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Imke Streuding met 

haar dochter Joyce.

River Walk, San Antonio.
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Een halve eeuw geleden emigreerde ze naar Amerika maar nog altijd 

spreekt ze vrijwel foutloos Nederlands. De 90-jarige Imke Streuding 

over haar Groningse wortels, haar beroemde broer en haar herinne-

ringen aan de rassenrellen in Mississippi, waar ze in die tijd woonde. 

tekst  mandy van dijk
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S
an Antonio, Texas. Imke 

Streuding-Hazelhoff maakt 

een kop thee voor haar bezoek. 

Fluitketel, theezakjes, koekjes 

op tafel. Aan de muur ingelijs-

te Nederlandse landschappen. 

Ze woont zelfstandig, in een 

condominium: een appartementencomplex 

waar een aantal zaken gemeenschappelijk 

geregeld is. “Niet echt te vergelijken met een 

serviceflat”, vertelt ze, “want er wonen ook 

jonge mensen en het zijn koopappartemen-

ten.” Ruim een halve eeuw geleden ver-

huisde Imke samen met echtgenoot Rudolph 

Hendrik naar Amerika. Emigreren wil ze het 

niet noemen, want daarvóór woonde ze op 

Curaçao. “Toentertijd hoefde je vanaf Cura-

çao niet aan alle emigratieregels te voldoen. 

Daar hadden we mazzel mee.”

Imke groeide op in Groningen en is nog 

steeds groot fan van deze stad. De jaarlijkse 

kermis, het Dagblad van het Noorden, het 

historische centrum; ze heeft er mooie herin-

neringen aan en fijne verhalen over. Maar de 

stad nog eens bezoeken staat niet meer op de 

planning. “Het is een prachtige stad, maar ik 

ken er niemand meer; mijn vrienden zijn er 

allemaal niet meer. Alleen mijn beste vrien-

din, die in Haren woont, leeft nog. Bovendien 

vind ik reizen te vermoeiend worden.” 

Nederland te koud

Ondanks haar liefde voor de stad Groningen 

vertrok ze in 1950 samen met haar man naar 

Indonesië. Rudolph werkte daar als territorial 

surveyor: hij bracht gebieden in kaart. In ’55 

kwamen ze weer terug, maar Rudolph vond 

het in Nederland te koud en wilde opnieuw 

naar warmer oorden. Dat werd eerst Cura-

çao, daarna trokken ze door naar Amerika. 

Een broer van Rudolph woonde destijds in 

Mississippi; ook Rudolph en Imke gingen er 

een tijdje wonen. “Het zou een tussenstop 

worden; we waren eigenlijk op weg naar Ca-

lifornië. Maar mijn man had maar een broer 

en die broer wilde ons graag bij zich houden, 

werkte een beetje op ons schuldgevoel. Toen 

zijn we maar in Jackson gebleven.” 

De paar jaar dat ze in Jackson woonden 

waren niet prettig te noemen. Ze kwamen in 

1962 aan, midden in de tijd van de Ameri-

kaanse burgerrechtenbeweging, de tijd dat 

zwarte activisten protesteerden tegen de se-

gregatie. Er waren rassenrellen met geweld-

dadige en soms zelfs dodelijke afloop, met 

‘dank’ aan onder andere de Ku Klux Klan. “Er 

is vreselijk veel gebeurd toen, drie mensen 

zijn vermoord. Er was zoveel haat, dat begrijp 

ik gewoonweg niet. We zijn toch allemaal 

mensen?” 

Het is tijd voor een vers kopje thee, een extra 

koekje. Of willen we een glaasje wijn? Iets 

te eten? IJverig maakt Imke hapjes. Als het 

dienblad op de koffietafel staat, vertelt Imke 

dat in Californië wonen er nooit van is geko-

men. Wel verhuisden ze nog een flink aantal 

keer. Naar Memphis, Clinton, Noord-Jackson 

en tussendoor woonden ze nog een aantal 

jaar op Guam: een eiland in de Pacifische 

Oceaan. Maar uiteindelijk kwamen ze toch 

weer in het Diepe Zuiden van Amerika 

terecht. Terug in Jackson, waar het inmiddels 

fijner wonen was. “Mississippi is een prach-

tige staat. Het is heel groen, er is veel water 

en er zijn mooie huizen.” 

Bekende broer

In de jaren dat Imke Streuding met haar man 

over de wereld zwierf, schreef haar broer vele 

succesvolle boeken en dichtbundels. Hendrik 

Hazelhoff, bekend onder het pseudoniem 

Max Dendermonde, was een beroemd 

auteur. Een van zijn bekendste titels: De 

wereld gaat aan vlijt ten onder. Ook schreef 

hij een reisboek over Amerika, Amerika 

door de achterdeur, waarvoor hij bij mensen 

aanklopte om hun verhaal te horen, een 

hapje te eten en soms ook te blijven slapen. 

Hazelhoff was een Amerikaliefhebber en 

kwam er regelmatig, ook op visite bij zijn zus. 

“Hij vroeg bij aankomst meteen: ‘Dit is toch 

zo’n arm gebied? Waar zijn de arme mensen? 

Kom, dan stappen we in de auto.’ Hij wilde 

niet toeristisch doen, hij wilde weten hoe de 

mensen in onze omgeving echt leefden. Zo 

was hij: altijd geïnteresseerd.”  

In 1979 emigreerde ook Dendermonde/Hazel-

hoff naar Amerika, naar Florida om precies te 

zijn. Streudings’ kinderen woonden inmid-

dels ook in het land; haar leven verplaatste 

zich meer en meer definitief naar de Ver-

enigde Staten. Geen probleem, want ze vindt 

het een fijn land om in te wonen. Het feit dat 

je er alles kunt kopen spreekt haar erg aan: 

“Ik hoef niks te missen: een paar kilometer 

van mijn huis kan ik in een internationale 

winkel drop kopen. En stroopwafels.” Ze 

heeft veel van de staten bekeken, zo ook haar 

geliefde Californië. Ze viert er graag vakan-

tie. Het enige wat haar niet aantrekt, zijn de 

staten in het Midwesten: die stonden niet op 

haar verlanglijst. Tegenwoordig reist ze niet 

meer zoveel. Te veel gedoe. “Ik rijd nog wel 

auto, naar de winkel bijvoorbeeld. Dat kan 

gewoon. Maar de hele stad door, nee, dat doe 

ik niet meer.”

Barrels en blues

We gaan weer even terug in de tijd. De tijd 

dat jazz en blues ontstonden in de delta van 

de Mississippi. Een Nederlandse neef van 

Streuding was fan van deze muziekstro-

mingen en wilde graag de bekende muziek-

tenten en barren bezoeken. Maar er was 

wel een probleem: voor die tijd was hij vrij 

welgesteld en dat kon weleens verkeerd voor 

hem uitpakken in die armere omgeving. 

Een keer bezocht hij Imke, om daarna enkele 

bluesclubs af te gaan. Hij had de oplossing 

gevonden: “Hij deed zijn oudste kleren aan 

en kocht een barrel van een auto. Zo kreeg 

hij geen problemen en kon hij gerust naar 

de mooie muziek gaan luisteren in verschil-

lende dorpen en steden.”

Imke Streuding met haar 

achterkleindochters.



reportage

Imke vertelt haar verhalen in vrijwel accent-

loos Nederlands. Af en toe, als ze er even niet 

uitkomt, kan het zijn dat er een korte Engelse 

uitdrukking tussendoor glipt, maar over het 

algemeen is haar Nederlands opmerkelijk 

goed. Er zijn genoeg mensen die, wanneer zij 

een paar jaar in een ander land wonen, een 

accent ontwikkelen en hun eigen taal niet 

meer goed spreken. Laat staan na vijftig jaar 

in een ander taalgebied..! Imke: “Dat bestaat 

niet, dat ze het vergeten. Je moedertaal 

vergeet je nooit.” Ze voedde haar kinderen 

tweetalig op. ‘Bilingual’, zegt ze zelf. Haar 

zoon spreekt nog veel Nederlands en daar is 

ze trots op. Haar kleinkinderen voelen zich 

ook verbonden met het geboorteland van 

hun ouders. Sterker nog; een kleindochter 

wil een tijd in Nederland gaan wonen om 

grafische vormgeving te studeren.

Uitzendinggemist.nl

Problemen met Engels leren heeft Imke nooit 

gehad. “Gewoon je best doen”, luidt haar 

advies. Bovendien is het leren van de taal al-

leen niet genoeg, benadrukt ze: “Emigreren is 

moeilijk; alles is anders dan je gewend bent. 

Je zult meer dan alleen de taal moeten ver-

anderen.” Natuurlijk zijn er ook dingen die 

Imke in Nederland leuker vindt. De direct-

heid bijvoorbeeld. In Amerika heeft ze vaak 

het idee dat ze ontzettend moet opletten, 

moet voorkomen dat ze iemand krenkt als ze 

eerlijk wil zijn. En de gezelligheid, die mist ze 

ook: “Die specifieke Nederlandse gezelligheid 

vind je hier niet.”

Imke ziet zichzelf als iemand die met een 

been in Nederland en een been in Amerika 

staat. Ze denkt in twee talen en kijkt Neder-

landse televisieuitzendingen via uitzending-

gemist.nl. Ook luistert ze naar de Neder-

landse radio en belt ze elke week met haar 

oude jeugdvriendin in Haren. “Dan praat ik 

sowieso een uur Nederlands, dus zo houd ik 

het ook bij.” Bovendien heeft San Antonio 

een actieve groep geëmigreerde Nederlan-

ders die regelmatig bij elkaar komen om ge-

zellig samen te eten, weer even Nederlands 

te praten, de cultuurverschillen te bespreken, 

Libelles uit te wisselen en de Nederlandse 

feestdagen te vieren. Imke is daar vaak bij en 

geniet van deze bijeenkomsten. 

Broer Max Dendermonde – een joviale en 

vrolijke man, aldus Imke – had dezelfde 

neiging om het Nederlands vast te willen 

houden: in zijn omvangrijke oeuvre is geen 

Engelstalig boek te vinden. Hij schreef zonder 

uitzondering in het Nederlands, bezat zelfs 

toen hij in Florida woonde tevens een appar-

tement in Amsterdam. Maar in de praktijk 

verbleef hij voornamelijk in de VS. Daar voel-

de hij zich thuis: “Overal ruimte om eindeloos 

te zwerven, om van identiteit te veranderen”, 

schijnt hij daarover gezegd te hebben. 

Tijd voor een rondleiding door het apparte-

mentencomplex. Maar eerst: naar de boeken-

kast, waar een paar rijen boeken van Max 

Dendermonde staan. Imke is duidelijk trots 

op wat haar broer bereikt heeft. Ze laat ons 

daarna de barbecueplek zien, het gezamenlij-

ke zwembad, de binnenplaats. Ruim tien jaar 

geleden kwam ze in San Antonio wonen. Een 

paar jaar eerder overleed haar man; Imke’s 

dochter stelde daarop voor om bij haar in de 

buurt te komen wonen. “Iedereen verwachtte 

dat ik terug naar Groningen zou verhuizen. 

Maar ik heb hier veel vriendinnen en vind 

het hier leuk wonen, mijn dochter belt me 

elke dag. Ik leef nog. Ik ben tevreden. Ik kan 

leven zoals ik wil. En Groningen? Dat is leven 

op herinneringen.”  
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De Alamo is verreweg het bekendste gebouw van San Antonio. Het was een katholiek 

missiegebouw en het centrum van de Texaanse Onafhankelijkheidsbeweging. Op 23 

februari 1836 overviel de Mexicaanse generaal Antonio López de Santa Anna met 5000 

soldaten het stadsgarnizoen waar slechts 180 tot 200 Texaanse strijders gelegerd wa-

ren. Onder hen ook de vermaarde kolonisten Davy Crockett en Jim Bowie. De Texanen 

trokken zich terug in de Alamo. Ze zouden zich niet overgeven en de belegering zou tot 

6 maart duren. Uiteindelijk raakte de munitie van de Texanen op en de Alamo werd 

daarop door de Mexicanen bestormd. Alle Texaanse rebellen werden gedood.

foto  mandy van dijk


