Ach, we hebben het van de 
Nederlanders geleerd. 
Waterdrinker: Ik voel enige wrevel over mijn opmerking. Maar het is toch zo? 
Anders neem ik het terug hoor. Ik bedoel… Joost Zwagerman’s boek, De 
buitenvrouw. Ik ken heel veel Surinamers met buiten- 
Raymann (Kalm): Ja, Joost Zwagerman. Dat is de Nederlandse perceptie van 
Suriname. Bijvrouwen stammen uit de tijd van de plantages. De Nederlandse 
mannen lieten hun eigen vrouwen thuis en begeerden vervolgens inderdaad de 
vrouwen van anderen. Ik zou zeggen: ken je geschiedenis. En daarbij. 
Nederland is ‘t enige land in de wereld waar je reclames over second love hebt! 

 
Deze dialoog legt voor Sambo het negatieve beeld van de seksuele moraal van de 
zwarte man bloot. Het idee dat Surinaamse en Antilliaanse mannen zogenoemde 
bij- of buitenvrouwen erop nahouden en een exclusief, cultureel verschijnsel van 
deze culturen is. Nederlanders weten vaak niet dat vreemdgaan ook daar in de 
taboesfeer ligt. En wat te denken van Nederland zelf, waar vreemdgaan, 
driehoeksrelaties en open relaties ook niet openlijk wordt besproken. Want de 
Bijbel legt ons ook al duizenden jaren op dat we niet mogen echtbreken of de 
partner van onze naasten begeren. Bijvrouwen en polygamie –in welke vorm dan 
ook– is een verschijnsel van alle tijden en culturen.  
 
 
 
 
  



speellijst 2016|2017 
vr 30 sep 20:15  Theater Dakota  Den Haag try-out 
zo 2 okt 20:30  CC de Drommedaris  Enkhuizen try-out 
wo 5 okt 20:00  Theater Hanzehof  Zutphen  try-out 
vr 7 okt 20:30  Theater Bouwkunde   Deventer try-out 
za 8 okt 20:15  Theater Hof 88   Almelo  try-out 
vr 14 okt 20:00  Bijlmer Parktheater   Amsterdam  try-out 
za 15 okt 20:00  Bijlmer Parktheater   Amsterdam  première 
vr 21 okt 20:30  Schouwburg Kunstmin  Dordrecht 
ma 24 okt 20:30  Parktheater Eindhoven Eindhoven 
do 27 okt 20:15  Theater aan het Spui  Den Haag 
za 29 okt 20:15  Theater de Winsinghhof Roden 
do 10 nov 20:30  Theater de Purmaryn  Purmerend 
za 12 nov 20:30  BREStheater    Brielle 
vr 18 nov 20:30  Schouwburg Amstelveen Amstelveen 
zo 20 nov 15:00  De Meervaart    Amsterdam 
za 26 nov 20:30  De Balie   Amsterdam 
do 8 dec 20:15  Singer Laren   Laren 
vr 9 dec 20:30  ATLAS Theater   Emmen 
za 10 dec 20:15  Maaspodium    Rotterdam 
wo 14 dec 20:30  Gruitpoort    Doetinchem 
vr 16 dec 20:30  Theatercafé De Grenedeer  Gronsveld 
di 20 dec 20:30  Cultuurcentrum VU Griffioen Amstelveen 
vr 6 jan 20:15  Theater Zuidplein  Rotterdam 
zo 15 t/m di 24 jan   Theater On Stage  Paramaribo Suriname 
vr 27 jan  20:30  Podium Mozaïek   Amsterdam 
za 28 jan 20:30  Podium Mozaïek   Amsterdam 
Wijzigingen voorbehouden. VIG speelt ook schoolvoorstellingen. Zie voor actuele speeldata 
raymisambo.nl 
 
pers 
Aan Niets Overleden: Een moedige toneeltekst over de gesloten Antilliaanse 
cultuur. de Volkskrant**** 
Op zoek naar Oom Tom: …het stuk neemt je mee van je allerhoogste gedachten 
naar je lage instincten. Van superieur naar sneu. Theaterkrant**** 
HUID!: Een grappige voorstelling met snerende dialogen, die toch moraal 
meegeeft en laat zien dat iedereen zijn eigen issues heeft. CLEEFT 
 
theatergroep VIG / Raymi Sambo maakte eerder de succesvolle 
voorstellingen Aan Niets Overleden (2014), Op zoek naar Oom Tom (2013) en 
HUID! (2010). Met zijn theatergroep VIG maakt hij sinds 2003 voorstellingen 
over het steeds veranderende Nederland vanuit ‘zwarte’ thema’s waar een taboe 
op rust maar met universele herkenbaarheid. Centraal in het denken van VIG 
staat de gekleurde acteur die zijn kleur ‘voorbij speelt’. Met zijn voorstellingen 
zoomt Sambo in op de universele zoektocht naar identiteit en authenticiteit in de 
hedendaagse Nederlandse interculturele samenleving.  
 
– einde persbericht –  
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