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DANKWOOR D D 

Mett deze dissertatie kan ik mijn promotieonderzoek eindelijk afsluiten. Een veel 
langerr traject dan ik me had voorgenomen maar daarom niet minder de moeite 
waardd Op mijn weg naar dit 'promoriepunt' ben ik geplaagd door veel wikken 
enn wegen, frustraties en momenten van onzekerheid Tegelijkertijd waren er ook 
veell  mooie zijwegen (met als mooiste ervaring: de geboorte van mijn derde 
kind),, onverwachte uitdagingen en uitdieping van mijn kennis en ervaringen. Als 
ikk de balans op maak heeft deze expeditie absoluut bijgedragen tot verrijking van 
mijnn leven. 
Sociaall  onderzoek is geen individuele aangelegenheid, maar vooral het product 
vann afstemming, meevoelen, dus van samenwerking. Daarom dit dankwoord 
aann al de personen die mij in de afgelopen periode, op welke manier dan ook, 
hebbenn ondersteund, begeleid, aangemoedigd en gesterkt in mijn keuzen en be-
sluiten.. Van veel mensen kan ik de namen niet hardop uitspreken omdat ze 
anoniemee respondenten zijn. In mijn gedachten zijn ze wel gegrift Elk van hen 
hebb ik ervaren als een bijzondere persoon. KGran tang. Woorden van dank zullen 
mijj  altijd te kort schieten. 
Hoee zou ik er doorheen gekomen zijn zonder de dagelijkse liefde, steun en begrip 
vann Jimmy Narain, mijn levenspartner en onze fantastische kinderen: Shivanny, 
Raitzaa en Denzel? 
Dankk aan mijn ouders die mij vooral hebben geleerd om simpel en met veel 
humorr om te gaan met de complexiteit van het leven. Mijn moeder, Amini Terborg 
-- Singotiko die zonder vragen, altijd voor me klaar staat en mijn grote voorbeeld 
iss in vele opzichten. Mijn vader, Oscar Terborg, een grote Surinamer, die mijn 
promotiee niet meer meemaakt maar nog steeds mijn 'guardian angel' is. Ook ma 
Narainn is er jammer genoeg niet meer bij, maar ze zal altijd in mijn gedachten 
blijvenn voortleven als een bijzondere en moedige vrouw. Veel steun heb ik gehad 
vann Omar en Doreen Terborg, die tijdens mijn perioden van afwezigheid mijn 
kinderenn vaak met liefde hebben helpen opvangen. Lukt Notohardjo, mijn vriendin 
voorr het leven, Joe, Brett en Archie bedankt voor jullie liefdevolle opvang en 
troostt op momenten dat ik het in Nederland niet zag zitten omdat ik verschrik-
kelijkee heimwee had naar mijn gezin en naar de zon. Ook dank aan Renold 
Terborg.. Zonder aarzelen was je er altijd als ik weer eens een beroep op je deed 
Dankk aan mijn zusters, mijn broer en de restvan mijn grote familie en schoonfamilie 
inn Nederland Jullie ondersteuning, op welke manier dan ook, heb ik zeer ge-
waardeerdd Vooral de gezellige familiefeesten waren een welkome afleiding. 

Inn het Veld' heb ik van vele mensen ondersteuning gehad. Zonder anderen te 
kortt te doen wil ik vooral bedanken: Theo Iinscheer, Harvey van Ommeren, 
Glennn Leckie, Dr. S. Sadal (nu wijlen), dhr. Prade, Juanita Altenberg, 
Kennethh Burnet, Christien Polak, Siene Proeve, Elly Purperhart, 
Haroldd Jap A Joe, Jeanette Denz, Glenn Uiterloo, Jennifer Silos, Martelise Eersel, 
Muriell  Narain, Tineke Sumter. Op belangrijke momenten heb ik gebruik mogen 



makenn van julli e informatie en faciliteiten en waren julli e behulpzaam bij het leggen 
vann contact met respondenten of boden julli e de gelegenheid om een groter 
publiekk te bereiken. 
Toenn ik in Suriname vrij eenzaam bezig was met het schrijven van mijn eerste 
conceptt heb ik vaak, met een sterk gevoel van gemis, teruggedacht aan mijn 
kamergenotenn op het Antropologisch-Sociologisch Centrum(ASC): 
Anitaa Vermeulen, Huub Evereart en later ook Marie-Trees Meereboom. 
Julliee waren goede luisteraars en altijd bereid tot feedback. Aspha Bijnaar was 
altijdd nieuwsgierig naar mijn onderzoekservaringen, wat een goede gelegenheid 
boodd voor reflectie. Ada Tieman en Maartje Uneputty van het Secretariaat van 
hett ASC: bedankt voor julli e geduld, als ik weer eens voor de zoveelste keer een 
beroepp deed op julli e diensten. Hanna Jap A Joe was een grote hulp toen ik de 
transcriptiee van interviews niet meer zelf aankon. 

Opp Mayke Kromhout ben ik trots en wil haar vooral bedanken voor haar inspi-
rerendee voorbeeld als eerste gepromoveerde vrouwelijke socioloog van de Anton 
dee Kom Universiteit. 
Veell  dank ben ik verschuldigd aan mijn begeleiders Humphrey Lamur en 
Gertt Hekma van wie ik vooral in de cruciale afrondingsfase veel steun heb mogen 
ontvangen.. Jullie waren altijd bereid naar mijn standpunten te luisteren en deze 
kritischh te beoordelen. Met veel geduld bleven julli e er vertrouwen in hebben dat 
ikk het zou afmaken, ook toen ik besloot terug te gaan naar Suriname en daar 
voortdurendd verwikkeld raakte in andere projekten. Jullie waren degenen die mij 
steedss weer terugvoerden op het spoor van de promotie als ik daar te ver van 
afdwaalde. . 

Gloriaa Wekker, heel erg bedankt voor je kritische begeleiding en steun. Onze ge-
dachtenwisseling,, zowel persoonlijk als via e-mail, is ongetwijfeld een verrijking 
geweestt van mijn bestaande inzichten. Bedankt Joop Vemooy en Mildred Caprino 
voorr het meelezen van mijn manuscript. Jullie inzichten en suggesties waren zeer 
waardevol. . 
Specialee dank wil ik uitbrengen aan Siegmien Staphorst, die vanaf het begin tot 
hett eind nauw betrokken was bij mijn promotieonderzoek. Ze spaarde tijd noch 
moeitee om contacten voor mij te leggen, mijn manuscript grondig te lezen en 
boodd mij diverse mogelijkheden om mijn inzichten in de praktijk te toetsen en 
verderr te ontwikkelen. 

Veell  dank aan Maureen Silos. Op een moeilijk moment in het schrijfproces voorzag 
zijj  mij van de juiste literatuur en stimuleerde mij in het leggen van de juiste accenten. 
Mett Rita Grauw kon ik op de gezellige zondagmorgenwandelingen mijn hoofd 
luchten'' en vooral met veel humor de man-vrouwrelatie analyseren. 
Waarderingg wü ik uitspreken voor alle vrouwen en mannen met wie ik in de loop 
derr jaren, in het kader van diverse discussiebijeenkomsten en projecten, heb mogen 
samenwerkenn en die mij steeds hebben gevoed met ideeën, stof hebben aange-
dragenn voor overdenking en belangrijke inspiratiebronnen zijn geweest Een bij-
zonderee plek in mijn herinneringen hebben de jongeren, met wie ik zo prettig heb 
samengewerktt in het project jongeren voor gezonde partoerrelatieŝ 



julli ee enthousiasme en grote drang tot positieve verandering geven hoop op een 
beteree toekomst voor Suriname. Hedwig Goede heeft mij steeds aangemoedigd 
inn het vergroten van mijn deskundigheid en bood mij de ruimte om binnen Pro-
Healthh een speciaal onderzoeksprogramma gericht op reproductieve gezondheid 
enn seksualiteit te ontwikkelen, wat ongetwijfeld ook van nut is geweest voor mijn 
promotieonderzoek. . 
Veell  dank ben ik verschuldigd aan degenen die met veel voortvarendheid hebben 
gewerktt aan de technische afwerking van het manuscript. Aan Chandra van 
Binnendijkk en Joan Rellum wil ik dankzeggen voor respectievelijk het redigeren 
enn het screenen van de tekst op de Nederlandse spelling. Eddy van der Hilst was 
niett alleen een goede informant tijdens mijn veldwerk maar ook een grote hulp 
bijj  het correct spellen van de teksten in het Sranan. Annette Tjon Sie Fat zorgde 
mett veel vaardigheid ervoor, dat ik binnen een zeer kort tijdsbestek kon beschikken 
overr de engelse vertaling van de samenvatting. 
Dee heer Wijsman van Drukkerij Paramaribo heeft niets nagelaten om ook onder 
minderr gunstige omstandigheden, een prachtig product af te leveren. Geduldig 
enn vaardig stond Jenny Muntslag me bij in het persklaar maken van mijn manu-
scriptt Veel waardering heb ik voor Roy Ritfeld die met enthousiasme en grote 
creativiteitt een ontwerp maakte voor de omslag. 
Bijzonderee dank gaat uit naar het ProHealth team: Carol Jurgens, 
Denisee Pahalwakhan, Mariet Jordaan, Rugia Kluivert, Gilbert Kempes, 
Nancyy Gooding, Sahinsa Rampersad en Pearl Playfair. Jullie begrip, ondersteu-
ningg en extra inzet hebben het mogelijk gemaakt dat ik tussen de drukke bedrijven 
doorr tijd heb kunnen vrijmaken voor het afronden van mijn proefschrift. 

Ditt boek draag ik op aan mijn kinderen opdat zij altijd 'hongerig' blijven naar 
meerr kennis over Suriname. Dit boek draag ik ook op aan alle vrouwen en man-
nenn die hun levensverhalen, emoties en toekomstdromen met mij wilden delen. 
Zonderr jullie openheid en vertrouwen was deze studie nimmer tot stand gekomen. 
Latenn wij met elkaar de moed opbrengen om te kiezen voor wat werkelijk belang-
rijkk is en onze ziel raakt Dan zullen we voor altijd omhuld zijn met liefde en 
kracht t 

JuliaJulia  Terborg 





/.. THEOJUf i EN METHODOLOGIE 

1THEORETISCH EE ACHTERGRON D 

LI .. Inleidin g 

Inn mijn onderzoek staan drie actuele discussies centraal, namelijk: de discussie 
overr de zwarte familie, de discussie over gender en de discussie over seksualiteit 
Dee thema's die hier aan de orde komen, hebben alle te maken met sociale ontwik-
kelingg en zijn nauw aan elkaar gerelateerd Het vraagstuk van sociale ontwikkeling 
inn het Caribisch gebied heeft zich, vanaf de jaren dertig, lange tijd geconcentreerd 
rondomm de Afro-Caribische familie. Binnen wetenschapskringen was de opvatting 
dominantt dat de familiestructuur in het Caribisch gebied en dan met name die 
vann de Afro-Caribische populatie het belangrijkste obstakel was op weg naar 
socialee ontwikkeling. 
Hett debat over de Afro-Caribische familie heeft zich lange tijd voltrokken binnen 
hett raamwerk van het internationale debat over de 'zwarte familie' in de Afrikaanse 
diaspora.. Tot aan de eindjaren '80 zijn er tal van onderzoeken verricht en is er 
eenn zee van literatuur geproduceerd over het familieleven van nakomelingen van 
slavenn in diverse Caribische samenlevingen, waaronder ook Suriname (zie o.a. 
Herskovitss en Herskovits 1936, Pierce 1971, Van lier 1977, Buschkens 1973, 
BranaShutel979). . 
Err is wederom een groeiende en hernieuwde belangstelling voor de 'zwarte 
familie',, die in het publieke debat vaak wordt getypeerd als een 'familie in crisis'. 
Dee standpunten in de discussie zijn uiteenlopend, maar kunnen in grote lijnen 
wordenn opgedeeld in twee kampen. Het eerste kamp verdedigt de stelling dat 
familiestructurenn en partnerrelaties bij zwarten gekenmerkt worden door 
instabiliteit,, wisselvalligheid, een losse seksuele moraal en een relatief hoge fre-
quentiee éénouder-huishoudens. Deze gezinsvormen zouden in moreel en maat-
schappelijkk opzicht problematisch zijn (zie bijv. Patterson 1998). In de Verenigde 
Statenn van Amerika roept de zwarte moslimleider Farakhan, bekend geworden 
doorr de 'One Millio n Men March', zwarte Amerikanen op om te trouwen en zo 
hett traditionele gezin te versterken, omdat het instabiele zwarte gezinsleven voor-
uitgangg van Afro-Amerikanen in de weg zou staan1. Het andere kamp pleit vóór 
waarderingg van de diversiteit in gezinsvormen en verwerpt het idee dat sociale 
achterstandd simpelweg het gevolg is van losse' familiestructuren. Het pleit voor 
bestuderingg van familie - en partnerrelaties vanuit lokale percepties en tegen de 
achtergrondd van specifieke historische/sociale en culturele condities (zie voor de 
discussiee in het Caribisch gebied Brown et al. 1993, Barrow 1996,1998, Brown 
andd Chevannes 1998). 

Inn Suriname werd in 1995 de Afro-Surinaamse beweging opgericht met als doel bundeling en ver-
sterkingg van de etnische identiteit van Afro-Surinimet* . Aanleiding voor  dit initiatie f was het gecon-
stateerdee verval en 'afglijden' van Afro-Surinamert wat onder  andere tot uiting zou komen in de insta-
bilitei tt  van gezinnen, partnerrelaties, verslechtering van de economische positie en zelfs toenemende 
armoedee binnen deze groep. 

1 1 



I.I.  THBOKJBBN METHODOLOGIE 

Hiermeee wordt een tegenwicht geboden aan de benadering waarbij  familie-
vormenn worden getoetst aan het dominante West-Europese gezinsmodel 

Inn het algemeen is in de discussie over  seksuele betrekkingen tussen mannen en 
vrouwenn vooral aandacht besteed aan de economische kant, waarbij  vooral het 
aspectt  van instabiliteit en conflict in partnerrelaties werd benadrukt In de vele 
antropologischee studies naar  het familieleven en bestudering van sekserollen komt 
seksualiteitt  steeds als een centraal element naar  voren. De meeste auteurs beschrijven 
hett  Afro-Caribische manbeeld voor  een belangrijk deel in termen van seksuele 
veroveringen,, seksuele successen en seksuele potentie. Dominant in de literatuur 
iss bijvoorbeeld de opvatting dat het verwekken van kinderen bij  zoveel mogelijk 
vrouwenn een strategie is die mannen uit de lagere klasse toepassen om het falen 
opp economisch gebied te compenseren. Meerdere auteurs suggereren dat arme 
Creoolsee mannen door  langdurige werkloosheid geen status kunnen halen uit 
hunn werk, en daarom een alternatieve statusbron creëren, namelijk demonstreren 
enn ontwikkelen van vlotheid en vaardigheid op seksueel gebied Dit beeld van de 
Afro-Caribischee man als 'walking phallic symbol', is niet alleen aanwezig in de 
literatuur ,, maar  is ook weerspiegeld in het taalgebruik, de muziek, en het dagelijkse 
sociaall  contact tussen mannen en vrouwen. 
Hett  beeld dat de literatuur  doorgaans schetst van de Afro- Caribische vrouw is 
dubbelzinnig.. Enerzijds is zij  de geboren verleidster  die geen waarde hecht aan 
haarr  maagdelijkheid, die wisselende partners in haar  leven heeft en voor  wie 
kinderenn en moederschap de belangrijkste bronnen zijn van sociale status. 
Anderzijdss is zij  het toonbeeld van (seksuele) respectabiliteit en degene die de 
dominantee normen nastreeft, maar  ze niett  kan realiseren. 
Dee paradox is dat, ondanks de sterke preoccupatie met het seksuele gedrag van 
zowell  mannen als vrouwen, seksualiteit nauwelijks als apart onderzoeksterrein is' 
bestudeerdd Een uitzondering vormt het vraagstuk van de zogenaamde "mati -
relaties""  in Suriname, seksuele relaties tussen Creoolse vrouwen uit de lagere klasse, 
datt  in de loop der  tij d vri j  veel wetenschappelijke belangstelling heeft genoten 
(Herskovitss en Herskovits 1936, Buschkens 1973,Van Lier  1977,Van lier  1986, 
Wekkerr  1994). Naar  heteroseksuele verhoudingen is er  evenwel weinig diepgaand 
enn systematisch onderzoek verricht terwij l er  ook nauwelijks wat bekend is over 
dee wijze waarop vrouwen en mannen hun partnerrelaties ervaren en hoe ze over 
seksualiteitt  denken. Deze hiaten in kennis over  seksualiteit en reproductie in Cari-
bischee man-vrouw verhoudingen is door  diverse auteurs geconstateerd (Senior 
1991,, Chevannes 1993, Mohammed 1994). Tegelijkertij d blijven de eerder  be-
schrevenn stereotiepe beelden over  seksualiteit van Afro-Caribische vrouwen en 
mannenn hardnekkig voortbestaan en invloed uitoefenen op het seksuele zelfbeeld. 

Hett  begrijpen van deze seksuele zelfbeelden en hun sociaal-culturele achtergronden 
wordtt  des te belangrijker  in een tij d waarjn vraagstukken als stijgende dener-
zwangerschappenn en snelle verspreiding van HTV en AIDS steeds actueler  worden 

2 2 



/.. THEORIEËN METHODOLOGIE 

inn de Surinaamse samenleving als geheel en in de Arro-Surinaamse gemeenschap 
inn het bijzonder2. 

Dezee studie wil het vraagstuk over de Afro-Surinaamse familie vanuit een andere 
invalshoekk bestuderen, namelijk die van seksualiteit in relatie met gender. Het is 
ookk een poging om af te stappen van algemeenheden en simpele analyses, en 
rekeningg te houden met de complexiteit en diversiteit in het leven van mensen. 
Dezee studie is vooral erop gericht om de werking van ingewikkelde, abstracte 
socialee mechanismen en structuren bloot te leggen door in detail te kijken naar 
hoee mensen in de dagelijkse praktijk keuzen maken en hun leven inrichten. 
Omdatt er vooralsnog geen uitgewerkt conceptueel kader is ontwikkeld voor het 
bestuderenn van seksualiteit in een Caribische context, is gekozen voor een 
exploratievee benadering, waarbij niet zozeer gewerkt wordt met hypotheses en 
vastomlijndee theoretische modellen, maar eerder met een aantal relevante theo-
retischee uitgangspunten en concepten die zijn ontleend aan verschillende discussies 
overr seksualiteit, gender en etniciteit. In het hierna volgende komen een aantal 
theoretischee uitgangspunten aan de orde die als richtlijnen hebben gediend bij de 
opzett van het onderzoek en de dataverzameling. Deze uitgangspunten zijn ook te 
beschouwenn als analytische handvaten bij het beschrijven en interpreteren van de 
resultatenn uit het empirisch onderzoek. 

Voorr een goed begrip van het conceptueel kader waarbinnen dit onderzoek is 
opgezett wordt eerst een kort overzicht gegeven van de verschillende theoretische 
positiess die in de loop der tijd de discussie over de Afro-Caribische familie hebben 
gekenmerkt. . 

122 Het oude debat over  de zwarte famili e 
Ti>tt de jaren tachtig hadden de meeste familiestudies het huishouden als analyse-
eenheid,, de onderzoeksopzet was kwantitatief en grootschalig, terwijl men zich 
uitsluitendd richtte op lagere klasse Afro-Caribische populaties, veelal woonachtig 
inn rurale gebieden. Wetenschappers waren vooral gepreoccupeerd met de grote 
aantallenn matrifocale huishoudens en daaraan gekoppeld de relatief hoge frequentie 
onwettigee kinderen in de lagere klasse. Deze feiten werden beschouwd als de 
belangrijkstee indicatoren voor gezinsinstabilkeit en inadequate socialisatie van 
kinderen,, welke de ontwikkeling van een stabiele Caribische samenleving ver-
hinderden.. Deze aanpak resulteerde in een sterk geproblematiseerd en stereotiep 
beeldd van de Afro-Caribische familie als 'instabiel' en 'gedesorganiseerd'. Het 
grootstee deel van de studies was erop gericht de absentie van de mannelijke kost-
winnerr in het gezin te verklaren. Vanuit een sterk eurocentrisch perspectief werden 
sekserollenn in deze samenlevingen als vanzelfsprekend getoetst aan het als universeel 
verondersteldee West-Europese nucleaire gezinsmodel dat gekenmerkt wordt door 

22 Nationale statistieken wijzen uit dat Creolen en Marron s het grootste aandeel hebben in het totaal 
aantall  geregistreerde HIV positieven (inclusief AIDS). In 1997 maakten personen uit deze etnische 
groepenn 75% uit van het totaal aantal geregistreerde HIV + , respectievelijk 58% Creolen en 17% Marrons 
(( Nationaal AID S Programma 1997. Niet gepubliceerd). Hoewel de spreiding van HIV/AID S onder 
andeYee etnische groepen misschien nog minder  manifest is, geven deze HIV/AID S cijfers onder 
Creolenn en Marron s genoeg reden tot bezorgdheid. 
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hett monogame huwelijk, waarbij man, vrouw en hun wettige kinderen samen-
wonen,, terwijl de man de rol van kostwinner vervult en de vrouw als moeder en 
huisvrouww optreedt Typerend in dit verband is de wijze waarop Buschkens (1974), 
inn zijn studie naar het familieleven van stadscreolen, zijn probleemstelling 
formuleertt "Why is it that neither the ex-slaves nor their descendants, despite 
theirr long standing contact with a predominantly Western culture, have adopted 
ass norm the Western monogamie family system, in which marriage is the virtually 
recognizedd universal form of union in which a man and a woman may live 
together?? Why does me family system they evolved deviate from this"(23)? 
Binnenn dit conceptueel kader werd het debat over de Afro-Caribische familie, 
off  in het algemeen over de 'zwarte familie' in de Afrikaanse diaspora, gevoerd 
vanuitt twee theoretische hoofdsporen, namelijk een cxdtureel-historische benadering 
enn een structuralistisch perspectief. 
Dee eerste auteurs die zich met matrifocaliteit bezighouden vertrekken vanuit een 
historischh perspectief en relateren matrifocaliteit aan leefcondities en normen onder 
slavernij.. Verbod op huwelijk en gezinsvorming en de mogelijkheid om elk mo-
mentt verkocht te worden verhinderde een duurzame man-vrouwrelatie. Deze 
omstandighedenn hadden voorts tot gevolg dat een sterke moeder-kindbinding 
zichh ontwikkelde (Van lier 1977). In een andere verklaring relateren onderzoekers 
dee absentie van de man in het gezin aan het ontbreken van vaderverplichtingen 
bijj  mannelijke slaven. Deze houding, meende bijvoorbeeld Henriquez, hing samen 
mett het feit dat tijdens de slavernij plantage-eigenaren primair verantwoordelijk 
warenn voor de zorg van vrouwen en kinderen (Henriquez, in Kruyer 1969 : 22). 
Eenn geheel ander (cultureel) historisch spoor volgen Herskovits en Herskovits 
(1936).. Zij gaan niet zozeer uit van condities onder slavernij maar beschouwen de 
geconstateerdee losse man-vrouwverhouding als een overblijfsel van Afrikaanse 
culturelee tradities. Bepaalde typisch Afrikaanse cultuurpatronen zoals matricen-
trismee en polygamie zouden, weliswaar aangepast, voortbestaan en ook huidige 
relatiess vormgeven. 
Hett is vooral na de Tweede Wereldoorlog dat er kritiek komt op historische ver-
klaringen,, en auteurs het accent verschuiven naar contemporaine structurele maat-
schappelijkee condities. Zij brengen matrifocaliteit in verband met gebrek aan 
toegangg tot landbouwgrond (Clarke 1957), economische marginaliteit van mannen 
(Smithh 1956, Clarke 1957) en grootscheepse arbeidsmigratie van mannen. In dit 
hoofdparadigma,, dat diverse varianten kent, wordt matrifocaliteit primair gezien 
alss het product van economische en sociale marginaliteit Niet in eerste instantie 
gerelateerdd aan een geschiedenis van slavernij maar aan armoede. De idee is dat 
mensenn 'mainstreamvalues*  wel willen realiseren maar hierin gehinderd worden 
doorr structurele obstakels (Rodman 1971, Buschkens 1973). Een bekend gewor-
denn theorie is die van Oscar Lewis (1970); 'de cultuur van de armoede*, die stelt 
datt matrifocale gezinnen wereldwijd voorkomen en vooral het resultaat zijn van 
eenn interne klassenstructuur, die in stand wordt gehouden door ongelijke inter-
nationalee kapitalistische machtsverhoudingen (Kruyer 1973). Een hiermee 
samenhangendee gedachte is voorts dat de geconstateerde alternatieve gezinstypen 
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enn matnfocaliteit fasen zijn in de ontwikkelingscyclus van de familie die parallel 
lopenn met de economische status van de huishoudens. Bekend in dit verband is 
hett model van matrifocaUteit als een fase in de ontwikkelingscyclus van het 
kerngezin,, ontwikkeld door Raymond Smith (1986). De hieraan verbonden 
hypothesee is dat naarmate Creoolse mannen uit de lagere klasse economische 
stabiliteitt bereiken, het aantal huwelijken zal toenemen. 
Eenn groot deel van deze studies vindt plaats op basis van het cultureel pluralisme; 
eenn theoretisch model voor het bestuderen van plurale samenlevingen (Van Lier 
1977).. Het centrale begrip is acculturatie, welk doelt op een proces waarbij alle 
etnischee groepen zich uiteindelijk zullen ontwikkelen in de richtingvan de dominante 
(West-Europese)) cultuur. 
Eenn andere belangrijke theoretische stroming in de discussie over de Afro-
Caribischee familie is het zogenaamde 'aanpassingsperspectief' (Mac Donald and 
Macc Donald 1978). Dit paradigma, dat vooral in de jaren 70 aanhang krijgt, 
maaktt een koppeling tussen structuur en cultuur. Als reactie op structurele omstan-
dighedenn ontwikkelen individuen en groepen bepaalde strategieën die nodig zijn 
omm te overleven. De aard van deze overlevingsstrategieën is afhankelijk van zowel 
sociaal-economischee omstandigheden als culturele tradities. Een theoretisch model 
datt binnen deze stroming past en in het Caribisch gebied veel navolging heeft 
gevondenn is het 'respectabiHteit-reputatiemodeT van Wilson (1973). Deze auteur 
gaatt ervan uit dat de levensstijl van Creoolse mannen uit de lagere klasse een 
reactiee is op het onvermogen om de dominante westerse waarden te realiseren. 
Inn het creëren van alternatieve strategieën om sociale status te verwerven ontstaan 
err subculturen. In het algemeen wordt het model van Wilson, in het Caribisch 
gebied,, als een doorbraak beschouwd omdat het ook aandacht besteed aan lokale 
waarden.. In tegenstelling tot de meeste voorgaande benaderingen verschuift Wil -
sonn de focus van onderzoek van het matrifocale huishouden (van moeders en 
kinderen)) naar bestudering van het sociale leven en gedrag van mannen. Wilson 
schrijftt Caribische relatievormen toe aan het bestaan van een duaal waarden-
systeemm van reputatie versus respectabiliteit Het reputatiewaardensysteem zou 
voorall  betrekking hebben op mannen, die 'onverantwoordelijk' gedrag ten-
toonstellen,, terwijl respectabiliteit vooral van toepassing is op vrouwen die de 
westersee normen nastreven. Volgens WUson zouden vrouwen meer eurocen-
trischh georiënteerd zijn, wat tot uiting komt in de hoge waarde die zij toekennen 
aann het huwelijk, hun actieve participatie in Europese instituten als de kerk, hun 
roll  in de privésfeer en hun associatie van seks met respect 

Eenn verklaring van deze houding bij vrouwen is hun nauwer contact met de 
slavenmeesterss als concubines en als huisslaven. Mannen daarentegen zouden een 
reputatiewaardensysteemm aanhangen dat haaks staat op de Europese cultuur en 
beschouwdd kan worden als een 'contracultuur*. 
Mannenn houden er meer 'reputatiewaarden' op na: vaardigheid om te versieren, 
verbalenn te vertellen, te argumenteren, succesvol te zijn bij vrouwen, veel kinderen 
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tee hebben en zo seksuele potentie te bewijzen3. 
Kenmerkendd voor de theorievorming na de Tweede Wereldoorlog is de sterk 
structuralistischee invloed. Familiestructuren worden niet alleen beschouwd als 
a-historisch,, maar men gaat ook uit van een passief individu, dat onvoorwaardelijk 
conformeertt aan de bestaande orde. 
Dominantt is ook het economisch deterministisch denken waarbij familiestructuren 
uitsluitendd worden herleid tot economische condities. 

StudüsStudüs over Creolen 
Dee eersten die onderzoek verrichten in Suriname zijn Herskovits en Herskovits 
(1936).. In 1928 en 1929 doen zij onderzoeknaar 'African survivals' onder Creolen 
inn Paramaribo en in het binnenland Zij komen tot de conclusie dat West-Afrikaanse 
cultuurpatronenn nog steeds een belangrijke rol spelen in het leven van Creolen in 
Suriname. . 
Inn 1969 doet Pierce (1971) antropologisch onderzoek naar het familieleven van 
stadscreolen.. Hij verwerpt de verklaring van economische marginaliteit van 
mannen,, die eerder door R.Smith (1956) en Clarke (1957) voor respectievelijk 
Guyanaa en Jamaica waren gesuggereerd. In 1965 is in Paramaribo het percentage 
werklozee mannen lager dan dat van werkloze vrouwen, terwijl andere etnische 
groepen,, die in een soortgelijke sociaal-economische positie verkeren, andere huis-
houdvormenn kennen. Pierce is verder van mening dat ook de verklaring van 
arbeidsmigratiee niet opgaat voor Suriname. Arbeidsmigratie van mannen naar 
gebiedenn buiten Paramaribo is in zijn onderzoeksperiode onbetekenend. Pierce 
vindtt meer aansluiting bij de theorie van M.Smith, die veronderstelt dat het 
verwantschapssysteemm en met name de culturele vormgeving van 'mating-rela-
tions'tions' een rol speelt Buschkens (1973) verricht zijn onderzoekin de periode 1964-
1965,, in Paramaribo. Deze auteur gaat uit van een 'aanpassingsperspectief,, en 
relateertt het familiesysteem van lagere klasse Creolen aan enerzijds condities onder 
slavernijj  en anderzijds slechte economische positie van mannen in de hedendaag-
see samenleving. Daarnaast noemt hij de invloed van West-Afrikaanse retenties. Hij 
concludeert:: The lower-class Creole subculture of Surinam is the outcome of an 
acculturationn process whereby individuals of primarily West -African origin were 
forcedd by the bearers of a Western culture to accept a subordinate, inferior 
position'' (265). De familiestructuur is het gevolg van jarenlange aanpassing (over-
leving)) aan ongunstige leefomstandigheden binnen een gegeven cultuur. De meest 
doorslaggevendee variabele is de slechte economische positie van mannen, die 

33 Interessant is dat we in de jaren "90 deze structuralistische verklarin g terug zien komen in het actuele 
debatt  over  de zogenaamde 'mariginalisering van zwarte mannen versus de snelle sociale mobiliteit van 
zwartee vrouwen* (zie ook het werk van Erro l Miller  (1991). Zo relateert Patterson (1998) de sterke 
'mainstream11 gerichtheid van vrouwen en daaruit voortvloeiend een enorme maatschappelijke verbetering 
vann hun positie, met name op onderwijs en economisch gebied in Noord-Amerika, aan hun gunstigere 
relatiee met de blanke dominante cultuur  tijdens slavernij: (...) Even under  slavery and Jim Crow, the 
Afr oo —American woman in her  role as domestic, nanny, nurse, and clerk, has always had greater  access 
too the wider, dominant Euro-American world. Domestic and other  employment in the service sector 
alsoo brought the Afr o -American woman into direct contact with the most intimate areas of the 
dominantt  culture"  (21). 
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vanwegee hun armoede de rol van gezinshoofd en kostwinner niet kunnen ver-
vullen.. Als oplossing stelt Buschkens voor dat op sociaal-economisch gebied de 
voorwaardenn worden gecreëerd voor mannen 'to fulfi l a role and possess a sta-
tuss enabling him to assume permanently the position of effective head of his 
household'' (264). 
Branaa Shute (1979) richt zich in zijn antropologisch onderzoek dat verricht werd 
inn de periode begin 1972-eind 1973, expliciet op Creoolse mannen in Paramari-
bo.. Hij laat zich hierbij leiden door het model van Wilson (1973). Brana Shute is 
err veel beter in geslaagd om inzicht te verkrijgen in de waarden die in het dagelijks 
levenn van mannen uit de lagere klasse een rol spelen. Deze laatste gedragspa-
tronenn zijn in verschillende gebieden van de Caribbean aangetroffen en zijn voor 
Surinamee ook door Brana Shute bevestigd 
Naa Brana Shute (1979) is het pas in de negentiger jaren dat er weer wetenschap-
pelijkee belangstelling komt voor de Creoolse groep, en wel van Gloria Wekker 
(1994),, die onderzoek doet naar Creoolse vrouwen uit de volksklasse. In een 
diepgaandee antropologische studie heeft zij zich toegelegd op het bestuderen van 
constructiess van gender en 'zelf', die ten grondslag liggen aan de diversiteit van 
seksuelee levensstijlen en gedragingen in de Afro-Surinaamsc volksklasse, met een 
primairee focus op 'matiV. In navolging van Herskovits en Herskovits (1936), legt 
dezee auteur de nadruk op historisch-culturele factoren. Een van haar conclusies is 
datt constructies van gender ingebed zijn in een genderideologie die impliciet in 
Wintii  aanwezig is en die in essentie egalitair is (176). De maticultuur typeert zij als 
eenn verzetscultuur waarin alternatieve waarden (anders dan de dominante 
middenklassee waarden) gedrag beïnvloeden. 

133 Het nieuwe debat over  de zwarte famili e 

Inn de jaren tachtig heeft de discussie over de Afro-Caribische familie een belangrijke 
wendingg gekregen. Er is binnen de sociale wetenschappen duidelijk een nieuw 
theoretischh spoor waar te nemen, dat zich op aantal punten onderscheidt van 
vorigee studies. De introductie van genderstudies en de resultaten die hieruit zijn 
voortgekomenn hebben in belangrijke mate bijgedragen aan een veranderde kijk 
opp sekseroÜen en familiestructuren. Vooralsnog heeft het genderperspectief geleid 
tott een toename van studies naar het leven van Caribische vrouwen, waarbij de 
focuss vooral gericht was op thema's als familie, arbeid en economische over-
levingsstrategieënn (Massiah 1986). De exclusieve focus op vrouwen is begrijpelijk, 
alss we voor ogen houden dat in de meeste voorgaande onderzoeken een mannelijk 
perspectieff  overheerste, en er nauwelijks aandacht was voor de specifieke positie 
enn percepties van vrouwen. Recente studies (Brana Shute 1993, Besson 1993, 
Momsenn 1993, Wekker 1994) hebben zich dan ook gericht op het 'zichtbaar' 
makenn van de belangrijke rol van vrouwen in de geschiedenis, waarbij er veel 
aandachtt is geschonken aan hun overlevingsstrategieën. Een andere factor is de 
invloedd van het post-modemistisch denken, die vooral tot uitdrukking komt in 
dee toenemende aandacht voor diversiteit Familiestructuren worden niet langer ^ 
getoetstt aan het West-Europese nucleaire, heteroseksuele en monogame gezins-
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model,, maat bestudeerd tegen de achtergrond van een specifieke historische, 
culturelee en sociale context (Smith 1986, Green 1984, Senior 1991, Momsen 1993). 
Typerendd in de discussie is het accent op een multidisciplinaire aanpak en de aan-
dachtt voor comparatieve analyse, vanuit het besef dat complexe samenlevingen 
alss die in het Caribisch gebied zich niet lenen voor monocausale en sterk gene-
raliserendee verklaringen die familie en sekseroüen simpelweg herleiden tot de 
werkingg van of economische of culturele factoren. 

Eenn belangrijke wijziging is ook merkbaar in de rol die wordt toebedeeld aan het 
individu.. Er is niet alleen maar aandacht voor de dominante cultuur en de mate 
waarinn individuen zich aan deze regels en voorschriften conformeren, maar ook 
voorr hun eigen subjectieve ervaringen, dat is aandacht voor hoe Caribische mensen 
zelff  hun realiteit interpreteren en vanuit deze noties vorm geven aan sociale relaties 
(Brownn et. al. 1993, Brown and Chevannes 1998, Barrow 1998). De traditionele 
studiess waren eenzijdig georiënteerd en schonken overmatig veel aandacht aan 
formelee sekserollen en de organisatie van het huishouden terwijl andere levensge-
biedenn buiten beschouwing werden gelaten. Raymond Smith concludeerde reeds 
inn 1974 dat de meeste familiestudies zijn gebaseerd op grootschalige huishoud-
enquêtess die generaliserende uitspraken doen over het leven van de lagere klasse 
(ziee ook Green 1984) maar weinig zeggen over mensen hun motieven, hun ge-
voelens,, hun frustraties en hun waarden. Hij stelt'(,...) we know littl e of a really 
intimatee nature respecting the personal and family lif e of Caribbean peoples'. 
Onderr wetenschappers komt er een hernieuwde belangstelling voor de rol van 
ideologie.. Een van de belangrijkste conclusies uit recente genderstudies is dat 
formelee seksegelijkheid en economische oplossingen niet voldoende zijn voor 
hett teweegbrengen van veranderingen in de ondergeschikte positie van vrouwen. 
Onderzoekk naar genderideologie is noodzakelijk. Culturele factoren en de percep-
tiesties van mannen en vrouwen van zichzelf en van elkaar moeten in samenhang 
bekekenn worden met structurele condities (Senior 1991, Momsen 1993, Massiah 
1993).. Verlegging van het accent naar subjectieve betekenissen heeft geleid tot 
gebruikk van andere methoden van onderzoek. Zo zien we dat vooral in recente 
studiess er grote aandacht is voor diepte-interviews en levensgeschiedenissen. Deze 
kwalitatievee methoden bieden niet alleen meer mogelijkheid om culturele percepties 
tee bestuderen, maar ook om de diversiteit aan de basis bloot te leggen. 

Bijj  de bespreking van het 'nieuwe' debat over de Afro-Caribische familie heb ik 
bewustt het accent gelegd op een aantel uitgangspunten die ook in mijn studie 
centraall  staan. Vanuit een holistisch en genderperspcctiefj kijk ik naar het totaal 
aann betekenissen dat sociale handelingen van individuen (in het bijzonder op het 
gebiedd van seksualiteit) krijgen in een specifieke historische, culturele en sociaal-
economischee context en de sociale zelfbeelden die hieruit voortvloeien. In de 
volgendee paragrafen heb ik een aantal specifieke thema's nader uitgewerkt Ze 
hebbenn in het debat over de Afro-Caribische familie nog weinig aandacht, maar 
zijnn wel zeer belangrijk voor een goed begrip van het onderhavige vraagstuk. 
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Inn de hedendaagse discussie over seksualiteit zijn er twee theoretische hoofd-
stromingenn te onderscheiden namelijk het essentialisme en het constructionisme. 
Daartussenn hebben zich allerlei varianten ontwikkeld, welke nu echter niet ter 
discussiee zijn. Aanhangers van het essentialisme gaan ervan uit dat seksueel gedrag 
uiteindelijkk altijd terug te voeren is naar biologische eigenschappen. De geslachts-
verschfllenn tussen biologische mannen en vrouwen worden als voldoende verklaring 
beschouwdd voor de verschillen in seksuele behoeften en verlangens bij mannen 
enn vrouwen. Mannen en vrouwen zouden een verschillende seksuele geaardheid 
hebbenn (Weeks 1981). Mannen zijn van nature agressief en gewelddadig en hebben 
eenn hogere seksuele drift dan vrouwen. Vrouwen zijn van nature verzorgend, 
niet-agressief,, emotioneel, passief en met een lagere seksuele drift dan mannen. 
Niett altijd wordt de invloed van sociaal-culturele factoren ontkend, maar 
biologischee factoren blijven doorslaggevend en bovendien onveranderlijk. De 
tegenvoeterr van deze denkwijze is het constructionisme. Een van de belangrijke 
voorloperss van het constructionisme is Michel Foucault (1980). Een centraal 
uitgangspuntt van het constructionisme is dat seksualiteit niet natuurlijk is, maar 
evenalss gender wordt 'gemaakt'. Foucault zet zich af tegen de dominante beeld-
vormingg die seksualiteit primair definieert als een drift, welke door middel van 
socialee mechanismen in controleerbare banen moet worden geleid, of juist bevrijd 
uitt een knellend sociaal keurslijf. In zijn visie, daarentegen, is seksualiteit altijd een 
productt van een specifieke historische, sociale en culturele context 

Seksualiteitt heeft een geschiedenis, wat betekent dat de wijze waarop mannen en 
vrouwenn hun seksualiteit vormgeven en ervaren niet alleen veranderlijk is, maar 
ookk divers. In de afgelopen jaren zijn tal van studies verschenen die zich hebben 
beziggehoudenn met de geschiedenis van seksualiteit in westerse en niet-westerse 
samenlevingenn die aantonen dat er zowel tussen als binnen samenlevingen grote 
verschillenn zijn in seksueel gedrag en de betekenissen die eraan verbonden zijn 
(Ortnerr 1981 en Whitehead 1981, Vance 1983, Hekma 1985, Caplan 1987 ). In 
hett constructionistisch denken is de aandacht niet gericht op het verklaren van het 
seksueell  gedrag op zich, maar op de sociale reacties op dit gedrag, omdat het 
juistt deze cultureel bepaalde betekenissen zijn die uiteindelijk de maatschappelijke 
effectenn van het gedrag bepalen. Of zoals Weeks (1981) zegt "Wat het gedrag 
historischh belangrijk maakt zijn de sociale reacties op geseksualiseerde individuen, 
diee in een bepaalde sfeer van de maatschappij ontstaan en de manieren waarop 
dezee reacties individuele meningen vormen". Seksualiteit heeft dan niet meer uit-
sluitendd betrekking op persoonlijke, intiem-lichamelijke handelingen die verband 
houdenn met de coïtus, maar seksualiteit wordt opgevat als een normeringsstelsel, 
eenn ordenend principe dat bepaalt hoe mensen hun seksuele relaties, seksuele 
praktijkenn en seksuele verlangens vormgeven en ervaren, en hoe dat weer door-
werktt op hun positie in de samenleving als totaliteit In plaats van Caribische sek-
suelee gedragspatronen te toetsen aan een westerse ideale seksuele moraal, kijken 
wee nu naar de ervaringen van mensen zelf, hun percepties van seksualiteit, hoe 
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dezedeze verweven zijn met sociale relaties en tegen welke specifieke historische, culturele 
enn sociaal-economische context ze begrepen moeten worden. Opvallend in de 
discussiee over seksualiteit als constructie is de sterke gerichtheid op homoseksuele 
relaties.. Er is nog weinig aandacht voor heteroseksuele relaties, terwijl ook opvalt 
datt in feministische discussies de standpunten over heteroseksualiteit sterk 
uiteenlopenn (Kitzinger and Wilkinson 1993, Vanwesenbeek 1995). 

1.55 Gender 

Onderzoekk naar genderverhoudingen in het Caribisch gebied is relatief jong, 
waardoorr ook theorievorming die is afgestemd op de Caribische realiteit nog 
vrijj  onderontwikkeld is. Zo is een belangrijke tekortkoming nog steeds het gebrek 
aann inzicht in de man-vrouwrelatie als interactief proces. Vrijwel alle bestaande 
studiess zijn of gericht op (niatrifocale) huishoudens (Pierce 1971, Buschkens 1973), 
opp mannen (Brana Shute 1979, Wilson 1973, Whitehead 1986) of op vrouwen 
(R.. Brana Shute 1993, Besson 1993, Momsen 1993, Wekker 1994). 
Inn dit onderzoek is de bestudering van seksualiteit onlosmakelijk verbonden met 
dee bestudering van gender. Gender wordt in dit geval, even als etniciteit en klasse, 
gezienn als een ordenend principe dat de positie van mensen op uiteenlopende 
maatschappelijkee gebieden bepaalt, dus ook op het gebied van de seksualiteit. 
Hett gendersysteem fungeert als een referentiekader, waar mannen en vrouwen 
bewustt of onbewust betekenissen aan ontlenen bij het interpreteren en vormgeven 
vann hun seksuele relaties en seksuele praktijken. Het gaat om een abstract systeem 
vann ongeschreven en geschreven regels die aangeven hoe mannen en vrouwen 
zichh moeten gedragen, welke de geboden en verboden zijn, wat de beperkingen 
enn mogelijkheden zijn. Het geheel aan noties over mannen- en vrouwenrollen 
wordtt doorgaans aangeduid met de term genderideologie. Gender 'werkt', evenals 
anderee sociale systemen van stratificatie, op verschillende niveaus van de 
samenlevingg (zie aa. Ross en Rapp 1984, Scott 1992). Doorgaans wordt er 
onderscheidd gemaakt naar het symbolische niveau (symbolische voorstellingen 
vann mannelijkheid en vrouwelijkheid), het institutionele niveau (normatieve 
conceptenn die tot uitdrukking komen in religie, wetgeving, wetenschap, onderwijs 
enn politiek belichaamd door sociale instituten en organisaties) en tenslotte het 
persoonlijkee niveau: (zelfbeelden van mensen en hoe deze identiteiten gerelateerd 
zijnn aan sociale verhoudingen en genderideologie). In het algemeen is men het er 
meee eens dat alle niveaus aan elkaar zijn gerelateerd, dat wil zeggen dat geen 
functioneertt zonder de betrokkenheid van de ander. 
Inn navolging van Young (1988) ga ik uit van een benadering waarbij genderanalyse 
betrekkingg heeft op zowel sociale relaties als ideologische condities. Zij legt deze 
relatiee als volgt uit "These structured set of social behaviors enacted between 
menn and women, which are guided by norms and values, underpinned by 
ideology,, sanctioned by a range of mechanisms from social opprobrium to death, 
aree what are referred to by the term 'social relations of gender" (101). 

Eenn centraal concept in de bestudering van gender als een sociaal systeem dat de 
(machts)) verhoudingen tussen de seksen organiseert is 'patriarchaat'. 
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Ditt concept is in de literatuur op verschillende -wijzen gedefinieerd, maar kan 
algemeenn omschreven worden als een sociaal systeem van mannelijke controle 
overr vrouwelijke arbeid en seksualiteit, dat is controle over de productieve en 
reproductievee rol van vrouwen. Kenmerkend is de hiërarchisch gestructureerde 
genderrelatie,, waarbij de man absolute dominantie heeft over de vrouw en 
kinderen.. Het patriarchaat is niet alleen een sociale organisatievorm maar ook een 
ideologischee (gender) constructie» een systeem van voorstellingen dat één van de 
belangrijkstee referentiekaders vormt voor de wijze waarop mannen en vrouwen 
hunn sociale relaties interpreteren en structureren. De strikte genderhiërarchie is 
ookk gesymboliseerd in de dichotomie van privé- en openbare sfeer. Het huis, de 
privé-sfeer,, is het domein van de vrouw die de rol heeft van moeder, huisvrouw 
enn echtgenote. De straat is het domein van de man die de rol heeft van kost-
winner.. Deze ongelijke machtsverhouding werkt op alle terreinen door, dus ook 
opp het terrein van de seksualiteit. In termen van seksualiteit is het publieke 
(mannen)domeinn er één van actie en seksuele vrijheid terwijl het privé (vrouwen)do-
meinn er één is van passiviteit, kuisheid en fatsoen. Omdat het patriarchaat een 
ideologischee constructie is, moet het niet beschouwd worden als een statisch 
gegevenn maar als een conditie die van samenleving tot samenleving en van 
historischee periode tot historische periode verschilt Mohammed (1994) maakt in 
ditt verband terecht de opmerking:"(.. .)that despite the strides in feminist theory 
whichh feminist thought in the Caribbean builds on, the challenge is still to nuance 
thiss discourse to consider the subtle differences as it relates to the Caribbean 
region.. We need for instance to understand the origins and manifestations of 
patriarchyy in the Caribbean context and its interconnections with race and class. 
Historyy is the best discipline through which patriarchy can be revealed in all its 
working""  (134). 

Opp individueel - of verwantschapsniveau kunnen genderrelaties een andere vorm 
aannemenn dan op structureel niveau. Individuele mannen en vrouwen opereren 
beidenn binnen een patriarchaal systeem, dat aan beiden normen en waarden oplegt, 
enn door middel van sancties en beloningen conformering afdwingt Het structureel 
niveauu geeft de normen en richtlijnen aan, maar in de praktijk leeft men niet altijd 

yy the rules*. Praktijk kunnen we definiëren als datgene wat mannen en vrouwen 
doen:: hun concrete handelingen. De praktijk wijst uit dat op individueel en op 
verwantschapsniveauu mannen niet altijd en overal macht uitoefenen terwijl vrouwen 
niett altijd machteloos zijn. Het is daarom van belang om vast te stellen binnen 
welkee specifieke sociale contexten er sprake is van een ongelijke dan wel een ge-
lijkee machtsverhouding. Deze benadering, die ook als richtlijn is gebruikt in deze 
studie,, legt de nadruk op diversiteit en heterogeniteit, en interpreteert de positie 
vann mannen en vrouwen binnen een sociale context die variabel is en waarin het 
individuu een actieve rol inneemt 
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L66 Seksualiteit in relatie tot gender 

Inn het algemeen is men het erover eens dat gender en seksualiteit beide sociale 
constructiess zijn en nauw aan elkaar gerelateerd. Immers, seks vormt een essentieel 
elementt in de man-vrouwrelatie. De beelden die mannen en vrouwen van zich-
zelff  hebben, bepalen voor een groot deel ook hun seksuele ervaringen. Omgekeerd 
beïnvloedenn noties over seksualiteit ook de wijze waarop mannelijkheid en vrouwe-
lijkheidd vorm krijgen. De sociale organisatie van seksualiteit is verweven met de 
socialee organisatie van gender. 

Dee relatie tussen seksearbeidsdeling, seksualiteit en verwantschap is uitgewerkt 
doorr Gayle Rubin (1980), een Amerikaanse antropologe. Zij suggereert dat de 
organisatiee van de arbeid en de organisatie van de seksualiteit even belangrijk en 
noodzakelijkk zijn voor het in stand houden van de samenleving. Haar redenering 
iss als volgt weer te geven: Om te kunnen voortbestaan moet elke samenleving op 
economischh gebied een aantal condities creëren om haar bevolking van voedsel, 
onderdakk en bescherming te voorzien. Daarnaast moet elke samenleving ook de 
seksualiteitt en de voortplanting van haar leden regelen. De invulling van deze 
tweee fundamentele taken is cultureel bepaald en verschilt derhalve van samenleving 
tott samenleving. In dit verband merkt Rubin (1980) op: "Honger is honger, maar 
watt als voedsel beschouwd wordt, is cultureel bepaald. Seks is seks, maar wat als 
sekss wordt beschouwd, is eveneens cultureel bepaald"(204). Volgens Rubin heeft 
elkee samenleving een seksegeslachtssysteem, dat belichaamd is in de familie, en 
datt zowel de organisatie van arbeid als seksualiteit regelt. 

Belangrijkk in Rubin's standpunt is dat zij reproductie een even belangrijke plaats 
toekentt als productie. Toch is deze benadering onvolledig, omdat seksualiteit in 
haarr visie vooral betrekking heeft op reproductie of voortplanting. Wereldwijd is 
voorall  door vrouwen aandacht gevraagd voor aparte aandacht voor het vraagstuk 
vann seksualiteit en seksuele rechten, wat ook heeft geresulteerd in formele ĵrkenning 
vann deze rechten4. Deze rechten hebben niet uitsluitend betrekking op reproductie 
enn andere zaken met de voortplanting samenhangend zoals abortus, bescherming 
tegenn seksueel geweld, bescherming tegen HIV/AIDS, maar ook op het recht 
opp controle over het eigen lichaam en het recht van vrouwen op seksueel genot. 
Sindsdienn zijn er in verschillende landen studies verricht bedoeld om na te gaan 
watt op deze relatief nieuwe gebieden de ervaringen van vrouwen zijn en in 
hoeverree hun seksuele rechten worden nageleefd. In de rest van de studie is 
seksualiteitt ook steeds breed gedefinieerd. 

Inn navolging van Rubin zal in deze studie worden gekeken naar de wijze waarop 
hett Creools verwantschapssysteem culturele invulling geeft aan de seksearbeids-
delingg en aan seksualiteit, en op deze manier genderideologie produceert 

44 Een hoogtepunt in deze strij d van vrouwen is geweest de International Conference on Population 
andd Development (ICPD), gehouden in 1994 in Cairo, Egypte, waarin een Programma van Actie is 
aangenomen,, dat vooral gericht is op 'Reproductieve gezondheid en seksuele rechten' van vrouwen. 
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Hett verwantschapssysteem draagt er ook (vaak onbedoeld) zorgfvöor'dat door 
middelvann specifieke opvoedingspraktijken en familieverhoudingen culturele regels 
wordenn geïnternaliseerd en daarmee gereproduceerd. Ook dit laatste aspect krijgt 
inn Rubins analyse aandacht. Zij gaat uit van de sociale constructie van persoon-
lijkheidd en stelt dat het verwantschapssysteem een cruciale inbreng heeft waar het 
dee productie en reproductie van sociale (seksuele) zelfbeelden betreft Hoewel 
Rubinn (1980) het verwantschapssysteem een relatieve autonomie toekent, bena-
druktt ze de voortdurende interactie met externe maatschappelijke krachten. 
Hieroverr zegt ze: "Verwantschap en huwelijk zijn altijd ingebed in een groter 
maatschappelijkk systeem en houden altijd op de een of andere manier verband 
mett de economische- en politieke organisatie"(244). 

Err is dus sprake van een benadering waarin seksualiteit, gender, economie en po-
litiekk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat de ene noodzakelijk 
overr de andere domineert Deze samenhangen kwamen reeds in de eerste inter-
viewss naar voren. Naarmate het onderzoek vorderde, werd het steeds duidelijker 
datt in de belevingswereld van de mensen seksualiteit, en de betekenis-en vorm-
gevingg daarvan niet los te koppelen zijn van verwantschapsverhoudingen en de 
seksearbeidsdelingg Deze uitkomst hangt nauw samen met het feit dat, in Suriname, 
opp vrijwel alle maatschappelijke terreinen de familie nog steeds een centrale rol 
vervultt in het leven van individuen. 

Seksualiteitt heeft ook een andere dimensie, waarin ze beschouwd kan worden als 
eenn autonoom gebied dat min of meer losstaat van verwantschap en de sekse-
arbeidsdeling.. Het is vooral in moderne samenlevingen dat de organisatie van 
seksualiteitt niet beperkt is tot de familie, maar ook moderne seksuele systemen 
zichh bemoeien met de constructie van seksualiteit Auteurs als Foucault (1980) en 
Weekss (1981) hebben inderdaad systematisch aangetoond dat vanaf de 18de 
eeuww in Europa de invloedrijke rol van de verwantschapsorganisatie als beheers-
instituutt van de seksualiteit is overgenomen door machtige instituten als de staat, 
dee kerk en de medici. 

Dezee benadering impliceert dat de sociale constructie van seksualiteit niet enkel is 
ingebedd in gender-ideologie, maar ook in andere betekenissystemen. In de 
kolonialee periode bijvoorbeeld, heeft de rasideologie een belangrijke invloed uitge-
oefendd op de blanke beeldvorming over zwarte seksualiteit De beddvorming 
overr seksualiteit van zwarte mensen was niet in eerste instantie geworteld in een 
gender-ideologie,, maar in een rasideologie die zwarten, ongeacht hun sekse, 
typeerdee als hyperseksueel, als seksuele wezens met onverzadigbare, dierlijke sek-
suelee instincten. Mohammed (1994) geeft aan de hand van een dagboek van een 
blankee vrouw uit de planterskringen in Jamaica, een interessante analyse van de 
rasideologiee als instrument in het handhaven van ongelijke sociale verhoudingen. 
Zijj  merkt op: "(  - - ) m e dominant ideas of race and class are implanted on social 
identities.. (...) I t was not only the whip and the economic vagaries of plantation 
economyy which locked the blacks into a psyche of subservience, but die relations 
withh their masters and mistresses who strove to preserve their superiority on a 
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dailyy basis, and equally in the private spheres of life"(164). Volgens Wekker (1994) 
zijnn constructies van gender en seksualiteit bi] Creoolse mati's nauw gerelateerd 
aann de Afro-Sutinaamse wintireligie. Parker (1991) die in Brazilië seksuele cultuur 
heeftt onderzocht, onderscheidt meerdere ideologische systemen die te beschouwen 
zijnn als subsystemen van de Braziliaanse seksuele cultuur. Hij noemt in dit verband 
dee traditionele koloniale patriarchale gender-ideologie, de christelijke moraal in 
dee vorm van voorschriften van de katholieke kerk, de wetenschappelijke vertogen 
overr seksualiteit, en tenslotte een erotische ideologie die is geworteld in het principe 
vann transgressie. 

Ookk in deze studie is een belangrijk uitgangspunt dat we bij het bestuderen van 
seksualiteitt rekening moeten houden met het bestaan van meervoudige seksuele 
betekenisgevingssystemenn die simultaan bestaan en het denken en handelen van 
mensenn beïnvloeden. Meervoudigheid en veranderlijkheid van ervaringen van 
individuenn maken dat mensen op verschillende manieren hun sociale omgeving 
interpreterenn en op hun manier reproduceren c.q. veranderen. In dit verband is er 
inn het onderzoek naar gender en seksualiteit veel belangstelling gekomen voor 
gender-- en seksuele identiteit In operationele zin is identiteit te omschrijven als de 
manierr waarop iemand zichzelf ziet, beschrijft, definieert Vanuit een constructio-
nistischh perspectief is identiteit niet een vaststaande onveranderlijke eigenschap, 
maarr een 'constructie', die varieert naar sociale context en historisch moment. 
Vrouwenn en mannen vormen een zelfbeeld in nauwe interactie met elkaar. Van 
generatiee op generatie overgedragen culturele waarden en specifieke levenserva-
ringenn bepalen hoe mannen en vrouwen hun sociale werkelijkheid interpreteren 
enn van daaruit ook zichzelf en anderen definiëren. Kortom, het zelfbeeld is het 
productt van een voortdurende interactie met een ideologische en materiële 
omgeving.. Identiteiten zijn daarom ook niet eenduidig, maar eerder samengesteld 
uitt meerdere 'zelfs'. Typerend voor multiculturele en complexe samenlevingen is 
datt de sociale realiteit er één is van tegenstellingen en extremen. Deze complexe 
realiteitiss ook weerspiegeld in het denken van mensen, waar tegenstrijdige systemen 
vann denken simultaan bestaan (zie Parker 1991, Wekker 1994, Essed 1994 ). 

1.77 De relatie tussen gender, etniciteit en klasse 

Dezee studie is gericht op personen van een bepaalde etnische groep, namelijk op 
afstammelingenn van Afrikaanse slaven. Correct gedefinieerd zouden zowel Creolen 
alss Marrons hieronder moeten vallen. De keuze is evenwel gemaakt voor het 
bestuderenn van Creolen, met name stadscreolen. In de huidige Surinaamse samen-
leving,, waar vooral stadscreolen zich hebben gemengd met andere groepen, wordt 
hett begrip Creool niet uitsluitend geassiodeerd met een (zwart)-Creoolse cultuur, 
maarr is het door de toenemende etnische vermenging een zekere weerspiegeling 
gewordenn van wat we 'Surinaamse cultuur' kunnen noemen. De onderzoeks-
populatiee is deels ook samengesteld uit personen die net als ik het product zijn 
vann een vloeiende vermenging van Creolen en andere etnische groepen. Uiteraard 
zouu het beeld vollediger zijn als ook andere etnische groepen erbij betrokken 
warenn en het proces van interactie, en onderlinge beïnvloeding werd meegenomen 
inn de analyse. 
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Eenn benadeling die vanwege beperkte middelen en tijd vooralsnog niet haalbaar 
is.. Toch heb ik sterk de indruk dat door Creolen te bestuderen als de meest ge-
mengdee groep, ik ook meer begrip kan ontwikkelen van opvattingen en 
gedragspatronenn in de Surinaamse samenleving als totaliteit De lezer zal merken 
datt in de tekst de begrippen Creool en Afro-Surinamer door elkaar worden 
gebruiktt Deze werkwijze is een weerspiegeling van de praktijk, welke ook geen 
eenduidigheidd Iaat zien.De laatste jaren heeft het begrip Afro-Surinamer steeds 
meerr ingang gevonden, in het bijzonder als politieke term, en vooral bedoeld als 
identificatiee met de rest van de Afrikaanse diaspora.5 Deze ontwikkeling betekent 
geenszinss dat de term Creool niet meer gangbaar is. Integendeel, vrijwel alle re-
spondentenn gebruiken de term Creool Dat is ook de belangrijkste reden waarom 
dezee aanduiding ook is overgenomen, naast die van Afro-Surinamer. 
Hett debat over etniciteit heeft zich in de jaren '60 en 70 vooral voltrokken in 
relatiee met klasse. Pluralisten en marxisten waren in felle strijd over de vraag of 
socialee verhoudingen in het Caribisch gebied werden bepaald door etniciteit of 
doorr klasse. De sterke invloed van het pluralistisch denken op sociaal onderzoek 
tott de jaren 70 komt tot uitdrukking in diverse antropologische studies naar de 
cultuurr en het familieleven van de verschillende etnische groepen in Suriname. In 
dezee theoretische stroming is etniciteit de belangrijkste onafhankelijke variabele 
diee het sociale leven stuurt Vooral uit de hoek van de marxistisch georiënteerde 
wetenschapperss heeft het plurarisme scherpe kritiek gekregen. Niet etniciteit maar 
klassee zou de belangrijkste kracht zijn en de sociale verhoudingen bepalen. 
Inn de bestudering van de Afro-Surinaamse familie hebben de meeste auteurs 
geconcludeerdd dat familiestructuren en de daarmee gepaard gaande genderverhou-
dingenn klassen specifiek zijn. Gedrag en opvattingen in de midden - en hogere 
klassee zouden meer in overeenstemming zijn met westerse waarden terwijl de 
lageree klasse nog sterk gericht is op traditionele waarden die voortspruiten uit een 
Westt - Afrikaanse erfenis (Buschkens 1973, Van l ier 1977). 
Wekkerr (1994) benadrukt in haar studie de klassengebondenheid van seksualiteit 
Zijj  is van mening dat Creoolse vrouwen uit de lagere klasse seksualiteit anders 
construerenn dan vrouwen uit de middenklasse. 

Hett waardensysteem van deze laatste vrouwen zou conform het dominante 
modell  van (hetero) seksualiteit gebaseerd zijn op concepten als liefde, huwelijk, 
monogamie,, waarin de man kostwinner en het hoofd van het huishouden is en 
hett inkomen van de vrouw ondergeschikt is. Middenklassenseksualiteit is niet 
bespreekbaar.. De sociale omgeving verwacht dat vrouwen zich zwijgzaam, passief 
opstellenn en seksueel respectabel gedrag vertonen, wat Wekker illustreert met de 
uitdrukking:: 'nice gjrls don't like sex\ Zij meent dat vrouwen uit de volksklasse 
zichh afzetten tegen middenklassenwaarden en alternatieve betekenissen hebben 
ontwikkeldd over seksualiteit die meer ruimte bieden voor vrije seksuele beleving, 
genott en seksueel plezier. Wekker concludeert voorts dat de jongere generatie 
vrouwenn in de lagere klasse zich spiegelt aan de dominante cultuur, in haar streven 
naarr sociale mobiliteit Een strategie die, volgens Wekker, de afhankelijkheid van 
vrouwenn juist versterkt 

Vergelijkbaarr  is de term Afro-Amerikaa n voor  afstammelingen van slaven in de Verenigde Staten. 
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Dee sterke koppeling tussen economische positie en seksuele relatievorm heeft 
geleidd tot de ontwikkeling van statische benaderingen, waarin familiestructuren 
onderr de lagere klasse strikt werden onderscheiden van die van de middenklasse 
zonderr dat deze laatste sociale groep bij onderzoek werd betrokken. Uit een 
bibliografiee van Caribische familiestudies blijkt dat van de lange reeks familiestudies 
slechtss twee betrekking hebben op de middenklasse (Rawlings 1986). Mc Kenzie 
(1993)) pleit, zoals vele andere auteurs, voor meer onderzoek naar de middenklasse: 

Thee position of the upper-and middle-income minorities needs mote analysis. 
Theyy are said to model themselves on what is commonly described as the Western, 
Christian,, stable nuclear family, but it is not easy to generalize in the dynamic 
situationn of die Caribbean (84). 

Inn mijn onderzoek ga ik niet uit van klassen als homogene en vaststaande cate-
gorieën,, waarbij a-priori een scherpe grens getrokken wordt tussen de lagere en 
middenklasse.. Twijfels over de strikte klassengebondenheid van seksuele gedrags-
patronenn rezen reeds toen ik als onderzoeker betrokken was bij een antropologisch 
onderzoekk van de Universiteit van Amsterdam, en ik belast was met het onderzoek 
naarr de deelpopulaüe 'Creoolse mannen met wisselende contacten' (zie Lamur 
enn Terborg 1994). Wat ik vooral leerde uit de onderzoeksbevindingen was dat 
hett beeld van 'de Creoolse man uit de lagere klasse' een theoretische constructie 
is,, die niet in overeenstemming is met de praktijk. Het bleek dat er binnen één 

-yy sociale en/of etnische groep grote diversiteit was in denken en handelen. Hoewel 
klassee als ordenend principe wordt erkend, en factoren als opleiding, beroep en 
inkomenn ongetwijfeld het denken en handelen van mensen beïnvloeden, ben ik 
vann mening dat klassen geen vastliggende, onveranderlijke en homogene 
categorieënn zijn. Ik kan me geheel verenigen met de visie van Withuis (1993) die 
benadruktt dat klasse geen identiteit is, en 'dat we ons ervoor moeten behoeden 
omm uit klasse 'opvattingen' of een 'cultuur*  of een levensstijl' af te leiden. Zij stelt: 
"Dee relatie tussen variabelen als sociaal-economische positie en levensstijl liggen 
aanmerkelijkk gecompliceerder dan de klasse magie suggereert"(l 08). Het is 
belangrijkk om rekening te houden met de interne differentiatie binnen klassen. 
Hett blijkt dat mensen die in vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden 
leven,, verschillende strategieën toepassen in het realiseren van levensdoelen. 
Klassenpositiee bepaalt uiteraardd de toegang tot economische bronnen en (alter-
natieve)) referentiekaders. Individuen en groepen hebben geen onbeperkte en vrije 
keus.. De sociale, politieke en economische instituten leggen structurele beperkingen 
opp aan hun denken en handelen. Dezelfde structuren die de toegang beperken tot 
onderwijs,, sociale mobiliteit en werkgelegenheid, beperken ook de toegang tot 
culturelee systemen van betekenisgeving. Maar dat betekent geenszins dat klasse 
perr definitie ideologie bepaalt 

Dee vraag welke factor -etniciteit, klasse, of gender- doorslaggevend is bij het 
verklarenn van sekserollen en familiestructuren is in deze studie niet aan de orde, 
omdatt er ook niet gezocht wordt naar monocausale verklaringen. 
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Dezee studie sluit aan bij de visie dat klasse, gender en etniciteit nauw met elkaar 
verwevenn zijn, en afhankelijk van diverse en veranderlijke contexten simultaan 
invloedd uitoefenen op het denken en handelen van individuen (Reddock 1993, 
Essedd 1994, Mohammed 1994, Wekker 2000). 
Hett is vooral vanuit zwart feministische hoek, in het bijzonder in Europa en 
Noord-AA merika, dat de nauwe verwevenheid tussen gender, klasse en etniciteit/ 
rass is benadrukt en theorieën zijn ontwikkeld over hoe deze samenhangen zouden 
moetenn worden gedacht en vertaald naar de praktijk (Collins 1990, Essed 1994, 
Botmann e.a. 2001, Wekker 2001). Reddock maakt hierover terecht de kritische 
opmerking:: "In the international literature on race, class and gender, litde input 
hass been made on the Caribbean experience. Indeed, most of the debate has 
beenn centred around the experiences of Afro-American or Afro-British women 
inn Britain. Within that context, therefore, race like class and gender, becomes a 
basiss of exploitation, discrimination and oppression of non-European (non-
white)) groups. No contributions to these discussions have yet been made on, for 
examplee the issue of race, class and gender in a situation where two or more 
non-whitee groups have antagonistic or non-antagonistic relations, albeit within a 
contextt of overall Euro-American imperialist domination" (46). Concreet vertaald 
naarr Suriname, als de meest multiculturele samenleving in het Caribisch gebied 
betekentt Reddock's opmerking dat we in feite nog weinig weten over de (machts) 
relatiess tussen de verschillende etnische groepen en hoe deze zich verhouden tot 
klassen-- en gendertegenstellingen (zie ook Wekker 2001). Deze tekortkoming 
betekentt echter geenszins dat deze discussie binnen het westers feminisme voor 
hett Caribisch gebied van weinig nut is. 

Wekkerr (2001) gebruikt de term 'kruispuntdenken', en merkt op dat het hier 
eromm gaat dat"(...) je je er rekenschap van geeft dat iedereen gesitueerd is op een 
aantall  belangrijke assen van maatschappelijke betekenisgeving, zoals gender, 
etniciteit,, klasse, seksualiteit en nationaliteit" (26). Zij stelt verder: "Dat betekent 
datt gender altijd al een etnische en klasseninvulüng heeft en dat etniciteit altijd al 
genderedd en van een klassenbetekenis voorzien is" (41). Een nuttige toepassing 
vindd ik ook terug in de visie van Essed (1994). Zij wijst op de noodzaak om in 
hett bestuderen van de relatie tussen deze ordenende principes rekening te houden 
mett de specifieke persoonlijke ervaringen en referentiekaders van individuen. 
Essedd benadrukt dat de dagelijkse ervaring van mensen gekenmerkt wordt door 
grotee contradicties. Zo geeft Essed aan dat mensen meerdere en tegenstrijdige 
positiess kunnen innemen in de sociale matrix van gender, etniciteit en klasse. Door 
opp microniveau individuen te bestuderen krijgen we zicht op de wijze waarop 
macroo structurele krachten simultaan invloed uitoefenen en tegenstrijdige percepties 
produceren.. Essed analyseert de relatie tussen etniciteit, klasse en gender aan de 
handd van een biografie van een succesvolle zwarte Amerikaanse onderneemster 
uitt de middenklasse en toont aan hoe deze enerzijds bepaalde structuren van 
dominantiee in stand houdt/reproduceert en anderzijds verzet pleegt tegen ongelijke 
socialee verhoudingen. 
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Verscheidenee studies bevestigen de gecompliceerdheid van de verhoudingen in 
hett Caribisch gebied en de meervoudigheid en tegenstrijdigheid in de posities die 
mensenn innemen. Zo vroeg Abraham-Van der Mark (1993), met een enigszins 
bezorgdee ondertoon, aandacht voor de significante toename van alleenstaand 
moederschapp en concubinaatsrelaties onder de middenklasse in Curacao. McKenzie 
(1993),, die deze patronen ook in het Engelstalig Caribisch gebied constateert, 
suggereertt dat de toename van deze familiepatronen in de middenklasse misschien 
samenhangtt met imitatie van levensstijlen van de lagere klasse, of met de groeiende 
tolerantiee van niet wettige relaties in de westerse wereld. Impliciet is de suggestie 
hierr dat de middenklasse zich vroeger wel conformeerde aan het westerse familie-
model. . 

Inn de eind jaren' 80 was het Raymond Smith (1984) die, op basis van uitgebreid 
genealogischh onderzoek in Jamaica en Guyana, op zijn eerdere (economische) 
standpuntenn terugkwam6. Hij stelt 

Wee have collected no genealogy in Jamaica or Guyana that does not show legal mar-
riages,riages, common law marriages, visiting unions and illegitimate births resulting from 
casuall  affairs. One cannot conclude mat it would be impossible to find extensive gene-
alogiess on which 'irregular' unions did not occur, but this evidence shows no sharp 
dividingg line between classes or segments with different institutionalized forms of 
mating.. Status differences affect relations between kin. In the lower class, legal unions 
aree distinguished trom non-legal, but all West Indians recognize the entire range of 
formss that conjugal unions may take. The types form a coherent series in which each 
onee is defined by contrast with the others. All West Indians understand these contrast-
ingg categories in much the same way, and share the valuation of their status ranking AH 
formss of mating are practiced by West Indians of all classes (112). 

Eenn van zijn belangrijkste bevindingen is dat in de middenklasse weliswaar meer 
mensenn getrouwd zijn, maar dat veel gehuwde mannen er tegelijkertijd ook con-
cubinaatss en/of bezoeksrelaties op nahouden, terwijl ook in de middenklasse 
veell  vrouwen alleenstaand zijn. De vele overeenkomsten tussen de midden- en 
lageree klasse maken dat Smith het accent verschuift van sec economische variabelen 
naarr culturele betekenissen. 

88 Een soortgelijke ontwikkeling zien we ook bij Orlando Patterson (1998). Deze auteur, van 
originee Jamaicaan, is sinds de jaren '60 een voodoper in de discussie over de zwarte familie in de 
Afrikaansee diaspora. In de eind jaren *90 komt hij op basis van uitgebreide analyse van actuele 
empirischee data over de sociaal-economische positie van Afro-Amerikanen, tot de volgende condusie: 
"I ff  my analysis has demonstrated anything, it is the fact that current economic factors are no longer 
att the root of the problem. Properous Afro-American men have rates of marriages that are as low 
ass poor ones; their sexual practices and gender attitudes are hardly any different; and their rates of 
maritall  disruption are likely to be just as high, if not higher" (163). 
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Hett naast elkaar bestaan van verschillende relatievormen, zowel wettige als niet 
wettige,, door alle klassen en etnische groepen heen, wat hij aanduidt met 'dual 
marriagee system7, hangt volgens Smith samen met het bestaan van een collectief 
ideologischh kader dat hij definieert als West- Indisch. Smith gaat er dus vanuit dat 
eenn aantal basisprincipes van samenleven zich historisch hebben ontwikkeld en 
datt ze worden gedeeld door alle inwoners van het Caribisch gebied, ongeacht 
hunn klasse of etnische afkomst De koloniale samenleving heeft met haar specifieke 
ras,, klasse, en genderstructuur, een collectief ideologisch kader geconstrueerd, 
welkee ook tegenwoordig het belangrijkste referentiekader vormt waar mensen 
hunn culturele betekenissen aan ontlenen. 
Dee bijdrage van Smith is belangrijk omdat hij het debat haalt uit een eng ras-/ 
etnischh kader, en daarvoor in de plaats, uitdaagt om de Caribische samenleving te 
interpreterenn als een samenhangend historisch-cultureel geheeL De opvattingen 
vann Smith, in het bijzonder zijn veronderstelling over het bestaan van een collectief 
ideologischh kader hebben mij erg aangesproken en zijn een belangrijke leiddraad 
geweestt bij het analyseren van het empirisch materiaal. 

Hoewell  deze studie zich primair richt op Afiro-Surinamers, is het doel niet om 
vastt te stellen op welke gebieden de Afiro-Surinamer specifiek gedrag vertoont 
Afiro-Surinamerss maken, evenals Javanen, Hindostanen, Chinezen en andere 
bevolkingsgroepenn deel uit van een specifieke klassen, etnische en genderstructuur, 
diee geworteld is in een koloniaal verleden. De praktijk laat zien dat de verschillende 
culturenn elkaar voortdurend overlappen en dat het trekken van scherpe grenzen 
onbegonnenn werk is. Wat deze studie erkent, is dat het effect van macrostructurele. 
enn ideologische factoren op de verschillende bevolkingsgroepen niet hetzelfde is. 
Inn dit verband is het zinvol om na te gaan hoe binnen het Afro-Surinaams verwant-
schapssysteemm genderverhoudingen en seksuele betrekkingen zijn georganiseerd 
enn ontwikkeld, rekening houdend met hun specifieke historisch-culturele ach-
tergrondd en hun ervaringen binnen de bestaande klassen, etnische en gender-
structuur.. Eenn belangrijk uitgangspunt is dat verwantschapssystemen een relatief 
autonoomm bestaan kennen, maar tegelijkertijd ook beïnvloed worden door maat-
schappelijkee omstandigheden. Dit brengt met zich mee dat verschillende ver-
wantschapssystemenn onder dezelfde economische condities moeten overleven, 
waarbijj  het niet uitgesloten is dat er overeenkomsten optreden in levensstijlen en 
overlevingsstrategieën. . 

188 Probleemstelling 
Uitgaandee van het theoretisch kader dat in de voorgaande paragrafen is gepre-
senteerd,, is de volgende centrale vraagstelling, gedifferentieerd naar subvragen, 
geformuleerd. . 

Centralee vraag: 

Hoee interpreteren en ordenen Creoolse vrouwen en mannen hun seksuele (partner) 
relatiess en hoe moeten we deze ideologische en sociale (relatie) structuur begrijpen 
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tegentegen de achtergrond van (historisch gegroeide) culturele percepties over seksualiteit, 
genderr en de wijdere structuur van sociale relaties? 

Subvragen: : 
1.. Welke 2ijn de belangrijkste maatschappelijke krachten die in de koloniale 

samenlevingg een rol hebben gespeeld in de constructie van seksualiteit en 
genderr in de Afro-Surinaamse gemeenschap? 

2.. Hoe percipiëren mannen en vrouwen seksualiteit, in termen van biologische 
enn sociale reproductie? 

3.. Welke noties en ervaringen bestaan er bij vrouwen en mannen over seksualiteit 
inn termen van verlangen en erotisch plezier? Hoe wordt er gedacht over het 
lichaamm en hoe worden aanverwante concepten als monogamie, liefde en 
homoseksualiteitt vertaald naar de praktijk? 

4.. Welke taken en verantwoordelijkheden hebben vrouwen en mannen binnen 
hett huishouden en de familie met betrekking tot voorziening in levenson-
derhoud,, buitenhuizige sociale contacten en vrijetijdsbesteding? Hoe hangt 
dezee organisatie van gender op huishoudniveau samen met de organisatie 
vann seksualiteit? 

5.. Hoe komt in de praktijk de wisselwerking tussen ideologie en structuur tot 
uitingg in de duurzame (seksuele) verhoudingen tussen mannen en vrouwen 
enn welke rol spelen klasse, etniciteit, gender en leeftijd hierbij? 

1.99 Opbouw van de studie 

Inn het tweede hoofdstuk staat Afro-Surinaamse seksualiteit in historisch perspectief 
centraall  Aan de orde komen de historische achtergronden van de sociale organisatie 
vann seksualiteit in de Surinaamse samenleving, waarbij het zwaartepunt van de 
analysee ligt op de periode van slavernij, in het bijzonder de 19*  eeuw De keuze 
vann deze periode vloeit voort uit het feit dat, uitgaande van de theorie van Foucault 
(1980),, vooral in deze periode de maatschappelijke grondvesten worden gelegd 
voorr de ordening van het seksuele leven in West-Europa. Nagegaan wordt op 
welkee manier ontwikkelingen in Europa de constructie van seksualiteit en gender 
inn de plantagesamenleving hebben beïnvloed. Hoe was in deze periode het seksuele 
levenn geordend en welke effecten heeft deze regulering gehad voor de constructie 
vann seksualiteit in de Afro-Surinaamse familie? Het accent ligt hierbij op analyse 
vann het koloniale (planters-) en overheidsbeleid met betrekking tot reproductie 
enn huwelijksregeHngen. Tegen de achtergrond van de besproken historische context 
wordtt in de volgende hoofdstukken aandacht besteed aan de huidige interpretatie 
enn ordening van seksualiteit en gender, voornamelijk op verwantschapsniveau. In 
navolgingg van Rubin (1980) is bij de bestudering van de seksearbeidsdeling onder-
scheidd gemaakt tussen het terrein van de reproductie (voortplanting en het 
opvoedenn van kinderen) en het terrein van de economie (de arbeidsverhoudingen). 
Wee kijken in hoofdstuk drie eerst naar de voorschriften en regels op het gebied 
vann de biologische en sociale reproductie. In dit verband komen noties zoals 
vruchtbaarheid,, maagdelijkheid, moederschap en vaderschap aan de orde. 
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Inn het vierde hoofdstuk wordt seksualiteit deels los gekoppeld van de voortplanting 
enn komt het als een min of meer autonoom gebied expliciet aan de orde. Hier 
gaatt het vooral om het blootleggen van seksuele ideologie en hoe deze tot uiting 
komtt in de praktijk. Welke noties bestaan er over seksualiteit en wat zijn de 
ervaringenn met het bevredigen van het seksuele verlangen en het erotische plezier? 
Hoee wordt er gedacht over het lichaam, over geslachtsgemeenschap en aanver-
wantee concepten als monogamie, liefde en homoseksualiteit? 

Inn hoofdstuk 5 ga ik nader in op het andere belangrijke aspect van de seksearbeids-
deling,, namelijk het terrein van de arbeid en inkomenswerving Vragen die hierbij 
aann de orde komen zijn: Welke taken en verantwoordelijkheden hebben mannen 
enn vrouwen binnen het huishouden en de /familie, en hoe organiseren ze de 
voorzieningg in levensonderhoud, buitenhuizige sociale contacten en vrijetijdsbe-
steding?? De bedoeling van deze vragen is om meer zicht te krijgen op gender-
ideologie,, en na te gaan hoe deze is verweven met seksuele ideologie. 

Hett zesde hoofdstuk is een samenvloeiing van de resultaten van de vorige 
hoofdstukken,, waarbij, tegen de achtergrond van de geconstateerde gender-en 
seksuelee ideologie(en)> getracht wordt een antwoord te geven op de centrale 
vraagstelling,, namelijk hoe Afro-Surinaamse mannen en vrouwen hun seksuele 
betrekkingenn vorm en inhoud geven en waarom? Hier wordt uitgebreid ingegaan 
opp gender specifieke opvattingen over huwelijksregelingen en seksuele relaties. 

1.100 Methode van onderzoek 
Traditionelee studies hebben een groot aantal belangrijke vragen onbeantwoord 
gelaten:: Hoe gaan mannen en vrouwen in het dagelijks leven met elkaar om; wat 
zijnn hun ervaringen en gevoelens? Wat verwachten ze van elkaar en van zichzelf? 
Watt vinden ze belangrijk in een relatie en wat niet? Wat verwachten ze van de 
toekomstt en hoe proberen ze hun doelen te realiseren? Deze studie houdt rekening 
mett de complexiteit van het individu dat zich, in een zeer gesegmenteerde, klein-
schaligee samenleving en deel uitmakend van allerlei groepen, in allerlei bochten 
moett wringen om zowel materieel als emotioneel te overleven. In deze context 
kunnenn kwantitatieve onderzoeken, voor zover die plaatsvinden, weliswaar een 
globaall  beeld geven van de bestaande verhoudingen, maar ze zijn absoluut niet 
toereikendd om te begrijpen waarom bepaald gedrag bestaat, in stand blijf t of 
verandert t 
Dee methode van onderzoek die in deze studie is toegepast, vloeit voort uit het 
gehanteerdee theoretische kader. Aangezien ik vooral geïnteresseerd was in concrete 
levenservaringenn en onderliggende percepties is gekozen voor overwegend 
kwalitatievee methoden van onderzoek. Bij de analyse van het materiaal is steeds 
gepoogdd om ervaringen en noties van mannen en vrouwen in de directe relaties 
mett elkaar te beschrijven en te interpreteren vanuit hun percepties en definities 
vann de sociale werkelijkheid 
Alss onderzoeker had ik mezelf de rol van intermediair toebedeeld, met een aan-
tall  belangrijke taken. Ten eerste het creëren van condities om de 'onzichtbare', 
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niett gehoorde opvattingen en de onbekende praktijk boven water te halen. Ten 
tweedee het begrijpen welke de achtergronden en mechanismen zijn die deze 
opvattingenn en gedragingen in stand houden en reproduceren, en wat de 
consequentiess zijn van hun bestaan. Het proberen te ontrafelen van complexe 
verhoudingenn hangt nauw samen met een derde verantwoordelijkheid, namelijk 
hett aanreiken van handgrepen aan mensen om hun eigen leven te begrijpen en 
waarr nodig in te grijpen en veranderingen door te voeren (Aerts e.a. 1988, Silos 
1991). . 

Hoewell  de persoonlijke gesprekken met respondenten de belangrijkste bron van 
informatiee vormen, zijn er ook andere databronnen aangeboord. Omdat, zoals 
eerderr gesteld, percepties niet los staan van sociale verhoudingen, is ook geprobeerd 
omm informatie te verzamelen die meer inzicht verschaft in de wijdere sociale con-
textt waarbinnen mensen hun leven vormgeven. Het aanboren van verschillende 
databronnen,, deze bij elkaar brengen, vergelijken en samenvoegen is vergelijkbaar 
mett wat in de antropologie wordt aangeduid met triangulatie. Door het toepassen 
vann aanvullende dataverzamelingsmethoden kreeg ik de mogelijkheid om hiaten 
inn de interviews op te vullen en/of eventuele tegenstrijdigheden in de gesprekken 
mett respondenten te begrijpen. Kort samengevat zijn de volgende methoden van 
dataverzamelingg toegepast 

literatuurstudie e 
secundairee analyse van beslaand statistisch materiaal. Deze data zijn vooral 
gebruiktt bij analyse van genderverhoudingen op macroniveau 
diepte-interviewss met 72 vrouwen en mannen 
gesprekkenn met sleutelinformanten: personen die onderdeel vormen van 
dee Afro-Surtnaamse gemeenschap en vanwege hun specifieke positie 
eenn zekere deskundigheid en ervaring hebben ontwikkeld 
focusgroepp gesprekken 
observatiee van formele en informele discussies over seksualiteit en gender 
observatiee van de dagelijkse contacten tussen mannen en vrouwen in 
zowell  formele als informele settings zoals de straat, op feesten en op de 
markt t 
participatiee in gemeenschapsprojecten betreffende reproductieve gezond-
heidd en seksualiteit, veelal geïnitieerd vanuit de vrouwenbeweging 
publiekee stellingname van standpunten met betrekking tot gender en 
seksualiteitt via de massamedia. In de periode na mijn veldwerk heb ik 
tweee keer een televisie-interview gedaan, waarbij ik een aantal stellingen 
poneerdee die aanleiding waren tot discussie met anderen, 
informatiee uit directe kermissen- en familiekring. Omdat mensen wisten 
datt ik met dit onderwerp bezig was, waren ze al snel geneigd om hun 
relatie-ervaringenn of die van anderen met mij te delen. 

Bijj  de analyse van het materiaal is niet gezocht naar consistentie. Evenmin is het 
vraagstukk van statistische representativiteit hier aan de orde. De beoordeling van 
dee betrouwbaarheid en representativiteit van het empirisch materiaal is gebaseerd 
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opp wat Bertaux (1981) noemt 'sanitation point*. Dit houdt simpel gezegd in dat 
jee doorgaat met het verzamelen van informatie, totdat er geen nieuwe informatie 
meerr naar boven komt Dit proces van dataverzameling beslaat een periode die 
inn principe in 1991 is aangevangen, toen ik als deelonderzoeker participeerde in 
eenn aids-preventieonderzoek naar seksueel gedrag van Creoolse mannen in 
Rotterdamm (Lamur en Terborg, 1994). Daarna kwam de periode van mijn promo-
tieonderzoek,, van 1993-1997. 

Vervolgenss kwam ik naar Suriname terug, waar ik sindsdien actief betrokken 
benn in activiteiten en discussies over reproductieve gezondheid en seksualiteit in 
hett algemeen en in het bijzonder onder Afro-Surinaamse populaties. Daarnaast 
hebb ik ook met een aantal respondenten het contact gecontinueerd waardoor ik 
bepaaldee relaties in de tijd heb kunnen volgen. Sinds mijn terugkeer in Suriname 
benn ik steeds bewust bezig geweest om op basis van de verworven data geformu-
leerdee veronderstellingen te toetsen aan de dagelijkse praktijk in Suriname. Het 
onderzoekk is daarom geen momentopname maar eerder een continu proces van 
dataa verzamelen, analyse, bijstellen en aanscherpen van standpunten. 
Uiteraardd is de periode waarin de meeste interviews zijn afgenomen niet dezelfde 
alss de huidige periode, in die zin dat de Surinaamse economie verder is verslechterd, 
watt onvermijdelijk ook doorwerkt op man-vrouwrelaties. Deze veranderingen 
doenn evenwel niets af aan het gevoerde betoog omdat de fundamentele structurele 
enn ideologische'condities in wezen onveranderd zijn gebleven. Deze zienswijze 
wordtt bovendien versterkt door het feit dat ik tot op de dag van vandaag nog 
steedss bevestiging vind voor de geformuleerde veronderstellingen. 

Dee onderzoekspopulatie is samengesteld uit een groep van vrouwen en mannen 
vann Afro-Surinaamse afkomst, die variëren naar leeftijd, sociaal-economische 
positie,, sociale afkomst en geloof. Er is bewust gezocht naar personen uit ver-
schillendee sociale milieus. De klassenpositie van respondenten varieert van 
volksklassee tot elite. Bij het werven van respondenten zijn er verschillende me-
thodenn gebruikt De eerste respondenten zijn bereikt via veldwerk in een lagere-
klass senwoonwijk in Paramaribo7. Een ander deel is geworven via bestaande 
buurt-- en vrouwenorganisaties. In dit geval bestonden de respondenten uit leden 
off  bij de organisatie betrokken personen. Andere wervingsplaatsen waren de 
spreekurenn van Stichting Lobi en de Dermatologische Dienst Door de leiding 
vann beide instellingen was aan mij een privé-ruimte beschikbaar gesteld waar ik 
dee interviews kon afnemen. Een belangrijke groep van vooral jonge mannen en 
vrouwenn uit de middenklasse is gerecruteerd op de Universiteit 

77 Het betreft in deze een voJkswoningbouwproject, overwegend samengesteld uit huishoudens 
mett  een vrouw aan het hoofd. Er  waren veel samengestelde huishoudens van vrouwen, dochters en 
kleinkinderen.. De grootte van de huishoudens varieerde in omvang van 5-20 personen. De op het 
projectt  woonachtige mannen waren overwegend jonge volwassen mannen in de leeftijd van 18-30 
jaar,, die nog inwoonden bij  ouders, meestal de moeder. Jonge kerngezinnen waren nauwelijks aan-
wezig. . 
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Privéé sportverenigingen, clubhuizen en feesten waren settings waar ik een aantal 
anderee groepen uit de middenklasse en elite ontmoette, en enkele personen bereid 
vondd een interview af te staan. Een tweetal mannen uit het 'hossdcircuit' zijn op 
straatt geworven. Via hen kwam ik ook in contact met delen uit wat ik noem de 
'nieuwee elite'. Een relatief groot deel van de respondenten is bereikt door 
'doorverwijzing',, dat wil zeggen dat de respondenten mij doorverwezen naar 
eenn andere persoon. Bij het selecteren van respondenten is gepoogd om zoveel 
alss mogelijk een gediversifieerde onderzoekspopulatie samen te stellen, wat 
uiteindelijkk vrij goed is gelukt 

Dee meeste gesprekken zijn afgenomen aan de hand van een interviewprotocol. 
Dee thema's kwamen niet in chronologische volgorde aan de orde maar sloten 
zoveell  mogelijk aan op de wijze waarop de respondent zijn of haar eigen verhaal 
ordende.. Bij de aanvang van het interview vroeg ik altijd eerst naar een aantal 
basiss demografische gegevens, zoals leeftijd, opleiding etc. In de meeste gevallen 
wass het geen probleem om het gesprek op de band op te nemen. In enkele 
gevallenn werd er geen toestemming verleend en heb ik aantekeningen gemaakt. 
Zoalss uit de demografische beschrijving blijkt, heb ik vooral met vrouwen 
gesproken. . 

Dezee oververtegenwoordiging van vrouwen is toe te schrijven aan het feit dat 
mannen,, in vergelijking met vrouwen, moeilijker te bereiken waren8. Tijdens het 
veldwerkk in de buurt waren het steeds vrouwen die ik aantrof, en als er mannen 
aanwezigg waren, was het maken van een afspraak niet eenvoudig. Vooral mannen 
uitt de lagere klasse waren vrij moeilijk bereikbaar. Het kwam vaker voor dat ze 
voorr een afspraak niet kwamen opdagen of afzegden.. Hoewel er minder mannen 
zijnn geïnterviewd, is er wel sprake van een kwalitatief gevarieerde groep wat tot 
uitdrukkingg komt in de variatie aan denk- en gedragspatronen. 

Inn het algemeen waren mensen zeer open en heel coöperatief. In een aantal gevallen 
werdd het interview voortgezet met een levendige discussie, die soms uren doorging. 
Niett zelden werd mijn mening of advies gevraagd over problemen in de 
partnerrelaties,, terwijl ook onzekerheden en twijfels werden besproken. Gesprek-
kenn werden op uiteenlopende lokaties gevoerd Soms op het werk, soms op 
straat,, een andere keer in een restaurant of aan de waterkant Bij gesprekken die 
inn de huiselijke sfeer plaatsvonden, kwam het nogal eens voor dat een gesprek 
plotselingg werd onderbroken, omdat de kinderen aandacht nodig hadden, de 
burenn aanklopten of omdat respondenten een andere afspraak hadden. Soms 
werdd het gesprek buiten op het erf gehouden omdat het in huis te druk was. Met 
dee meeste respondenten heb ik daarom twee tot drie keer gesproken. Het lukte 
veelall  niet om het gesprek in één keer af te ronden. Over het algemeen hadden 
dee gesprekken elke keer een gemiddelde duur van anderhalf tot twee uur. 

8.. Zie ook: JTerborg (2000). 'Gender socialization in two selected communities: Palissadeweg and 
Munderbuiten'.. NVB/Unicef. Paramaribo 
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LL THEOBIBENMETHODOWGm 

AnalyseAnalyse van het onderzoeksmateriaal 

Bijj  de analyse van het materiaal ging het er mij primair om de mechanismen bloot 
tee leggen. We hebben het in onze theoretische betogen steeds over de invloeden 
vann ldasse, etniciteit en (gender) ideologie. Maar hoe werken deze maatschappelijke 
krachtenn concreet in op het individu? Door de directe ervaringen en verhoudingen 
tee bestuderen tegen de achtergrond van een specifieke maatschappelijke context, 
hebb ik gepoogd de wisselwerking tussen maatschappelijke processen en individuen, 
tussenn mannen en vrouwen zichtbaar te maken. Maatschappelijke processen werken 
inn op het individu, maar omgekeerd oefent het individu ook invloed uit op sociale 
structuren,, door bepaalde noties en gedragingen te reproduceren of juist te veran-
deren.. Door verschillende bronnen te gebruiken is geprobeerd om deze wissel-
werkingg bloot te leggen, en aan te geven hoe deze processen en de mechanismen 
diee hierbij een rol spelen, werken. 

1.111 Sociaal-demografische kenmerken van de onderzoekspopulatie 
Dee totale onderzoekspopulatie bestond uit 72 respondenten, waarvan 22 mannen 
enn 50 vrouwen. Bij het recruteren van de respondenten is erop gelet dat er 
variatiee was in geslacht, leeftijd, opleiding, economische positie, gezinssituatie, 
relatievormm en seksuele levensstijl. Hierdoor was het mogelijk om vanuit diverse 
gezichtspuntenn naar het vraagstuk te kijken. 
Dee respondenten varieerden in leeftijd van 16 tot 65 jaar. Het overgrote deel, 
namelijkk 65%, viel in de leeftijdscategorie 20-34 jaar. 

Tabell  1: Hoogst genoten opleiding respondenten naar  sekse 

Opleidingg Man Vrouw Totaal % 
Lageree school 
L T SS (ÏMgtrtTuhMisdu School) 

L B G OO (LaprBet&ptGtrkktOmdtrwgt) 

U L OO (Uitgereid Lager  OndenriJ») 

M U L OO (MirVUgOmdUgnOmderw^i) 

H A V OO (HtprAtomu* Vomrtgng* Omdmyi}/ 

S PII  (SmnmeamiPtdog&d, hotümd) 

V W OO (Yaortg^ftWttftd^p^hOmbmQt) 

H B OO (Heyr **Mtp  Onderwijl) 

Universiteit t 
Totaal l 

2 2 
2 2 

6 6 

2 2 
1 1 
3 3 
£ £ 

22 2 

4 4 
1 1 
15 5 

4 4 
10 0 

4 4 

3 3 
1 1 
50 0 

4 4 
3 3 

17 7 
4 4 

16 6 

6 6 
1 1 
6 6 

15 5 
72 2 

5.6 6 
4.2 2 

23.6 6 
5.6 6 

22.2 2 

8.4 4 
1.4 4 
8.3 3 

20.7 7 
100.0 0 

Watt opleidingsniveau betreft, is gevraagd naar hoogst genoten opleiding, waarbij 
err onderscheid is gemaakt naar wel of geen afronding van de opleiding. Het op-
leidingsniveauu van respondenten varieerde van alleen lager onderwijs tot universiteit 
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Tabell  2: Woonwijk respondenten naar  sekse 
i .. THBOB1E EN METHODOLOGIE 

Woonplaats s Mann Vrouw Totaal 

Abrabrok i i 

Beekhuizen n 

Paramariboo Centrum 

Flora a 

Geyersvlijt t 

Hanna'ss lust 

Highway y 

Kwatt a a 

Latour r 

Paramariboo Noord 

Paramaribo o 

Ramgoelam m 

Sofia'ss lust 

Tourtonne e 

Uitvlugt t 

Vann Dij k 

Zorgg en Hoop 

Totaal l 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

22 2 

1 1 

2 2 

6 6 

12 2 

1 1 

1 1 

5 5 

4 4 

3 3 

6 6 

1 1 

5 5 

_a a 
50 0 

2 2 

1 1 

5 5 

14 4 

3 3 

8 8 

2 2 

1 1 

4 4 

6 6 

1 1 

-.5 5 

72 2 

Eenn minderheid, 6%, heeft alleen lager onderwijs genoten. Van het totaal aantal 
respondentenn heeft 56% een voortgezette opleiding voor junioren (MULO, LTS 
etc.)) bezocht Uit deze laatste groep van 30 respondenten heeft de meerderheid, 
166 (53%), de opleiding niet afgerond De overige respondenten, 39%, hadden 
eenn VWO- of hogere opleiding waarvan 21% ten tijde van het onderzoek aan de 
universiteitt studeerde of deze opleiding had afgerond9. 

99 Ook in deze onderzoekspopulatie is het relatief hoge opleidingsniveau van de Creoolse groep 
weerspiegeld.. Uit eerder  onderzoek van Schalkwijk en de Bruijn e (1997) blijk t dat Creolen, in 
vergelijkingg met Hindostanen en Javanen beter  zijn opgeleid. Twee op de drie Creolen heeft 
tenminstee lager  middelbaar  onderwijs (V.O.J.) genoten. Slechts 2% heeft geen onderwijs gevolgd, 
terwij ll  het percentage Creolen in het hoger  onderwijs twee maal zo groot is dan bij  de twee andere 
grotee etnische groepen (92). 
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5 5 
7 7 
8 8 
2 2 

2 2 

15 5 
20 0 

8 8 
5 5 

- 2 2 
50 0 

20 0 
27 7 
16 6 
7 7 

Jl l 
72 2 

27.8 8 
37.5 5 
22.2 2 

9.7 7 
2.8 8 

100.0 0 

I .. THEORIE EN METHODOLOGIE 

Vrijwell  alle respondenten zijn christenen. Iets meer dan de helft, 53%, noemde 
zichzelff  katholiek, 31% was protestants, 6 % was lid van een andere christelijke 
gemeentee (Leger des Heils, Volle Evangelie etc), terwijl 9 personen, waaronder 7 
mannen,, zeiden dat ze geen geloof hadden. 

Tabell  3: Relatietype respondenten naar  sekse 

Relatietypee Respondent Man Vrouw Totaal % 

Alleenstaand d 
Bezoeksrelatie e 
Concubinaat t 
Huwelij k k 
Overseasrelatie e 
Totaal l 

Ongeveerr 32% woonde samen met een partner in de vorm van concubinaat of 
huwelijk,, terwijl 40% ook een duurzame relatie had, maar gescheiden woonde 
vann de partner. 
Ietss minder dan een derde van de respondenten, 28%, had ten tijde van het 
onderzoekk geen relatie met een vaste partner. Een relatief toenemende relatievorm 
iss wat ik heb genoemd 'overseas*  relatie. Dat is een relatie waarbij de partner in 
hett buitenland (meestal Nederland) woont en af en toe op 'bezoek' komt Twee 
vrouwelijkee respondenten rapporteerden deze relatievorm. 

Tabell  4: Relatietype ouders van respondenten naar  sekse 

Relatiee ouders Man Vrouw Totaal % 

Concubinaat t 
Een-ouder r 
Gescheiden n 
Huwelij k k 
Totaal l 

Watt betreft de aard van het herkomstgezin ziet de populatie er als volgt uit 
dee meeste mannen en vrouwen, 51%, zijn opgegroeid in een gezin waar de ouders 
getrouwdd waren of zijn. Iets meer dan een derde van de respondenten komt uit 
eenn een-oudergezin, terwijl van 13% de ouders in concubinaat leven of leefden. 

5 5 
8 8 
1 1 
3 3 
22 2 

4 4 
18 8 

2 2 
26 6 
50 0 

9 9 
26 6 
3 3 

M M 
72 2 

12.5 5 
36.1 1 
4.2 2 

47.2 2 
100.0 0 
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1.1. THBORIE EN METHODOLOGIE 

Tabell  5: Soort huishouden respondenten naar  sekse 

Soortt  huishouden 

Eenpersoonshuishouden n 
Tweepersoonshuishouden n 
Een-ouderhuishouden n 
Kernhuishouden n 
Uitgebreidd huishouden 
Totaal l 

Man n 

3 3 
2 2 
1 1 
7 7 

_2 2 
22 2 

Vrouw w 

3 3 
2 2 
4 4 

15 5 
26 6 
50 0 

Totaal l 

6 6 
4 4 
5 5 

22 2 
25 5 
72 2 

% % 

8.3 3 
5.6 6 
6.9 9 

30.6 6 
48.6 6 
100.0 0 

Hett een-ouderhuishouden is gedefinieerd als een huishouden, samengesteld uit 
eenn ouder en haar of zijn kinderen. Een kernhuishouden is omschreven als een 
huishoudenn bestaande uit twee ouders en hun gemeenschappelijke kinderen. Een 
uitgebreidd huishouden heeft betrekking op huishoudens waar, behalve de ouder(s) 
mett haar(hun) kinderen, ook andere verwanten deel van uitmaken. In de praktijk 
vann dit onderzoek bleek dat uitgebreide huishoudens overwegend waren 
samengesteldd uit dochters die met hun kinderen inwoonden bij hun moeder, 
eventueell  aangevuld met andere verwanten. De zogenaamde 'alleenstaande 
moeders'' zijn dus veelal onderdeel van een uitgebreid huishouden. Een gegeven 
datt ook wordt bevestigd door andere studies (NVB 1997, Terborg 2000). 
Hett grootste deel van de respondenten, 49%, maakte deel uit van een uitgebreid 
huishouden.. Een- en dertig procent woonde in een kernhuishouden, 7% maakte 
deell  uit van een één-ouderhuishouden terwijl 14% een een- of tweepersoons-
huishoudenn voerde. 

Tabell  6: Omvang huishouden respondenten naar  sekse 

Omvangg huishouden Man Vrouw w Totaa ll  % 

1-22 personen 
3-44 personen 
5-66 personen 
7-88 personen 
99 en meer  personen 
Totaa l l 

7 7 
7 7 
5 5 
1 1 
2 2 

22 2 

9 9 
12 2 
15 5 
8 8 

A A 
50 0 

16 6 
19 9 
20 0 
9 9 

Jfc c 
72 2 

22.2 2 
26.4 4 
27.8 8 
12.5 5 
1L1 1 

100.0 0 

Ietss meer dan de helft van de respondenten, 51%, rapporteerde een huishoud-
omvangg van vijf of meer personen. Negenenveertig procent van de huishoudens 
waarr respondenten deel van uitmaakten bestonden uit 1-4 personen. 
39%% van de respondenten had ten tijde van het onderzoek geen kinderen. Het 
kindertall  bij de categorie respondenten met kinderen varieerde van 1 tot 9 kinderen. 
Hett overgrote deel uit deze groep, 61%, had maximaal 3 kinderen. 
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Tabell  7: Beroep respondenten naar  sekse 

Beroep p 

Administratie ff  werkster 
Ambtenaar/prostituee. . 
Bewaker r 
Directeurr  bedrij f 
Gouddehrer r 
Handelaar r 
Kapsterss assistent 
Kinderoppas(thuis) ) 
Leerkracht t 
Meubelmaker r 
Ambtenaarr  (Middenkader) 
Ondernemer r 
Hosselt t 
Parttim ee monteur 
Pijpfitte r r 
Schoolhoofd d 
Schoonmaakster r 
Sekswerkster r 
Serveerster r 
Stafmedewerker r 
Straathandelaar r 
Telefoniste e 
Thuishandelaar r 
Thuiss modiste 
Thuiswerkk (catering) 
Veiligheidsman n 
Verpleegster r 
Marktverkoopster r 
Voedingsassistent t 
Geenn betaald beroep 
Totaal l 

Man n 

1 1 
2 2 

1 1 
1 1 

3 3 
3 3 

1 1 
1 1 

1 1 
2 2 

2 2 

4 4 
22 2 

Vrouw w 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

3 3 
1 1 

1 1 
5 5 
3 3 
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 
4 4 
2 2 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
12 2 
50 0 

Totaal l 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
6 6 
1 1 
1 1 
2 2 
5 5 
3 3 
3 3 
5 5 
1 1 
1 1 
4 4 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 

12 2 
72 2 
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Tabell  8: Economische activiteit respondenten naar  sekse 

Economischee activiteit 

Studentt  fulltim e 
Werkloos s 
Werktt  fiill-tim e 
Werktt  part-tim e 
Hosselt t 
Totaal l 

Man n 

3 3 
1 1 

12 2 
2 2 
4 4 

22 2 

Vrouw w 

10 0 
4 4 

16 6 
7 7 

ÜL ÜL 
50 0 

Totaal l 

13 3 
5 5 

28 8 
9 9 

XL XL 
72 2 

% % 

18.1 1 
6.9 9 

38.9 9 
12.5 5 
23.6 6 
100.0 0 

Full-timee werkenden maakten zowel onder vrouwen als mannen de grootste 
groepp uit, respectievelijk 32% om 55%. Vermeld dient te worden dat een deel 
vann de mannen die full-time werkte, in een positie verkeerde van zelfstandige 
ondernemer.. Op het totaal aantal vrouwen was 26% betrokken bij zogenaamde 
*hosseUctiviteiten',, overwegend bestaande uit inkomensgenererende activiteiten 
diee thuis werden ontplooid zoals verkopen van 'ijsjes', 'zuurgoed', melk kopen en 
doorverkopen,, onregelmatige 'catering7, modiste werk of kinderoppas. De meeste 
vann deze vrouwen hadden kleine kinderen en combineerden op deze manier 
economischee activiteiten en zorgtaken. 

Hett onderscheiden van respondenten naar klassenpositie is geen eenvoudige taak. 
Temeerr daar het in Suriname in de afgelopen jaren steeds moeilijker is geworden 
omm mensen hun sociale status af te leiden van simpel inkomen, beroep en opleiding. 
Schalkwijkk en de Bruijne (1997) hebben als oplossing voor de vrij gecompliceerde 
samenhangenn tussen de traditionele indicatoren inkomen, beroep en opleiding, 
gewerktt met een zelf door hen ontwikkelde Velstandsindex', waarbij als 
belangrijkstee indicator *bezit van bepaalde consumptiegoederen' is toegepast. 
Hoewell  aan deze methode een aantal tekortkomingen kleeft, welke door onder-
zoekerss zelf ook wordt erkend, is het wel mogelijk geweest om een beeld te 
schetsenn van de sociale verhoudingen in Paramaribo. Hun methode resulteert 
uiteindelijkk in een indeling naar: elite, middenklasse, volksklasse en onderklasse. 
Vann elk van deze sociale groepen zijn de belangrijkste kenmerken beschreven, 
zoalss opleiding, beroep, woonsituatie, woongebied en etnische afkomst 
Watt betreft huishoudens in Paramaribo komen Schalkwijk en de Bruijne tot de 
volgendee 'klassen-indeling' (59). De resultaten zijn overwegend gebaseerd op een 
steekproefonderzoekk onder 4000 huishoudens in Groot Paramaribo in 1992. 
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I.I.  THEORIE EN METHODOLOGIE 

Tabell  9: Verdeling populatie Paramaribo naat welstandsgroepen naar 
algemenee populatie en specifiek naar  Creolen 

Elit e e 
Middenklasse e 
Volksklasse e 
Onderklasse e 
Totaal l 

Algemeen n 
é.55 % 

27.7% % 
49.99 % 
15.99 % 

100.0% % 

Creolen n 
5.66

26.00 % 
58.00 % 
110% % 

100.00 % 
Bron.'Bron.' Schalkwijk en de Bruijne 1997 

Zoalss de bovenstaande tabel Iaat zien maakt het grootste deel van de Creolen in 
Paramariboo deel uit van de volksklasse, namelijk 58%. Als kenmerken voor deze 
socialee groep worden onder andere genoemd: redelijke woonsituatie met water-
aansluitingg in huis en gemiddeld 3 slaapkamers, veelal woonachtig in een volkswo-
ningbouwproject,, het meest voorkomende opleidingsniveau varieert van lagere 
schooll  tot voortgezet lager onderwijs, het gemiddeld aantal personen in het 
huishoudenn telt 4.7. In deze groep komt het vaak voor dat mensen formele 
baantjess combineren met activiteiten in de informele sector (67-68). De midden-
klassee is de tweede grootste sociale categorie, 26%, en wordt in het onderzoek 
gekenmerktt als de sociale groep die overwegend bestaat uit personen in lei-
dinggevendee posities bij de overheid, veel onderwijzers en verpleegsters en zelf-
standigee ondernemers in de particuliere sector (winkeliers, handelaren, aannemers 
etc).. De meeste wonen in middenstandswijken en zijn eigenaar van hun woning. 
Hett grootste ded van deze groep heeft voortgezet onderwijs gevolgd (42%), of 
eenn middelbare opleiding (25%, terwijl 10% hoger onderwijs heeft genoten 
(64-65). . 
Dee onderklasse, waar Creolen 11% van uitmaken, omvat huishoudens met de 
volgendee kenmerken: grootste deel is woonachtig in volksbuurten en arme buurten 
inn het centrum, in houten woningen zonder wateraansluiting in huis. Verder heeft 
dezee klasse, in vergelijking met andere groepen, de grootste huishoudens (4.9), de 
meestee vrouwelijke hoofden van huishoudens, de laagste opleidingsniveaus (53% 
iss niet verder gekomen dan de lagere schoof) (68-70). De elite is de kleinste sociale 
groepp onder Creolen en omschreven als de groep van personen die woont in 
elitee buurten, topposities inneemt in de particuliere financiële- en handelsonder-
nemingen.. Verder bestaat uit beoefenaren van vrije beroepen (specialisten, notarissen 
etc.)) en veelal uit personen die studerende kinderen hebben in het buitenland en 
zelff  regelmatig het buitenland bezoeken. Hogere opleidingen komen in deze 
groepp het meest voor (61-63). 

Uitgaandee van de welstandsindeling van Schalkwijk en de Bruijne (1997), en de 
kenmerkenn die zijn beschreven voor de verschillende sociale groepen, kan worden 
gesteldd dat de samenstelling van de onderzoekspopulatie die ik heb bestudeerd 
vrijj  representatief is voor de Creoolse groep in Groot Paramaribo. De respon-
dentenn zijn afkomstig uit alle genoemde sociale lagen terwijl ook hun aandeel in 
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dee onderzoekspopulatie vrij goed in overeenstemming is met de indeling die 
Schalkwijkk en de Bruijne maken voor de sociale verhoudingen in de Creoolse 
groep-- Het grootste deel van de respondenten kan worden gecategoriseerd als 
middenklassee en volksklasse, welke laatste in dit onderzoek wordt aangeduid 
mett de term lagere klasse'. Het aantal respondenten uit de onderklasse (wat ik 
noemm lagere lage klasse') is beduidend kleiner. Het aandeel van de elite is het 
kleinst.. Bij de analyse van het materiaal zal ook blijken dat de vergelijkingen die ik 
maakk tussen de klassen overwegend betrekking hebben op respondenten uit de 
lageree klasse en respondenten uit de middenklasse. 
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II  AFROJUBMAAMSE SEKSUALITEIT IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

AFRO-SURINAAMS EE SEKSUALITEI T I N 

HISTORISC HH PERSPECTIEF 

Seksualiteitt heeft een geschiedenis. Huidige seksuele gedragspatronen en daaraan 
gett dateerde noties zijn het product van een specifieke historische ontwikkeling. 
Omm het huidige seksuele gedrag te begrijpen is het noodzakelijk om terug te gaan 
inn de tijd. Dit hoofdstuk bespreekt de belangrijkste maatschappelijke krachten 
diee in de koloniale samenleving een rol hebben gespeeld in de regulering van het 
seksuelee leven van Afro-Surinamers. Het hoeft geen betoog dat het hier niet een 
uitgebreidee en diepgaande analyse betreft—daar leent het materiaal zich niet voor 
-- maar slechts een poging tot het verkrijgen van een algemeen beeld van de 
belangrijkstee noties met betrekking tot man-vrouwverhoudingen en seksuele 
betrekkingen.. Bij de analyse zijn enkele algemene theoretische veronderstellingen 
vann Foucault (1980) en Weeks (1981) als leidraad gehanteerd Deze auteurs hebben, 
uitgaandee van een constructionistisch perspectief, het seksueel gedrag in West-
Europaa in de 17*, 18^ en 19*  eeuw bestudeerd en aangetoond dat seksuele 
gedragingenn voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn geweest en nauw 
gerelateerdd waren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Controle op seksualiteit 
wass een van de belangrijkste instrumenten van dominante groepen bij het con-
soliderenn en uitbreiden van hun machtspositie. Foucault (1980) stelt dat de 
industriëlee ontwikkeling van de West-Europese samenleving aan het einde van de 
achttiendee eeuw en begin negentiende eeuw gepaard ging met de ontwikkeling 
vann een publiek debat over seks, waarin seks primair gedefinieerd werd als 
voortplantingg binnen een sociaal erkende relatie, namelijk het huwelijk. Deze 
seksuelee normering was direct verbonden aan de eisen van de snel groeiende 
kapitalistischee economie. Bevolkingspolitiek was gebaseerd op concepten als 
rationalisatiee en productie. Regulering van de menselijke vruchtbaarheid werd 
geleidd door het basisidee dat reproductie van arbeidskracht fysiek en moreel 
gezondd moest zijn. Er werd een nieuwe seksuele moraal gepredikt, waarin 
rationalisatiee de 'natuurlijke driften' moest bedwingen c.q. uitstellen ten behoeve 
vann latere doelen.1 Reproductie binnen het monogame huwelijk werd door de 
heersendee elite als dwingend voorschrift aan de burgers opgelegd De controle 
opp het seksueel gedrag van individuen vond plaats door middel van 'discoursen', 
diee geworteld waren in drie belangrijke maatschappelijke krachten, namelijk de 
joods-christelijkee religie, de medische wetenschappen en de kapitalistische 
economie. . 

11 Zie Laqueur  (1990): Making Sex: Body and Gendei from the Greeks to Freud, Cambridge Ma. 
Harvardd University Press. Laqueur  onderstreept dat met de industriële revolutie een tijdperk van 
libidina ll  repression' van start gaat (187). In dit verband verwijst Laqeur  naar  de ideeën van Max 
Weber,, die hij  als volgt weergeeft "Th e new mode of production, in this model, depends on the 
spreadd of a new personality type, one able to control animal urges and to delay the satisfaction of 
presentt  wants for  future gains, one governed by internal constraints and the capacity to abandon 
oldd practices for  new, more rational ones"(188). 
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2.2. AFR&SURINAAMSE SEKSUALITEIT M HISTORISCH PERSPBCTTEP 

Surinamee was, in de periode die Foucault beschrijft, als kolonie een verlengstuk 
vann de Nederlandse metropool De West-Europese seksuele moraal diende als 
leidraadd bij de maatschappelijke organisatie van seksualiteit Een vraag die in dit 
hoofdstukk centraal staat is: 'Hoe effectief zijn deze Westerse opvattingen over 
seksualiteitt geweest in de Surinaamse plantagesamenleving en welke rol hebben 
kerk,, staat en medici gespeeld in de regulering van seksuele betrekkingen? Om 
antwoordd te geven op deze vraag is, op basis van bestaande historische data (die 
voorall  betrekking hebben op de 18* en 19*  eeuw), nagegaan welke de dominante 
opvattingenn waren over seksualiteit en seksuele betrekkingen in de kolonie en 
welkee maatschappelijke krachten hierbij een rol hebben gespeeld. Bij de analyse 
vann data valt het accent op het koloniale (planters-) en overheidsbeleid met 
betrekkingg tot seksualiteit, reproductie en huwelijksregelingen, in de periode van 
slavernij.. Over de subjectieve seksuele ervaringen van de Arro-Surinamers zelf is 
err in de eerder genoemde periode weinig opgetekend. Wel kunnen we uit het 
beschikbaree historisch materiaal afleiden hoe delen van de Surinaamse bevolking 
hebbenn gereageerd op pogingen om hun seksueel gedrag te reguleren. 

2.11 Seksearbeidsdeling en seksuele relaties in de blanke gemeenschap 

Dee plantagesamenleving, die omstreeks het midden van de 17*  eeuw werd 
gevestigd,, kenmerkte zich vanaf het begin door scherpe sociale stratificatie waarbij 
kleurr en klassenafkomst de belangrijkste indelingscriteria waren (Van lier 1977). 
Slavenn maakten gedurende vrijwel de gehele periode van slavernij het overgrote 
deell  uit van de Surinaamse bevolking2. In het begin was de top van de Surinaamse 
plantagesamenlevingg overwegend samengesteld uit blanke mannelijke kolonisten, 
diee een zeer heterogene groep vormden, zowel qua sociale en etnische afkomst, 
alss qua burgerlijke status. De strikte sociale hiërarchie was duidelijk weerspiegeld 
inn de samenstelling van de zogenaamde *Heeren sociëteiten̂ De hoge ambtenaren 
enn de planters, die de aristocratie vertegenwoordigen, waren verenigd in een 
apartee sociëteit die, qua omgangsvormen en status, duidelijk verschilde van de 
sociëteitenn waar het lagere volk zoals kooplieden, soldaten en andere lagere ambte-
narenn bijeenkwamen. In etnisch opzicht vormden de blanken een gemêleerd gezel-
schapp van Duitsers, Fransen, Engelsen, Nederlanders, Portugezen. Ook de relatie-
vormenn waren zeer gevarieerd Binnen de rijke plantersfamilies voerde het gear-
rangeerdee huwelijk veelal de boventoon terwijl bij blanken in de lagere klasse on-
gehuwdee samenleving en losse seksuele relaties gewoon waren. 

33 Lamur (1995) meldt dat bij  de aanvang van de slavernij  rond 1650, het aantal slaven ongeveer 
evenn groot was als het aantal Europeanen, ongeveer  200 personen. In de daaropvolgende perioden 
tradd er  een snelle stijging op in de slavenpopulatie Van 7000 slaven in 1671 tot ruim 58.000 in 
1805.. Volgens Lamur zijn tussen 1650 en 1826 ruim 300.000 Afrikanen als slaven Suriname 
binnengekomen.. Van dit aantal was bij  de emancipatie in 1863 nog slechts 50.000 in leven (16). 
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Dezee veelheid aan relatievormen onder de blanken in de lagere sociale strata 
vormdee een weerspiegeling van het gevarieerde relatiepatroon in de lagere klasse 
inn West-Europa in deze periode. Het relationeel leven in de blanke gemeenschap 
werdd in deze periode gekenmerkt door diverse relatievormen: 
1.. het huwelijk: in de hogere blanke klasse was het huwelijk de norm. De rijke 

planterss kwamen veelal getrouwd uit Europa. 
2.. het concubinaat niet wettige samenwoningrelaties tussen blanke mannen en 

zwartee of gekleurde huishoudsters. Het concubinaat was de meest voorko-
mendee samenlevingsvorm in de blanke gemeenschap. 

3.. de bijvrouwrelatie: niet-wettige, niet samenwoningrelaties tussen een getrouwde 
off  in concubinaat levende man en een zwarte of gekleurde vrouw, met wie 
somss een 'bijgezin' werd gesticht 

All ee relatievormen waren patriarchaal gestructureerd. Zowel in de relatie met zijn 
gehuwdee vrouw, concubine of bijvrouw, nam de blanke man een dominante 
positiee in. Op seksueel gebied genoten deze mannen grote vrijheid. Ze hadden 
eenn actief buitenhuizig leven dat tot uitdrukking kwam in de intensieve contacten 
mett andere blanke mannen in loges en sociëteiten, alsook in verbintenissen buiten 
hett huwelijk. Het merendeel van de blanke mannelijke bevolking had niet alleen 
eenn wettige echtgenote of concubine, maar onderhield daarnaast seksuele relaties 
mett andere vrouwen, veelal zwarte of gekleurde slavinnen of vrije vrouwen. 
Blankee echtgenoten waren gebonden aan strenge restrictieve regels op seksueel 
terrein.. Zij dienden zich te houden aan een seksuele moraal die gehoorzaamheid, 
passiviteit,, monogamie en kuisheid voorschreef (zie ook Lenders 1994, verg. 
Parkerr 1991). Over de maagdelijkheid van de dochters werd streng gewaakt Op 
seksuelee betrekkingen tussen blanke vrouwen en zwarte mannen gold een streng 
verbod. . 

Dee plantagesamenleving van de 116*  en 18*  eeuw is door de meeste auteurs 
beschrevenn als een samenleving met een grote vrijheid van zeden. Van Lier (1977) 
spreektt zelfs van; "de ontremming van de seksdrifV*  (46), welke zich zou mani-
festerenn in het losbandige en zedenloze' leven van de meeste blanke mannen. De 
overheidd probeerde om door middel van wettelijke bepalingen het seksueel gedrag 
vann de blanke bevolking enigszins te reguleren maar de effecten waren gering. Zo 
trokkenn blanke mannen zich nauwelijks wat aan van de sinds 1686 ingestelde wet 
diee elk seksueel contact tussen blanken en negers en Indianen verbood3. Van lier 
schrijftt de geringe beheersing van het sociale leven, inclusief de seksualiteit, toe 
aann de geringe invloed van godsdienst en wet in de plantagesamenleving. 

11 Illustratie f voor  het negeren van het wettelijk verbod op interraciaal seksueel contact zijn de data 
diee door  van Stipriaan (1995) worden genoemd. Hij  merkt op: "Desondanks was in de tweede 
helftt  van de achttiende eeuw een op iedere honderd plantageslaven uit zo'n contact geboren en 
blijk tt  dit aandeel van zogenaamde mulatten in het tweede kwart van de negentiende eeuw bijna te 
zijnn verdriedubbeld" . (29). In een noot verwijst van Stipriaan naar  Lammens (1982:10) die meldt 
datt  rond 1830 Suriname ruim 4000 vrij e 'gekleurde*  inwoners telde, tegenover  ruim 3000 vrij e 
blanken. . 
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Dee planters vormden een zeer machtige groep. Ze trokken zich weinig aan van 
dee koloniale wetgeving terwijl ook het geloof hen niet aansprak. Hierover zegt 
Vann lier het volgende: "Ook de zeden hadden een geringe bindende kracht en 
werdenn niet gesteund door de invloed van een krachtige publieke opinie. Over 
hett algemeen is er van de Calvinistische zeden van het moederland nog slechts iets 
tee bespeuren in de individuele reacties van enkele personen in de samenleving. 
Domineess die in concubinaat leefden, behoorden zelfs niet tot de onmogelijk-
heden""  (32). Zelfs blanke vrouwen namen het niet zo nauw met de zeden. 
"Sommigee getrouwde vrouwen waren maar al te licht geneigd, uit reactie op de 
verhoudingenn van hun echtgenoten met concubines of slavinnen, verhoudingen 
mett nieuw aangekomen vrijgezellen of reizigers te beginnen" (58), aldus Van 
Lier.. De geringe invloed van godsdienst en wet was duidelijk merkbaar in de 
levenswijzee van de blanke gemeenschap. De kolonie trok vooral avonturiers, die 
zichh waarschijnlijk veel minder dan de doorsnee-burgers in Europa, lieten binden 
doorr allerlei restrictieve seksuele leefregels4. 

2.22 De institutionalisering van het concubinaat 

Inn de 17* en 18*  eeuw was de meest voorkomende relatievorm onder de blanke 
mannenn het concubinaat In deze relatievorm werd de vrouw niet zozeer als 
partnerr in huis genomen maar primair als huishoudster die behalve huishoudelijke 
dienstenn ook seksuele diensten verleende aan haar eigenaar. Het systeem van 
concubiness was in alle Nederlandse koloniën uitgegroeid tot een maatschappelijk 
geaccepteerdd verschijnsel (Lucas 1986). De institutionalisering van het concubinaat 
iss in de Nederlandse koloniën, ook in Suriname, veelal toegeschreven aan demo-
grafischee factoren, met name het tekort aan blanke vrouwen. Door het tekort 
aann blanke vrouwen, waren blanke mannen genoodzaakt relaties aan te gaan met 
zwartee vrouwen. Voor de ongelijke sekse ratio zijn diverse verklaringen aange-
dragen.. Een vaak genoemde verklaring is dat Europese vrouwen niet wilden 
emigrerenn naar de Surinaamse kolonie, omdat die bekend stond als een ruwe 
samenlevingg waar het gedrag van een groot aantal mannen werd gekenmerkt 
doorr grofheid, seksuele losbandigheid en drankmisbruik. De hoge overheidsamb-
tenarenn en de Hernhutters maakten herhaaldelijk hun misnoegen kenbaar over 
dezee mannelijke populatie die vaker werd getypeerd als 'onzedelijk, goddeloos, 
uitschott van Europa dat zich van God noch gebod iets aantrok (Van Lier 1977, 
Lenderss 1994). Na de Amsterdamse beurscrisis in 1773 en het daaropvolgend 
absenteïsmee nam het vrouwentekort in omvang toe. In de tweede helft van de 
18ee eeuw keerden veel plantage directeuren met hun gezinnen naar Nederland 
terugg en lieten het beheer over de plantages over aan administrateurs5. 

44 Ter vergelijking: In de2e periode zijn in West -Europaa de percentages onwettige geboorten zeer 
laag.. In Engeland bijvoorbeeld: van 1670-1680:1,5 %. In het midden van de 18de eeuw vond een 
lichtee stijging plaats, en was het percentage 3%. In 1810 bedroeg het 6% en in 1850 bijna 6%, en 
aann het eind van de 19*  eeuw rond de 4% (Laqueur 1990). 

5Oomenss (1986).meldt dat in 1813,297 van de 369 plantages eigendom waren van niet aanwezige 
eigenaren.. Het beheer over deze plantages werd gevoerd door administrateurs. 
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Voorr de dagelijkse leiding van de plantages weiden directeuren aangetrokken uit 
Europa.. Volgens de trouwbepaüngen, die voor de meeste Europese koloniën 
golden,, mochten deze ambtenaren niet onvoorwaardelijk trouwen. Deze rege-
lingenn waren primair gericht op het ontmoedigen van het huwelijk. Hierbij waren 
economischee motieven doorslaggevend Gehuwde werknemers waren in financieel 
opzichtt onvoordelig. Een directeur met vrouw en kinderen had minder tijd en 
aandachtt voor de plantage en was bovendien een duurdere kracht, vanwege het 
gezinsloonn dat hij moest ontvangen. Strenge trouwbepalingen waren ook ingegeven 
doorr de vrees dat Europese vrouwen vriendschappelijke relaties zouden aangaan 
mett de lokale bevolking, wat het gezag van de planters op de plantages zou 
kunnenn ondermijnen (Lenders 1994). In het midden van de 19de eeuw is het con-
cubinaatt een wijd verbreid en algemeen aanvaard instituut in de kolonie. Zo 
meldtt Teenstra (1842) over deze periode: 

Zeerr vele blanken (uitgezonderd de Joden) leven in Suriname, eveneens als kleurlingen, 
mett zogenaamde huishoudsters, meestal jonge, schoone meisjes, met welke ('s lands 
wijze,, 's lands eer) men, zonder opspraak, zeer publiek, op eene onwettige en zedelooze 
wijzee leeft. In de Oost heet zulk een huishoudster Njey, in Suriname Missie (64). 

Hett concubinaat werd, als samenlevingsvorm, ook door de kleurlingen overge-
nomenn en binnen deze sociale groep geïnstitutionaliseerd. Monogamie voor de 
vrouww en seksuele vrijheid voor de man waren ook hier de geldende normen. 
Teenss tra (1842) zegt hierover: 

Dee meeste Creolen leven ongehuwd, hebbende, behalve eenen huishoudster, 2 a 3 
concubiness buiten de deur, want de kleurling vrouwen zijn nergens minder kiesch in 
hett zamenleven met mannen, dan in Suriname, ofschoon zij dezelve ook bij afwezigheid 
zeerr getrouw zijn. Van de 14 tot 16 jarigen zijn de Creollinnen huwbaar, en worden 
alsdann door de moeder aan deze of gene blanke of kleurling voor de zamenleving 
afgestaan;; doch zonder toestemming der moeder zijn er bijna geene voorbeelden, dat 
zichh ene meisje daartoe heeft latenn overhalen (48). 

Hett bovenstaande fragment illustreert ook de belangrijke rol van de moeder bij 
dee keuze van een huwelijkspartner, die doorgaans primair werd beoordeeld op 
kleurr en sociale status. 

Hoewell  het demografisch tekort aan blanke vrouwen een significante rol heeft 
gespeeldd in de institutionalisering van het concubinaat, is het mijns inziens onjuist 
omm hier te spreken van een causale factor. Het vrouwentekort heeft de concubi-
naatsrelatiee eerder versterkt dan veroorzaakt De belangrijkste conditie voor de 
bestaandee relatiestructuur was de rassenideologie, waarin het huwelijk was verheven 
tott statussymbool en ideale relatie, exclusief toegankelijk voor blanken. Slaven 
mochtenn niet trouwen. Het concubinaat kreeg in de koloniale context de status 
vann 'tweederangs' relatie, die speciaal bedoeld was om duurzame betrekkingen 
tussenn blanke mannen en zwarte of gekleurde vrouwen te regelen. De status van 
concubinee was veel lager dan die van echtgenote. In alle Nederlandse koloniën, 
ookk die in het Caribisch gebied (zie Smith 1986), waren.concubines onderge-
schikten,, zonder enige rechten, die op de eerste plaats in huis werden genomen 
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alss "huishoudsters' die ook seksuele diensten verleenden. Het huwelijk was expliciet 
voorbehoudenn aan partners van gelijke status, wat in de praktijk betekende dat 
hett huwelijk met een niet-blanke partner was uitgesloten. Het demografische gevolg 
vann deze seksuele ordening was dat blanke mannen toegang kregen tot een 
demografischh overschot van ongetrouwde zwarte en gekleurde vrouwen (in de 
huwbaree leeftijd), dat maatschappelijk gezien beschikbaar was als concubine. De 
hiërarchischh gestructureerde genderideologie op nationaal niveau versterkte het 
concubinaatt omdat het aan mannen grote maatschappelijke ruimte bood om er 
eenn gevarieerde seksuele levensstijl op na te houden. Het concubinaat werd later 
ookk bekend als het 'Surinaamse huwelijk'. 

Dezee paragraaf laat zien dat de gevarieerde seksuele betrekkingen in de plantage-
samenlevingg geen willekeurige keuze waren van individuen. De opvattingen die 
mensenn hadden over 'geschikte partners' en 'geschikte relaties' waren ingebed in 
eenn sociale structuur van hiërarchie waar klasse, ras en gendertegenstellingen parallel 
liepenn met statusverschillen van partnerrelaties. De bestaande relatiestructuur was 
niett alleen gevarieerd maar vooral hiërarchisch. Het concubinaat was een sociale 
constructiee van de (mannelijke) machthebbers, en was onlosmakelijk verbonden 
mett de koloniale klasse, ras en genderhiërarchie. 

2.33 Seksearbeidsdeling en seksuele relaties in de slavengemeenschap 

Seksearbeidsdeling Seksearbeidsdeling 

Vanuitt feministische hoek is in de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar de 
socialee constructie van sekseverhoudingen tijdens de slavernij op plantages in de 
Verenigdee Staten en het Caribisch gebied Een vaak aangehaalde bevinding is dat, 
anderss dan onder de blanke koloniale toplaag, genderverhoudingen onder slaven 
minderr hiërarchisch gestructureerd waren (Sutton en Maskiesky-Barrow 1986, 
Bushh 1990). In tegenstelling tot partnerrelaties onder de blanke koloniale elite, 
werdd de man-vrouwverhouding bij slaven niet gekenmerkt door een strikte 
genderhiërarchie.. Voor het verklaren van deze verschillen zijn zowel economische 
alss culturele factoren genoemd Sommige historici die zich hebben beziggehouden 
mett de ontwikkelingvan genderverhoudingen in het Engelstalig Caribisch gebied, 
mett name Jamaica en Trinidad, zijn van mening dat mannelijke en vrouwelijke 
slavenn een gelijke positie innamen in het productieproces (Reddock 1984). Ze 
warenn beiden actief in de productie. Niet sekse maar leeftijd en gezondheid 
zoudenn belangrijke criteria zijn geweest bij het toewijzen van taken. Beide seksen 
dedenn niet alleen hetzelfde publieke werk, maar werden ook op gelijke manier 
uitgebuitt en gestraft, en leverden ook samen verzet. De tegenstelling productie-
reproductiee en openbaar- privé was hier dus niet van toepassing6. Andere auteurs 
relaterenn gelijkheid van mannen en vrouwen in de productie aan West-Afrikaanse 

66 Terwijl in de kapitalistische metropolen de scherpe scheiding tussen productie en reproductie, 
tussenn openbaar en privé parallel liep met de scheiding tussen man en vrouw, waren de genderverhou-
dingenn in de slavenpopuktie anders gestructureerd. 
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invloeden.. Zij suggereren dat vanwege de scherpe scheiding tussen de slaven- en 
blankee cultuur, de eersten zich niet identificeerden met de Europese gender-
ideologiee die gebaseerd was op het patriarchaat en mannelijke dominantie (Wekker 
1994).77 Daarentegen zou vooral de West-Afrikaanse genderstructuur, gekenmerkt 
doorr onafhankelijke toegang van mannen en vrouwen tot economische bronnen, 
vann invloed zijn geweest In de traditionele West-Afrikaanse samenleving waren 
vrouwenn inderdaad primair belast met de voedselproductie en derhalve de 
belangrijkstee productiekrachten in de agrarische sector. Mannen waren meer 
betrokkenn in de constructie, bouw en militaire verdediging. Het is evenwel belangrijk 
omm voor ogen te houden dat vrouwen weliswaar actief deelnamen in de 
productie,, maar dat hun arbeid een lagere sociale status had dan die van mannen.* 
Beckless (1998) wijst erop dat ook in West-Afrika genderverhoudingen in de 
productiee niet geschoeid waren op egalitaire principes. Deze strikte arbeidsdeling 
inn West-Afrika, meent Beckles, verklaart waarom mannelijke slaven zich in eerste 
instantiee verzetten tegen veldarbeid op de Caribische plantages. Het was namelijk 
inn strijd met hun culturele perceptie van de seksearbeidsdeling. Beckles (1998) 
zegtt hierover: "Black men found the reversal of sex roles a major challenge to 
theirr masculine identity, and reacted with both outright violence and the negotiation 
off  demand for entry into prestigious, non-agricultural occupations. By the mid 
eighteenthh century, the artisanal, supervisorial labor aristocracy was male dominated; 
soo too was the visible organizational military vanguard of plantation based, anti 
slaveryy rebellions" (100). 

Hett verschil in status tussen mannenarbeid en vrouwenarbeid was ook op de Su-
rinaamsee plantages van toepassing In de gespecialiseerde beroepen was er duidelijk 
sprakee van een sekse specifieke differentiatie. Ambachten als smid, timmerman 
enn metselaar waren uitsluitend voorbehouden aan mannelijke slaven (Lenders 
1994).. In het huishouden werkten beide seksen, maar vrouwen waren vooral be-
lastt met typisch vrouwelijke taken zoals koken, wassen en naaien (Everaert 1999). 
Vrouwelijkee huishoudslaven in Paramaribo kregen soms de gelegenheid om op 
straatt kleinhandel te drijven voor hun eigenaar, waarbij een deel van de opbrengsten 
gebruiktt werd om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het hoogst bereikbare 
beroepp van basja, slavenopzichter, was alleen voor mannen weggelegd. 

77 Wat Suriname betreft is ook Wekker  (1994) van mening dat de slavenpopulatie, als gevolg van het 
beleidd van de koloniale machthebbers, een autonome ontwikkeling heeft doorgemaakt Volgens 
Wekkerr  hebben een aantal factoren bierbij  een rol gespeeld: 1. een kwantitatief overwicht van 
slavenn op blanken, 2. in het koloniaal beleid werd de voorkeur  gegeven aan import van nieuwe 
slavenn boven het bevorderen van de voortplanting ter  plaatse 3. culturele politiek van de koloni-
satoren::  slaven werden zowel in geografisch, cultureel als linguïstisch opzicht gescheiden gehouden 
vann de blanken. Als gevolg van deze condities was het mogelijk voor  slaven om hun eigen talen, 
religiee en cultuur  te behouden en te ontwikkelen. Vanuit deze gedachtengang veronderstelt zij  dat 
inn de constructie van het zelf, sekse en seksualiteit erfenissen uit de Afrikaanse cultuur  invloedrij k 
zijn. . 

**  Deze strikt e arbeidsdeling, gekenmerkt door  de verantwoordelijkheid van vrouwen voor  de 
voedselproductiee is nog steeds van kracht in de Marrongemeenschappen in Suriname. 
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Omm de kosten van voeding te beperken, kregen slaven toestemming om een 
eigenn kostgrondje te houden waarop verschillende gewassen werden verbouwd 
Alss slaven een kostgrondje hadden, werd de traditionele (complementaire) arbeids-
delingg uit Afrika voortgezet; vrouwen namen het grootste deel van de voedselpro-
ductiee en voedselbereiding op zich, terwijl mannen met vis- en jacht-opbrengsten 
hett voedsel konden aanvullen (Lenders 1994). Slaven hadden al vanaf het begin 
vann de slavernij een eigen ruil- en handelssysteem opgezet waar zowel mannen als 
vrouwenn actiefin participeerden (Hoogbergen en De Theye 1987). 

Wee kunnen stellen dat de condities onder slavernij enige onafhankelijkheid en 
economischee autonomie in de genderrelatie creëerden. Mannen en vrouwen toon-
denn een zekere mate van onafhankelijkheid in de toegang tot inkomsten- en voed-
selbronnen.. Deze onafhankelijkheid werkte ook door in de machtsverhouding 
binnenn de partnerrelatie. Zo zijn er voorbeelden van zwarte vrouwen die zich 
verzettenn tegen de dominantie van mannelijke slaven (zie Lenders 1994 en Klinkers 
1997).. In dit verband is een citaat van een zekere zendeling Rathling, die op de 
plantagee Coronie werkzaam was, illustratief (geciteerd in Klinkers 1997). Hij merkt 
op: : 

Veell  jongeren zijn zo hoogmoedig dat wanneer zij een vrouw hebben, dan laten ze haar 
alless doen en laten zij zich bedienen zoals de meesteres dat doen. Velen behandelen hun 
vrouwenn alsof zij slavinnen zijn. Maakt de vrouw een misstap, dan krijgt zij slaag. 
Wordtt het de vrouw te erg, dan neemt ze haar kinderen en gaat zonder omslag weg. 

Err zijn duidelijke aanwijzingen dat zwarte vrouwen, in tegenstelling tot blanke 
vrouwen,, meer ruimte hadden om zich te verzetten tegen de dominantie van de 
man.. Dit verzet was mogelijk, omdat ze een zekere economische autonomie 
haddenn ontwikkeld (zie ook Lamur 1985, Everarert 1999). Het blijkt dat de 
organisatiee van de productie in de slavengemeenschap een arbeidsdeling 
voortbrachtt die de onafhankelijkheid in de man-vrouwrelatie stimuleerde. 

SeksueleSeksuele betrekkingen 

Inn de discussie over het gezinsleven en de partnerrelaties onder slaven lopen de 
standpuntenn sterk uiteen. Hoewel er nogal wat controverse is over de vraag welk 
gezinstypee tijdens de slavernij domineerde, is opvallend dat onderzoekers bij de 
bestuderingg van het gezinsleven van slaven, het West-Europese kerngezin als norm 
gebruikenn ( Buschkens 1973, Van lier 1977). Een impliciete assumptie is steeds 
datt matrifocale gezinnen instabiel zijn en kerngezinnen stabiel In een eerder 
hoofdstukk is reeds betoogd dat, uitgaande van huidige theoretische inzichten, 
dezee vooronderstellingen een ernstig vertekend beeld opleveren. Dit neemt niet 
wegg dat de feiten die deze studies opleveren bruikbaar blijven. 
Dee resultaten zijn van tweeërlei aard Een groep van auteurs meent dat matrifocale 
huishoudens,, gedefinieerd als huishoudens waar vrouwen zonder man een huis-
houdenn voerden, zowel op de slavenplantages in Amerika als in het Caribisch 
gebiedd de boventoon voerden. De dominantie van óüt gezinstype in de slavernij 
wordtt in verband gebracht met de hoge frequentie één-ouderhuishoudens in de 
huidigee zwarte gemeenschap. 
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Eenn aantal auteurs heeft geprobeerd een 'positiever*  beeld te schetsen van de 
slavenfamiliee (Lamur 1985, Oostindie 1989). Uitgaande van de assumptie dat het 
kerngezinn per definitie stabieler is dan het matrifocale gezin, probeerden ze te 
bewijzenn dat matrifocalitcit niet de dominante gezinsvorm was onder de slaven 
enn dat daarom partnerrelaties minder instabiel waren dan lange tijd werd 
verondersteld.. Hoewel geen van deze auteurs de dominantie van het kerngezin 
heeftt kunnen aantonen, weerleggen ze wel de dominantie van het matrifocale 
gezin.. Over de samenstelling van huishoudens op Surinaamse plantages, zijn deze 
auteurss het erover eens dat duurzame samenwoningsrelaties geen uitzondering 
warenn in de slavengemeenschap. Zo heeft Lamur (1985) voor de Surinaamse 
plantagee Vossenburg aangetoond dat een grote groep slaven in langdurig 
samenwoningsverbandd met elkaar leefde (zie ook Lenders 19949), 
Oostindiee (1989) meldt dat er weliswaar wisselend partnerschap was, maar meestal 
inn de vorm van serieel monogame relaties. Welk gezinstype ook domineerde, 
feitenn wijzen uit dat huishoudvormen varieerden. Er waren matrifocale gezinnen, 
waarinn vrouwen alleen of samen met andere vrouwelijke verwanten een huis-
houdenn hielden. Daarnaast waren er ook zogenaamde kerngezinnen, waarin vrouw 
enn man met hun kinderen samenwoonden. 

ActieveActieve vrouwelijke seksualiteit 

Dee meeste historische bronnen over het gezinsleven in de slavengemeenschap 
meldenn dat losse en wisselende seksuele relaties voorkwamen bij zowel mannen 
alss vrouwen. Zwarte vrouwen zouden in de relatie met zwarte mannen een actieve 
roll  vervullen op seksueel terrein en anders dan blanke vrouwen niet volledig 
beantwoordenn aan de patriarchale genderideologie waarin van vrouwen passiviteit, 
kuisheidd en monogamie werd verwacht In de relatie met blanke mannen was de 
positiee van zwarte vrouwen minder sterk. Ten eerste was haar positie op repro-
ductieff  gebied vaak afhankelijk van anti- of pronatalistische maatregelen van de 
planterss en de koloniale overheid (Lamur 1995). Ten tweede was zij, als slavin, 
blootgesteldd aan het risico van seksueel geweld door de plantagemeester of andere 
blankee mannen. 

Dee verhouding met de blanke slavenmeester was dan ook gebaseerd op strikt 
patriarchalee principes en strikt hiërarchisch. 

'Lenderss (1994) verwijst naar  een zekere zendeling Van Calker, een broeder, die een registratie er 
opp nahield van gedoopte slaven die als christelijk e echtparen leefde. Over  het jaar  1858 gaf hij  de 
volgendee cijfers: Op 57 plantages (ongeveer  1/3 deel van alle Tterk'plantages): 
-- 47 echtparen, die al 15-20 jaar  trouw samenleefden 
-- 146 echtparen die 10-15 jaar  bij  elkaar  samenwoonden 
-- 256 paren die elkaar  5-10 jaar  trouw waren gebleven 
Dus,, in totaal 458 paren in een duurzame relatie. Calker  concludeert in elke geval, op basis van zijn 
cijfers::  "Men kan rustig aannemen dat op alle kerk plantages 3x458=1300 tot 1400 gezinnen 
bestaan,, dat wil zeggen, onder  de gedoopten, de heidenen niet inbegrepen"  (205). 
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Dee dominante koloniale ideologie definieerde zwarte vrouwen vooral als geboren 
'seksuelee verleidsters'. Vanuit een christelijk perspectief kon vrouwelijke seksualiteit 
zichh op twee manieren uiten, of 'goed' of 'slecht', respectievelijk naar het beeld 
vann de aseksuele <Madonna'(heilige), of naar het beeld van de seksuele *Eva' 
(verleidster).. Uit de geschriften van zendelingen kunnen we afleiden dat in de be-
oordelingg van het seksuele leven van zwarte vrouwen het beeld van verleidster of 
hoerr overheerste. Onder de economische, culturele en demografische condities 
vann de plantagesamenleving was het geen zeldzaamheid dat zwarte vrouwen 
meerderee seksuele relaties hadden. Voor vele vrouwen betekenden seksuele relaties 
mett mannen de enige, zo niet de belangrijkste strategie om te overleven of sociale 
mobiliteitt te verwezenlijken. Everaert (1999) die archiefonderzoek verrichtte r\wr 
hett leven van slaven op een aantal Surinaamse plantages, brengt naar voren dat in 
dee Hernhutterverslagen vrouwen met dezelfde frequentie als mannen worden 
genoemdd waar het overtreding van seksuele normen betreft. Verder blijkt dat 
zowell  mannen als vrouwen echtbreuk of ontrouw als reden noemen om een 
relatiee te beëindigen. 

Algemeenn kan worden gesteld dat seksualiteit voor zwarte vrouwen een dubbel-
zinnigee betekenis had. Enerzijds was seks het gebied waarop zij werden onder-
druktt en vernederd. Ze waren vaak overgeleverd aan de willekeur en geweld-
dadighedenn van slavenmeesters. Hun reproductieve seksualiteit werd gemanipuleerd 
afhankelijkk van de vraag en het aanbod naar (slaven) arbeidskracht. Anderzijds 
wass seks, objectief gezien, voor veel vrouwen het belangrijkste en vaak enige 
middell  om onder het juk van slavernij vandaan te komen. Vrouwen die een 
relatiee hadden met een blanke man werden relatief eerder vrijgekocht, terwijl de 
kinderenn uit deze verbintenissen meer kans hadden op een beter leven. 

Ookk in het contact met mannelijke slaven op de plantages was seks voor veel 
zwartee vrouwen één van de belangrijkste overlevingsstrategieën. Over vrouwen 
opp de plantages zegt Buschkens (1973) het volgende: "Op de plantages bezat de 
vrouww een zekere machtspositie. Zij kon de man gemakkelijk verlaten om een 
verbinteniss met een andere aan te gaan. Ook kon zij er de voorkeur aan geven 
inkomstenn te verwerven door seksuele betrekkingen met meer dan één man aan 
tee gaan" (59). Meerdere auteurs melden dat vrouwen, net zo goed als mannen, 
eenn eind konden maken aan een relatie. Reden voor relatiebreuk was in de meeste 
gevallenn het niet nakomen van verplichtingen of seksuele ontrouw. Everaert (1999) 
illustreertt met een aantal casussen dat bij de slaven wederzijds de verwachting van 
verzorgingg aanwezig was. Hij stelt "De relatie komt onder druk te staan als de 
echtelijkee plichten niet worden nageleefd en dat, zo blijkt tenminste uit de 
argumentatiee van de slaven, lijk t een legitieme reden te zijn om de relatie te 
verbrekenn en op zoek te gaan naar een partner die hieraan wel kan voldoen" 
(155).. Ook Van Stipriaan (1995) wijst op de invloed van de financiële positie van 
mannelijkee slaven op hun vermogen tot relatievorming. Volgens deze auteur was 
dee man verplicht de vrouw van zijn keuze een geschenk te geven. Typerend is het 
historischh citaat waar Van Stipriaan zijn opmerking mee illustreert, namelijk "als 
eenn neger niets bezit, kan [hij] ook geene vrouw krijgen" (47). 
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Hoewell  zwarte vrouwen een seksueel actieve tol vervulden en in vergelijking met 
blankee vrouwen meer ruimte hadden om op alternatieve manier hun seksualiteit 
vormm te geven, zijn er duidelijke aanwijzingen dat er ook onder de slaven sprake 
wass van een dubbele seksuele moraal die mannelijke slaven relatief meer seksuele 
vrijheidd bood Ondanks de Vrijheid' van vrouwen op seksueel terrein, hadden ze 
niett dezelfde seksuele rechten als mannelijke slaven. Het aantal vrouwen met 
meerderee partners was relatief klein. Polygynie, daarentegen, was maatschappelijk 
geaccepteerdd (Everaert 1999). Buschkens (1973) verwijst naar Van Calker (1858), 
diee over polyandrie opmerkt "Zij bestaat nooit in het openbaar, gelijk de poly-
gamie,, maar altijd slechts zoo, dat de vrouw haar zamenleven met anderen voor 
eikenn hunner mannen geheim houdt" (geciteerd in Buschkens 61). Overspel van 
vrouwenn was een zwaarder vergrijp dan omgekeerd Mannelijke slaven waren 
overr het algemeen zeer jaloers. Buschkens noemt in dit verband een zekere Fermin 
(1769),, die opmerkte dat de slaven nog jaloerser waren dan de Italianen. Volgens 
zijnn verslagen vergiftigt de man de vrouw zodra hij haar maar van enig overspel 
mett een andere negerslaaf of Indiaan verdenkt Uit onderzoek van Everaert 
(1999)) blijkt dat, in de slavengemeenschap, het aantal partners van een man nauw 
gerelateerdd was aan zijn sociale status. De slavenopzichters, basja's genoemd, hadden 
meestall  meer vrouwen dan de 'gewone' slaven. 

GevarieerdeGevarieerde seksuele betrekkingen 

Hoewell  de meeste auteurs geen onderscheid maken tussen huishoudvormen en 
partnerrelaties,, valt uit de beschikbare feiten af te leiden dat slaven verschillende 
soortenn seksuele verbintenissen kenden, die zowel duurzaam als tijdelijk waren, 
terwijll  ook het aantal seksuele partners varieerde. In dit sterk gevarieerd patroon 
vann seksuele relaties waren er niet alleen verschillen tussen de plantages maar ook 
tussenn de stad en het platteland Op sommige plantages leefden paren overwegend 
samen,, op andere plantages hadden zowel mannen als vrouwen kortdurende en 
wisselendee relaties. Polygynische relaties, waarbij een man met twee vrouwen 
tegelijkk een duurzame relatie had, was op de plantages een zeldzaam verschijnsel 
(Klinkerss 1994). In de gemeenschappen van weggelopen slaven (Marrons) die 
zichh vooral in de bossen vestigden, langs de grote rivieren, werd het West-
Afrikaansee huwelijkssysteem van polygynie gecontinueerd Een veel voorkomende 
relatievormm was de zogenaamde bezoekersrelatie, waarbij de partners gescheiden 
vann elkaar woonden, vaak op verschillende plantages. Een factor die deze soort 
relatiess bevorderde was de demografische structuur: tekort of juist een overschot 
aann 'geschikte' seksuele partners. Op sommige plantages was het moeilijk een 
partnerr te vinden vanwege de vele verwantschapsrelaties. 
Opp andere plantages was er juist een mannen- of vrouwenoverschot wat de 
promiscuïteitt bij beide seksen bevorderde. Bepaalde relatievormen waren voorts 
afhankelijkk van het beleid van de plantagemeester. Zo is bijvoorbeeld van de 
plantagess in Para bekend dat het aantal duurzame samenwoningsrelaties hier groot 
was,, omdat er een verbod was op gescheiden verkoop van koppels (Mintz en 
Pricee 1976). 
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Inn een duurzame samenwoningsrelaties was seksuele trouw wederzijds de ver-
wachting.. Lamur (1985) en Oostindie (1989) concluderen beide dat monogamie 
alss norm gold in duurzame relaties. Ook uit andere studies, en Hernhutterverslagen 
blijktt dat ontrouw hoog werd opgenomen en dat overspel of verdenking daarvan 
eenn belangrijk motief was om een relatie te beëindigen. Volgens Klinkers (1997) 
wass 'crime passionel' geen zeldzaamheid onder slaven (zie ook Buschkens 1973). 
Slavenn hadden ook hun eigen huwelijksvormen. Klinkers (1997) verwijst naar een 
groott aantal auteurs uit de 18*  en 19*  eeuw, die melding maken van huwelijken 
volgenss slavengewoonten, die soms gepaard gingen met ceremonieën. Vermoe-
delijkk ging het hier om de toepassing van uit Afrika meegenomen huwelijks-
regelingen. . 

Conditiess als gescheiden verkoop van slaven, gescheiden woonplaatsen van part-
ners,, inadequate huisvesting en ongelijke sekse ratio waren factoren die de vorming 
vann duurzame relaties verhinderden en het patroon van wisselende relaties bevor-
derden.. De meeste auteurs erkennen dat deze materiële factoren onvoldoende 
verklarenn waarom het kerngezin niet dominant was. Hiermee komen we op het 
vlakk van ideologie. In het algemeen wordt de (positieve) invloed van West-
Afrikaansee tradities op het gezinsleven van slaven erkend en onderschreven. Minder 
aandachtt is er evenwel voor de (negatieve) invloed van het koloniale (raciale) 
denkenn over relaties en seksualiteit Vanuit verschillende machtsposities in de kolonie 
werdenn betekenissen gegeven aan de diverse relatievormen en aan seksualiteit In 
ditt verband is het van belang de koloniale beeldvorming over zwarte seksualiteit 
onderr de loep te nemen. Deze blanke beeldvorming was een belangrijke factor 
inn de sociale constructie van seksualiteit van zwarte mensen. Zowel op het per-
soonlijkee niveau van de individuele identiteit en het intrapersoonlijke niveau van 
dee relaties, als op het structurele niveau van de sociale instituten drongen deze 
betekenissenn door. Ze werden geïnternaliseerd en beinvloedden niet alleen de 
individuelee identiteit maar ook de sociale identiteit van de zwarte bevolking. 

2.44 Dominante blanke beeldvorming over  zwarte seksualiteit 

Hett economische systeem van slavernij was gefundeerd in een krachtige ras-
ideologiee waarin de natuurlijke inferioriteit van de slaven lijnrecht stond tegenover 
hett geloof in de natuurlijke superioriteit van de blanken. Kenmerkend in deze 
rasideologiee was het beeld van de zwarte als dierlijk en derhalve hyperseksueel. 
Menn geloofde dat de seksualiteit van zwarte mensen niet te controleren was. In 
velee vroeg-historische verslagen worden slaven beschreven als seksueel onver-
zadigbaree wezens met dierlijke seksuele instincten en wellustig van aard. Ook in 
dee verslagen van de Hernhutters is deze voorstelling van zwarte seksualiteit sterk 
overheersend.. De nadruk werd vooral gelegd op hun seksuele losbandigheid 
Nogg meer dan mannen, werden zwarte vrouwen gezien als de belichaming van 
hett kwaad en zonde, verleidsters bij uitstek. De opvatting dat zwarte vrouwen 
altijdd op seks belust waren en voortdurend erop uit om mannen in hun val te 
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lokkenn bepaalde ook het beeld van de zwarte vrouw als seksuele verleidster, 
hoer,, heidense vrouw en vleselijk ingesteld Lenders (1994) citeert in haar dissertatie 
schrijverss van een belangrijk koloniaal blad, het Essai: 

Negerinnenn en mulatten vrouwen zijn 20 heet en driftig van aart, dat men een Europeaan, 
diee zich hier te lande aan dit vrouwvolk overgeeft, zelden een hoogen ouderdom ziet 
beleeven.. (95). 

Typerendd voor de koloniale beelóVorrning over seksualiteit van zwarten zijn ook 
dee woorden van Lammens, die ook in Lenders worden geciteerd. Het losbandige 
seksuelee leven van blanken was volgens Lammens nauw gerelateerd aan het 
tropischee klimaat 

Hett klimaat prikkelt en wekt aan de ene zijde begeerten en welhist op, en noopt tot rust, 
off  liever tot luiheid: de mens door slaven omringd kon zich aan alle wulpsheid en 
geweldd ongestraft overgeven. 

Dominantt was ook het geloof dat zwarten geen denkbeeld hadden over het 
huwelijk.. Tekenend voor deze houding is het oordeel van de medicus Kuhn 
(1828):""  (...) de negers hebben geen denkbeeld van het huwelijk, en kunnen zulks, 
uitt den aard van hunnen weinige kundigheden, ook niet hebben, waaruit volgt, 
datt bij hen geen vast verband van huiselijke zamerdeving bestaat". Daarop vervolgt 
hijj  met: "Er zijn wel, well  is waar, vele negers en negerinnen, die zeer kuisch en 
huiselijkk met elkander leven, ja, hun hele leven door bij elkander blijven en 
verscheidenee kinderen verwekken..."(25). 

Wee zien dat zelfs waar de praktijk het tegendeel uitwees, de mythe dat slaven geen 
huwelijksvormenn kenden, sterk verankerd was in de blanke beddVorrning over 
zwartee seksualiteit Deze racistische interpretatie van seksualiteit van zwarten is 
doorr de jaren heen, bewust of onbewust, de belangrijkste grondslag geweest 
voorr de typering van seksuele betrekkingen bij zwarten als verdorven en hun 
familiestructuurr als 'afwijkend' en 'instabiel'. Deze noties hebben de vertogen 
overr zwarte seksualiteit gedomineerd en zijn niet alleen doorgesijpeld in de vele 
socialee studies naar familiestructuren en partnerrelaties, maar ook in de beeld-
vormingg die Afro-Surinamers hebben over hun eigen seksualiteit. 

2.55 Wettig huwelijk en monogamie. 

Hett is vooral aan het einde van de achttiende en begin negentiende eeuw dat 
kolonialee machthebbers zich actief gaan bemoeien met het seksuele leven van de 
slaven,, omdat economische en religieuze belangen deze interventies noodzakelijk 
maakten.. In deze koloniale politiek van seksuele ordening hebben zowel de over-
heid,, de kerk als de medici een belangrijke rol gespeeld. 

Gedrevenn door verschillende belangen waren deze maatschappelijke krachten 
eropp gericht het losbandig en zedeloze' leven in de kolonie om te buigen naar 
eenn algemene seksuele cultuur van (wettig) huwelijk en monogamie. Dit beleid 
wass geworteld in de toentertijd heersende (Europese) ideeën over de relatie tussen 
seksualiteit,, bevolkingsgroei en economische groei (zie Foucault 1980). 
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Dee samenleving zou, volgens deze heersende visie, het meest gebaat zijn bij 
monogamee en huwelijkse relaties, omdat binnen deze relatievorm niet alleen 
meerr kinderen geboren werden dan in losse seksuele relaties, maar ook omdat 
hett West-Europees, christelijk huwelijk 'heilig' was en bovendien een voorwaarde 
inn het waarborgen van de algemene volksgezondheid 

DeDe kerk, (Hernhutters): 

Dee Hernhutters zijn de eersten geweest die het joods-christelijke geloof onder de 
Indianen,, Marrons en slaven introduceerden. Hun activiteiten begonnen al in het 
prillee begin van de plantagesamenleving, omstreeks 1735 (Van l ier 1977). Vanuit 
eenn joods-christelijke moraal, beijverden de Hernhutters zich om de slaven te 
bekerenn tot een 'zedelijke en beschaafde' levensstijl gekenmerkt door monogamie. 
Hett doel van de Hernhutterse Zending was primair het bekeren van de verschillende 
groepenn tot het christendom en het 'redden' van hun zielen. In de ogen van de 
Hernhutterss waren slaven onbeschaafde heidenen die moesten worden bekeerd 
tott beschaafde volgelingen van Christus, die gevrijwaard waren van zonde en 
schuld.. Het bekeringswerk kwam in de praktijk vooral neer op het ombuigen 
vann het zedenloze leven van losse seksuele relaties naar een christelijk leven waarin 
seksualiteitt georganiseerd was rond huwelijk en monogamie. Waar het in de ogen 
vann de Hernhutters veelvuldig aan ontbrak was duurzaamheid: de keuze voor de 
eerstee partner als de enige in iemands leven. Seks voor het huwelijk, promiscuïteit, 
buitenechtelijkee seks, ongehuwd samenwonen, prostitutie, abortus, polygamie, 
echtscheidingg waren allemaal praktijken die werden geassocieerd met zonde, 
onreinheid,, kwaad, schuld en schaamte. Conform de christelijke leer werd van 
mannenn verwacht dat ze leider en hoofd van het gezin waren, terwijl vrouwen en 
kinderenn moesten gehoorzamen en onderdanigheid moesten tonen aan de man 
enn vader. 

Vanaff  het laatste kwart van de 18* eeuw kreeg de kerk in haar werk ondersteuning 
vann de overheid. Het bekeringswerk van de zendelingen werd evenwel ernstig 
bemoeilijktt door de condities van slavernij. Het trouwverbod voor slaven, de 
tegenwerkingg van de plantage-eigenaren bij het bekeringswerk, de voortdurende 
invloedd van Afrikaanse religie en de losse seksuele cultuur op de plantages werden 
vaakk genoemd als belangrijke obstakels in het bekeringswerk. Conformering aan 
hett christendom werd bevorderd door de instelling van het kerkelijk huwelijk, de 
doopp en de kerktucht, waarbij kerkelijke straffen werden opgelegd aan slaven die 
niett naar de richtlijnen van de kerk leefden. Toch zijn er voldoende aanwijzingen 
omm te veronderstellen dat de seksuele voorschriften van de kerk in de kolonie 
veell  minder streng waren dan in Nederland. De zendelingen in Suriname zagen 
veell  door de vingers. 

DeDe overheid: 

Inn alle plantage-economieën viel het koloniale beleid met betrekking tot huwelijk 
enn seksualiteit samen met het reproductieve beleid, dat primair bepaald werd 
doorr de kosten-batencalculatie (Reddock 1984). 
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Afhankelijkk van de economische behoefte werd biologische reproductie wel of 
niett gestimuleerd. In de begin periode van de slavernij in Suriname werd de 
slavenmachtt vergroot door natuurlijke reproductie. Met de toename van de export 
inn de achttiende eeuw werd het voor planters voordeliger om slaven te importeren 
dann ze op natuurlijke wijze te laten vermeerderen (Lamur 1995). Geïmporteerde 
slavenn waren vooral van het mannelijk geslacht Omdat lokale voortplanting niet 
rendabell  was, werden duurzame seksuele relaties tussen slaven bewust niet 
gestimuleerdd en op bepaalde plantages zelfs tegengewerkt door de gescheiden 
verkoopp van paren. Daarnaast was er op sommige plantages ook een geboorten-
beperkendd beleid. Zwangere vrouwen werden niet ontlast, maar moesten onver-
kortt hun zware arbeid op de velden voortzetten, wat niet zelden resulteerde in 
eenn miskraam (Hoogbergen en De Theye 1986). Teenstra (1842) maakt melding 
vann praktijken waarbij zwangere vrouwen op bepaalde plantages tot het middel 
werdenn ingegraven, om een abortus op te wekken. Hij schrijft: "Zo heeft men 
voorbeelden,, dat de blanke Christenen, zwangere negermeiden, zwarte heidinnen, 
tenn halve lijve in de grond deden begraven, om de vrucht af te drijven, ten einde 
dee Negerin dadelijk weer aan den veldarbeid te kunnen zetten. Men hield de 
aankoopp van Zoutwaternegers voor veel goedkoper dan de aankweek van 
Creolen-kinderen""  (86). 

Alss gevolg van de relatief geringe aanvoer van vrouwelijke slaven was de sekseratio 
tott aan het einde van de 18e eeuw binnen de slavenpopulatie zeer ongelijk 
(Hoogbergenn en De Theye 1986). Teruggang in de plantage-economie, afschaffing 
vann de slavenhandel in 1808, en de daarmee gepaard gaande stagnatie in de 
aanvoerr van de arbeidskracht waren de belangrijkste redenen voor de koloniale 
machthebberss om het bevolkingsbeleid drastisch te wijzigen. Het anti-natalistische 
beleidd werd in de begin 19e eeuw wederom omgebogen naar een pro-natalistisch 
beleidd (Lamur 1985). Hoewel vrouwen bleven deelnemen aan het productieproces 
kregenn ze nu weer een actieve rol toegewezen in de reproductie. Bij de koloniale 
overheidd heerste namelijk de visie dat monogame relaties bijdroegen aan bevor-
deringg van geboorten. Daarom diende het overheidsbeleid gericht te zijn op het 
stimulerenn van (wettige) huwelijken en christelijk onderwijs onder slaven. In 1828 
kreegg Van Bosch, een hoge overheidsambtenaar, de opdracht na te gaan in hoeverre 
huwelijkk en onderwijs de slavenbevolking zou doen toenemen. 

Naastt zware arbeid en slechte voeding zocht Van Bosch de hoofdoorzaak van 
dee afname van de slavenbevolking in de hoge prevalentie van geslachtsziekten, 
diee voortsproot uit 'Verkeerde gewoonten in de huishoudelijke levenswijze der 
slaven""  (geciteerd in Sewpersad 1979:79). Sewpersad (1979) meldt over Van 
Bosch:: "Volgens de Commissaris-Generaal was 'eene dierlijke voldoening hunner 
driften'' het enige geluk dat de negers kenden. Zij hadden bovendien in hun 'da-
gelijksee huishouding' een graad van onafhankelijkheid verkregen die de 'beteu-
gelingg hunner uitspattingen, (vooral op seksueel gebied) moeilijk maakte en dikwijls 
dee pogingen daartoe gevaarlijk deed zijn" (79). 
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Hett advies van Van Bosch wordt door Lenders (1994) geciteerd: 

Slavenn zouden een(monogaam) huwelijk moeten kunnen sluiten en in gezinsverband 
moetenn kunnen leven, want de sterfte onder de negers moest vooral in hun onzede-
lijkheid,, het hebben van meerdere relaties, worden gezocht Godsdienst onderricht zou 
dee 'driften der negers' kunnen beteugelen (197). 

Vann Bosch laat duidelijk doorschemeren dat het hoge sterftecijfer vooral het ge-
volgg is van een promiscue levensstijl. Volgens de2e hoge ambtenaar zouden aan 
hett seksueel gedrag restricties moeten worden opgelegd, en dat kon het best 
doorr invoering van het huwelijk en godsdienstonderwijs onder de slaven. 

IntegensteUingg tot de overheid waren de planters niet geïnteresseerd in het ver-
grotenn van de arbeidskracht De dalende exporten, met name in de 19e eeuw, 
haddenn vooral op de suikerplantages een verminderde vraag naar arbeid te-
weeggebrachtt (Oomens 1986). Daarnaast waren zij fel gekant tegen het invoeren 
vann huwelijk en onderwijs onder slaven omdat deze maatregelen hun machtspositie 
opp de plantage kon ondermijnen. Kortom: Planters waren eerder gepreoccupeerd 
mett het in stand houden van de bestaande gezagsverhoudingen op de plantage 
dann met het vergroten van het arbeidspotentieel, terwijl ze ook het heil van 'mono-
gamiee en zedelijkheid' niet inzagen. De herhaaldelijke verzoeken van hoge koloniale 
ambtenarenn aan planters en directeuren om hun zedenloze leven te wijzigen, omdat 
zijj  een slecht voorbeeld waren voor de slaven, vonden geen gehoor (Lenders 
1994). . 

Dee enige maatregelen die planters ondersteunden waren het herinvoeren van het 
verbodd op gescheiden verkoop van moeder en kinderen terwijl aan de Hernhutters, 
vanaff  1828, beperkte ruimte werd gegeven om op de plantages door middel 
vann zendingswerk de slaven te bekeren tot een monogame levensstijl. Het was 
evenwell  pas in 1848 dat de Hernhutters onbeperkt de plantages mochten bezoeken. 
Vanaff  1850 erkenden de planters het kerkelijk huwelijk of  teVerbond" (Oomens 
1986).. Ook het voorstel van de overheid aan de planters om, in het kader van 
geboortenstimulering,, de slaven minder hard te laten werken en beter te voeden 
werdd nauwelijks opgevolgd. Lamur (1985) bevestigt dit gegeven door aan te 
tonenn dat het geringe aantal geboorten verband houdt met de relatief korte repro-
ductievee periode van vrouwen, variërend van negen tot dertien jaar. Zware arbeid 
enn de slechte voeding hadden waarschijnlijk een kortere vruchtbaarheidsperiode 
tott gevolg. 

Medici: Medici: 

Inn de 19de eeuw werd de bevolkingspolitiek van de overheid niet alleen gesteund 
doorr de kerk. Ook in medische kringen was er een toenemende belangstelling 
voorr het seksuele leven van de slaven, welke voortsproot uit ontwikkelingen op 
medischh vlak in West-Europa. Daar was binnen de medische wetenschappen een 
nieuww concept ontstaan, namelijk dat van de Volksgezondheid*. Het accent lag 
niett meer op het bestrijden van individuele ziekten maar op de preventie van 
ziektenn door strategieën van sociale hygiëne. 
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2.2. AFBOJÜBJNAAMSE SEKSUALITEIT IN MSTOB1SCH PESSPECITEF 

MediciMedici  kregen een centrale rol in de organisatie en regulering van het seksuele 
leven.. Centraal in het denken van de medici was een utilitaristisch e benadering 
vann seksualiteit De notie van voortplantin g was vooral verbonden met de doelen 
vann modernisering en economische groei. Seksuele energie moest worden 
gekanaliseerdd in reproductieve relaties en bijdragen aan de groei van een gezonde 
populatie.. Seks voor  plezier  was dus verspilling van energie. Terwij l monogamie 
inn het religieus denken verband hield met een christelijk e moraal, werd vanuit het 
medischh perspectief monogamie gerelateerd aan gezondheid; preventie van 
geslachtsziektenn en efficiënte benutting van seksuele energie (zie Foucault 1980, 
Weekss 1981, Parker  1991). Het is ook in deze periode dat het idee post vat dat 
teveell  seks ongezond ïs, en leidt tot verzwakking van het lichaam en afname van 
dee seksuele potentie (c.q. voortplanting). In dit verband kan wederom worden 
verwezenn naar  de medicus Kuhn. Kuhn werd door  de koloniale overheid 
geraadpleegdd om de geringe voortplantin g onder  slaven te verklaren. 

Kuhnn (1828) relateerde dit vraagstuk aan dee slechte leef- en werkcondities op de 
plantagess en aan hun seksuele levensstijl. Zware arbeid gecombineerd met 
"lichaamsvermoeienissenn die gepaard gaan met het uidopen"  (26) zouden bij 
mannenn de belangrijkste oorzaken zijn voor  de geringe voortplanting. In dit kader 
merktt  Kuhn op: 

Aanhoudendee zware arbeid, hij  gebrek aan genoegzaam voedsel, waardoor  de Hgchaams-
krachtenn afnemen en de energie tot voortteling verzwakt en verloren gaat (26). 

Overr  het voortdurend 'uitlopen' van mannelijke slaven, daarmee doelend op de 
bezoeksrelatiess die mannen onderhielden met vrouwen van andere plantages, is 
Kuhnn ook niet te spreken. Deze Vermoeiende' seksuele praktijke n zouden volgens 
dezee arts zeer  nadelig zijn voor  de voortplanting: 

Hett  uidoopen van de negers naar  aangdegenen plantaadjen is voor  de Hgchaams-sterkte 
enn gezondheid zeer  nadelig. De negers hebben soms vrouwen, waarmede zij  levenn op 
verafgelegenn plantaadjen; zoodra zij  van het werk komen, gaan of varen zij  derwaarts, 
komenn niet zelden kat en vermoeid aan, en moeten reeds vroeg in den morgen vertrekken, 
omm 6 uur  te beginnen (27). 

Inn deze uiteenzetting van Kuhn zijn duidelijk de Europese denkbeelden weer-
spiegeldd waarin hoge seksuele activiteit werd gezien als verspilling van energie, die 
uiteindelij kk  lichamelijke zwakte tot gevolg had en afname van het vermogen tot 
voortplanting. . 

Overr  slavinnen zegt Kuhn dat die zich in lichamelijk opzicht te vroeg ontwikkelden. 
Problematischh was niet alleen hun vroege seksuele activiteit maar  ook hun sterk 
promiscuee gedrag, dat bevorderd werd door  het grote mannenoverschot. 
Promiscuïteitt  bij  vrouwen zou een van de belangrijkste oorzaken zijn van het 
hogee sterftecijfer  onder  pasgeborenen en onvruchtbaarheid bij  vrouwen. Deze 
verklarin gg illustreert Kuhn met de volgende beeldspraak "Het is eene bekende 
waarheidd dat een veel bezocht voetpad nimmer eenige plant of vrucht kan voort-
brengen'*. . 
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ii  AFROSÜSMNAAMSB SEKSUALITEIT IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

Verderr relateerde hij de lage fertiliteit ook aan de hoge prevalentie van geslachts-
ziektenn onder de slaven en aan de 'onzedelijke levensstijl' van vele blanke planters. 
Dee relaties die (seksueel losbandige) Europeanen aangingen met slavinnen zorgden, 
volgenss Kuhn, niet alleen voor vergroting van het tekort aan zwarte vrouwen 
binnenn de slavenpopulatie maar droegen, volgens Kuhn, ook bij aan vermindering 
vann de kwaliteit van het nageslacht: 

Inn de vierde plaats hebben de Europeanen zich zeer veel met de gezonde en knappe 
negerinnenn vermengd, en daardoor zijn een aantal negerinnen aan de voortteling van 
haarr ras, waartoe de natuur haar bijzonder bestemd had, onttrokken; voeg hierbij dat 
velee Europeanen als gevolg van een zedelozen leerwijze, zeer dikwijls nieuwe keuzen 
doen,, welke de nadeelige omstandigheden nog vermeerderen, en waardoor van den 
anderee kant de maatschappij niet zelden met een aantal zwakke en luie lediggangers 
vermeerdertt wordt (40). 

Inn de ogen van Kuhn bood het stimuleren van 'eerzame verbintenissen' de beste 
garantiee voor verhoging van het geboortecijfer en daarmee ook van de arbeids-
krachtt Andere maatregelen waren meer gericht op het verbeteren van de condities 
vann zwangerschap. Verlichting van arbeid voor zwangere vrouwen en vrijstelling 
vann arbeid gedurende zes weken na de bevalling, en beloning van goed moeder-
schapp met gouden sieraden waren enkele van deze maatregelen. Preventie van 
geslachtsziekten,, stimuleren van stabiele monogame relaties, ontlasten van vrouwen 
tijdenss de zwangerschap, waren structurele maatregelen, die in de 18*  en 19de 

eeuww bedoeld waren om de voortplanting te stimuleren en het seksuele leven van 
dee slaven meer in overeenstemming te brengen met de economische belangen 
vann de kolonie. 

2.66 De houding tegenover  het wettig huwelij k in de 
postemancipatieperiode e 

Dee wijze waarop de slaven na de emancipatie hun gezinsleven en hun seksuele 
betrekkingenn vorm gaven was zeer divers. Volgens Van l ier (1977) was na de 
emancipatiee het overgrote deel van de ex-slaven aangesloten bij de christelijke 
kerken.. Omstreeks 1862 waren er ongeveer 47.582 christenen en 1394 joden in 
dee kolonie op een totale bevolking van 52.963. Toch was het christelijk huwelijk 
niett dominant. Als na de emancipatie het huwelijk ook opengesteld wordt voor 
ex-slavenn zijn er slechts weinigen onder hen die deze nieuwe mogelijkheid benutten. 
Dee cijfers spreken voor zich. In 1885, toen Paramaribo bijna nog geheel door 
Creolenn werd bewoond, was het aantal illegitieme geboorten 78%. Ook in de 
volgendee eeuw was er geen aanmerkelijke stijging van het aantal wettige huwelijken 
waarr te nemen10. 

100 Tussen 1900 en 1940 was het percentage onwettige geboorten nooit lager dan 70%. In 1900 
trouwdenn 3.72 op de 1000 personen, terwijl in 1940 dit aantal 2.96 op de 1000 bedroeg (Van lier 
1977:215). . 
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EconomischeEconomische obstakels 

Hett geringe aantal huwelijken binnen de Creoolse lagere klasse in de postemancipatie 
periodee is door Lenders (1994) in verband gebracht met een aantal formele 
obstakels,, zoals de hoge kosten van het wettig huwelijk, de hoge kosten bij 
echtscheiding,, de financieel nadelige positie van weduwnaars, omdat die in tegen-
stellingg tot overgebleven concubanen, niet in aanmerking kwamen voor sociale 
steun.. Het lijdt geen twijfel dat in de periode na de emancipatie financieel-econo-
mischee overwegingen een rol hebben gespeeld in het besluit om wel of niet te 
trouwen. . 

Hoogstwaarschijnlijkk werd het huwelijk door de meeste mensen niet zozeer 
geassocieerdd met een christelijke moraal als wel met rijkdom en een hoge maat-
schappelijkee status. Deze betekenis van het huwelijk is niet zo verwonderlijk. 
Immers,, in de koloniale samenleving was het huwelijk eerder een symbool van 
socialee status dan van een christelijke levensoriëntatie. Voor de afschaffing van de 
slavernijj  was het huwelijk alleen toegankelijk voor blanken, de bevolkingsgroep 
diee vanwege haar huidskleur aan de top van de maatschappelijke ladder stond. 
Inn het algemeen was de relatiestructuur gebaseerd op het principe dat blanken en 
lichtgekleurdee mannen met een hoge sociale status trouwden met vrouwen met 
eenn gelijke status en niet legale relaties hadden met vrouwen van een lagere status. 
Bovendienn konden, in tegenstelling tot het sober Calvinistisch Nederland, de 
Nederlanderss zich in de Surinaamse kolonie een sterk hedonistische levensstijl 
veroorloven,, wat onder andere tot uiting kwam in grote en dure huwelijksfeesten. 
Hett 'Europese' huwelijk werd dan ook gezien als een kostbare aangelegenheid. 
Mensenn die in het huwelijk traden moesten ook een bepaalde levensstandaard 
kunnenn demonstreren, op zijn minst een eigen huis en een redelijk inkomen. Was 
ditt niet het geval dan werden ze publiekelijk belachelijk gemaakt omdat ze zich 
"bovenn hun stand verhieven' (Buschkens 1973, Marks 1976, Clarke 1957). 

IdeologischeIdeologische weerstanden 

Economischee verklaringen voor het geringe aantal huwelijken onder Creolen zijn 
echterr niet afdoende. Als we de opvattingen en houdingen over het huwelijk 
naderr beschouwen, dan blijkt dat bezwaren tegen het huwelijk ook gebaseerd 
warenn op het feit dat de richtlijnen die de kerk voorschreef aan gehuwde mannen 
enn vrouwen in strijd waren met hun eigen noties over mannelijkheid, vrouwe-
lijkheidd en partnerrelaties. Het is alom bekend dat al tijdens de slavernij, slaven 
serieuzee bezwaren hadden tegen de voorschriften die gepaard gingen met het 
christelijkee huwelijk. 

Uitt verslagen van de Hernhutters valt af te leiden dat slaven regelmatig de kerkelijke 
regelss overtraden, en dat het de zendelingen enorm veel moeite kostte om de 
bekeerdenn op het 'rechte pad' te houden. De geringe waarde van het christelijk 
huwelijkk bleek ook uit de geringe belangstelling van slaven voor het zogenaamde 
verbond.. Dit verbond, dat in 1828 werd ingesteld, bood aan slaven de gelegenheid 
omm een kerkelijk huwelijk te sluiten. 
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Hett aantal slaven verenigd op basis van dit zogenaamde kerkelijke huwelijk was 
evenwell  zeer klein. Velen waren niet bereid om zich aan de strenge (seksuele) 
voorschriftenn te houden en werden daarom uitgesloten van deze huwelijksvorm. 
Archiefonderzoekk op dit punt toont aan dat zowel mannen als vrouwen bezwaren 
haddenn tegen het permanente karakter van deze verbintenis. 21e wilden hun partner 
eerstt goed leren kennen (Lenders 1994, Klinkers 1997" ). Dat de negatieve houding 
tegenoverr het huwelijk niet alleen voortkwam uit geringe economische middelen 
getuigtt voorts het feit dat ook onder de beter gesitueerde kleurlingen het huwelijk 
niett vanzelfsprekend was. Men gaf de voorkeur aan het concubinaat12. 

Naa de emancipatie, werden de Creolen van overheidswege gedwongen om zich 
tee conformeren aan het wettelijk vastgestelde huwelijk, dat formeel met de in-
voeringg van het Burgerlijk Wetboek in 1869 werd ingesteld. Men moest eerst *bij 
dee wet' trouwen voordat men het huwelijk in de kerk kon laten inzegenen. Deze 
regelingg stuitte op scherpe protesten van de Evangelische Broeder Gemeente 
(EBG),, waar vooral zwarten lid van waren. De EBG was voorstander van ge-
lijkstellingg van het verbond aan het wettige huwelijk. Dit conflict tussen EBG en 
overheidd met betrekking tot de erkenning van het verbond, heeft zelfs geleid tot 
watt in de volksmond bekend geworden is als *huwelijksoproer' (zie Van Raalte 
1973).. In een Hernhutterverslag aan het hoofdbestuur over de periode 1879-
1880,, wordt melding gemaakt van het scherpe protest en de woede die onder 
dee gemeenteleden in de stampvolle Grote Stadskerk ontstond, toen dominee 
Heidee bekend maakte dat het hoofdbestuur negatief had beslist in het verzoek 
omm het verbond te handhaven. Volgens het verslag waren de gemeenteleden zo 
verhitt geraakt over deze beslissing dat betreffende dominee onder begeleiding 
viaa de achteringang van de kerk moest worden weggevoerd, omdat de mensen 
mett gebalde vuisten op hem afkwamen. De volgende morgen, bij de zondag-
ochtenddienst,, was de kerk leeg terwijl op maandagmorgen uit protest één van 
dee hoge kerkleden de kerkbel demonstratief een aantal keren luidde. 

111 Klinkers (1997) illustreert in haar proefschrift, aan de hand van verslagen van een zekere zende-
lingg Menze, de houding van de slaven. Hierbij presenteert zij een case waarin een mannelijke slaaf 
bijj  betreffende zendeling zijn beklag komt doen omdat zijn partner wel wilde samenwonen, maar 
weigerdee een Verbond' te sluiten (78). 

"Teenstraa (1842) meldt in 1830 waren van de 2037 vrije geklcurden 47 gehuwd, en van de 857 
vrijee zwarten slechts 2 gehuwd. In 1862 sloten 9 vrije echtparen een burgerlijk en een kerkelijk 
huwelijk,, en 17 slavenparen uit de stad en 34 van de plantages sloten een verbond. De stadsgemeente 
bestondd uit 5600 leden waarvan 172 vrouwen getrouwd waren. Hiervan waren 78 gehuwd en 94 
haddenn een verbond gesloten. 
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Dee opheffing van het verbond was ook de reden waarom Creolen zich in grote 
aantallenn terugtrokken uit de EBG13. 

Inn 1893 werd het wettig huwelijk als enige door  de staat erkende relatie ingesteld 
(Zevenbergenn 1980:36-8). We zien hier  dat de koloniale staat, in haar  pogingen 
omm het seksuele leven van Afro-Surinamers te ordenen, het niet liet bij  alleen 
maarr  propageren van de waarden van monogamie en huwelijk , maar  meende 
dezee waarden ook te bekrachtigen door  middel van wetgeving. Het burgerlij k 
huwelijkk  werd als enige wettige relatie aan de Afro-Surinaamse gemeenschap 
opgedrongen14. . 

Dee opstandige houding van Afro-Surinamers tegenover  het wettige huwelijk is 
mijn ss inziens niet los te zien van historisch gegroeide noties over  mannelijkheid en 
vrouwelijkhei dd Het wettige huwelijk impliceerde een onmiddellijk e permanente 
binding,, waarbij  vooral van de vrouw verwacht werd dat ze zich zou onderwerpen 
aann de man. Dat vooral het permanente bindingsaspect en de onvoorwaardelijke 
onderschikkingg aan de echtgenoot verzet opriep, komt goed tot uitdrukkin g in 
eenn citaat dat door  Teenstra (1842) wordt aangehaald om de houding van 
kleurlingenn ten opzichte van het huwelijk te illustreren: 

Sommigee kleurlingen beschouwen het huwelijk als zeer  drukkend, door  welks knellende 
bandenn zij  hunne dochters niet willen laten binden; men heeft zelfs voorbeelden, dat 
kleurlingouderss die in een ongehuwden staat (zo als meest kleurlingen) zamen in lief 
enn leed leefden en kinderen verwekt hadden, aan hunne dochters het doen van eener 
huwelii  jksverbintenis volstandig weigerden. Zeker  kleurling-vader  gaf een blanke, die 
omm de hand zijner  dochter  vroeg, ten antwoord; Trouwen, dadelijk trouwen? Neen! 
Datt  gaat niet; wilt gij  eerst een jaar  met Louisa samenleven, dat kunt gij  doen, dan kan 
menn zien, hoe het gaat, maar  mijnen dochter  moet vri j  zijn, en zal zich niet blindelings 
voorr  vast verbinden (48-49). 

Dee opmerking 'maar  mijnen dochter  moet vri j  zijn en zal zich niet blindelings 
voorr  vast verbinden' geeft kernachtig de weerstand tegen het wettig huwelijk 
weer.. We zullen bij  de bespreking van het actuele gedrag zien dat deze opvattingen 
diee zijn opgetekend in de 19e eeuwse koloniale samenleving ook in de huidige 
tijdtijd  nog zeer  levendig zijn. Ook na de emancipatie waren vrouwen niet bereid te 
trouwenn om het trouwen. Het huwelijk was, volgens wettelijke normen, in strij d 
mett  het belang van economische zelfstandigheid en vrijhei d bij  vrouwen (Lenders 
1994).. Er  bestond bij  hen weerstand tegen het huwelijk , omdat het duidelij k was 
datt  de man macht en autoriteit kon ondenen aan deze samenlevingsvorm. 

133 Deze informatie, die oorspronkelijk ontleend is aan het genoemd Hemhutterverslag, heb ik uit 
eenn gesprek met Harold Jap A Joe. Hij  heeft zich verdiept in de ontwikkeling van het Christendom 
inn Suriname en is in het dagelijks leven nauw verbonden aan de EBG. 
144 Het koloniaal beleid is op dit stuk niet consistent geweest Terwij l aan Afro-Surinamers het 
burgerlij kk  huwelijk (conform Nederlands model) bij  wet werd opgedrongen, heeft het koloniaal 
bestuurr  wel het Aziatisch huwelijk erkend en bij  wet vastgelegd (Aziatische huwelijkswetgeving). 

53 3 



2.2. APBGSÜBINAAMSB SEKSUALITEIT INH1ST0BISCH PBBSFBCTtEF 

Conditiess onder slavernij hadden Creoolse vrouwen een zekere economische 
autonomiee toebedeeld, die ze niet wilden opgeven ten koste van het wettig huwelijk, 
datt hen het moeilijker maakte om de partner eventueel te verlaten. Bovendien, 
ookk waar mensen een kerkelijk huwelijk sloten, werd niet strak de hand gehouden 
aann de seksuele moraal die de kerk voorschreef. Zo was er geen dwingend verbod 
opp pre-maritale seks. Ongetrouwd kinderen krijgen was in de ogen van vele 
Creolenn geen zonde noch schande (Lenders 1994). 

Samengevatt kan worden geconcludeerd dat van oudsher, reeds in de slavernij, 
Creolenn zich hebben verzet tegen de strikt westerse huwelijksideologie omdat 
dezee niet in overeenstemming was met de eigen cultureel bepaalde en historisch 
gegroeidee beeldvorming over huwelijksregelingen. Ondanks de sterke christelijke 
levensovertuigingg die bij het overgrote deel van de Creoolse gemeenschap kan 
wordenn aangetroffen, is er geen volledige overname geweest van het West-Euro-
pesee christelijk huwelijksmodeL In het algemeen genoot het huwelijk weinig popu-
lariteitt onder de algemene Creoolse bevolking. Op een klein deel uit de zwarte 
elitee na, was noch in de (zwarte) lagere klasse, noch in de (gekleurde) middenklasse 
hett aandeel van de gehuwden groot De meeste mensen leefden in concubinaat. 

Eenn andere belangrijke factor is ook geweest de permissieve houding van de 
EBG,, en later van de Rooms-Katholieke gemeenten waarbij de meeste volks-
creolenn aangesloten waren. Verscheidene auteurs benadrukken de flexibele hou-
dingg van deze kerken en de sterke geëngageerdheid met de (ex)slaven (Caprino 
1995).. Deze houding was geheel in overeenstemming met de filosofie van zeker 
dee Hernhutters, die geloofden dat het bekeringswerk slechts vruchten zou afwerpen 
alss je één werd met de mensen, wat betekende openstaan voor hun taal, cultuur 
enn zeden (zie Lenders 1994). De tolerante houding van de Hernhutters tegenover 
hett seksueel gedrag van de slaven en hun relatievormen bleek al tijdens de slavernij, 
waarr de zendelingen bepaalde 'zondige*  praktijken oogluikend toelieten15. De 
zendelingenn zagen veel door de vingers. Zo zijn er voorbeelden van *buiten-
kuideren'' die werden gedoopt Veelzeggend is ook de kerkorde, die in 1910 nog 
toeliett dat een man twee vrouwen mocht hebben. Omgekeerd was dat voor 
vrouwenn niet toegestaan. Verder keek men niet op van dominees die in concubinaat 
leefdenn of er meerdere vrouwen op na hielden. 

1SS Ook in de ontwikkeling en acceptatie van het Sranan heeft de EBG een belangrijke tol gespeeld 
(Gobardhan-Rambocuss 1995) omdat in het bekeringswerk het Sranan als voertaal werd gebruikt 
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Ookk onder de contractarbeiders die vanaf 1873 naar Suriname kwamen was het 
huwelijkk niet dominant16. 

Inn de weerstand van, vooral Creolen uit de lagere klasse, tegen het huwelijk is ook 
inn latere jaren geen significante verandering geconstateerd Studies die zowel in de 
eerstee helft als tweede helft van de 20*  eeuw worden verricht tonen aan dat het 
aantall  huwelijken onder Afro-Caribische populaties, waaronder ook Afro-
Surinamers,, relatief gering is (zie hoofdstuk 1). 

SeksueleSeksuele verbintenissen in de blanke en gekleurde gemeenschap 

Naa de slavernij treedt er verandering op in de relationele structuur bij de blanke 
bevolkingg Volgens Van lier (1977) is de houding binnen de blanke en gekleurde 
elitee wat betreft het concubinaat vooral na 1900 veranderd. Het wettig huwelijk 
werdd de dominante relatievorm in Europa17 en ook in de koloniën nam de 
maatschappelijkee tolerantie voor het concubinaat af. Het huwelijk werd onder de 
beterr gesitueerden de dwingende norm, wat vooral te maken had met de 
toenemendee invloed van de westerse cultuur, door middel van onderwijs. De 
weerstandenn tegen het concubinaat, vooral bij Europese vrouwen, namen toe en 
err was grotere druk op blanke mannen om zich, in elk geval in het openbaar, te 
conformerenn aan de norm van een monogaam huwelijk. Ook onder kleurlingen-
vrouwenn kwam er een beweging op gang die het huwelijk en monogamie actief 
propageerde,, als belangrijkste peilers van 'respectabiliteit*. Op de achtergrond 
bleeff  het systeem van concubinaat en concubines levendig Zo meldt Van Lier 
(1977)) over de periode na 1863: "De in de kolonie wonende Europeanen gingen 
voortt om naar de gewoonte van het land gekleurde vrouwen als huishoudster te 
nemen,, met wie zij in concubinaat leefden. Naast deze Hollanders waren er ook 
gehuwden,, die gekleurde liefjes- de zogenaamde bijvrouwen- hadden met wie zij 
niett samenwoonden. 

166 Onder  de Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders, die vanaf het laatste kwart van de 19de 
eeuww naar  Suriname irnmigreerden, was er  ook een diversiteit aan relatievormen. Immigranten 
hieldenn vast aan hun eigen cultureel bepaalde huwelijkssystemen, die in de beginperiode enigszins 
aangepastt  moesten worden, omdat er  een groot tekort aan vrouwen uit de eigen cultuurgroep was. 
Ditt  tekort heeft ervoor  gezorgd dat veel Hindostaanse en Chinese mannen verbintenissen aangingen 
mett  Creoolse vrouwen, veelal in de vorm van een concubinaat Op de Hindostaanse en Javaanse 
plantagess leefden de meeste paren in concubinaat Daarnaast was onder  deze immigrantengroepen 
hett  verschijnsel van bijrelaties bekend en meegenomen uit het (gekoloniseerde) moederland. Ook 
onderr  deze populaties was sociale status nauw gerelateerd aan het aantal seksuele partners. Zo 
haddenn opzichters, directeuren en voormannen veelal meerdere vrouwen, waaronder  ook vrouwen 
vann contractarbeiders. 

177 Indicatief voor  de dominante positie die het huwelijk in Europa innam is bijvoorbeeld het 
gegevenn dat in 1899, in Nederland, slechts 15% van de mannen in de leeftijdsgroep 40-44 jaar  on-
gehuwdd is gebleven. Dit percentage daalt in 1960 verder  tot 8%. De huwelijksleeftijd is ook, 
voorall  na de Tweede Wereldoorlog, significant gedaald tot in 1975 er  een voor  mannen een gemid-
deldee leeftijd, bij  eerste huwelijkssluiting, werd geregistreerd van 24,7 jaar  en voor  vrouwen 22,7 
jaarr  (Wilterdin k en van Heerikhuizen 1989: 233). 
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Err waren onder de gouverneurs, tussen 1850 en 1900, volgens betrouwbare 
overleveringg wel drie, onder wie twee zonen van adellijke Nederlandse geslachten, 
diee er een gekleurde concubine op na hielden" (193). In notable kringen was het 
gewoonn als een man een of meerdere 'bijzitten' had. Lenders (1994) citeert een 
zekeree zendeling Treu: 

lieutenantt Canzee vertelt mij zonder schaamte dat hij in de stad twee vrouwen heeft, 
Celestaa en Patiensi die tot onze kerk behoren. Dokter Westerveld en directeur Van Thol 
zeggenn hetzelfde. Meester Ferrier vertelt, dat hij zijn vijf Creolen kinderen door een 
negerr laat leren lezen. Een directeur ging er prat op, dat hij een indianen kind had 
verwekt.. Dokter Philips stierf aan gele koorts. Dezelfde dag beviel zijn huishoudster 
vann een gezonde zoon (176). 

Ondankss de toename van het aantal huwelijken onder blanken, bleven plantage 
eigenarenn en andere mannen uit de blanke elite, naast hun huwelijk seksuele relaties 
onderhoudenn met zwarte en gekleurde vrouwen met wie zij soms bijgezinnen 
stichtten.. Buitenrelaties werden openlijk onderhouden. 

2.77 Effecten van de koloniale (seksuele) politiek 

Alss we de theorie van Foucault als leidraad hanteren, zien we dat de krachten die 
inn het 18*  - en 19*  - eeuwse Europa een rol hebben gespeeld in de maatschap-
pelijkee organisatie van seksualiteit, ook van invloed zijn geweest op de organisatie 
vann seksualiteit tijdens de slavernij in Suriname. Zowel kerk, overheid als de 
medischee sector hebben gepoogd om het seksuele gedrag van de koloniale be-
volkingg (zowel blank als zwart) te wringen in het keurslijf van een (wettig) huwelijk 
enn monogamie. Het in die periode dominante denken in Europa over econo-
mischee groei, volksgezondheid en moraal vormde de belangrijkste grondslag 
voorr het seksuele reguleringsbeleid in de kolonie Suriname. 

Hett proces van koloniale beïnvloeding van het seksuele leven is ook in latere 
perioden,, na de slavernij, voortgezet door sociale wetenschappers, die door middel 
vann uitgebreide studies probeerden te verklaren waarom Afro-Surinamers niet 
conformeerdenn aan het, als universeel beschouwde, westerse huwehjksmodel 
(ziee hoofdstuk 1). 

Dee effecten van het koloniale seksuele ordeningsbeleid waren in de kolonie sterk 
verschillendd van die in Europa. Deze seksuele politiek die vanuit verschillende 
discipliness werd gevoerd heeft in de kolonie weinig effect gehad. Het seksuele 
gedragg van zowel de blanke, als zwarte/gekleurde bevolking was niet in overeen-
stemmingg met de door de overheid, medici en kerk gepropageerde (seksuele) 
normenn van monogamie en huwelijk. 

Aann dit falend koloniale beleid lagen een aantal factoren ten grondslag, te weten: 
Rasideologie::  Planters voelden zich nauwelijks geroepen gehoor te geven 
aann de oproep van de overheid tot 'zedehjkheidsverheffing', welke in-
voeringg van onderwijs aan slaven en opheffen van het verbod op wettige 
huwelijkenn met zich meebracht Reden voor deze weerstand was vooral 
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dee vrees dat deze maatregelen hun gezagspositie op de plantages zou 
ondermijnenn (Oomens 1986). Planters ondeenden hun macht en gezag 
opp de plantages niet alleen aan hun economische macht en de hieraan 
gekoppeldee bezitsverhoudingen maar nog veel meer aan de instand-
houdingg van een rasideologje, met name het idee van de superioriteit van 
dee blanke meester. Zij geloofden dat scholing en huwelijk bij slaven een 
gevoell  van gelijkwaardigheid teweeg zou brengen wat de rust op de 
plantagess zou verstoren. Bovendien waren, vooral in de laatste helft van 
dee slavernij planters nauwelijks meer geïnteresseerd in vergroting van de 
slavenmachtt vanwege de aanhoudende dalende exporten. Niet alleen 
onderr de planters maar onder overgrote meerderheid van de blanke be-
volkingg was er weinig geloof van het effect van onderwijs en huwelijk 
opp het seksueel gedrag van slaven. Het geloof dat slaven geboren heidenen 
warenn met dierlijke geslachtsdriften, was diep verankerd in het denken. 

Geringee invloed van westerse religie en wetgeving: Religie en wetge-
vingg waren geen krachtige instrumenten in de beheersing van de seksualiteit 
Dee blanke (mannelijke) bevolking was niet bereid haar promiscue 
levensstijll  te wijzigen en daarmee het 'goede voorbeeld*  te geven aan 
slaven.. Bovendien, niet seksuele levensstijl maar kleur en klassenafkomst 
bepaaldenn de maatschappelijke status van personen. De dominantie van 
dee rasideologie had tot gevolg dat, in tegenstelling tot West-Europa, 
mensenn niet in eerste instantie werden beoordeeld op hun seksualiteit 
maarr op hun kleur. Blanken die zich volgens het westerse model onzedelijk 
gedroegen,, stonden toch hoger in de klassenhiërarchie dan zedelijke 
zwarten.. Maar ook, de continuerende invloed van godsdiensten die werden 
meegenomenn uit de 'Oude Wereld', hebben hun invloed doen gelden. In 
tegenstellingg tot bijvoorbeeld Latijns-Amerika waar de katholieke kerk, 
vanaff  de koloniale periode, haar sterke greep op het seksuele leven heeft 
behoudenn (zie Parker 1991), heeft noch de R.K.- kerk noch het Protes-
tantismee op nationale schaal deze invloed kunnen uitoefenen, wat samen-
hangtt met specifieke condities in Suriname. In eerdere studies is reeds 
geconcludeerdd dat tijdens de slavernij de slaven een relatieve autonomie 
kondenn ontwikkelen door de grote sociale en culturele afstand tussen 
blankenn en slaven. De slaven hadden de ruimte om hun traditionele winti-
godsdienstt actief te belijden, wat tot nu toe het geval is. Behalve de chris-
telijkee godsdienst werden, met de komst van contractarbeiders uit Azië, 
ookk andere godsdiensten geïntroduceerd die, in vergelijking met de 
christelijkee seksuele moraal, veel toleranter waren. 

Institutionaliserin gg van het concubinaat, buitenechtelijke relaties, 
enn bezoekstelaties: De plantagesamenleving werd gekenmerkt door 
eenn gevarieerd patroon van seksuele betrekkingen. Niet het West-Europees 
huwelijk,, maar het concubinaat was de meest voorkomende relatievorm 

57 7 



ZZ  AFBOSOSJSAAMSE SEKSUALITEIT IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

enn was maatschappelijk geaccepteerd Deze relatiestructuur was niet alleen 
hett product van de rashiërarchie maar ook van een genderhiërarchie, die 
ookk op seksueel terrein manifest was in de dubbele seksuele moraal. 
Monogamiee werd weliswaar gepredikt als norm, maar dan wel eenzijdig 
opgelegdd aan vrouwen. Van oudsher hadden mannen, door alle klassen 
enn ethnische groepen heen, maatschappelijk de ruimte om er meerdere 
seksuelee betrekkingen tegelijk op na te houden. Van vrouwen werd ver-
wachtt dat deze zich hielden aan de norm van monogamie. Het systeem 
vann buitenechtelijke relaties en hoge aantal matrifocale huishoudens ver-
sterktee het verschijnsel van de bezoeksrelatie, waar de man kwam en 
ging,, ook als er kinderen waren. 

Ontbrekenn van de economische condities: om het huwelijk, conform 
westersee voorschriften, te realiseren. In de plantagesamenleving werd 
hett huwelijk, vanwege haar directe koppeling met ras, sterk geassocieerd 
mett sociale status. Minder dan als een uiting van christelijke leefregels 
werdd het huwelijk gezien als een statussymbool. Gebrek aan toegang tot 
economischee bestaansmiddelen maakten het vooral voor arme mannen 
moeilijkk om de voorgeschreven rol van kostwinner te vervullen, terwijl 
ookk vrouwen, uit economische noodzaak zich niet exclusief konden 
toeleggenn op de rol van toegewijde echtgenote en huismoeder. Evenals 
mannenn waren zij actief bezig met inkomenswerving. 

Seksuelee en genderideologie in de slavengemeenschap: Afrikaanse 
reproductievee tradities en huwelijksregelingen, gecombineerd met 
specifiekee economische en sociale condities onder slavernij hebben erva-
ringenn en daaraan gekoppelde noties voortgebracht over vrouwelijkheid, 
mannelijkheidd en seksualiteit Hoewel er weinig bekend is over de opvat-
tingenn die slaven hadden over reproductie en seksuele betrekkingen, valt 
uitt bovenstaande bevindingen indirect af te leiden dat het verwant-
schapssysteem,, en de traditionele religie, ook onder slavernij een be-
langrijkee invloed bleven uitoefenen op de vormgeving van seksuele relaties. 
Zijj  bleven, waar mogelijk, hun eigen (huwelijks) regels continueren en 
conformeerdenn zich niet altijd passief aan de bepalingen van de blanke 
machthebbers.. Zowel mannen als vrouwen hadden moeite met het naleven 
vann de huwelijkse (seksuele) voorschriften. Hoogstwaarschijnlijk omdat 
dezee in strijd waren met hun eigen opvattingen over genderrollen en 
seksualiteit.. We zien dat ook na de afschaffing van de slavernij de weer-
standd tegen het christelijk huwelijk blijft . Vooral vrouwen waren niet bereid 
omm zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de dominantie van de 
man,, zoals de wet dat voorschreef. 

Dee West-Europese ideologie van huwelijk en monogamie, die in de 18̂  en 1908 

eeuww uitgroeide tot het dominante model voor de regulering van seksualiteit in 
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dee westerse wereld, had in Suriname als plantagesamenleving een ander  effect 
Seksualiteitt  is als gevolg van specifieke ras- klassen- en genderverhoudingen, in de 
plantagesamenlevingg veel minder  dwingend geweest De seksualiteit werd niet 
beheerst,, omdat het in de koloniale context minder  belangrijk was voor  het hand-
havenn van economische en politieke macht De rasideologie was een veel sterker 
instrumentt  in het handhaven van de koloniale macht Binnen een specifieke histo-
rischee context is het mogelijk dat seksuele praktijke n en betrekkingen die afwijken 
vann de dominante norm niet als afwijkend worden gezien. Deze houding vloeit 
voortt  uit het feit dat deze gedragingen het product zijn van specifieke sociale 
processenn die de condities hebben gecreëerd voor  hun bestaan. De specifieke 
socialee verhoudingen in de kolonie, in stand gehouden door  een krachtige rasideolo-
giee en de daaraan verbonden noties over  'geschikte*  seksuele betrekkingen, vorm- , 
denn de belangrijkste achtergrond voor  de grote variatie aan relatievormen. Deze 
relatievormenn weken weliswaar  af van de dominante seksuele en fatsoensmoraal 
inn het moederland, maar  waren in de kolonie maatschappelijk geaccepteerd of 
getolereerdd Deze historische analyse kan worden afgesloten met de stelling dat 
westersee constructies van gender  en seksualiteit, nauwelijks wortel hebben geschoten 
inn Suriname en derhalve ook nooit dominant zijn geweest, ook niet onder  de elite 
enn middenklasse in de samenleving. Dominante constructies van gender  en 
seksualiteitt  zijn primair  geworteld in de plantagesamenleving. Tegen de achtergrond 
vann deze historische periode, waarin belangrijke ideologische en structurele 
fundamentenn zijn gelegd, zullen in de volgende hoofdstukken huidige constructies 
vann seksualiteit en gender  besproken en begrepen worden. 

MonogamieMonogamie en humetijk, eind 20* eeuw 

Meerderee auteurs concluderen dat familiepatronen onder  Afro-Caribisch e 
gemeenschappenn sinds de periode van kolonisatie weinig veranderd zijn. 
Beschikbaree cijfers bevestigen de persistentie van bepaalde familiepatronen in het 
Caribischee gebied. Zo constateert McKenzie (1993): 

Onee of the most striking features of famiryform s in the Caribbean has been the relative 
lackk of change over  a long period during which many economic, political and other 
sociall  changes have occurred (75). 

Inn Suriname is het concubinaat nog steeds vooral onder  Creolen wijdverspreid 
Hett  concubinaat kan worden omschreven als een samenwoningsrelatie die niet 
bekrachtigdd is door  religie of wet Behalve het burgerlij k huwelijk zijn er  in Suri-
namee nog twee niet-wettige huwelijksvormen te onderscheiden, namelijk het 
traditionel ee huwelijk (bij  overwegend de Indiaanse- en Marrongemeenschappen) 
enn het Aziatisch huwelijk . Op nationaal niveau wordt zowel in juridisch , als in 
sociaall  opzicht de relatiestructuur  gekenmerkt door  een hiërarchische rangorde. 
Dee dominante, geïnstitutionaliseerde norm is nog steeds het burgerlij k huwelijk . 
Dezee huwelijksvorm geniet de meeste rechten en staat ook het hoogst in sociaal 
aanzien.. Het concubinaat heeft vooralsnog geen wettelijke basis die de rechten 
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vann de partners en hun kinderen beschermt. Hoewel er op nationaal niveau geen 
dataa worden verzameld die differentiëren naar etniciteit, zijn er recent een aantal 
studiess verricht die in elk geval een indicatie geven van de relatie tussen etniciteit 
enn huwelijks- en relatievormen. 
Uitt de resultaten van de 'Suriname Contraceptive Prevalence Survey (SCPS)' 
(Jagdeoo 1992), één van de weinige nationale onderzoeken waar data zijn gediffe-
rentieerdd naar etniciteit blijkt dat familiestructuren nog steeds sterk variëren naar 
etniciteit.. Onder Hindostanen en Javanen is het huwelijk nog steeds de dominante 
norm.. Statistieken van het SCPS tonen aan dat van de Hindostaanse en Javaanse 
vrouwenn met een vaste relatie, respectievelijk 74% en 58% getrouwd waren. 
Onderr de Creoolse (inclusief gemengde) en Marronvrouwen waren deze percen-
tagess respectievelijk 33% en 4%. (Jagdeo 1992:13) Voorts blijkt ook dat er grote 
verschillenn zijn tussen etnische groepen als gekeken wordt naar de setting waar-
binnenn kinderen worden geboren. Onder Hindostanen en Javanen vindt geboorte 
overwegendd plaats binnen het huwelijk. 78% van de Hindostaanse en 69% van 
dee Javaanse respondenten kregen hun kinderen tijdens het huwelijk. 
Bijj  de Creolen en categorie 'gemengd' kregen respectievelijk 75% en 58% van 
dee vrouwen hun kinderen in een concubinaatsrelatie of bezoeksrelatie. Ook de in 
Guyanaa uitgevoerde 'Guyana Contraceptive Prevalence Survey' toont de nauwe 
relatiee tussen etniciteit en huwelijksvormen Qagdeo 1992: 23-24). Deze laatste 
surveyy wijst uit dat van de Creoolse moeders, een derde getrouwd was, een 
vierdee in een concubinaatsrelatie en een derde in een bezoeksrelatie. Daarentegen 
wass 80% van de Hindostaanse moeders getrouwd. 

Uitt een ander recent nationaal onderzoek naar gezinsverbanden en familierelaties, 
uitgevoerdd in opdracht van de Nationale Vrouwen Beweging (NFVB 1997), blijkt 
datt onder de christen/sranansprekenden en de christen/nederlandssprekenden, 
diee voornamelijk bestaan uit Creolen, de laagste percentages personen met de 
statuss van wettig kind is aangetroffen, namelijk 24% om 43%. Bij Hindoes, 
Sarnamiee sprekenden en bij Muslim, Javaanssprekenden waren deze percentages 
respectievelijkk 93% en 94% (16-17). 

Watt de huishoudsamenstelling van Creolen betreft wijst het steekproefonderzoek 
vann Schalkwijk en de Bruijne (1997) in Groot Paramaribo uit dat er significante 
verschillenn optreden als er vergeleken wordt met andere etnische groepen. Kernge-
zinnenn vormen in de Creoolse groep een minderheid, namelijk 40%. Voorts 
blijktt dat 1 op de 3 Creoolse hoofden van huishoudens (vrijwel uitsluitend vrou-
wen)) geen inwonende partner heeft Op het totaal aantal onderzochte huishoudens 
zijnn 50% van alle vrouwelijke hoofden van huishoudens van Creoolse afkomst 
(92). . 

2.88 Conclusie 

Dee Surinaamse plantagesamenleving werd gekenmerkt door scherpe sociale 
stratificatiee gebaseerd op ras, klasse en gender. De man-vrouwverhoudingen in 
dee kolonie waren geordend op basis van strikt patriarchale principes. In de blanke 
gemeenschapp werden de genderverhoudingen zowel in de productieve als repro-
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ductieve/seksuelee sfeer gekenmerkt door een strikte en hiërarchische sekse-
arbeidsdelingg en een dubbele seksuele moraal De blanke man had niet alleen 
toegangg tot seksualiteit van zijn wettige echtgenote of concubine maar ook tot de 
seksualiteitt van zwarte/gekleurde vrouwen. 

Dezee patriarchale principes waren ook de basis van genderverhoudingen in de 
slavengemeenschap,, met het verschil dat de man-vrouwverhouding, vanwege 
specifiekee condities, minder hiërarchisch was. De seksearbeidsdeling was minder 
striktt en vrouwen waren voor hun levensonderhoud relatief minder afhankelijk 
vann mannen dan hun blanke seksegenoten. Ook op seksueel gebied waren de 
tegenstellingenn tussen mannen en vrouwen minder scherp. Vrouwen hadden als 
gevolgg van hun positie in de productie, de ongelijke man-vrouw ratio, en con-
tinueringtinuering van bepaalde reproductieve en seksuele tradities, een zekere mate van 
economischee en seksuele vrijheid ontwikkeld in de relatie met zwarte mannen. 
Tegelijkk waren ze net als blanke vrouwen onderworpen aan een dominant pat-
riarchalee structuur waarin genderhiërarchie weerspiegeld was in de dagelijkse 
betrekkingenn tussen mannen en vrouwen. 

Ditt hoofdstuk Iaat zien dat de gevarieerde seksuele betrekkingen in de plantage-
samenlevingg geen willekeurige keuze waren van individuen. De opvattingen die 
mensenn hadden over 'geschikte partners*  en 'geschikte relaties' waren ingebed in 
eenn sociale structuur van hiërarchie waar klasse, ras en gendertegenstellingen parallel 
liepenn met statusverschillen van partnerrelaties. De bestaande relatiestructuur was 
niett alleen gevarieerd maar vooral hiërarchisch. Het westerse (christelijke) huwelijk 
wass verheven tot statussymbool en ideale relatie, exclusief toegankelijk voor 
blanken.. Slaven mochten niet trouwen. Het huwelijk was expliciet voorbehouden 
aann partners van gelijke status, wat in de praktijk betekende dat blank en zwart 
niett met elkaar konden huwen. Deze regels waren ingebed in een rasideologje 
gekenmerktt door inferioriteit van de zwarte en superioriteit van de blanke, die 
ookk op seksueel gebied doorwerkte. 

Inn de blanke koloniale beeldvorming was sterk verankerd dat zwarten geen 
huwelijksvormenn kenden en onbedwingbare seksuele lusten hadden. Mannen 
warenn onverzadigbaar en vrouwen werden beschouwd als seksuele verleidsters. 
Dezee racistische interpretatie van seksualiteit van zwarten is door de jaren heen, 
bewustt of onbewust, de belangrijkste grondslag geweest voor de typering van 
seksuelee betrekkingen bij zwarten als verdorven en hun familiestructuur als 
'afwijkend'' en 'instabiel'. Deze noties hebben de vertogen over zwarte seksualiteit 
gedomineerdd en zijn niet alleen doorgesijpeld in de vele sociale studies naar 
familiestructurenn en partnerrelaties, maar ook in de beeldvorming die Afro-
Surinamerss hebben over hun eigen seksualiteit In dit hoofdstuk is gepoogd 
duidelijkk te maken dat koloniale machthebbers vanaf de slavernij systematisch 
pogingenn hebben ondernomen om het losbandige en zedeloze' seksuele leven in 
dee kolonie om te buigen naar een seksuele moraal van het monogame huwelijk 
enn gezinsvorming naar het West-Europese model. Deze politiek was primair 
ingegevenn door economische en religieuze belangen. 
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Dezee poKtiek van seksuele ordening is niet succesvol geweest De krachtige rasideo-
logie,, de ongelijke economische verhoudingen, de geringe invloed van religie en 
wet,, maatschappelijke acceptatie van een gevarieerd patroon van partnerrelaties, 
alternatievee ideologische systemen die hun wortels hadden in de specifieke condities 
onderr slavernij en/of in een Afrikaanse culturele achtergrond zijn alle condities 
diee de ruimte boden aan individuen om onder de dominante norm van monogamie 
enn huwelijk uit te komen en het seksueel gedrag op alternatieve manier vorm te 
geven. . 

62 2 



) .. FAMILIE  EN REPRODUCTIE 

^ ïï FAMILI E EN REPRODUCTIE 

3.11 Seksualiteit, gender  en verwantschap 

Inn dit hoofdstuk wordt op verwantschapsniveau gekeken naat noties betreffende 
dee biologische en sociale reproductie. Zoals eerder gesteld in de theoretische be-
schouwing,, wordt in navolging van Rubin (1980) ervan uitgegaan dat de constructie 
vann gender voor een belangrijk deel is ingebed in de verwantschapsorganisatie, 
diee vooral door regulering van de reproductie grote invloed uitoefent op de 
wijzee waarop mannelijkheid en vrouwelijkheid vorm krijgen. Met andere woorden: 
genderverhoudingen,, de betrekkingen tussen mannen en vrouwen, zijn voor een 
groott deel ingebed in de betekenissen die aan reproductie worden toegekend. 
Dezee noties over reproductie vormen een belangrijk referentiekader waar mannen 
enn vrouwen hun identiteit, hun zelfbeeld, aan ontlenen. In dit verband stelt Rubin 
datt het bestuderen van noties op het gebied van de biologische en sociale repro-
ductiee cruciaal is bij het begrijpen van genderverhoudingen: 
1.. de biologische reproductie: De biologische reproductie beslaat het gebied van 
dee voortplanting. In dit verband komen aan de orde: geboortepatronen (plan-
ning)) en onderliggende noties over maagdelijkheid, vruchtbaarheid, zwangerschap 
enn menstruatie. 
2.. de sociale reproductie,: Het betreft hier bestudering van de sociale setting waar-
binnenn zorg en opvoeding van nakomelingen plaatsvindt Voorts hoe deze socia-
lisatieprocessenn te begrijpen tegen de achtergrond van bestaande definities van 
conceptenn als ouderschap, vaderschap en moederschap. 

Doorr bestaande noties over biologische en sociale reproductie te bestuderen kan 
meerr zicht komen op het wijder ideologisch kader waarbinnen gender en sek-
sualiteitt vorm krijgen. Welke sociale handelingsruimte krijgen individuen op deze 
gebiedenn en welke invloed oefent dit uit op het zelfbeeld Noties over reproductie 
staann niet los van sociale verhoudingen. Het is binnen de context van specifieke 
socialee relaties dat noties worden overgedragen cq. gewijzigd. Daarom komen 
inn dit hoofdstuk de belangrijkste familierelaties waarbinnen noties van generatie 
opp generatie worden overgedragen, namelijk de ouder-kindrelatie, de moeder-
dochterr en de moeder-zoonrelatie aan de orde. Voorts zal worden nagegaan in 
hoeverree traditionele opvattingen over reproductie veranderen en hoe dat samen-
hangtt met wijdere maatschappelijke veranderingen. Alvorens in te gaan op de rol 
vann de familie bij de vormgeving van reproductie ga ik eerst in op enkele kenmerken 
vann de Creoolse familiestructuur. 

3.22 Familiestructuur 

Dee term verwantschapssysteem staat in deze studie synoniem voor het netwerk 
vann alle personen die aan elkaar verwant zijn door geboorte en huwelijk (legaal en 
niett - legaal). In het verleden hebben auteurs familie, gezin en partnerrelaties vaak 
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doorr elkaar gehaald. Vanuit een West-Europees gezichtspunt is de neiging sterk 
omm partnerrelaties en gezin als eenheid te zien. Dominant is het idee dat mannen 
enn vrouwen binnen een duurzame relatie, meestal een huwelijk, kinderen voort-
brengenn en daardoor een gezin vormen dat vaak als een aparte, geïsoleerde eenheid 
functioneertt Deze samenhang tussen gezin en partnerrelatie gaat voor de (Afro) 
Caribischee praktijk vaak niet op. Het gezin duidt niet per definitie op een relatie 
tussenn een man en een vrouw die samen kinderen opvoeden. Het gezin is wel de 
eenheidd waar kinderen worden opgevoed, en kan een één-ouder, twee-ouder 
off  een uitgebreid gezin zijn. 

Err bestaat een variatie aan sociaal geaccepteerde gezinstypen, waarbinnen diverse 
vormenn van partnerrelaties kunnen voorkomen. Zo kunnen partners deel uitmaken 
vann hetzelfde gezin zonder dat ze samenwonen. Gezinnen en daaraan verbonden 
partnerrelatiess maken deel uit van grotere verwantschapssystemen of families. 
Dee indeling van McKenzie (1993) komt min of meer overeen met de gezinstypen 
diee ook in dit onderzoek naar voren komen. Zij stelt dat de Caribische familie 
tweee hoofdvormen kent, namelijk Trinship-based' of 'couple-based' family (80). 
McKenziee is van mening dat deze twee familiesystemen een weerspiegeling vormen 
vann een duaal verwantschapssysteem met enerzijds het westerse nucleaire model 
enn anderzijds het traditionele 'joint family' model. Volgens McKenzie is er geen 
scherpee scheiding tussen 'couple-based' en 'kinship-based': "These two systems 
oftenn interact 'couple-based' families, as they mature and prosper, often acquire 
dependentt kin, adopted children, and later grandchildren, so they grow into 
*kinship-based'' families" (81). De 'single parent5 beschouwt zij niet als een aparte 
categorie,, maar eerder als een variant op de Trinship-based' famüy, omdat de 
zogenaamdee alleenstaande moeders, vooral op jonge leertijd veelal deel uitmaken 
vann een groter huishouden. 

Ookk in dit onderzoek komt er een verschil naar voren tussen alleenstaand moe-
derschapp en één-ouderhuishouden. Hoewel veel vrouwelijke respondenten zonder 
partnerr hun kinderen opvoeden is het percentage vrouwen dat alleen en zelfstandig 
eenn huishouden voert relatief gering. Deze bevinding is ook in overeenstemming 
mett onderzoeksresultaten op nationaal niveau1. Alleenstaande moeders, vooral 
degenenn jonger dan 25 jaar, maken meestal deel uit van een Trinship-based' fa-
milie.. De dynamiek die McKenzie zo benadrukt, typeert ook het gezinsleven in 
Suriname.. Het kerngezin naar West -Europees model is onder geen van de etnische 
groepenn dominant (NVB 1997). Deze resultaten weerleggen het hardnekkige 
ideee in de literatuur dat het Irinship-based'-gezin een exclusieve aangelegenheid is 
vann de lagere klasse. 

11 Het percentage een-ouderhuishoudens is ook in Suriname relatief klein, namelijk 19% (NVB 
1997).. Dit patroon wordt bevestigd door andere kleinschalige studies (Terborg 2000, Terborg 
2001).. Deze gegevens zijn voorts ook in overeenstemming met bevindingen uit vergelijkbare 
bevolkingsstudiess in Jamaica, die aantonen dat moeders jonger dan 25 jaar, overwegend inwonen 
bijj  ouders of andere familie (McKenzie 1993:81). 
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Ookk onder hogere inkomensgroepen is het gezin vaak niet beperkt tot vader, 
moederr en hun wettige kinderen, maar uitgebreid met andere verwanten zoals 
broers,, zusters, (schoon)moeder, (schoon)-vader, neven en nichten. 

Dee dominante positie van het 1rinship-based' familiemodel is ook weerspiegeld 
inn de samenstelling van het (herkomst) gezin van de meeste respondenten in dit 
onderzoek.. Wat afstamming en erfrecht betreft, draagt het Creools familiesysteem 
eenn bilateraal karakter, dat wil zeggen dat verwantschapsrelaties zowel via de 
vrouwelijkee als de mannelijke lijn lopen. Kinderen erven van beide ouders en 
onderhoudenn familiebanden met verwanten van zowel moeders- als vaderszijde 
(ziee ook Buschkens 1973, Klinkers 1997). Tot verwanten behoren diegenen die 
mett elkaar verbonden zijn door geboorte en huwelijk. Daarnaast worden vaak 
ookk andere kennissen en vrienden gerekend tot het familienetwerk ( verg. Smith 
1988).. Oudere respondenten merkten vaker op dat vandaag de dag de familie 
minderr uitgebreid is dan vroeger. In de tijd van hun ouders en grootouders was 
hett familieleven op de voormalige slavenplantages nog hecht en sterk. Naast 
bloedverwantenn kende men ook plantageverwanten. De sterke band tussen de 
ex-slavenn kwam voort uit hun gemeenschappelijke Afrikaanse achtergrond en 
hett gemeenschappelijke lief en leed dat ze tijdens de slavernij hadden gedeeld 
Ookk in de stad, op de grote erven, was de onderlinge solidariteit sterk en werden 
verwantschapsverhoudingenn gekenmerkt door onderlinge hulpverlening en vaak 
ookk collectieve opvang en zorg van ouderen en kinderen. 

Hoewell  de familie tegenwoordig beperkt is tot bloed- en aanverwanten, vervult 
zijj  nog steeds een cruciale rol in de economische en emotionele overleving van 
hett individu. Ook studies in Latijns- Amerika wijzen uit dat door alle klassen heen 
verwantschapsverhoudingenn belangrijk blijven. Safa (1995) schrijft deze centrale 
plaatss van de familie toe aan de geringere mogelijkheden voor sociale en fysieke 
mobiliteit,, in vergelijking met geïndustrialiseerde landen, en aan het feit dat de 
overheid,, als gevolg van beperkte economische middelen, de sociale reproductie, 
duss opvoeding en zorg van kinderen, bijna volledig heeft afgestoten naar de 
familie. . 

DeDe centrale rol van vrouwen 

Hett Creoolse familiesysteem is in de literatuur vaak in verband gebracht met 
conceptenn als matriarchaal, matrilinear en matrifocaaL Deze concepten hadden 
alss gemeenschappelijk kenmerk de belangrijke rol van vrouwen en hun netwerken 
inn de economische overleving van de familie. 
Eenn term die in de discussie over de seksearbeidsdeling binnen de Afro-Caribische 
familiee een vaste plaats heeft verworven, is 'matrifocaliteit*. In het lange debat 
overr de 'instabiliteit*  van de zwarte familie, was het Raymond Smith (1956) die de 
termm matrifocaliteit introduceerde, aanvankelijk doelend op de dominante rol 
vann vrouwen en moeders in lagereklassenhuishoudens. In de onderzoekspraktijk 
werdd een matrifocaal gezin veelal operationeel gedefinieerd als een gezin met een 
vrouww aan het hoofd of 'alleenstaand moederschap'. 
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Alternatievee gezichtspunten op het vraagstuk van matrifocaliteit zijn gekomen 
vanuitt feministische hoek. Als tegenwicht op het sterk economisch, eurocentrisch 
enn seksistisch karakter van klassieke studies is vanuit de feministische beweging 
hett accent verschoven van huishoudstructuren naar gender (machts)verhoudingen. 
Auteurss als Tanner (1974), Sutton en Maskiesky-Barrow (1986), Safa (1995) 
definiërenn matrifocaliteit vooral in termen van de positie van vrouwen in het 
verwantschapssysteem.. Kenmerkend in deze discussie is dat economisch deter-
ministischee uitgangspunten niet langer de boventoon voeren terwijl matrifocaliteit 
losgekoppeldd is van de discussie over de zwarte familie. Auteurs leggen het accent 
opp cultureel bepaalde noties over vrouwelijkheid en mannelijkheid. Sommige 
feministischee auteurs zijn van mening dat matrifocale culturen zich onderscheiden 
doorr egalitaire genderverhoudingen die onder andere tot uitdrukking komen in 
gelijkee toegang van vrouwen tot economische, religieuze en politieke activiteiten, 
dee centrale rol van de moeder in het gezin, de aanwezigheid van sterke vrouwen-
netwerkenn en een sterke moeder-kindband die belangrijker is dan de partnerband 
Vanuitt een feministisch perspectief is de neiging sterk om matrifocaliteit per definitie 
tee relateren aan vrouwelijke autonomie en macht De centrale gedachte is dat 
vrouwenn die in matrifocale gezinsstructuren zitten, economisch onafhankelijker 
zijnn en daarom een meer egalitaire verhouding hebben met hun partners. Deze 
machtt zou niet alleen beperkt zijn tot het huishouden, maar ook doorwerken in 
dee publieke sfeer (Tanner 1974). 
Recentee studies wijzen uit dat de matrifocale praktijk enorm veel variaties vertoont 
Hoewell  matrifocaliteit, in termen van dominantie en macht van vrouwen op ver-
wantschapsniveau,, in veel samenlevingen voorkomt, is het effect op de openbare 
genderstructuurr verschillend. In sommige culturen betekent matrifocaliteit inder-
daadd macht voor vrouwen, zowel in de privé- als in de publieke sfeer. In andere 
matrifocalee culturen is de macht van vrouwen beperkt tot het huishouden. Een 
factorr die het effect bepaalt, is de specifieke macro (gender-en seksueel) ideolo-
gischee context waarbinnen matrifocaliteit zich manifesteert (Menon 1996, Brogger 
andd Gilmore 1997). Het is deze context, die het onderwerp is van deze studie, en 
waarr ook Smith rekening mee houdt als hij in de eind tachtiger jaren terugkomt 
opp zijn eerdere visie met betrekking tot het begrip 'matfifocaliteit̂  

Kenmerkendd in zijn herziene visie is dat hij matrifocaliteit niet meer strikt verbindt 
aann de lagere klasse, maar daarentegen ziet als het product van een historisch ont-
wikkeldee ideologische context, die eerder een collectief karakter draagt dan dat 
hett klasse- of etnisch specifiek is (zie ook hoofdstuk 1): 

II  believe that there is a value in retaining the term 'matrifocal family*, and I also believe 
thatt its genesis and reproduction in the West Indies is closely related to the hierarchical 
structuree of mese societies. But it is not peculiar to the lower class, nor is it the simple 
consequencee of certain functional problems within an ideally conceived nuclear family. 
Itt is a part of a complex of meaning and action that constitutes the West Indian Creole 
system,, a complex that necessarily involves all classes and status groups (8). 
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Watt Smith omschrijft als een 'complex of meaning and action' heeft betrekking 
opp zowel een ideologische context als de concrete praktijk, het handelen. Hij be-
studeertt culturele betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid op het niveau 
vann het verwantschapssysteem en probeert deze te begrijpen in nauwe samenhang 
mett de sociale structuur. Dat is ook de leidraad als ik in de volgende paragrafen 
kijkk naar betekenissen van biologische en sociale reproductie. 

333 Maagdelijkheid 

Maagdelijkheidd is in de Creoolse gemeenschap geen criterium op basis waarvan 
eenn vrouw wel of niet geschikt bevonden wordt als partner. Deze praktijk is 
vaakk verklaard met de geringe waarde van vrouwelijke maagdelijkheid in zwarte 
culturen.. Niet zelden wordt hierbij verwezen naar Robert Staples (1975) die 
suggereertt dat maagdelijkheid onder zwarte Amerikanen niet belangrijk is. Hij 
zoektt de oorzaak hiervan in de slavernij waar zwarte vrouwelijke seksualiteit 
onderworpenn was aan het seksueel geweld en de willekeur van de blanke meester. 
Stapless is van oordeel dat in de slavernij waar blanke mannen min of meer vrije 
toegangg hadden tot de seksualiteit van zwarte vrouwen, de vrouwelijke maagde-
lijkheidd weinig waarde had terwijl ook het schaamtegevoel met betrekking tot 
sekss zich niet heeft ontwikkeld. Elementen uit deze gedachtegang zijn ook her-
kenbaarr in familiestudies over de Afro-Surinaamse familie (Buschkens 1973). 
Resultatenn uit onderhavig onderzoek doen twijfelen aan de juistheid van deze 
visie.. Het blijkt dat behoud van maagdelijkheid wel degelijk een rol speelt in de 
opvoedingg van dochters en dat deze norm hoogstwaarschijnlijk voortkomt uit 
zowell  christelijke overtuigingen als Afrikaanse culturele tradities. 

Dee meeste oudere vrouwelijke respondenten (boven de 45 jaar) hadden hun 
eerstee seks op relatief oudere leeftijd, tussen het 21*̂  en 26*  levensjaar2. Dit 
goldd in het bijzonder voor vrouwen die in christelijke gezinnen in de districten 
opgroeiden.. Overeenkomstig de voorschriften van de kerk, hadden ze hun eerste 
sekss met de man aan wie ze werden uitgehuwelijkt of met wie ze een duurzaam 
samenlevingsverbandd begonnen. Het belang van behoud van maagdelijkheid was 
evenwell  niet uitsluitend ingegeven door invloed van de christelijke leer. Afrikaanse 
religieuzee tradities bleven lang na de emancipatie, op verschillende plantages een 
roll  spelen bij huwelijksceremoniën. 

22 Deze bevinding wijk t niet significant af van resultaten uit de "Suriname Contraceptive Prevalence 
SurveyXJagdcoo 1992). De gemiddelde leeftijd van eerste seks, bij  Creoolse vrouwen in de leeftijdsgroep 
40-444 jaar, was 19.7 jaar. Voor  deze leeftijdsgroep hebben Creoolse vrouwen de hoogste gemiddelde 
leeftijd,, in vergelijking met Hindustanen en Javanen. Jongere Creoolse vrouwen rapporteren een 
lageree leeftijd, wat indiceert dat de leeftijd van eerste seks een dalende trend vertoont Deze 
ontwikkelingg is niet etnisch specifiek, maar  wereldwijd merkbaar. Onder  Marron vrouwen is de 
gemiddeldee leeftijd van eerste seks, van oudsher, veel lager  dan bij  Creolen. In 1992 was de ge-
middeldee leeftijd bij  40-44 jarige Marron vrouwen: 13.5 jaar  (21). 
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Eenn vrouw van zestig jaar, verwijst naar een ontmaagdingsritueel dat vroeger, 
rondd de jaren '30, '40, zowel in de stad als op een aantal plantages gebruikelijk 
was.. Volgens dit ritueel moest na de eerste huwelijksnacht het bebloede laken 
wordenn getoond als bewijs van de maagdelijkheid van het meisje. 

Vroegerr was het niet zo dat j>w offurupikinso' (je gaat even 'stelen*), nee. Bij de eerste 
huwelijksnachtt zijn alle mensen erbij om te kijken wat er gebeurt. Het laken wordt 
getoond,, om te controleren of het meisje nog maagd is. En als dat 20 is? Mens, a kondn 
ee broko! (de gemeenschap barst dan los in gejuich!) Misschien is die dame dan 22,23,25 
jaar,, en dan gaat de familie van de jongen eerst vragen om haar hand, en dan wordt het 
huwelijkk geregeld. Op de eerste huwelijksnacht zijn alle buren, alle familieleden aanwezig, 
ja,, want dat kind is niet van jou. Je hebt dat kind wel gemaakt maar dat kind is van de 
gemeenschap.. Alle buren, iedereen houdt toezicht. En als de huwelijksnacht heeft 
plaatsgevondenn en de ceremonie van het laken heeft plaatsgevonden, dan nemen ze het 
lakenn en lopen er in optocht mee door de hele plantage, om iedereen het bebloede laken 
tee tonen. Dit gebruik was algemeen, zowel in de stad als in het district. Maar deze 
dingenn gaan verloren. Want men neemt het Europees systeem over. 

Di tt ontmaagdingsritueel indiceert een nauwe relatie tussen behoud van maag-
delijkheidd voor het huwelijk en het hoog houden van familie-eer. Een oudere 
vrouwelijkee rituele specialist relateert het bewaren van de maagdelijkheid aan de 
wintireligie,, die groot respect toekent aan de vrouwelijke vruchtbaarheid. In de 
tijdd dat zij een jonge vrouw was, jaren '^-'SO, werd de ontmaagding beschouwd 
alss een zeer belangrijk en bepalend moment in een vrouwenleven. Het was daarom 
eenn gewoonte dat de man die de ontmaagding deed, uit respect en waardering 
voorr dit voorrecht, een geschenk voor zijn partner kocht 

Kijk ,, het is een eis in de Surinaamse negercultuur, of beter gezegd, het was een eis want 
vandaagg aan de dag is het er niet meer. Het was zo dat de man die je voor het eerst als 
vrouww neemt, die je ontmaagd, iets aan je vinger moet zetten of aan je hals. Zeker!! Dat 
wass een eis. Want weet U, dit ding kan die dame haar leven lang geestelijk storen. Ja, vele 
vrouwenn die problemen hebben in hun leven, zijn vrouwen * die ayeye ben sa wam 'graag' 
vanvan gram (wiens 'ik' [innerlijke zelf] graag iets als waardering gehad zouden willen 
hebbenj,, en dat hebben ze niet gedaan. Voor de eerste persoon, 'na wan bigt gram' toch'(is 
hethet immers een grote eer/ Want kijk; *je maakt haar open voor de wereld'. Je maakt haar 
vann een meisje tot een vrouw. Dus ik zou iedere moeder op het hart willen drukken: als 
jee zoon een relatie aangaat met een vrouw en je weet zeker dat hij de eerste persoon is 
off  zal zijn, laat het niet gewoon voorbij gaan, want het kan een breuk in die persoon 
haarr leven brengen, haar leven lang Echt. Kijk, sommige mensen schenken daar geen 
aandachtt aan, sommige vrouwen zeggen van: "ach." Die vrouw is op dat moment 
nonchalant,, maar je 'innerlijke zelf' niet, die wil gewaardeerd worden. 

Hoewell  de hierboven beschreven praktijken bij het overgrote deel van de geïnter-
viewdee vrouwen niet bekend is, komt het aspect van waardering en respect ook 
inn de gesprekken met jongere vrouwen naar voren. Alleenstaande moeder, met 
driee kinderen: 
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Ikk heb altijd gezegd: maagdelijkheid is belangrijk voor een meisje. Als iemand je dat 
ontneemtt en de persoon waardeert het niet, dan maakt het je kapot Ik zei altijd als 
iemandd mij m'n maagdelijkheid ontneemt, moet hij het kunnen waardeten en dat heeft 
mijnn vorige man niet gedaan. 

Evenalss in vele andere culturen hangt behoud van vrouwelijke maagdelijkheid 
samenn met mannelijke eer, maar met dit verschil dat in de Creoolse gemeenschap 
maagdelijkheidd ook een symbool is van vrouwelijke trots, en daarnaast ook een 
instrumentt in de onderhandeling met mannen. Zo werd vaker naar voren gebracht 
datt maagdelijkheid niet 'iets' is dat aan de eerste de beste man moet worden 
'weggegeven'.'weggegeven'. Een jonge vrouw, 21 jaar, legde het als volgt uit 

Ikk vind, je kan niet met me naat bed gaan en dan neem je m'n maagdelijkheid weg en je 
gaatt weg. Dat wil ik niet. Als vrouwspersoon, wil je je trots behouden, je wilt het niet 
aann de eerste de beste weggeven, terwijl die persoon niets van je kan maken. Dus ik 
bleeff  het maar volhouden. Tot ik iemand had ontdekt van wie ik dacht: hij kan wel wat 
vann me maken. 

Inn gezinnen waar de opvoeding volgens een streng christelijk model verloopt, 
blijk tt de norm van seks binnen het huwelijk een belangrijke richtlijn. Zo waren er 
onderr de jongere respondenten vijf personen, drie vrouwen en twee jonge mannen 
(allenn studenten), variërend in de leertijd van 20-25 jaar, die nog nooit geslachtsge-
meenschapp hadden gehad. Bewust uitstellen van seks hield verband met de uit-
drukkelijkee wens om conform de regels van de kerk, als maagd het huwelijk in te 
treden. . 

Tochh is de norm van 'seks beperkt tot het huwelijk*  niet dominant. In het algemeen 
iss het bewaken van de maagdelijkheid van dochters eerder ingegeven door 
bezorgdheidd over de toekomst van het meisje, dan door een christelijke moraal. 
Ouderss associëren het vraagstuk van maagdelijkheid niet zozeer met huwelijk en 
hooghoudenn van familie-eer, maar veel meer met de eventuele consequentie van 
seks,, namelijk ongewenste zwangerschap. Interviews met jonge vrouwen bevestigen 
dat,, evenals bij hun opvoeders, uitstel van de eerste geslachtsgemeenschap primair 
verbandd houdt met angst voor zwangerschap. Soms is er van ouders uit een 
directee controle op behoud van de maagdelijkheid Zo vertelde een 27- jarige 
vrouww uit de lagere klasse, dat zij en haar zusje op 13- jarige leeftijd verplicht naar 
dee dokter moesten om hun maagdelijkheid te laten controleren. Voor de meeste 
meisjess is er een impliciet verbod op seks tot de leeftijd van 18 jaar. Onder 
respondentenn was er een opvallend grote overeenstemming over de leeftijd waarop 
meisjess hun eerste seks zouden mogen hebben. De meeste moeders vonden 18 
jaarr een goede leeftijd om de eerste seksuele ervaring op te doen. Een duidelijke 
motivatiee voor deze leeftijd was er niet, wel een gevoelsmatige associatie van 18 
jaarr met volwassenheid, en misschien ook met moederschap. We zien dat behoud 
vann maagdelijkheid tot een bepaalde leeftijd belangrijk is, maar dat er in het algemeen 
geenn sprake is van een maagdelijkheidsideaal, in die zin dat verlies van maagde-
lijkheidd een zonde of schande is, of de kansen op een huwelijkspartner verkleint 
Dee relatief flexibele regels voor maagdelijkheid van vrouwen, en daaraan gekop-
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peldd de afwezigheid van het huwelijk als dwingende norm, verschaffen zowel 
mannenn als vrouwen relatief grote bewegingsruimte om seksuele betrekkingen 
vormm te geven. 

Hett ontbreken van een strikte maagdelijkheidscultuur impliceert niet dat er geen 
restrictiess zijn op het seksueel gedrag van meisjes. In het algemeen worden meisjes 
opgevoedd met de boodschap dat ze zich moeten beheersen: Yu musu horiyu srefi\ 
enn seks dienen uit te stellen tot ze een serieuze vriend hebben, het liefst na aftonding 
vann de school. Van een vrouw wordt niet verwacht dat ze haar eerste seks heeft 
mett een losse partner. De norm is dat vrouwen seksuele ervaring opdoen in een 
vastee relatie. In het algemeen zijn meisjes geneigd om zich conform deze ver-
wachtingenn te gedragen. Op jonge leeftijd streven de meeste vrouwen naar een 
duurzamee en monogame relatie. 

3.44 Vruchtbaarheid 

Verschillendee studies suggereren dat in de Afro-Caribische cultuur seksuele potentie 
voorall  betekenis heeft in termen van voortplanting. Genderidentitek wordt in 
belangrijkee mate ontleendd aan het bewijzen van vruchtbaarheid door moederschap 
enn vaderschap (Clarke 1957, Dijke van 1986, Buschkens 1973, Mac Cormack en 
Draperr 1987). 

3.4.11 Vrouwelijkhei d en vruchtbaarheid 

Zowell  mannen als vrouwen ondenen sociale status en een positief zelfbeeld aan 
hett verwekken, verzorgen en opvoeden van kinderen, ongeacht de relationele 
contextt waarbinnen dit alles zich voltrekt Een mening die in de meeste interviews 
naarr voren kwam is dat vaderschap en moederschap niet per definitie moeten 
plaatsvindenn binnen een bepaalde relatievorm. De primaire rol van vruchtbaarheid 
komtt onder andere tot uiting in de visie van een oudere vrouw die vanuit een 
sterkk christelijke overtuiging het traditionele beleid van de kerken ten aanzien van 
ongehuwdd moederschap met klem afkeurt 

Vroegerr heeft de kerk veel kwaad gedaan met dit ding. Zowel de rooms-katholieke kerk 
alss de EBG (Evangelische Broeder Gemeente). En 'mie takt so rumga a bradikantifu mi 
mofo'(ikmofo'(ik zeg het ronduit)! De kerk vond dat je geen omgang kon hebben als je niet 
getrouwdd was. Hoeveel van die juffrouwen zijn nu oude vrijsters geworden? Ze hebben 
nooitt een poes gehad, laat steun een kind. Ik kan ze bij naam noemen, al die juffrouwen 
diee me op school hebben geleerd. Allemaal Ze hadden wel hun relaties achteraf hoor, 
maarr o weeh! als ze zwanger werden. Het mocht niet. Doodzonde. De vind dat de kerk 
veell  kwaad heeft gedaan. Als je zwanger werd, dan mocht je niet meer naar de kerk gaan, 
geenn communie doen, een heleboel dingen niet Daarom zitten de meeste van die 
vrouwenn nu zonder kinderen. 

Dee grote waarde van vrouwelijke vruchtbaarheid was vroeger ook duidelijk weer-
spiegeldd in diverse menarche rituelen. Een 33-jarige vrouw, opgegroeid in het 
district,, vertelt hoe ze bij haar eerste menstruatie op traditionele wijze werd ingewijd 
inn volwassenheid. 
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Ikk  weet het nog, ik was bezig te fietsen en plotseling zag ik iets roods. Ze hadden me 
nietss verteld. Vroeger  werd je gewoon niet voorbereid, van zoiets moet je anytime 
verwachten.. En ik was op een gegeven moment bang, want ik wist niet wat er  aan de 
handwas.. Ik heb het toen aan een nicht gezegd, ik kon goed met haar  opschieten. Toen 
heeftzijj  m'n tante geroepen en heb ik het aan haar  verteld. Ze hebben me toen 'gbaad' 
(eenn Swasi'  gegeven: een ritueel bad), tot me gesproken en een '^'(frisdrank ) en een ei 
gegeven.. Later  hebben ze ook een ketting voor  me gekocht M'n tante zei: vandaag ben 
jee een groot meisje geworden, nu moet je voorzichtig zijn, niet meer  als een klein kind 
doen.. j e moet je weten te gedragen, want nu ben je groot en zo ging het. 

Volgenss ingewijden in de Afro-Snrinaamse cultuur  is dit ritueel aan het verdwijnen. 
Vroegerr  was de menarche een belangtijk moment in een vrouwenleven. Een 
ouderee vrouw, 65 jaar, kijk t terug op haar  ervaringen: 

Alss mensen vermogend zijn, geven ze elk iets aparts. Bijvoorbeeld die vader  geeft een 
ketting,, die moeder  geeft een ring. Kijk , dit is voor  je Vrouw zijn' . Dan krij g je zoiets. 
Alss ze niet vermogend zijn, dan kopen ze het samen en dan wordt het 't kind aangeboden. 
Hett  is om respect en waardering te tonen voor  de 'ik' . Sommige mensen hebben niets 
anders,, arme mensen, niets anders dan een gekookt ei En dat ei zegt al heel wat Uit een 
eii  komt een kind. Als het ware symboliseer  je de vruchtbaarheid van het kind. En een 
jongenn ook, bij  de eerste zaadlozing, moet je ook iets leuks aan die jongen zijn vinger 
zettenn of zo. 

Zoalss uit het citaat blijkt , werd ook de vruchtbaarheid van jongens gevierd. De 
traditionel ee aanpak kenmerkte zich door  een positieve benadering waarin 
menstruatiee werd gezien als een symbool van volwassenheid en vruchtbaarheid 
I nn de vroegere aanpak stond het vraagstuk van vruchtbaarheid evenwel los van 
dee persoonlijke seksbeleving. Vrouwen begrepen dat ze vanaf het moment van 
dee menarche kinderen konden krijgen, maar  over  het hoe en wat van seks werd 
niett  gesproken. Spreken over  seks, anders dan in relatie tot vruchtbaarheid, was 
taboe.. Rituelen rond de menarche hebben in de huidige samenleving hun waarde 
verloren.. Deze verandering hangt niet alleen samen met veranderde economische 
omstandigheden,, maar  ook met modernisering waarin gezinsplanning een 
belangrijkk  element vormt In de hedendaagse socialisatie van meisjes wordt men-
struatiee eerder  geassocieerd met risico op zwangerschap dan met de traditionele 
waardenn als vruchtbaarheid en volwassenheid. 
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BetekenissenBetekenissen van het vrouwelijk lichaam 

Hett belang van vruchtbaarheid is weerspiegeld in de houding tegenover het vrou-
welijkk lichaam, in het bijzonder wat betreft zwangerschap en bevalling. Daarnaast 
speeltt ook de cultureel bepaalde nadruk op reiniging van het lichaam een rol 
Reinigingg van het lichaam als essentieel onderdeel van gezondheid gaat terug tot 
dee slavernij. Toen al trok deze Afrikaanse traditie de aandacht van Westerse 
medici.3 3 

Vanaff  het moment dat meisjes de vruchtbare leeftijd hebben bereikt, leren zij 
zichh te 'onderhouden'. Veel vrouwen herinneren zich het reinigen van de vagina 
mett een om de vinger gewikkelde in Dettol (populair ontsmettingsmiddel) 
gedrenktee doek. Een vrouw (55 jaar) vertelt hoe het in haar tijd toeging: 

Vann m'n moeder heb ik altijd geleerd dat je als vrouw altijd je nachtemmer bij je moet 
hebbenn in de slaapkamer. Daarin zet je altijd een beetje warm water, een beetje dettol en 
eenn lapje om je van binnen goed schoon te maken. Je kan niet gewoon in de badkamer 
gaann en dan onder de kraan je 'ondrosty' (vagina) schoonmaken, nee. Je moet boven een 
nachtemmerr of een po of wat dan ook gaan zitten, 's Morgens als je opstaat doe je het, 
enn voordat je gaat slapen doe je het weer. Wanneet je omgang met je man hebt gehad, 
enn je staat 's morgens op maak je je vagina goed schoon met dettol, want je moet fris 
zijn.. Alle overgebleven restanten haal je eruit met een lapje. En om de drie maanden, al 
benn je niet zwanger, dan neem je hete stoombaden met katoenblad, dan voel je je goed 
vann binnen. 

Mett de eerste menstruatie, leert het meisje de regels van vrouwelijke reinheid, een 
cultureell  aspect dat ook in de hedendaagse praktijk hoge waarde geniet. Veel 
voorkomendiss de gewoonte om kort na de menstruatie ' ^ ' (b i t te re kruidendrank) 
drinken,, omdat deze drank de afscheiding van Vuil ' bloed zou bevorderen. Een 
moederr legt het als volgt uit: "(...) want je moet jezelf schoonmaken van binnen. 
Enn baden met warm water en zo. Dus 'bita' gebruiken en spoelen. Dus dat vuil, 
oudd bloed dat nog binnen zit, moet je naar buiten spoelen. Het is ook een stukje 
geestelijkee reiniging. Maar tegenwoordig heb je dit soort dingen minder." Het 
nemenn van regelmatige intieme warme baden is een teken van reinheid en staat in 
dee volksmond bekend als 'wasijufesi'Qe 'gezichf reinigen). Het is niet onwaarschijnlijk 
datt deze opvattingen over menstruatie als reinigingsproces de achtergrondvormen 
vann bestaande weerstanden tegen anticonceptie. 

33 Al tijdens de slavernij viel het buitenstaanders op dat de slaven vrijwel alle ziekten toeschreven 
aann een onrein, vervuild lichaam, waardoor ook alle geneeswijzen gericht waren op vooral interne 
reiniging.. Kuhn (1828), een arte, schrijft hierover: "De negers, zoo als de Creolen in het algemeen, 
houdenn de ziekten voor gevolgen van een vervuild ligchaam en bederf der vochten; van daar stellen 
zijj  zich geen andere geneeswijze voor dan die volgens hun gevoelen het ligchaam zuiveren en de 
vochtenn verbeteren, waartoe zij geen andere middelen wanen nodig te hebben dan te vomeren, 
purgeren,, zweeten, faUveren, quarantaine en decotum, zo zij het noemen, te gebruiken. Alle 
middelenn die geen der opgenoemde eigenschappen bezitten hebben bij hun geen of slechts weinig 
krediet." " 
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Eenn groot deel van de vrouwelijke respondenten in de vruchtbare leeftijd gebruikte 
geenn pil omdat ze er slechte ervaringen mee had4. De meest genoemde redenen 
voorr het niet gebruiken van de pü zijn de vervelende bijverschijnselen. Sommige 
vrouwenn geloven dat de pil de natuurlijke werking van het lichaam belemmert 
Dee menstruatie wordt gezien als een natuurlijke manier om het lichaam te ontdoen 
vann afvalstoffen. Gebruik van de pil en het wegblijven van de 'echte' menstruatie 
zouu een natuurlijke reiniging van het lichaam blokkeren (verg. Mac Cormack en 
Draperr 1987). In een culturele context waar vrouwen hun identiteit in belangrijke 
matee ontlenen aan vruchtbaarheid en traditionele opvattingen over de werking 
vann het lichaam nog sterk zijn, is het te verwachten dat vrouwen wantrouwig 
staann over het gebruik van contraceptieven, waarvan zij geloven dat die de vrucht-
baarheidd zouden kunnen schaden. 

RituelenRituelen tijdens de zwangerschap en na de bevatting 

Eenn veel voorkomend gebruik dat al in de slavernij wijdverbreid was, is seksuele 
abstinentiee na de bevalling. Deze traditie is hoogstwaarschijnlijk van Afrikaanse 
oorsprong,, gelet op het feit dat in veel Afrikaanse landen het de gewoonte is dat 
inn de postpartumperiode de vrouw lange tijd geen seksuele gemeenschap heeft 
mett haar partner. Vrouwelijke respondenten relateren seksuele onthouding aan 
zorgg voor de baarmoeder, het symbool van vruchtbaarheid Hierbij spelen cultureel 
bepaaldee voorstellingen over de werking van de baarmoeder een centrale rol. 
Volgenss de vrouwen is de baarmoeder na de bevalling een rauwe, vochtige wond. 
Daaromm is het noodzakelijk deze goed te reinigen, te laten drogen en rust te 
gevenn zodat er volledig herstel kan plaatsvinden: 'a munt musu sdon' (óe baarmoeder 
moett tot rust komen/ Een vrouw legt uit "Een kind baren! De wond die je 
achterlaat!!  Je moet medicijnen drinken om je baarmoeder van binnen te reinigen, 
zodatt het van binnen weer droog wordt" 

Vrouwenn uit de lagere klasse houden zich in het algemeen aan een termijn van 
driee maanden. Sommige mensen bepalen de duur van de seksuele onthouding 
ookk op basis van het geslacht van het pasgeboren kind. Als het een meisje is geldt 
eenn seksverbod van drie maanden terwijl bij een jongetje de baarmoeder meer 
tijdd nodig heeft voor herstel, namelijk 6 maanden. In de lagere klasse zijn mannen 
bekendd met deze regels. Van hen wordt verwacht dat zij rekening houden met 
dezee herstelperiode, en wachten met seks. De meeste vrouwen bevestigen dat 
mannenn deze regels respecteren en niet aandringen op seks. Andere mannen hebben 
gedurendee deze periode, in het geheim, contacten buitenshuis. Vrouwen uit de 
middenklassee zijn doorgaans niet bekend met deze voorschriften. Veelal hebben 
ze,, op voorschrift van de dokter, minstens 6 weken na de bevalling geen geslachts-
gemeenschap. . 

44 In vergelijking met de jaren '60 is in de jaren negentig bet gebruik van contraceptie onder  vrouwen 
well  met rasse schreden toegenomen, een ontwikkeling die ook weerspiegeld is in de grote daling 
vann het vruchtbaarheidsdjfer  (zie noot 8). Uit de nationale contraceptive survey büjkt dat Creoolse 
vrouwenn de tweede grootste gebruikers zijn van contraceptie. Van het totaal aantal geïnterviewde 
Creoolsee vrouwen gebruikte 56% voorbehoedsmiddelen (Jagdeo 1992). 
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Inn combinatie met seksuele onthouding worden kort na de bevalling krui-
dentheeën,, 2oals 'bita* (bittere kruidendrank), gedronken en hete kruidenbaden 
genomen.. Hoe sterk bepaalde culturele tradities en rituelen rondom zwangerschap 
enn bevalling nog zijn, illustreert het verhaal van de volgende respondent, 18 jaar, 
enn kort geleden bevallen van een dochter: 

Pass na drie maanden mocht ik de pÜ weer gebruiken, want ik gebruikte faya watra* (hete 
kruidenbaden)) en 'bita'. Dat heeft m'n oma voor me gemaakt. Na de bevalling krijg je 
eenn stopdoek waarop 'dran' (sterke alcohol,90%J is aangebracht. Dat is om je 
baarmoederr weer te genezen en te drogen. Dan komt ook alle vuil eruit Die kruiden 
hebb ik drie maanden lang gebruikt Dat is om van binnen te drogen en dan wordt je 
vaginaa weer normaal. Dan gaat alle vuil naar buiten. 

Hett vrouwelijk lichaam wordt gekoesterd, verzorgd en onderhouden. De seksuele 
behoeftee van de man is ondergeschikt aan de zorg voor de baarmoeder, het 
symbooll  van vruchtbaarheid. Vrouwenn wachten met seks, drinken kruiden theeën 
enn nemen hete kruidenbaden om de baarmoeder te herstellen. Onderhoud en 
regelmatigee reiniging van het lichaam is niet alleen goed voor de fysieke en 
psychischee gezondheid, maar is ook bedoeld om het seksueel genot te verhogen. 
Zoo is gebruik van allerlei kruiden voor het 'strak houden' van de vagina een be-
kendd gebruik. Veel mannen, met name van kgereklassenafkomst, zijn er van 
overtuigdd dat seksueel genot voor een groot deel afhangt van de mate waarin de 
vrouww zichzelf onderhoudt door gebruik van kruidenbaden. Deze baden zorgen 
ervoorr dat de vagina droog en strak blijf t Vrouwen leren van jongs af dat ze hun 
lichaam,, en in het bijzonder hun geslachtsorganen, rein en schoon moeten houden. 
Inn het volgende fragment vertelt een oudere, seksueel actieve, vrouw met veel 
overtuigingg dat een vrouw kan voorkomen dat haar partner zijn seksuele lusten 
ookk buiten botviert In haar ogen kan een vrouw, ook op oudere leeftijd, seksueel 
aantrekkelijkk blijven door het nemen van kruidenbaden die haar vagina 'droog en 
strak'' houden. 

Eenn vrouw moet ervoor zorgen dat zij zich rein houdt Die kruiden zijn er niet zomaar. 
Zee houden je man ook thuis. Een man is van nature uithuizig Hij loopt uit want hij 
will  variatie, ji j als vrouw moet er niet aan meewerken, dus moet je je onderhouden. Met 
dee kruiden kan je meer gemeten van seks. Dan gaat die man zeggen; die vrouw is al 60, 
644 jaar en ze is nog zo nauw. Dat komt omdat ze zichzelf onderhoudt." I:"Maar geniet 
diee vrouw ook?*' R:"Ja natuurlijk, zeker weten en ze komt gauw erachter als die man 
uitlooptt hoor. Want kijk, als die man zich aan een vrouw houdt merk je het gelijk 
tijdenstijdens omgang Dan voel je het sperma. Maar als hij een uitloper is, dan na soso <watra-
watru'watru' (slappe, waterige sperma). Dan weet je dat hij uidoopt, zo kan je hem pakken. 

Uitt het fragment kunnen we halen dat de term 'watna-watra'ook van toepassing is 
opp mannen. Een man die veel uitloopt verraadt zichzelf door zijn ^waterige* 
sperma.. Dit idee hangt nauw samen met de opvatting dat teveel seks ongezond 
is.. Een hoge seksfrequentie doet ook de kwaliteit van het sperma afnemen, wat 
tee zien is aan de stevigheid. Mannen die veel seks hebben, produceren Wterige' 
sperma,, die van lagere kwaliteit is. 
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Dezee opvattingen over hoe vrouwen zich zouden moeten onderhouden, leven 
nogg sterk in de lagere klasse en hangen nauw samen met percepties over de wer-
kingvann het vrouwelijk lichaam. Verhoogde vaginale afscheiding tijdens seks wordt 
niett zozeer gekoppeld aan seksuele opgewondenheid van de vrouw, maar aan 
'onreinheid̂^ Een aantal respondenten merkte nadrukkelijk op dat vaginale krui-
denbadenn niet alleen bedoeld zijn voor seksueel genot voor de man maar ook 
voorr verzorging van het vrouwelijk lichaam zelf. 

Mijnn grootmoeder heeft me steeds geleerd, wanneer je je lichaam goed onderhoudt, 
dann heeft die man ook plezier. Maar het is ook voor je eigen lichaam. Kijk , de meeste 
mensenn zeggen dat als jij het doet, je jong bHjft, dan zie je er jonger uit. Dus je doet het 
niett alleen voor die man, maar vootal om je goed te houden als vrouw. 

Hett gebruik van traditionele middelen voor het droog en strak houden van de 
vaginaa is ook gerapporteerd voor een aantal landen in Afrika, in het bijzonder 
Centraall  en Zuid-Afrika (Zambia, Zaïre, Zimbabwe). In de stri;." :egen verspreiding 
vann het HIV-virus staat deze praktijk ter discussie, omdat het een co-factor zou 
zijnn in de transmissie van HW5. 

Kinderen Kinderen 

Dee centrale plaats van vruchtbaarheid in zowel het man- als het vrouwbeeld 
maaktt dat een relatie in sterke mate afhangt van de geboorte van kinderen. 
Err rust nog steeds een zwaar stigma op kinderloze vrouwen, mits ze ertoe overgaan 
kinderenn van anderen op te voeden. De meeste vrouwen zijn van mening dat 
kinderenn krijgen inherent is aan vrouwelijkheid. Een vrouw zonder kinderen is 
geenn 'echte' vrouw. Daarnaast is in het vrouwbeeld verweven dat je een man 
kinderenn moet kunnen 'geven', want kinderen zijn de 'trots' van elke man. Daarom 
wordtt vruchtbaarheid van de vrouw ook gezien als een belangrijke voorwaarde 
omm een man te behouden. Het is geen onbekend verschijnsel dat sommige 
vrouwenn de buitenkinderen van hun partner accepteren en vaak zelfs in huis 
nemenn en grootbrengen. Deze 35-jarige vrouw uit de lagere klasse heeft twee 
kinderenn met een getrouwde man wiens echtgenote op de hoogte is van zijn 
buitenrelatiee en ook van zijn buitenkinderen. 

Zijnn vrouw weet van onze verhouding. Ze weet ook dat ik een jongen heb met haar 
man.. Ze vindt het niet erg want ze hebben geen kinderen. Hij wou die jongen bij zijn 
huiss brengen en zijn vrouw wilde dat kind ook, maar ik zeg: nee, ik wil het niet hebben. 
Laatt die jongen bij mij blijven, ik ben die jongen zijn moeder. Als die jongen geen 
moederr had, dan pas zou het kunnen. 

Hett belang van kinderen is niet alleen ingegeven door het zeker stellen van oudedags-
verzekeringg of het verkrijgen van sociale status, maar ook door de hoge culturele 
waardee van kinderen. 

Inn AIDS prevcntieonderzoek in Suriname is aan deze variabele ook aandacht besteed. Zie: Julia 
Terborgg (2001) 'Sexual behavior and sexually transmitted disease among Saramaka and Ndjuka 
Maroonss in die hinterland of Suriname'. Medical Mission and ProHealth. 
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Reedss tijdens de zwangerschap wordt het nog ongeboren kind door middel van 
allerleii  rituelen beschermd en gekoesterd. Ouders, maar ook andere familieleden 
dienenn tijdens de zwangerschap er op toe te zien dat de moeder in een harmonieuze 
omgevingg verkeert, omdat conflict en instabiliteit in de familie de ontwikkeling 
vann het ongeboren kind kunnen schaden of stagneren. Hoewel er in de literatuur 
zeldenn gerept wordt over de meer persoonlijke motieven voor het krijgen van 
kinderen,, blijkt steeds weer dat zowel vrouwen als mannen het hebben van kinderen 
voorall  associëren met diepe emotionele gevoelens. 

Eenn belangrijk aspect in de hedendaagse discussie over vrouwelijke reproductiviteit 
iss de mate van controle die vrouwen hebben over hun vruchtbaarheid of anders 
gezegd:: de mate waarin vrouwen zelf kunnen bepalen of en wanneer, en hoeveel 
kinderenn ze krijgen. Een vrij eenduidige mening onder zowel vrouwen met partners 
alss zonder partners is dat een vrouw het recht heeft om zelf te bepalen over haar 
reproductievee leven (verg. Kromhout 2001). De meeste vrouwen vinden het vrij 
vanzelfsprekendd dat als vrouwen de ontberingen vagtzwangerschap, bevalling en 
moederschapp dragen zij ook degenen zijn die hierover besluiten dienen te nemen. 
Inn een klein aantal gevallen stuiten zij op weerstand van mannen, maar dit is meer 
uitzonderingg dan regel. Een laagopgeleide, 38 jarige, vrouw: 

Mijnn vorige man wilde niet dat ik de pil gebruikte." I:"Waarom niet?" R:"Hij wilde niet 
wantt hij wou kinderen. Ja. Want ik kan me heugen. Hij heeft een dag gewoon al m'n 
pillenn in een glas met water gezet Hij vond van; wat voor rotzooi drink je, wat voor 
rotzooii  is dat, kijk wat ik ermee heb gedaan. En toen ik niet wou, hé, toen begon dat 
ding.. Hij begon me te rammelen. 

Eenn volgende partner van bovengeciteerde respondent, was wel voorstander 
vann het gebruik van voorbehoedsmiddelen en maakte dat ook duidelijk kenbaar. 

Gebruiktee je met die tweede man voorbehoedsmiddelen of wilde je kinderen van 'm?" 
R:"Nee,, hij wou eigenlijk niet. Hij wilde voorlopig geen kinderen. Eerst wilde ik ook 
niet,, maar later dacht ik: ik wil toch nog een dochtertje hebben. Ik probeerde de pil maar 
ikk kon er niet tegen. Ik werd zwanger. Hij zei toen: ja, als je al zwanger bent, we kunnen 
err toch niks meer aan doen. 

Hett komt vaker voor, vooral in samenlevingsrelaties, dat de mannelijke parmer 
dee vrouw stimuleert om contraceptie te gebruiken of de wens tot reductie van 
hett kindertal expliciet aangeeft. Over de ideale leeftijd voor de aanvang van het 
moederschapp zijn de meningen verdeeld Voor sommige jonge vrouwelijke respon-
dentenn is het moederschapsideaal zo aantrekkelijk dat ze, ondanks waarschuwingen 
vann hun ouders, hun schoolopleiding ervoor opgaven. Zo legt een 37-jarige vrouw 
uit t 

Mijnn moeder wou ook dat ik bij de eerste zwangerschap m'n kind moest weghalen 
omdatt ik nog naar school ging, ik was pas 18, maar ik wilde het gewoon voelen, hoe het 
iss om een moeder te zijn. Hoe het is om een kind te maken. Dat was het 
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Dezelfdee gedachtegang komt ook tot uitdrukkin g in de case van een 18- jari g 
meisje,, dat een aantal maanden, voor  het interview, voor  het eerst moeder  werd. 
Zi jj  is trot s op haar  moederschap en zegt dat 18 jaar  een 'mooie' leeftijd is om 
mett  kinderen te starten: 

I::  Je bent dus 18 jaar  en je hebt een dochtertje van vier  maanden. Je wist van voor-
behoedsmiddelen?""  R:"O f ik ervan wist? Ik wist ervan ja. Maar  ik zei; ik wfl een 
dochtertjee hebben, dan heb ik 't gemaakt"  I:"J e wilde een kind hebben?"  Rj"Ja , dan 
hebb ik één gemaakt Nu gebruik ik wel de pil."  I:"Wild e je vriend dat kind ook?"  fc'^a, 
wantt  toen ik in de verwachting was, heb ik hem gezegd. Zei hij  van; denk je dat ik 
zomaarr  hatd werk Hij  waardeert me hoor. Hij  zegt dat hoe ik een dochtertje voor  hem 
hebb gemaakt, hij  echt trots is en ik ben ook trots. Want weet je hoeveel mensen geen 
kinderenn kunnen krijgen? 

Al ss ik haar  vraag of ze niet liever  eerst haar  school had willen afmaken, (ze zat in 
dee examenklas van het secundair  onderwijs), zegt ze: "I k kan het altij d nog afmaken, 
lieverr  te laat dan nooit. "He t spanningsveld tussen moederschap en opleiding of 
carrièree is in het Caribisch gebied een actueel discussiepunt in het vraagstuk over 
tienerzwangerschappen.. Senior  (1991) wijst erop dat de centrale rol van het moe-
derschapp in het vrouwbeeld conflicteert met het sterke streven naar  ontwikkeling. 
Err  is een conflict tussen de opvatting dat onderwijs noodzakelijk is voor  econo-
mischee onafhankelijkheid van vrouwen en de sterke culturele notie dat moe-
derschapp het symbool is van vrouwelijkheid , volwassenheid en sociale status. Wat 
Surinamee betreft lijk t het mij  niet juist om generaliserend te stellen dat de hoge 
culturelee status van het moederschap nog steeds de belangrijkste oorzaak is van 
hett  hoge aantal tienerzwangerschappen. Inderdaad, de hoge waarde van vrucht-
baarheidd en de vanzelfsprekendheid van seks kunnen bijdragen aan stimulering 
vann vroege seksuele activiteit met de kans op ongewenste zwangerschap. Het 
blijk tt  evenwel dat het overgrote deel van de meisjes, op tienerleeftijd, weinig 
waardee hecht aan het moederschap, omdat deze status niet opweegt tegen de 
praktischee problemen die het huidige moederschap met zich meebrengt. Vooral 
meisjess uit de lagere klasse zijn zich sterk bewust van de problemen en moeilijkheden 
diee hen als jonge moeder  te wachten staan. Dit besef maakt dat bij  ontdekking 
vann ongewenste zwangerschap de keuze niet zelden valt op abortus.6 Druk van 
mannelijkee partners om seks te hebben en ineffectief of geen gebruik van voor-
behoedsmiddelenn komen uit dit onderzoek naar  voren als de belangrijkste oor-
zakenn van ongewenste tienerzwangerschap7. 

66 Volgens berichten van Lobi vinden er  jaarlijk s gemiddeld 10.000 abortussen plaats. Dat is ongeveer 
gelijkk  aan het aantal geboorten (Lobi 1999) 

77 Uit een onderzoek naar  seksueel gedrag van adolescenten in twee arme etnische gemengde 
woonbuurtenn bleek dat tienerzwangerschappen vrijwel uitsluitend voorkwamen bij  Creolen en 
Marrons.. De gemiddelde leeftijd van eerste seks en eerste zwangerschap waren significant lager  dan 
diee bij  andere etnische groepen. Deze ontwikkelingen in het seksueel gedrag zijn niet alleen nauw 
verbondenn met cultureel bepaalde opvattingen over  gender  en seksualiteit, maar  vinden ook nog 
versterktt  plaats als gevolg van de toenemende armoede en gebrek aan toekomstperspectief bij 
voorall  jonge meisjes in deze etnische groepen (zie JTerborg 2001). 
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Dee weerstand tegen jong moederschap hangt ook samen met nieuwe betekenissen 
vann moederschap. Het valt op dat vooral opgeleide jonge vrouwen zwangerschap 
bewustt uitstellen terwijl ook hun kinderwens beperkt is tot 1 of 2 kinderen. Veel 
jongee vrouwen zetten zich aftegen de traditionele invulling van het moederschap: 
zwaree offers ten behoeve van zorg en opvoeding van een reeks kinderen. Ze 
gavenn er de voorkeur aan om eerst gebruik te maken van onderwijsmogelijkheden. 
Sommigee vrouwen motiveerden hun keuze met de typische uitspraak: 'ik wil 
eerstt genieten van het leven'. 

Ikk wil na mijn 25ste een kind, want nu wil ik genieten van het leven. Mijn moeder en 
omaa hebben jong kinderen gehad. Ze zeiden altijd aan ons dat wij ook vroeg kinderen 
zullenn krijgen, maar tot nu toe is dat niet uitgekomen. Een zus van me wordt dertig van 
hett jaar en ze heeft nog steeds geen kind. 

Veranderdee opvattingen over moederschap komen ook tot uitdrukking in het 
feitt dat geboortecijfer in de afgelopen jaren een aanmerkelijke daling laten zien8. 

3.4.22 Mannelijkhei d en vruchtbaarheid 

Hett bewijzen van seksuele potentie in de vorm van vruchtbaarheid is in de lite-
ratuurr vaak genoemd als kenmerk van Afro-Caribische mannelijkheid (Clarke 
1957,, Wilson 1973). Het stereotiepe beeld is dat van de Trinderverwekker': biolo-
gischee vaders zonder sociale verantwoordelijkheid. Deze stereotiepering heeft 
langg het Creoolse manbeeld beheerst. Vroeger was het een veel voorkomende 
gewoontee onder mannen om hun vruchtbaarheid en seksuele vaardigheid te 
demonstrerenn door veel kinderen te verwekken bij verschillende vrouwen. Enkele 
respondentenn van 30 jaar en ouder zijn de kinderen van deze Vruchtbare vaders'. 
Dertigg tot veertig kinderen waren onder deze groep van relatief welvarende, 
goedd uitziende en populaire mannen, geen zeldzaamheid De meeste mannen 
haddenn goed betaalde banen zoals aannemer, buschauffeur, muzikant of militair. 
August,, een van de respondenten, vertelt met een zekere trots dat zijn vader 40 
kinderenn heeft verwekt. Volgens hem had dat te maken met de kwaliteiten die 
zijnn vader had: 

Ikk weet het niet waarom mijn vader zoveel kinderen heeft, ik heb nooit met hem erover 
gesproken,, maar wat ik denk is dat hij veel geluk had met vrouwen. Ja, echt, hij had 
geluk,, hij had een paar dingen mee, hij had mooie tanden, hij was goed gebouwd, en hij 
hadd ook o-benen, dat soort dingen en de man zijn functie als luitenant in het leger, 

**  Het vruchtbaarheidscijfers van vrouwen in de leeftijdsgroep 15-40 jaar is in de afgelopen jaren 
enormm gedaald. Terwijl in 1960 het gemiddeld aantal kinderen per vrouw nog 7.1 bedroeg is het 
gemiddeldee vruchtbaarheidscijfer per vrouw in 1995 gedaald tot 2.5 kinderen (United Nations 
Developmentt Pogramme (UNDP) Human Development Report 1998'. Het was al in 1990 dat 
hett vruchtbaarheidscijfer daalde tot 2.6 kinderen (Jagdeo 1992). Deze trend is in het hele Caribisch 
gebiedd te zien (Momsen 1993). Een belangrijke factor die de daling van geboorte en vruchtbaarheid 
beïnvloedt,, is de toenemende economische onzekerheid van vooral vrouwen, waardoor grote 
kindertallenn niet meer gewenst zijn. 
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brachtt  met zich mee dat hij  meerdere vrouwen tegelijk kon versieren toch en ik geloof 
datt  hij  ook rap van tong was. 

Dee notie van hoe meer  kinderen, hoe mannelijker, was vooral bij  goed gesitueerde 
mannenn van lagereklassenafkomst sterk aanwezig. Mannen ontleenden hun sociale 
statuss niet op de eerste plaats aan het vervullen van een sociale vaderrol, maar 
voorall  aan hun (biologische) seksuele potentie. Omdat de familienetwerken hecht 
enn sterk waren en kinderen zonder  veel problemen werden opgevangen door  de 
grootfamilie,, was er  weinig druk op mannen om hun sociale verplichtingen als 
vaderr  na te komen. 

Alss we de huidige opvattingen met betrekking tot vruchtbaarheid en vaderschap 
onderonder de loep nemen, blijk t dat mannelijke vruchtbaarheid niet langer  geassocieerd 
wordtt  met veel kindeten. Hoewel vaderschap nog steeds een belangrijke bron is 
vann sociale status en mannen hun sociale identiteit in belangrijke mate ontlenen 
aann de capaciteit om kinderen te verwekken, is het idee van *hoe meer  kinderen, 
hoee mannelijker'  eruit Er  zijn duidelijk generationele verschillen in opvattingen 
overr  vaderschap. De meeste jonge mannen gaven te kennen dat zij  vaderschap 
anderss definiëren en ervaren dan mannen uit de oudere generatie. Een jonge 
man,, 35 jaar, met een grote vriendenkring: 

LHebb je vrienden die opscheppen over  het aantal kinderen?"  R:"Nee, echt niet, nee, nee. 
Watt  ik wel merk, is dat ze trots zijn op hun kinderen. Dat heb ik wel gemerkt De 
nadrukk wordt in gesprekken niet meer  gelegd op het aantal kinderen. Je merkt het bij 
ietss oudere mannen, de mannen die 8, 9 vrouwen en 35 kinderen hadden. Ik heb 
gemerkt,, als ik met oudere mannen praat, dat er  in elk geval een soort weddenschap was 
vroeger.. Ik denk dat in die oudere generatie, dat speelde, maar  in deze generatie 
niett  Ik denk dat we bewuster  zijn van het aantal kinderen dat we verwekken. 

Eenn 32- jarige hosselaar  verwoordt zijn mening als volgt 

Wel,, ik heb losse seksuele contacten maar  ik maak ze duidelijk dat ik geen kinderen van 
zee wil Met die vrouw waarmee ik woon wil ik kinderen hebben. Ik moet m'n kinderen 
zienn opgroeien, ik moet ze verzorgen. De wil geen kinderen buiten hebben. Dat is het 
eerstee dat ik ze duidelijk maak Ik heb er  bezwaar  tegen, omdat ik vind dat een kind een 
deell  van mijn leven gaat vormen en ik moet er  altij d zijn voor  dat kind, want het vraagt 
niett  om geboren te worden. Als ik een buiten zou hebben, zou ik er  niet altij d kunnen 
zijnn wanneer  hij  me nodig heeft Je kind mag je niet verwaarlozen, omdat het jezelf ook 
tenn goede komt toch. Dat kind draagt je naam. Ook al zou dat kind je naam niet dragen. 
Hett  is jouw kind Je gaat trots op dat kind zijn, als dat kind een bepaalde prestatie levert 
inn die maatschappij. Dan zal je over  dat kind willen praten. Maar  is jouw bijdrage niets 
geweest,, dan heb je geen recht om trots te zijn op dat kind vind ik. 

Definitiess van vaderschap veranderen mede onder  druk van sterk gewijzigde 
economischee omstandigheden. Verscheidene mannen gaven te kennen eerder  voor-
standerr  te zijn van abortus, dan behoud van een ongewenste zwangerschap. Eco-
nomischee motieven voerden hier  de boventoon. Een 25-jarige man uit de lagere 
klasse,, inwonend bij  zijn moeder  merkt op: 
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Ikk vind abortus geen probleem want ik wil niet dat mijn kinderen pinaren. Vooral nu. 
Watt kost een buk melk? Wat kost bananenmeel? En als ik het me nog niet kan permitteren 
dann ga ik niet zeggen dat ik een kind ga maken. Ik moet eerst mezelf goed kunnen 
verzorgenn dan pas kan ik zeggen: Ay, ik wil een kind. Weet je hoeveel een bevalling alleen 
kost?? Dus, liever een abortus hoor, dan dat kind op aarde brengen en laten pinaren. 

Aangezienn er geen nadrukkelijk cultureel taboe ligt op abortus, is de keuze voor 
dezee methode niet moeilijk. 

3.55 Ouderschap 

Hett is vooral in de lagere klasse dat familienetwerken van oudsher een belangrijke 
roll  spelen in de opvoeding van kinderen. Het sociaal ouderschap, waarbij niet de 
biologischee ouders maar anderen, veelal naaste verwanten, het kind opvoeden en 
onderhouden,, manifesteert zich met name in het verschijnsel, dat in de literatuur 
bekendd staat onder de term 'cruló^nifting' (Brodber 1974). De historisch gegroeide 
gewoontee van het sociaal ouderschap is ook in deze tijd nog heel levendig. Een 
aanzienlijkk deel van de respondenten van lagereklassenafkomst, is op jeugdige 
leeftijdd niet door de biologische ouders grootgebracht, maar door naaste verwanten, 
veelall  een tante of een grootmoeder van moeders- of vaderszijde Welke motieven 
spelenn een rol als mensen besluiten de opvoeding en zorg van kinderen (tijdelijk) 
uitt handen te geven? Voor de meeste respondenten waren financiële overwegingen 
doorslaggevend.. Grote gezinnen gecombineerd met een laag gezinsinkomen 
vormdenn vooral in de districten de achtergrond van het besluit om een kind te 
latenn opvoeden door een ander. Deze vrouw, 42 jaar, vertelt dat ze op haar 
dertiendee ging inwonen bij een pleegmoeder, een kennis van haar ouders. Armoede 
wass de belangrijkste reden waarom haar ouders overgingen tot deze stap. 

LWaaromm bleef je niet meer bij je moeder?" R:"Nee, mijn moeder had veel kinderen, 
veell  uitgaven. Toen had die vrouw me gevraagd om voor haar te werken. Ze gaf me 50 
gulden,, maar dat ging uiteindelijk weer naar haar terug. Daarom ben ik weggegaan. Ik 
benn toen met een zusje van die persoon gaan wonen. Mijn ouders hadden teveel 
kinderen,, daarom had mijn moeder me eigenlijk aan die vrouw gegeven. Mijn moeder 
hadd 14 kinderen, ik ben de vierde. 

Veell  alleenstaande moeders hadden in hun strijd om te overleven vaak geen andere 
keuss dan de opvoeding van één of meerdere van hun kinderen toe te vertrouwen 
aann een moeder of een zus die in een gunstigere positie verkeerde. Financiële 
noodd en opeenvolgende problemen in de relaties met mannen waren veelal 
doorslaggevendd bij het besluit om kinderen tijdelijk te laten verzorgen door 
anderen.. Een andere vrouw, 26 jaar, is door haar oma opgevoed: 

LWaaromm zijn jullie door je oma opgevoed?" R:"Mijn moeder was jong, ze had nog 
geenn huis en die man waarmee ze was, had haar ook vroeg gelaten, dus ze bleef in de 
stadd en ze moest voor haar zelf en haar kinderen zorgen. Ze was jong toen ze kinderen 
kreeg.. Mijn moeder was iemand die kinderen maakte en ze daarna achterliet bij mijn 
oma.. Maar dat kwam omdat ze zoveel problemen had met die mannen. 
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Dee meeste respondenten gingen op 13,14- jarige leertijd terug naar  de moeder, 
diee tegen die tij d haar  leven enigszins had gestabiliseerd en ook haar  economische 
positiee had verbeterd Vaak zijn er  ook culturele of religieuze redenen die ouders 
dedenn besluiten om een kind door  een ander  te laten grootbrengen. Bekend is het 
gelooff  in 'fyo-fyo1*  Als er  tijdens de zwangerschap of na de bevalling scherpe 
conflictenn zijn tussen de ouders van het pasgeboren kind, kunnen deze conflicten 
dee gezonde ontwikkelin g van het kind verstoren. In dit geval kunnen rituele spe-
cialistenn het advies geven om het kind te beschermen door  de opvoeding tijdelij k 
overover te dragen aan een ander. Een andere factor  die opvoeding van kinderen 
beïnvloedt,, is migratie9 van zowel mannen als vrouwen. Vertrek naar  het buitenland 
iss zowel in het verleden als in de huidige situatie een reden geweest om kinderen 
achterr  te laten. In een groot aantal gevallen is er  geen sprake van een problematische 
situatie,, maar  hangt het verschijnsel nauw samen met de Surinaamse gewoonte 
omm kinderen van anderen in huis te nemen als pleegkind of Tcweekje'. Een vrouw 
legdee het als volgt uit 

Ikk  ben opgevoed door  mijn tante. Toen ik 15 jaar  was ben ik teruggegaan naar  mijn 
moeder.. Ik was acht jaar  toen ik naar  mijn tante ging"  I:"Wa s er  een speciale reden 
waaromm jij  door  je tante werd grootgebracht"  R:"Nee, dus, je weet hoe die families zijn. 
Alss ze komen, dan is het van; Jet, m o tikiapikin dist'(Jet, ik ga dit kind van je nemen), 
zo,, echt een gezellig familieverband was het, dus dan ging ik bij  hun blijven. Maar  op 
denn duur, dan verlang je ook om naar  je moeder  te gaan, dus dan ben ik weer  naar  mijn 
moederr  verhuisd. 

Typerendd is ook het geval van Netty, fabrieksarbeidster, 32 jaar. Ze is opgegroeid 
inn het district en komt uit een gezin van 12 kinderen. Op haar  zesde jaar  ging ze 
bijj  de zus van haar  moeder  wonen. Bij  het praten over  haar  tante, gebruikt ze 
afwisselendd de termen moeder  en tante. Als ze op 18- jarige leeftijd haar  eerste 
vriendd leert kennen, is het de tante die in eerste instantie haar  goedkeuring moet 
geven.. Netty vertelt 

Mij nn moeder  hield niet van die jongen."  I:"Oh , je pleegmoeder?"  R:"Ja toch, want als 
err  wat is, dan moet je niet naar  je moeder  gaan maar  naar  je pleegmoeder  want zij  heeft 
jee opgebracht Zij  moest toestemming geven. Ik was achttien jaar  toen ik hem ontmoette 
maarr  mijn tante wilde niet dat ik een relatie met hem had. Maar  ja, je weet hoe dat gaat, 
jee houdt van die jongen."  I:"Heef t bij  ooit contact gehad met jouw ouders?"  R:"Ja, na a 
mijnn tante, is hij  ook bij  mijn vader  gegaan en mijn vader  heeft tot hem gesproken. Mij n 
vaderr  moest ook zijn goedkeuring geven. Zo is het toegegaan. 

Datt  deze traditi e van 'child shifting1 niet altij d bevorderlij k is voor  het bouwen 
vann een band tussen ouders en kinderen kwam in meerdere gesprekken naar 
voren.. In het volgende fragment geeft een 47-jarige moeder  aan hoe moeilijk zij 
hett  vindt om met haar  dochter  te praten over  seks, omdat deze pas op 14-jarige 
leeftijdd bij  haar  in huis kwam wonen. Daarvoor  was het vooral haar  moeder  die 
zichh had beziggehouden met de opvoedingvan haar  dochter. In het onderstaande 

99 In de periode 1990 tot en met 1995 emigreerden er  meer  vrouwen dan mannen (ABS 1999). 
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fragmentt geeft de moeder aan welke problemen 2e ervaart in het begeleiden van 
haarr dochter. Praten over seks vindt ze moeilijk: 

Mijnn dochter gebruikt de pil. Het heeft me wel moeite gekost om haar bepaalde dingen 
bijj  te brengen. Als je plotseling een kind van 14,15 weer op je dak krijgt, is het moeilijk 
omm te praten. Hoe moet ik praten? 

Dee voorgaande cases illustreren de traditionele familiestructuur, waarin het (kern) 
gezinn minder belangrijk is in de opvoeding van kinderen. Hiermee komen we op 
eenn belangrijk aspect van het traditionele Creoolse familiesysteem, namelijk dat 
dee sociale reproductieve taken niet uitsluitend worden uitgevoerd door individuele 
moederss maar door de uitgebreide familie. Van de biologische ouders wordt 
well  verwacht dat zij de primaire verantwoordelijkheid dragen over verwekte 
kinderenn en dat in het bijzonder de vader voorziet in levensonderhoud van het 
kind.. Tegelijkertijd blijf t het traditionele systeem van collectieve opvoeding van 
kinderen,, gecreëerd als overlevingsstrategie, invloed uitoefenen. De verantwoorde-
lijkheidd voor kinderen is verspreid en de vraag is niet wie het kind opvoedt, maar 
wiee de beste opvoeding kan geven onder de gegeven omstandigheden. 

Dee impliciete norm van het sociaal ouderschap werkt onvermijdelijk door op 
hett terrein van de seksuele relaties. Omdat de verantwoordelijkheid voor kinderen 
niett beperkt is tot biologische ouders, is het ook geen dwingend voorschrift dat 
kinderenn worden verwekt in de context van een nucleair gezin. Als de vader af-
wezigg is, zijn het vooral familieleden van de vrouw die zich inlaten met de op-
voedingvann het kind. We zouden kunnen stellen dat in het traditionele denken het 
biologischh ouderschap en het sociaal ouderschap niet per definitie verenigd hoeven 
tee zijn in een persoon. 

3.5.11 Moederschap 

Inn het algemeen worden Creoolse vrouwen getypeerd als sterke, zelfstandige 
vrouwenn die, ondanks hun vaak zwakke financieel-economische positie, onafhan-
kelijkheidd en macht demonstreren, wat vooral tot uitdrukking komt in de praktijk 
vann het alleenstaand moederschap. De moeder-kindband wordt in de literatuur 
vaakk genoemd als een essentieel kenmerk van Caribische samenlevingen. Het 
moederschapsideaall  is in de literatuur over de Atro-Caribische gemeenschap 
uitputtendd behandeld Het dominante beeld van zwarte vrouwen is dat van de 
sterkee moeder die onder zeer moeilijke omstandigheden eigen en andermans 
kinderenn liefdevol opvoedt en die vooral dochters opvangt en begeleidt Deze 
beeldvormingg hangt nauw samen met de stereotiepering die in de hele Afrikaanse 
diasporaa is terug te vinden, en tot uitdrukking komt in termen als cKriyoro-mma\ 
off  the TSfanny', of 'Mammy'. De centrale plaats van het moederschap is in verband 
gebrachtt met condities tijdens de slavernij en de postemandpatieperiode, waarbij 
vrouwenn genoodzaakt waren hun kinderen, alleen of met hulp van andere 
vrouwen,, groot te brengen. Daarnaast is de rol van moederschap ook gerelateerd 
aann de belangrijkheid van de vrouwelijke winti (geest) 'Aha' in de Afro-Surinaamse 
wintireligiee (Janssens 1984, Wekker 1994). 
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Hett  moederschap zou voor  vrouwen niet alleen de belangrijkste bron zijn van 
socialee status en respect, maar  ook van macht en onafhankelijkheid. Zo is een van 
dee conclusies uit het grootschalig vrouwenonderzoek (WICP10) in het Engelstalig 
Caribischh gebied; "Women derive power  and status trom the act of succesfuü 
childrearin gg (...) Thus childrearing is a cultural expectation which enables women 
too gain social rewards and social recognition- sometimes the only route open to 
them""  (Senior  1991:68). Deze idealisering van de moederrol heeft, misschien 
onbedoeld,, ertoe geleid dat in het onderzoek naar  het Creoolse familieleven de 
focuss eenzijdig gericht is geweest op oudere Creoolse volksvrouwen, die zich 
profileerdenn als de sterke moeders. Deze beeldvorming domineert het beeld 
vann de Caribische vrouw. Een sprekend voorbeeld van deze ideaal typische 
beschrijvingg vinden we terug in een artikel van Rosemary Brana Shute (1993), die 
'dee Creoolse volksvrouw* in Paramaribo als volgt typeert 

Shee is more likely to join a club if she is at least in her  early forties. By that age there are 
noo infants at home for  whom she is directly responsible. Her  older  children will be able 
too care for  younger  ones, or  she may be a grandmother  with the care of grandchildren 
restingg mostly on their  mothers. She will have more time available and be more mobile, 
whetherr  or  not she holds a job. She should own her  own home, or  have somehow 
stabilizedd her  financial situation. By the time she is in het forties, she will have devel-
opedd a core of close friends and a network of good neighbors with whom she has 
learnedd to cooperate (136). 

I nn het boven geschetste beeld is de focus gericht op de oudere, alleenstaande 
Creoolsee vrouw. Zij  wordt beschreven als de lioedster  van de tradities,, degene 
diee de familie bij  elkaar  houdt en op vaardige wijze netwerken opbouwt en 
uitbreid tt  door  middel van participati e in sociale en culturele verenigingen. Zij  is 
bekendd en actief met de traditionele rituelen en vestigt hierdoor  mede haar  macht 
inn gezin en gemeenschap (zie ook Janssen 1984). De westerse feministische 
bewegingg heeft dit eenzijdige beeld van alleenstaand moederschap onder  Creoolse 
vrouwenn sterk geromantiseerd en verheven tot symbool van vrouwelijk e 
onafhankelijkheid.. Dat het overgrote deel van de Afro-Caribische vrouwen niet 
aann dit beeld beantwoordt en dat het alleenstaand moederschap ook negatieve 
kantenn kent, werd buiten beschouwing gelaten. Ook mannen bleven buiten schot 
enn werden niet aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Dezelfde (over) 
idealiseringg van het moederschap zien we ook terug in de levensopvattingen van 
veell  vrouwen. Uit hun verhalen kunnen we opmaken dat de moederrol de 
belangrijkstee bron is waar  ze hun sociale identiteit aan ondenen, zowel in het 
verleden,verleden, heden als toekomst en dat deze sociale identiteit ook het startpunt is van 
waaruitt  andere sociale relaties, bijvoorbeeld arbeidsrelaties of seksuele of partner-
relaties,, inhoud krijgen. Een aantal typische opvattingen van moeders: 

100 WICP staat voor  *Womcn in die Caribbean Project*  (1986), een grootschalig onderzoek naar  het 
levenn van vrouwen, dat in de eerste helft van de tachtiger  jaren werd uitgevoerd in een aantal 
landenn in het Engelstalig Caribisch gebied ' 
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Ikk zeg, ik wil geen voetveeg voor geen enkele man zijn, omdat mijn moeder als het ware 
eenn voetveeg is geweest voor een man. Ik zeg, mijn kinderen zijn van mij, ze zijn van 
geenn enkele man, ze zijn van mij. Daarin vind ik bevrediging, als ik mijn kinderen bij me 
heb,, heb ik bevrediging. 

Ikk zou niet om kinderen bij een man blijven. Ik kies voor mijn kinderen. Want je 
kinderenn gaan je nooit in de steek laten, tenminste door de manier waarop je ze hebt 
opgevoed.. Maar een man kan je anytime in de steek laten. 

Voorall  in de lagere klasse, zijn de meeste vrouwelijke respondenten opgegroeid 
inn een sociaal klimaat dat gekenmerkt werd door afwezige mannen, die hun 
kinderenn nauwelijks tot niet onderhielden. Van moeders, zusters, grootmoeders 
enn tantes kregen ze met de paplepel ingegoten dat een vrouw sterk en flink genoeg 
iss om, zonder een man, haar kinderen groot te brengen. Een houding die ook 
naarr mannen toe met opgeheven hoofd zou moeten worden gedemonstreerd. 
Hett geïdealiseerde moederbeeld staat op gespannen voet met een praktijk die 
zichh kenmerkt door tegenstrijdige moedergevoelens. Dominantie, trots, respect 
enn macht vormen slechts een zijde van de medaille. De keerzijde laat woede, 
onmachtt en wanhoop zien. Hoewel de familie steun aan alleenstaande moeders 
hoogg in haar vaandel draagt, is de realisering van deze steun in de praktijk vaak 
niett mogelijk. In financieel moeilijke tijden, wanneer de familie geen of onvol-
doendee toegang heeft tot hulpbronnen, zijn vrouwen op zichzelf aangewezen in 
hunn strijd om onafhankelijk van een man het ideale moederschap te verwezenlijken. 
Dee dagelijkse praktijk laat zien dat veel vrouwen voortdurend zware fysieke en 
psychischee offers brengen om de zorg voor kinderen te garanderen. 

Bovendien:: vrouwen worden in de praktijk ook niet uitsluitend beoordeeld op 
hunn moederrol. Belangrijk iss ook dat ze zich in maatschappelijk opzicht omhoog 
werkenn en zo de economische positie van de familie versterken. Juist omdat eco-
nomischee overleving van de familie, voor een belangrijk deel afhangt van de so-
cialee mobiliteit van vrouwen, staan ze onder grote psychische druk om te voldoen 
aann deze verwachting van de sociale omgeving en zijn ze sterk geneigd om zichzelf 
hierbijj  geheel weg te cijferen. 
Dee ambivalente perceptie op het moederschap is ook weerspiegeld in de tegen-
strijdigee ervaringen die verscheidene respondenten hebben opgedaan in een-ouder-
gezinnen.. Globaal kunnen twee hoofdpatronen worden onderscheiden: 

1.. Positieve gezinssocialisatie 

Eenn belangrijk deel van de respondenten met een universitaire of HBO-opleiding 
iss opgegroeid in een één-oudergezin. Het blijkt dat hoger opgeleiden hun socialisatie 
inn een één-oudergezin als positiever hebben ervaren dan lager opgeleiden uit 
hetzelfdee gezinstype. Het feit dat ze, ondanks hun klassenafkomst, de universiteit 
hebbenn bereikt of thans een hoge positie bezetten in de beroepenstructuur geeft 
all  aan dat er in hun herkomstgezin gunstigere voorwaarden aanwezig waren om 
opp maatschappelijk vlak tot ontplooiing te komen. Een gemeenschappelijke er-
varingg van deze groep van respondenten is de relatieve stabiliteit in het gezin. 
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Dee moeder  heeft weliswaar  wisselende relaties, is primair e kostwinner, maar 
kiestt  voor  een strategie die garandeert dat het gezin redelijk stabiel is. Zij  zorgt er 
ookk voor  dat haar  relatieleven de stabiliteit in het gezin niet verstoort Mannen 
vormenn een belangrijke inkomstenbron, waarbij  seks een centrale rol speelt. 
Desondankss slaagt zij  erin de seksuele relaties te controleren, in die zin dat zij  het 
niett  toelaat dat mannen interveniëren in de relatie die ze heeft met haar  kinderen. 
Mannenn zijn een middel, niet het doeL Kenmerkend is ook de sterk christelijk e 
overtuigingg die doorwerkte in de opvoeding. De drang naar  sociale mobiliteit 
wass groot, hetgeen blijk t uit het stimuleren van kinderen tot hoge leerprestaties, 
watt  niet zonder  resultaat bleef. Een deel van de respondenten vindt dat ze, ondanks 
dee afwezigheid van de biologische vader  goed terecht is gekomen: goede opleiding 
enn een goede baan. Het belangrijkste doel van de moeder  was sociale mobilitei t 
Eenn hecht gezinsleven, stimuleren van schoolprestaties, stimuleren van de solida-
ritei tt  en band tussen kinderen waren hierbij  de belangrijkste instrumenten. Het 
relationeell  leven van deze vrouwen, gekenmerkt door  opeenvolgende seksuele 
relaties,, ongehuwd moederschap of relaties met getrouwde mannen, werd zonder 
conflictt  gecombineerd met een sterk christelijk e oriëntatie. 

Case::  Mannelijk e respondent, 35 jaar, universitair  student, twee keer  getrouwd, 
nunu in een bezoeksrelatie: 

Mij nn moeder  is een Surinaamse Creoolse vrouw zoals je die dagelijks tegenkomt. Ze 
wass econoom, pedagoog, degene die alles, alle problemen zelfheeft opgelost en die 
haarr  zes kinderen alleen heeft opgevoed Ze heeft kinderen met vier  mannen moeten 
verwekken.. Ze blijf t op een gegeven moment hopen dat het met één van ze zal lukken, 
maarr  tenslotte besluit ze van; nee, niet meer. Mij n moeder  is zo'n vrouw geweest. Ze 
wildee ook geen man in huis. Ik geloof dat ze als moeder  haar  kinderen wilde be-
schermenn en die mannen geen ruimte liet in haar  leven. Dat ga je begrijpen als je later 
ouderr  bent. Als kind sta je niet zo stil bij  zaken. Maar  later  als je ouder  bent ga je 
nadenken.. Dan blijk t dat ze ongewenste verwikkelingen wilde voorkomen. Als kinderen 
niett  van iemand zijn, dan krij g je dat één kind misschien minder  aandacht krijgt , wordt 
verwaarloost,, of wordt voorgetrokken. Dat kind is niet van die man en hij  accepteert 
datt  kind niet. Mij n moeder  is altij d een voorbeeld voor  ons geweest. Ze had twee jobs. 
Naa de overheid ging ze bij  mensen thuis werken. Ik moet zeggen dat we wel de kans 
hebbenn gehad voor  normaal onderwijs hoor. Kij k maar, mijn oudste broer  heeft gewoon 
zijnn technische school kunnen afronden. Later  zat hij  op het Natin."  I:"He b je een vader 
gemistt  in huis?"  R:"Nee, daarvoor  was mijn moeder  teveel vader  en moeder, nee. Kijk , 

-- je moet geweten hebben wat een vader  in huis is om het te missen, en omdat we het 
niett  hebben gehad, kan je niet weten dat je het mist"  I:"Wa t vond je moeder  belangrijk?" 
R:"Godsdienst,, eerlijkheid, studeren moesten we sowieso, we moesten van elkaar 
houden.. Ik heb ook veel pakslaag gehad hoor, wij  hebben funk pakslaag gehad, maar  ik 
vindd haar te gek. Ze is het liefste wat ik heb hoor. Echt waar. Ik zou haar  voor  geen goud 
willenn missen. Ze is in huis een dominante vrouw, in de zin van; zolang je onder  haar 
dakk woont en van haar  te eten krijgt , dan bepaalt zij. Zij  bracht het geld binnen, zij 
verzorgdee eft*\, Htink ent kirren^ dus «j  «Mgde et ook vaat dat alles naar  haaf hand werd 
gedaan.. Maar  we konden alles zeggen wat op onze hart lag. We konden alles met haar 
bespreken.. Ze was er  altij d als we haar  nodig hadden. 
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2.2. Negatieve gezinssocialisatie 

Eenn andere groep van respondenten, met uiteenlopende opleidings niveaus, heeft 
dee opvoeding in een één-oudergezin als overwegend negatief ervaren. Zij be-
schrijvenn de moeder als egoïstisch, dominant, agressief en kijken verbitterd terug 
opp hun jeugd die het hen onmogelijk maakte om zich maatschappelijk te ont-
plooien.. Zij vinden dat ze vaak werden ontzien in het wanhopige streven van de 
moederr om een kostwinner aan zich te binden. Deze cases laten een geheel ander 
beeldd zien. Het leven van deze moeders kenmerkt zich door grote gezinsin-
stabiliteit,, agressie en wanhoop. 

Case:: Getrouwde vrouw, 32 jaar, 5 kinderen: 
Ikk ben alleen door mijn moeder grootgebracht. Zij was moeder tevens vader. Ze heeft 
vijff  kinderen met verschillende mannen. Mijn grootmoeder was meer thuis. Mijn 
moederr was toen werkzaam als winkelbediende en we waren vaker met mijn 
grootmoeder.. Ik was ook de oudste thuis, dus ik was zo'n beetje moeder van die 
andere.. Tot nu nog steeds hoor. I:"Had jij vroeger al een beeld over hoe je later wilde 
leven?""  R:"EigenIijk wel hoor. Het is niet helemaal gelukt, maar toch een beetje. Mijn 
omaa was blind geworden en we werden echt behoorlijk verwaarloosd. Mijn moeder 
wass vaak niet thuis. Ik was de oudste en ik dacht altijd dat ik dit leven niet voor mijn 
kinderenn wilde. We kregen vaak pakslaag. Soms kwam mijn moeder thuis, misschien 
wass er iemand die op ons lette en dan gaf die haar klachten dat we een beetje onhebbe-
lijkk waren en dan sloeg ze erop los. Mijn broertje heeft er zelfs wat van overgehouden. 
Ikk had laatst een gesprek met hem en hij denkt ook nog vaak aan die tijd van vroeger. 
Somss moest ik lessen leren en die man waarmee ze was vond dat ik dat moest laten om 
inn huis te helpen. Daarom wilde ik altijd trouwen, niet met Jan, Piet en Klaas. Soms 
werdd mijn moeder echt boos, ik weet het niet, ik weet niet of ze moe was of een beetje 
gefrustreerd,, maar dan begon ze ons te rammelen, weet je, echt zo driftig, het leek soms 
well  alsof ze een winti kreeg, zo erg werd het En dan waren er soms ook geldproblemen, 
zee kwam geld tekort. Maar ik verwijt haar niet hoor. Ik zeg dat als ze misschien een 
anderr leven had gehad ze misschien anders tegenover ons zijn geweest. 

Dee twee casussen vertonen vele overeenkomsten, maar ook grote verschillen. 
Beidee moeders verkeren in vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden 
enn streven beiden naar sociale mobiliteit In dit streven naar verbetering van hun 
maatschappelijkee positie maken ze gebruik van een historisch gegroeide, cultureel 
bepaaldee strategie, namelijk seksuele relaties met mannen. In de eerste case slaagt 
dee vrouw erin om succesvol structurele bronnen, zoals betaalde arbeid en oplei-
dingsmogelijkheden,, aan te boren om gezinsmobiliteit te realiseren. De tweede 
casecase is een duidelijk voorbeeld waarbij de vrouw er niet in slaagt om de geringe 
beschikbaree sociale middelen te benutten om haar positie te verbeteren. In haar 
wanhopigee pogingen om een kostwinner aan zich te binden, is zij vaak gedwongen 
omm tegemoet te komen aan de wisselvallige en onredelijke eisen van haar part-
ners,, wat vaak ten koste gaat van het welzijn van haar kinderen. Deze laatste case 
weerspiegeltt het leven van vele vrouwen, waar frustraties in de relatie met mannen 
enormm veel emotioneel leed veroorzaken, wat niet zelden een uitlaatklep vindt in 
dee mishandeling van kinderen. 
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Dezee case geeft ook weet hoe hoog de prijs is die vrouwen betalen voor het 
idealee moederbeeld. In het debat over zwarte familiestructuren vormt het thema 
vann het alleenstaand moederschap nog steeds een heet hangijzer. De preoccupatie 
richtt zich vooral op de socialisatie van kinderen. De vraag is in hoeverre absentie 
vann een vader verwaar-lozing en crimineel gedrag bij kinderen in de hand werkt 
Uitsprakenn over de maatschappelijke effecten van het alleenstaand moederschap 
zijnn over het algemeen sterk generaliserend Er is weinigg oog voor de enorme 
diversiteitt in de praktijk van het alleenstaand moederschap. Vrouwen die in min 
off  meer dezelfde economische omstandigheden verkeren, en zelfs vanuit een ge-
meenschappelijkk cultureel denkkader opereren, laten geen eenduidig moederschap 
patroonn zien. 

Uitt de vergelijking van de twee cases van alleenstaand moederschap blijkt dat het 
verschill  in socialisatie van kinderen niet uitsluitend samenhangt met de relatievorm 
off  economische condities, maar ook met opvattingen die vrouwen hebben over 
zichzelf,, kinderen, relaties, mannen en de strategieën die zij toepassen om hun 
doelenn te verwezenlijken. Het is onjuist om alleenstaand moederschap uitsluitend 
tee verklaren als een produkt van armoede. Nog veel meer dan met economische 
marginaliteitt houdt het alleenstaand moederschap verband met cultureel bepaalde 
opvattingenn over vrouwelijkheid en mannelijkheid en over 'geschikte' seksuele 
betrekkingen. . 

3.5.22 Vaderschap 

Inn de literatuur wordt vaak de indruk gewekt dat in het leven van Arro-Caribische 
mannenn in de lagere klasse de traditionele vaderrol in termen van autoriteit, liefde 
enn zeggenschap over kinderen niet echt belangrijk is. Mannen worden vaak ge-
typeerdd als (kinderverwekkers,) niet als vaders. Het stereotiepe beeld is dat van de 
mann die na gehoord te hebben dat de vrouw zwanger is, de benen neemt en zich 
nooitt meer laat zien. Ook in verschillende onderzoeken onder Creolen in Suriname 
komtt deze beeldvorming over mannelijkheid sterk terug (Pierce 1971, Buschkens 
1973,, Brana-Shute 1979). Zo concludeert Brana Shute (1979) over Creoolse 
mannenn uit de lagere klasse in Paramaribo: "The streetcorner behavior demon-
stratedd by these men is in large part a response to a system that demands litde else 
fromfrom them.** 

Anderee auteurs die onderzoek hebben verricht naar met name rurale Afro-
Caribischee populaties veronderstellen dat mannen en vrouwen onafhankelijk van 
elkaarr toegang hebben tot economische hulpbronnen (Brodber 1986, Sutton-
Maskieskyy Barrow 1986), en ze zien deze arbeidsdeling als een voortzetting van 
West-Afrikaansee tradities. Hiermee wordt impliciet het idee geopperd dat in 
culturelee zin mannen niet per sé verantwoordelijkheid dragen voor vrouw en 
kinderen,, omdat vrouwen zelf toegang hebben tot economische bestaansmiddelen. 
Eenn aantal auteurs brengt de onbelangrijkheid van de vaderrol in verband met 
hett matrilineair verwantschapssysteem waar niet de vader maar de broer van de 
moederr primair verantwoordelijk is voor de kinderen (Pierce 1971, Smith 1988, 
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Janssenss 1984). Deze verklaring gaat niet op, als we in aanmerking nemen dat het 
verwantschapssysteemm van stadscreolen een bilaterale structuur kent In een andere 
verklaringg wordt de absentie van de man in het gezin gerelateerd aan het geringe 
beseff  dat bij mannen zou bestaan van gezinshoofdverplichtingen. Deze houding, 
meendee Henriquez, was een gevolg van condities onder slavernij, waar niet de 
mannelijkee slaven maar plantage-eigenaren primair verantwoordelijk waren voor 
dee zorg van vrouwen en kinderen (Henriquez, geciteerd in Kruyer 1969). 

Dee in de literatuur dominante beschrijving van de Atro-Caribische man als 
marginaal,, afwezig en onverantwoordelijk komen we ook tegen in de dagelijkse 
praktijk.111 Illustratief is de ervaring die ik opdeed tijdens het veldwerk, waarbij 
tijdenss een druk bezochte show met een overwegend Afro-Surinaams publiek, 
meerderee malen vanuit het podium de oproep werd gedaan aan mannen om 
hunn verantwoordelijkheid als vader op zich te nemen. Deze oproepen werden 
ondersteundd met luid applaus van het publiek dat voor een belangrijk deel uit 
vrouwenn bestond. Recente gegevens uit genderstudies in het Caribisch gebied 
pleitenn voor een meer genuanceerde benadering van het vraagstuk van de 'absent 
father'.. Zo merkt Senior (1991) op: 

Wee ought to treat the question of paternal absence with some caution, for, as the body 
off  literature on die West Indian familiy grows, there is increasing evidence that the 
'absentt father' might play a larger role in the welfare and socialisation of te child than 
hass been suggested. 

Eenn in 1993 gepubliceerd rapport 'Report on the contribution of Caribbean men to the 
famify'famify' ( Brown et al 1993), dat is gebaseerd op onderzoek in Jamaica, toont in-
derdaadd aan dat mannen, ook als ze niet aanwezig zijn, een 'strong conimitment' 
hebbenn tegenover het vaderschap (191). De culturele verwachtingen van het 
vaderschapp zijn evenwel minimaal. Volgens voornoemd rapport is de sociale 
verwachtingg dat vaders voorzien in economisch levensonderhoud van hun kinderen 
enn daarnaast discipline bijbrengen, in het bijzonder aan zonen. 

Voorr Barrow (1986) zijn deze uitkomsten reden om zich af te vragen in hoeverre 
hett juist is om de term 'marginaal' te gebruiken. Zij merkt op: "I f Caribbean 
culturee defines fatherhood as providing economic support and, when necessary, 
disciplinee for their sons and men claim to be fulfillin g this role, then we must ask, 
cann they be described as 'marginal' (460)? 

111 In Jamaica werd in 1993 een advertentieposter  gepubliceerd, door  een handelaar  in sportschoenen, 
mett  de afbeelding van een zwarte adeet met de tekst; 'I f you want to see him run, tell him your 
pregnant'.. Vanuit enkele organisaties, onder  andere een mannengroep, is hier  toen protest tegen 
aangetekend. . 
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Dezee culturele benadering van het vraagstuk van de 'absent father' is een realistischer 
perspectieff  omdat er  rekening wordt gehouden met specifieke condities. Het 
probleemm is evenwel dat ook in eerdergenoemde studie auteurs weinig rekening 
houdenn met het aspect van diversiteit De definiti e van vaderschap die Barrow 
opwerptt  lijk t mi) vri j  beperkt en wordt bovendien niet bevestigd in mij n 
onderzoek.. Er  zijn ongetwijfeld een aantal gemeenschappelijke principes die het 
cultureell  raamwerk vormen waarbinnen mensen inhoud geven aan moederschap 
enn vaderschap. De praktische invullin g laat evenwel tal van variaties zien. 

DeDe norm van het sociaal vaderschap 

Evenalss moederschap is ook de interpretati e van vaderschap contextgebonden. 
Dee sociale verwachting alom is dat biologische vaders de verantwoordelijkheid 
voorr  hun kinderen op zich moeten nemen. Tegelijk is er  ook een enorme tolerantie 
voorr  vaders die deze plicht verzaken. Een geschiedenis van instabiele man-vrouw 
verhoudingenn en de daarmee gepaard gaande praktij k van wisselende relaties 
heeftt  niet alleen het verschijnsel van de 'absent vader' opgeleverd maar  in aansluiting 
hieropp ook de norm van het sociaal vaderschap geïnstitutionaliseerd Deze norm 
iss in de praktij k vertaald naar  een situatie waarbij  mannen de verantwoordelijkheid 
opp zich nemen van niet-biologische kinderen. Uit de levensverhalen van oudere 
respondentenn valt op te maken dat het vroeger  geen zeldzaamheid was dat een 
mann een relatie begon met een vrouw die al 7, 8 kinderen had, en ook de zorg 
vann deze kinderen voor  zijn rekening nam. Een aanzienlijk aantal respondenten is 
opgegroeidd in een gezin, met een zogenaamde stiefvader. Man, leerkracht, 47 jaar 
geeftt  zijn visie als volgt weer 

Diee vrouw waarmee ik getrouwd was, was 4 jaren ouder  dan ik en ze had al drie kin-
deten.. Dus ze had meer  ervaring dan ik in het leven. Mij n moeder  was er  zwaar  tegen. 
Maarr  ik vond, als jong onderwijzer  dat voorkindeten een goede samenleving niet in de 
wegg staan. In een huishouden zal je altij d een mannelijke figuur  moeten hebben en het 
moett  ook een sterke man zijn. Sterk in de zin dat hij  overtuigend is, het voorbeeld is 
voorr  zijn kinderen en zijn omgeving. Die kinderen moeten een god in hem zien. Maar 
hett  hoeven niet zijn kinderen te zijn. Het kunnen kinderen van een andere mann zijn, het 
maaktt  niet uit. 

Ondankss de acceptatie van het sociaal vaderschap verloopt deze gezinsconstructie e 
niett  altij d harmonieus. De ervaringen met stiefvaders zijn zowel positief als negatief 
Sommigee vrouwelijk e partners, met inwonende voorkinderen, spreken hun waar-
deringg uit over de houding van de stiefvader  die in de opvoeding geen onderscheid 
maaktt  tussen voor- en eigen kinderen. In andere gezinnen daarentegen blijken 
voorkinderenn een voortdurende bron van conflict te vormen. Een tweetal oudere 
respondentenn kijk t nu nog met verbitterin g terug op de slechte verhouding die ze 
haddenn met hun stiefvader. 

Ookk seksueel misbruik van dochters door  stiefvaders schijnt geen zeldzaamheid 
tee zijn. Een drietal vrouwelijk e respondenten vertelde dat zij  zelf of hun dochters 
seksueell  misbruik of pogingen daartoe van de zijde van de stiefvader  hadden 
ervaren. . 
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Voorr sommige vrouwen is preventie van seksueel misbruik van dochters (en in 
hett algemeen conflicten tussen kinderen en stiefvader) de belangrijkste reden om 
niett meer met een man samen te leven. 

Dee impliciete norm van het sociaal vaderschap komt ook tot uitdrukking in de 
casee van Hilda, een 34- jarige alleenstaande vrouw met vij f kinderen. Zij is een 
aantall  jaren geleden door haar man in de steek gelaten. Uit deze relatie kwamen 
tweee kinderen voort, die respectievelijk 11 en 13 jaar oud zijn. Toen haar tweede 
kindd 1 jaar oud was verliet haar partner het gezin, waarna ze nooit meer contact 
mett hem heeft gehad. 

I:Hebb je hem ooit gevraagd om die kinderen te onderhouden?" R:"Ik heb hem wel 
gevraagd,, maar hij zei me:'ja, we wonen niet meer bij elkaar, dus hij kan het niet doen. 
Ikk ben bij de voogdijraad gegaan. Hij is nooit geweest Maar ik heb wel een keer met 
hemm gesproken en toen zei hij: 'ik ben niet meer met je, dus ik ga die twee jongens niet 
verzorgen'.. Hij zei ook:' je hebt ook twee kinderen gemaakt met een andere man, dus 
ikk ga niet voor ze kunnen zorgen. Hij had het over die twee jongsten die ik heb met die 
anderee man. Dus hij zei; 'ik kan niet naar ze omkijken, laat die andere man voor ze 
zorgen*.. Ik zei: *Maar die twee jongens zijn van jou, ze zijn niet van die andere man. Hij 
zei:: 'ja, maar toch. Ik kan niet voor ze zorgen. Laat die andere man maar naar ze kijken, 
wantt je hebt toch twee kinderen met hem.' Van die moeder van hem krijgen die jongens 
well  wat. Een zus van hem in Nederland stuurt ook af en toe wat. Maar hij zelf niet 
hoor. . 

Dee manréchtvaardigt het verzaken van zijn kostwinnersplicht met het argument 
vann financiële zwakte; *hij kan niet voor die kinderen zorgen'. Voorts verwacht hij 
datt de huidige stiefvader nu ook verantwoordelijkheid draagt voor zijn kinderen, 
omdatt die een relatie heeft met hun moeder. Deze case illustreert hoe de impliciete 
enn onbewuste norm van sociaal ouderschap ook vaderschap definieert De biolo-
gischee vader schuift zijn verantwoordelijkheid af naar de stiefvader, op basis van 
hett principe dat een mannelijke kostwinner de verantwoordelijkheid draagt over 
allee inwonende kinderen, ongeacht of hij nou wel of niet de biologische vader is. 
Eenn andere case is die van een getrouwde man uit de hogere klasse die een kind 
heeftt met een buitenvrouw uit de lagere klasse. Deze vrouw heeft ook een inwo-
nendd voorkind. De vader van haar voorkind gaf maandelijks een vast bedrag 
voorr levensonderhoud. Als hij erachter komt dat ze een nieuwe relatie heeft 
(bovendienn met een rijkere man), beëindigt hij zijn financiële bijdrage. Gesprekken 
mett informanten, onder andere werkzaam bij de voogdijraad, bevestigen dat 
veell  mannen geen geld meer geven als ze te weten komen dat de vrouw een 
nieuwee partoer heeft Een mannelijke respondent die in een vergelijkbare situatie 
zit,, legt het als volgt uit *]e hebt het toch niet in de hand of je bijdrage bij jouw 
kindd komt of bij de kinderen van die andere man*. In het onderzoek kwamen 
voorbeeldenn naar voren van gezinnen waar de biologische vader weliswaar (af 
enn toe) aanwezig was, maar door zijn kinderen vaak geen 'pa*  of 'papa' wordt 
genoemd,, maar 'oom'. Het volgende interviewfragment heeft betrekking op een 
32-jarigee mannelijke respondent die is opgegroeid in een bijgezin. Zijn biologische 
vader,, een getrouwde man, kwam alleen in het weekend op bezoek. 

90 0 



Dee band met deze vader  was niet hecht 
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Wee zeiden nooit papa tegen hem. We noemden hem; 'Oom Glenn'. Ja, ik heb eigenlijk 
geenn vader  gekend als zodanig, meer  een oom."  Z:"E n hij  vond het ook niet belangrijk 
datt  julli e papa tegen hem zeiden?"  R"Nec, echt niet, hij  was echt een nonchalant type. 
Hijj  2orgde voor  geld en in het algemeen was hij  geen heersende vader. 

Ookk in hogere sociale milieus waar  het huwelijk de boventoon voert, is het geen 
onbekendd verschijnsel dat vaders na een echtscheiding hun alimentatieplicht 
verzaken.. Interessant in dit verband zijn de resultaten van een Belgisch onderzoek 
naarr  dit vraagstuk, waarin wordt verondersteld dat onverantwoordelijk gedrag 
vann vaders niet zozeer  samenhangt met de economische positie van de man, 
maarr  eerder  met de duur  van de relatie en de aard van de seksearbeidsdeling. 
Hoee korter  de relatie en hoe strenger  gescheiden dee sekserolverdeling in het huis-
houden,, hoe groter  de neiging van de vader  om na de scheiding het vaderschap 
loss te laten (Bawin-Legros 1995:85). 

Inn de Afro-Surinaamse context zien we dat, vooral in de lagere klasse, een com-
plexee praktij k van wisselende en relatief kortdurend e relaties een ideologie 
voortbrengtt  waarin biologisch vaderschap niet per  definiti e een emotionele band 
mett  kinderen inhoudt Het vaderschap is meer  een proces. Net zoals de band 
tussenn partners niet vanaf het begin vaststaat maar  moet groeien, zo is ook de 
vader-kindbandd niet van nature een emotionele. Vaders die hun kinderen niet 
onderhouden,, hebben in Suriname een slechte reputatie, terwij l de famili e en de 
moederr  ook duidelijk e sancties treffen als de vader  geen geld geeft Ze verbreken 
bijvoorbeeldd het contact met de vader  en zetten hem publiekelij k te schande 
doorr  rond te vertellen dat hij  zijn kinderen verwaarloost In gevallen waar  de 
mann zijn kinderen niet kan onderhouden zal hij  in het algemeen kiezen voor 
verbrekingg van het contact met zijn schoonfamilie, terwij l hij  naar  zijn familie toe 
dee schijn zal ophouden dat hij  de kinderen wel verzorgt Niet zeldzaam is ook het 
verschijnsell  waarbij  mannen zich wel bereid tonen om in het levensonderhoud 
vann hun kinderen bij  te dragen, maar  stuiten op hardnekkig verzet van de ex-
partnerr  die elke hulp pertinent weigert, omdat ze niet langer  de betrokkenheid 
vann de man in haar  en het leven van hun kinderen duldt 

Eenn aantal mannelijke respondenten uit de lagere klasse, vooral diegenen met een 
sterkk straatgerichte mannelijke levensstijl, percipieert vaderschap primai r  als een 
relatiee tussen vader  en kind, die losstaat van de relatie met de moeder. Kenmerkend 
aann deze mannen is voorts dat ze kinderen hebben uit verschillende relaties die 
vaakk instabiel waren/zijn. Ze hebben allemaal wisselende seksuele contacten. Hun 
belevingg van het vaderschap komt tot uitdrukkin g in de volgende fragmenten uit 
interviewss met mannen uit deze groep: 

Ikk  heb wel een regel en dat is dat ik altij d muis slaap, want mijn kinderen moeten me 
'ss morgens zien. Belangrijk is niet dat ze zien dat ik hij  hun moeder  heb geslapen en dat 
wee een aardig gezinnetje vormen. Waar  het om gaat is dat ze hun vader  zien als ze 
'ss morgens opstaan. 
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I:Waaromm slaap je altijd thuis?" R: "Omdat mijn jongste dochter niet zonder mij kan. 
Alss mijn vrouw er alleen was zou ik misschien gewoon twee dagen wegblijven. 

Dee kinderen zijn voor mij belangrijk. De moeders kunnen weggaan en die kinderen 
voorr me achterlaten. 

Voordatt mijn vrouw naar school gaat brengt ze haar kinderen naar school Ze had een 
bromfiets.. Ik heb gezegd: nee, dat is niet goed. We kopen een auto. Die auto is van mij, 
maarr die auto is lx 24 uur voor jou. Maar je moet ervoor zorgen dat die twee kinderen 
opp tijd op school zijn, ze brengen en afhalen van hun activiteiten en zo. 

Wee zien dat in situaties waar, vanwege allerlei factoren, de condities ontbreken 
omm als ouders samen en in overleg kinderen op te voeden, er vooral een individuele 
relatiee met kinderen ontstaat. De resultaten uit dit onderzoek weerleggen de op-
vattingg dat invloed van economische factoren op de houding van mannen tegen-
overr het vaderschap doorslaggevend is. Het niet kunnen vervullen van de kost-
winnersroll  is geen afdoende verklaring voor de afwezigheid van vaders. Het 
naastt elkaar bestaan van een gevarieerde reeks van seksuele relatievormen produ-
ceertt een complexe en relatief instabiele relatiestructuur waarin betekenissen van 
vaderschapp en moederschap niet vaststaand zijn, maar variëren. 

Hett vaderschap is geen aangeboren eigenschap, maar een rol die wordt aangeleerd 
enn op verschillende manieren inhoud kan krijgen. Daarom zijn er ook hele positieve 
ervaringenn in de vader-kindrelatie. Zowel in de lagere klasse als de middenklasse 
warenn er respondenten die de relatie met hun vader als zeer positief hebben 
ervaren.. In al deze gevallen was de vader inwonend De band met kinderen was 
hecht,, en de vader speelde een centrale rol in zowel de materiële als emotionele 
opvoedingg van zijn kinderen. Een werkende vrouw uit de middenklasse: 

Ikk heb drie zonen en een dochter, ze zijn nu uit huis, maar met hun vader hebben ze 
altijdd een hechte band gehad. Hun vader was alles voor hun. Ze konden met hem 
pratenn over allerlei dingen. Hij had een mode van: 'so'(zo!), en nu gaan we vergaderen. 
Dann werd er over van alles en nog wat gesproken. 

Sommigee vrouwen kijken terug op een emotionele band met de vader die hechter 
wass dan de band met de moeder. De vader wordt in deze gevallen beschreven 
alss degene die ze verwende, van wie ze de oogappel waren, bij wie ze konden 
knuffelenn en met wie ze over intieme onderwerpen konden praten. Een 36 jarige 
vrouww uit de lagere klasse: 

Duss toen ik de eerste keer seks had, weet ik nog mijn vader had me gelijk door. Ik 
weett niet hoe hoor, maar hij vond aan mijn houding dat er iets veranderd was. In een 
gesprekk met hem heb ik het toen toegegeven. Ik weet nog, hij heeft gehuild, echt, hij 
heeftt gehuild. Omdat zijn wens was dat ik rustig bleef, studeerde en zou trouwen. 

Eenn universiteitsstudente: 

Alss ik problemen heb, kan ik bij mijn moeder en bij mijn vader terecht, maar ik ga eerder 
bijj  mijn vader. Met hem kan ik echt over alles praten, over relaties, over alles. Omdat ik 
ookk meer tijd met mijn vader doorbreng. Mijn moeder is ook thuis maar omdat mijn 
vaderr en ik samen werken, ben ik echt veel met hem. 
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NieuweNieuwe definities van moederschap en vaderschap 

Culturelee betekenissen van vaderschap en moederschap zijn niet vaststaand, maar 
aann verandering onderhevig. Onder invloed van veranderde maatschappelijke 
conditiess ontstaan er geleidelijk aan nieuwe man- en vrouwheelden. Veranderde 
culturelee betekenissen zijn niet los te zien van een aantal ingrijpende maatschappelijke 
ontwikkelingen.. Ten eerste is er de huidige economische crisis, die de economische 
mogelijkhedenn van vrouwen ingrijpend heeft beperkt In vergelijking met vroeger 
leverenn de traditionele vrouwenhossels, zoals modiste, koekenbakster, wasvrouw, 
bediendee tegenwoordig nauwelijks wat op. Ook andere studies in het Caribisch 
gebiedd tonen aan dat de toenemende economische onzekerheid bij vrouwen 
doorslaggevendd is voor het besluit om minder kinderen te nemen (zie aa. Dijke 
vann en Terpstra 1987). Een tweede factor is de verzwakking van traditionele 
familiestructurenn waarin opvang en zorg voor kinderen verzekerd was. Dit heeft 
geleidd tot een zichtbaar groeiend aantal verwaarloosde kinderen. Zo wijst een 
studiee naar verwaarloosde kinderen in Jamaica uit dat "abandonment is usually 
byy single mothers who are 'socially isolated', that is, they have no identifiable kin 
orr friendship networks, no contacts, no fixed address" (Senior 1991:81). Dit 
probleemm is ook in Suriname zichtbaar aan het toenemen. Met dit afschrikwekkende 
beeldd van kinderen die verwaarloosd worden en 'pinaren', zijn jonge mensen 
eerderr geneigd te kiezen voor geboorteplanning. Het gaat dan niet meer om het 
simpelwegg verwekken van kinderen, maar primair om de zorg voor kinderen. 
Eenn derde factor is toenemende migratie, die leidt tot verdere verzwakking en 
uiteenvallenn van familiestructuren. Vroeger was de zorg voor het kind niet alleen 
eenn aangelegenheid van de vader of moeder, maar van de hele familie. Als de 
vaderr of moeder wegviel werd de opvoedingstaak overgenomen door een tante 
off  een grootmoeder. Tegenwoordig is oppas en opvang van kinderen van wer-
kendee moeders een enorm groot probleem, omdat een groot deel van de (groot) 
moederss van de respondenten in Nederland of elders in het buitenland woonachtig 
is.. Toenemende sociale mobiliteit van vrouwen is een vierde belangrijke factor. 
Naastt het moederschap hechten vrouwen ook waarde aan het maken van een 
carrière.. Stijgende mogelijkheden om zich via onderwijs en arbeidsmarkt 
maatschappelijkk te ontplooien maken dat vrouwen gemotiveerd zijn om aan 
geboorteplanningg te doen. Dit zijn allemaal factoren die ertoe leiden dat de waarde 
vann het sec biologisch ouderschap afneemt, terwijl er toenemende druk is op 
mannenn om de verantwoordelijkheid voor het sociaal vaderschap te dragen12. 

122 In 1999 weid door  leiders uit de christelijke gemeenten het initiatief genomen tot oprichting van 
eenn 'Man mit Man' beweging. Deze beweging, die elk jaar  een grote bijeenkomst houdt voor 
mannen,, is er  onder  andere op gericht om mannen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden 
binnenn het gezin, en vooral de rol van vader  weer  op zich te nemen. 
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3.66 Verwantschapsverhoudingen en seksuele betrekkingen 

Zowell  mannen als vrouwen onderhouden nauwe contacten met hun respec-
tievelijkee families. Het is goed om hierbij expliciet aan te geven dat de contacten 
hett hechtst zijn met de naaste bloedverwanten in de eerste lijn, dus moeder, vader, 
zusterss en broers. In tegenstelling tot vroeger is de verwantengroep, waar regelmatig 
contactt mee wordt onderhouden, dus minder uitgebreid. 

Inn deze paragraaf gaan we na hoe verwantschapsverhoudingen invloed uitoefenen 
opp de seksuele partnerrelatie. Diverse studies tonen aan dat in de Afro-Caribische 
familiestructuurr verwantschapsbanden sterker, frequenter en hechter zijn dan 
relatiebandenn (Moses 1986, Safa 1995, Rawlings 1996). Dat de partnerband vaak 
ondergeschiktt is aan de familieband, in het bijzonder aan de relatie met de moeder 
wordtt ook in dit onderzoek bevestigd De relaties die in de interviews het meest 
terr sprake kwamen waren de zoon-moederrelatie en de dochter-moederrelatie. 
Herhaaldelijkk refereerden respondenten naar de relatie met hun moeder als zij 
hunn relationeel leven en dat van anderen probeerden te verklaren. Vandaar dat 
dezee relaties verderop nader uitgewerkt worden. Maar eerst besteden we aandacht 
aann de wijze waarop partners, zowel mannen als vrouwen, de band met hun 
familiee inhoud geven. 

Eenn groot deel van de respondenten, vooral van lagereklassenafkomst, deelt de 
meningg dat de familie belangrijker is dan de partner. De partner blijf t een Vreemde'. 
Eenn 35- jarige vrouw argumenteert deze houding als volgt "Mij n moeder is altijd 
opp de eerste plaats. Zij heeft altijd de voorkeur. Stel, er gebeurt iets, dan ga ik eerst 
naarr mijn moeder voordat ik bij hem ga. Je roept hem wel, maar eigenlijk is hij 
eenn vreemde. Je moeder gaat altijd een oplossing voor je hebben." Deze houding 
waarbijj  de partner geen 'echte' familie is, zien we ook terug bij een andere 
vrouwelijkee respondent, die haar echtgenoot zes maanden geleden heeft verlaten 
enn thans bij haar moeder inwoont Ze duidt haar familie aan met de typische 
uitdrukking:: 'mijn mensen'. Ze zegt 

Maarr ik vind dat mijn mensen belangrijker zijn. Ja toch. Want ja, een man, kan me 
anytimee vedaten, maar mijn mensen blijven altijd bij me. Ik ga altijd voor hun kiezen. 

Kinderenn worden ook van jongs af grootgebracht met het idee van onvoorwaar-
delijkee loyaliteit en steun aan de moeder: 

I:: Wat verwacht je van je kinderen?" R:"Dat ze altijd..niet dat ze verplicht zijn, maar dat 
zee altijd wat voor mij over hebben. Want nu in het leven, nu vandaag aan de dag, streef 
ikk niet voor mezelf. Ik doe 't voor hun. En daarom moeten ze me altijd blijven respec-
teren,, en hun plaats tegenover mij kennen. 

Hett verkiezen van de familie boven de partner zien we ook terug in de midden-
klasse.. Een hoog opgeleide, getrouwde man klaagt over het gedrag van zijn echt-
genote,, die eerder geld aan haar moeder en broertjes besteedt dan aan hem. 
Opp de vraag aan respondenten om een rangschikking te maken van de belangrijkste 
personenn in hun leven, was het antwoord veelal: moeder of kinderen op de 
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eerstee plaats. De partner werd zelden als belangrijkste persoon genoemd. Tegen-
overr de relatief zwakke partnerband staat een hechte familieband Het is te ver-
wachtenn dat hoe instabieler de partnerrelatie is, hoe groter de band met de eigen 
familiee zal zijn. Maar ook waar de partnerrelatie stabiel en hecht is, blijf t onder-
steuningg en loyaliteit aan de familie belangrijk. 

Dee sterke positie van de moeder, en de primaire plaats die ze inneemt in het leven 
vann mannen en vrouwen is duidelijk gerelateerd aan een specifieke historische en 
socialee context De hoge culturele waarde van het moederschap is een aspect 
Eenn andere belangrijke factor is het structurele karakter van de instabiliteit in 
partnerrelaties.. In een sociale context waar scherpe economische tegenstellingen 
enn een dubbele seksuele moraal het risico van instabiele relaties vergroten, is het 
verwachtbaarr dat zowel mannen als vrouwen kiezen voor een strategie waarbij 
err eerder emotioneel en financieel geïnvesteerd wordt in kinderen en andere 
verwantenn dan in de partner. 

Caroll  Stack (1986), die onderzoek deed onder stedelijke zwarte Amerikaanse 
families,, relateert deze hechte familieband aan specifieke economische condities. 
Volgenss Stack heeft de familie overlevingsstrategieën ontwikkeld die vaak ten 
kostee gaan van de man-vrouwband: '!AJ1 of these strategies serve to strenghten 
thee domestic network, often at the expense of any particular male-female tie. Kin 
regardd any marriage as a risk to the women and her children, and the loss of 
eitherr male or female kin as a threat to the durability of the kin network" (351). 
Volgenss Stack zijn verwanten er bewust op uit om serieuze relaties die eventueel 
kunnenn leiden tot huwelijk te verhinderen, omdat ze anders essentiële financiële 
enn emotionele steun zouden ontberen. Stack schrijft deze werkwijze in het verwant-
schapssysteemm toe aan de grote werkloosheid van mannen. Zodra de man zijn 
werkk verliest, is er van verwanten scherpe sociale controle in de vorm van roddel 
diee bedoeld is om de partners uit elkaar te drijven. 

Ongunstigee economische condities leiden ongetwijfeld tot versterking van 
verwantschapsbanden,, maar verklaren deze niet. Culturele definities van gender-
rollenn en verwantschapsverhoudingen spelen een cruciale rol bij de vormgeving 
vann partnerrelaties. Het steeds raadplegen of terugvallen op moeders en/of vaders 
hangtt mijns inziens nauw samen met de centrale plaats van de ouder-kindrelatie 
inn de Creoolse gemeenschap. Deze ouder-kindrelatie is gebaseerd op een aantal 
principes: : 

1.. Kinderen blijven lang bij hun ouders inwonen: discipline, respect en ge-
hoorzaamheidd aan de ouder(s) gelden zolang kinderen in het huis van 
hunn ouders wonen. Omdat het in Suriname vrij lang kan duren voordat 
kinderenn op zichzelf gaan wonen, blijven ouders grote invloed uitoefenen 
opp het relationele leven van hun kinderen. 

2.. Ouders zijn nauw betrokken bij de partnerkeuze van hun kinderen. 
Inn een groot aantal gezinnen geldt nog steeds dat kinderen de partner 
mett wie ze een serieuze relatie willen beginnen, thuisbrengen voor 
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kennismaking.. In een later stadium vindt er veelal een ontmoeting plaats 
tussenn de wederzijdse ouders, waarmee ook de relatie in feite goedkeuring 
krijgt t 
Bijj  de partnerkeuze heeft de moeder veelal een beslissende stem. Van 
oudsher,, al vanaf de slavernij, speelt de moeder een centrale rol in het 
uithuwelijkenn van de dochter. Zij stelt de criteria vast en zij geeft ook de 
uiteindelijkee goedkeuring. Vele vrouwen kregen op volwassen leeftijd 
nogg pakslaag van de moeder, omdat die hun relatie met een, in haar 
ogen,, ongeschikte partner wilde verhinderen. Kinderen, op hun beurt, 
zijnn sterk geneigd om vooral rekening te houden met de wensen van hun 
moederr bij het selecteren en handhaven van een partner. 

3.. Bij het selecteren van de partoer en de relatievorm staat het belang van 
hett kind centraal. Zo wordt vooral van dochters verwacht dat zij zich 
niett nDlindelings' voor vast verbinden. Ongeacht het soort gezin waarin 
meisjess worden opgevoed, is behoud en ontwikkelen van autonomie en 
zelfstandigheidd van vrouwen een centrale waarde. Vrouwen worden ook 
niett gedwongen om te trouwen met de eerste de beste partner. Het liefst 
zienn ouders dat de vrouw eerst vanuit het ouderlijk huis een relatie on-
derhoudt,, vervolgens gaat samenwonen en eventueel op latere leeftijd 
trouwt. . 

4.. Als de dochter of zoon een relatie wil verbreken, kan hij of zij te allen 
tijdee naar het ouderlijk huis terugkeren. Als een relatie om welke reden 
dann ook wordt beëindigd, zijn zowel man als vrouw geneigd om terug 
tee vallen op het ouderlijk huis, waar ze veelal als vanzelfsprekend weer 
wordenn opgevangen. Typerend in deze context is het verhaal van een 
jongee vrouw die met haar eerste vriend zou gaan samenwonen. Haar 
ouderss maakten hem in een formeel gesprek duidelijk dat: Yu kan tyari 
aa meisje gve, maar ejuju no man sorgu en, ju musu tyari en kon baka' (Je kunt 
onzee dochter meenemen, maar als je haar niet kan verzorgen moet je 
haarr weer terugbrengen). 

5.. Ook als kinderen op volwassen leeftij d een duurzame samenleving hebben 
mett een partner blijf t het contact met de familie belangrijk. In principe 
kann de familie ten alle tijde een beroep doen op het kind voor financiële 
off  emotionele steun. 

Omdatt het huwelijk geen pertinente eis is en kinderen zich niet op deze permanente 
manierr hoeven te binden aan een partner, hebben ze ook meer ruimte om een 
verbinteniss die niet goed verloopt te beëindigen en terug te keren naar het ouderlijk 
huis. . 

3.6.11 Moeder-dochterrelatie 

Inn het algemeen kunnen we stellen dat moeders een intensievere band hebben 
mett hun dochters dan met hun zonen. De meeste moeders hebben er ook meer 
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vertrouwenn in dat hun dochters naar hen zullen omkijken als ze oud geworden 
zijn.. Dochters en hun kinderen onderhouden veelal een nauw contact met het 
familienetwerkk van de moeder. Daarentegen is de relatie met de familie van de 
vaderr vaak veel minder intensief In het algemeen is vanuit het oogpunt van 
matrifocaliteit,, in termen van vrouwennetwerken) de relatie tussen moeders en 
dochterss sterk geïdealiseerd, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in één van 
dee conclusies van een grootschalig onderzoek naar vrouwenlevens in het Engelstalig 
Caribischh gebied (Senior 1991), namelijk: "Mothers and grandmothers are mentors 
andd nurturers whose example of strength guided their daughters to success". 
Dezee voorstelling van de moeder-dochterrelatie werpt een onvolledige blik op 
dezee specifieke verwantschapsverhouding De gesprekken die ik heb gehad met 
vrouwenn geven blijk van een sterke ambivalentie in de moeder-dochterverhouding. 
Terwijll  mannen over het algemeen vrij consistent zijn over de (positieve) relatie 
mett hun moeder, is er bij vrouwen tegenstrijdigheid te bespeuren. Het lijk t mij 
vann belang om specifieke aandacht te besteden aan de moeder-dochterrelatie 
omdatt deze verhouding een cruciale invloed uitoefent op de seksuele ervaringen 
enn belevingen van vrouwen. 

Nogg veel meer dan m de moeder-zoonrelatie, worden in de moeder-dochterrelatie 
bestaandee opvattingen over sekserollen en geschikte seksuele betrekkingen gerepro-
duceerd.. Van oudsher, reeds in de slavernij, speelden moeders een doorslaggevende 
roll  waar het de keuze van een geschikte partner voor hun dochters en zonen 
betroff  (Everaert 1999). De vader, ook als hij inwonend was, had in de partner-
keuzee vrijwel geen inbreng. In deze rol van de moeder is er nauwelijks tot geen 
veranderingg te bespeuren. Het is nog steeds de moeder die de meeste invloed 
uitoefentt op de partnerkeuze van haar kinderen. Ook als de dochter op volwassen 
leeftijdd een zelfstandig bestaan leidt, is de moeder sterk geneigd zich met het 
relationelee leven van de dochter te bemoeien. Zij stelt de criteria vast bij de keuze 
vann een partner, zij controleert de dochter en zij let op de naleving van regels. In 
hett algemeen zijn dochters, ook op volwassen leeftijd, geneigd om zich neer te 
leggenn bij de wensen van de moeder. 

Hett conflict tussen moeder en dochter manifesteert zich vooral in de seksuele 
socialisatie.. De controle op het seksuele gedrag van meisjes is groot Vooral in de 
lageree klasse worden meisjes vaak geconfronteerd met strenge eisen van de moeder, 
diee koste wat kost haar dochters wil behoeden voor het leven waar zij zelf aan 
vastt zit Veel moeders doen er ook alles aan om het relatieleven van hun dochters 
naarr hun hand te zetten. Affectie en genegenheid voor de partner worden vooral 
doorr moeders uit de lagere klasse vaak als ondergeschikt gezien aan materiële 
zekerheid.. Terwijl de moeder streng toeziet dat de dochter een 'geschikte*  partner 
kiest,, wordt het meisje nauwelijks voorbereid op het relatieleven met een man. 
Dee belangrijkste boodschap is; zorg ervoor dat je niet zwanger wordt en maak je 
schooll  af. De dominante en afstandelijke houding van de moeder maakt het de 
dochterr onmogelijk om over intieme seksuele ervaringen of over haar relatieleven 
tee praten. Typerend in deze socialisatiecontext is ook het negatieve manbeeld 
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waarmeee dochters opgroeien. Vanwege het problematische relatieleven dragen 
moederss en grootmoeders vaak negatieve manbeelden over waarin mannen wor-
denn getypeerd als kinderverwekkers en zowel seksueel als financieel onbetrouw-
baar.. Sommige vrouwen ervaren het negatieve manbeeld als een enorm obstakel 
inn hun pogingen om een gezonde en bevredigende relatie met mannen te ontwik-
kelen: : 

Ikk zeg, het leven dat mijn moeder in huis heeft gehad is een voorbeeld voor me 
geweest.. Ik wil wel hoor, ik geef me soms gewoon over hoor, als ik met iemand ben. 
Maar,, de kleinste fout die hij maakt, doet je direkt denken: deze man meent het niet met 
me.. Je denkt terug aan het leven van je moeder. Het leven van haar zou ik niet willen 
hebben.. En dat maakt me hard, gewoon keihard. Want als je dan op me afkomt dan ga 
ikk je gewoon zeggen; luister, daar is de deur, je kan weer weggaan. Ik probeer bepaalde 
dingenn te voorkomen, maar op een gegeven moment kan ik niet hoor, echt niet Ik zeg: 
ikk wil geen voetveeg voor geen enkele man zijn, omdat mijn moeder als het ware een 
voetveegg is geweest voor een man. Ik zeg, mijn kinderen zijn van mij, ze zijn van geen 
enkelee man. Daarin vind ik bevrediging, als ik mijn kinderen bij me heb, heb ik bevre-
diging.. Maar anders niet, echt niet Ja, het kan zijn dat 'na winti ep&y wan rol ook tu' (dat 
wintii  ook een rol speelt), het kan zijn. Maar..." I:"Het zou ook te maken kunnen 
hebbenn met je jeugd?" R:"Ja toch, omdat, ik heb veel gezien en heb veel meegemaakt 

Dee moeder -dochterrelatie laat twee globale patronen zien. Het eerste relatiepa-
troonn kenmerkt zich door een overwegend hechte relatie met de moeder. In het 
tweedee patroon is er sprake van afstandelijkheid en voortdurend conflict Deze 
tweee patronen zijn niet scherp van elkaar gescheiden, maar komen vaak simultaan 
inn personen voor. Scherpe ongelijkheid in de maatschappelijke genderstructuur 
enn de simultane werking van tegenstrijdige genderideologieën veroorzaken enorme 
conflictenn in seksuele relaties tussen mannen en vrouwen, die onvermijdelijk 
doorwerkenn op de relatie tussen moeders en dochters. Dit maakt dat de relatie 
mett de moeder gekenmerkt wordt door tegenstrijdige emoties: aan de ene kant 
respect,, liefde, en aan de andere kant haat, verwijt. Veel jonge vrouwen ervaren 
ookk een grote tegenstrijdigheid in de boodschappen die zij meekrijgen en het 
eigenn gedrag van de moeder. Vaak werd opgemerkt dat de moeder wel zelfstan-
digheidd en onafhankelijkheid als belangrijke waarden van vrouwelijkheid propa-
geert,, maar in de praktijk daar zelf geen of onvoldoende invulling aan geeft. 
Illustratieff  is de zienswijze van een jonge, hoog opgeleide vrouw, afkomstig uit 
eenn gezin uit de lagere klasse: 

Dee sterke kant van mijn moeder is dat ze ons heeft gestimuleerd om economisch 
onafhankelijkk te zijn, maar dat ze dat zelf niet in haar leven heeft toegepast, dat vind ik 
ookk hoor. Haar zusters, precies hetzelfde, die leunen erg op mannen, dus het is echt 
mett de mannen vrijen om het geld en zo, als je geen geld op tafel zet, mag je niet meer 
komenn slapen. Zo gaan ze op reis, zo kopen ze dure kleren, dus steeds zo zijn er heel., 
drie,, zeker drie zijn er heel duidelijk in. En zij zijn niet sterk, in die zin dat ze een eigen, 
onafhankelijkee positie hebben, die los kan bestaan van die man, dat hebben ze niet Ze 
gevenn zichzelf niet de ruimte om bijvoorbeeld meer te zijn, ik vind ook altijd dat je aan 
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jezelff  kan werken door  ve«l te lezen, als het goeie tijdschriften  zijn, of naar  goeie films 
tee gaan, dus echt culturele ontplooiing, hè, geestelijke ontplooiing, ik vind dat ze daar 
heell  weinig aan doen. 

I nn de opvoeding van meisjes, zijnn moeders geneigd om twee tegenstrijdige socia-
lisatiee boodschappen mee te geven, namelijk: *}e diploma is je eerste man', maar 
ookk 'Zoek een man die wat van je kan maken*. De paradox in de beleving van 
vrouwelijkhei dd is een van de belangrijkste uitkomsten van onderzoek naar 
vrouwenlevenss in het Caribische gebied Volgens Senior  (1991) moet deze paradox 
verklaardd worden met de soort strategie die vrouwen toepassen. Zij  zegt "Her 
stylee is frequently based not on confrontation but on cunning, guile and subversion 
too get what she wants from men to further  her  own ends - which in most cases 
iss tied up with her  children"  (190). 
Veell  dochters kunnen zich niet meer  verenigen met traditionele vrouwelijk e waar-
den,, houdingen en overlevingsstrategieën die door  hun moeders worden opge-
drongen.. Jonge opgeleide vrouwen zijn veel minder  bereid om onverantwoor-
delijkk  gedrag van mannen te accepteren. Ze willen gedeelde verantwoordelijkheid 
bijj  de opvoeding van kinderen en een versterking van de man-vrouwband op 
basiss van gelijkwaardigheid. 

3.6.22 Moeder-zoonrelatie 

Dee meeste vrouwelijk e respondenten met zonen zijn van mening dat de relatie 
mett  zonen anders is dan de relatie met dochters. Het is al op jonge leeftijd dat 
vrouwenn de relatie met de zoon als heel intiem ervaren. Zo brengen meerdere 
vrouwenn naar  voren dat 'jongens anders' zijn. Het anderszijn zou zich op jonge 
leeftijdd vooral manifesteren in de grotere aanhankelijkheid Jongens houden, meer 
dann meisjes, van knuffelen, wat voor  moeders reden is om hun zonen meer  te 
'pamperen>. . 

Overr  de moeder  -zoonrelatie schrijf t Barrow (1996): 

Withi nn the Caribbean family, a man's most intensive and enduring relationship of 
closee emotional and material interdependency is the one he has with his mother, first  he 
onn her, then she on him. The relationship survives and he lives at *home' until her 
dead),, often a devastating period in the life of tile son. The mother-son bond constitutes 
thee pivot (spil) of Caribbean family structure around which the other  family 
relationshipss revolve (172). 

Dee meeste mannen, door  alle klassen heen, bevestigen de grote invloed die 
moederss hebben op hun leven, ook als ze uit huis zijn. 

Hierr  twee mannen aan het woord 

Mij nn moeder  is heel loyaal aan haar  kinderen, vooral aan haar  zonen. In Suriname is de 
zoonn een soort prins. Een moeder  verpest haar  zoon. Mij n moeder  heeft, behalve haar 
gezin,, als leerkracht een volledige dagtaak. Ik kom om 1 uur  in de ochtend thuis. Dan 
iss me moeder  in staat om eten voor  me te bereiden omdat ik geen restjes lust Dan krij g 
ikk  het eten opgediend. Vrouwen klagen over  de mannen die ze hebben, maar  die 
mannenn zijn zo omdat ex een fase daarvoor  zo met ze is omgegaan. 
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Surinaamsee vrouwen zijn de meest lieve vrouwen. Hoe lang je ook blijf t als zoon, ze 
zorgenn voor je, ze wassen je kleren en zo. Dat moet veranderen. Maar weet je hoe dit 
komt?? Omdat moeders niet op de maatschappij kunnen rekenen. Daarom vallen ze 
terugg op hun zonen. Hoe langer ze hun kinderen opvoeden, hoe beter 't voor ze is. 
Daaromm zie je dat de meeste echtscheidingen door moeders geforceerd worden. En als 
err wat gebeurt kan die zoon altijd terug naar huis komen. Dus dat is het systeem. Dus 
moederss forceren dat die mannen thuisblijven. 

Voorall  mannen, die in één-oudergezinnen zijn opgevoed, ontwikkelen van jongs 
aff  een hele hechte en emotionele band met hun moeder. Om deze samenhang 
tussenn het één-oudergezin en de hechte moeder-zoonband te illustreren wordt 
dee typische case besproken van Roy, een 47-jarige man die is opgevoed door zijn 
moeder.. Het gezin waar hij uit afkomstig is, bestond uit 11 kinderen, waarvan hij 
dee oudste was. Hij vertelt: 

Ikk ben opgegroeid in een sociaal zwakkere buurt De meeste moeders waren vrouwen 
diee met verschillende mannen kinderen hebben verwekt Zo een persoon is mijn moeder. 
Zee is 67, ze woont in Nederland en ze heeft met mijn vader twee kinderen verwekt. 
Daarnaa weer met een andere man een paar kinderen. Dus, we zijn met ons elven, maar 
diee kinderen heeft ze met vier verschillende mannen verwekt Er was niet echt een man 
inn huis, wel een oom die af en toe kwam. Hij kwam als hij zijn behoefte had. En als 
mijnn moeder zwanger was, zag je hem na een tijdje niet meer. Dus de meeste kinderen 
hebbenn hun geld gehad via de voogdijraad." I:"Wat voor soort mens is je moeder?" 
R:"Nou,, ze is erg egoïstisch, ze vindt geen enkele vrouw goed voor haar kinderen, voor 
haarr zonen. Ze wil die vrouwen vaak de les voorlezen. Ze wil haar jongens echt niet 
kwij tt Wij hebben vroeg geleerd zelfstandig te zijn, te koken, te planten. Voordat we 
naarr school gingen, moesten wij groenten afzetten in de omgeving en het geld muis 
brengen.. Mijn moeder leefde van strijken en koken voor mensen. Toen ik 10 jaar was, 
iss mijn moeder een jaar ziek geweest Ik moest haar baden, echt baden. En vroeger ging 
hethet met een nachtspiegel. Daarin moest je water doen en dan haar vagina wassen. Dat 
moestt ik zelf doen. En broertjes van mij zijn in aanwezigheid van mij geboren. Dus, 
alss mijn moeder die weeën had, dan moest ik de dokter halen, en mijn moeder gaf me 
instructiess van; begin dit en dat te doen. 

Royy is vanaf jongs af, noodzakelijkerwijs, heel nauw betrokken geweest bij het 
persoonlijke,, intieme, en emotionele leven van zijn moeder. Tegen deze achtergrond 
iss het niet verwonderlijk dat er een hechte band ontstaat tussen moeder en zoon. 
Voorall  mannen, die de oudste waren in huis, vormden vaak de belangrijkste 
emotionelee steun voor de moeder. Vaak wordt de indruk gewekt dat in matrifocale 
verwantschapssystemenn vrouwen vooral terugvallen op vrouwennetwerken. 

Veell  minder aandacht is et geweest voor de rol van zonen. De praktijk van 
wederzijdsee afhankelijkheid creëert een sterke band, die ook als de zoon de 
volwassenn leeftijd heeft bereikt, blijf t voortduren. Roy geeft ook nadrukkelijk aan 
datt de relatie die hij heeft met zijn moeder belangrijker is dan de relatie met zijn 
vrouw. . 
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I::  Je hebt je kinderen, je vrouw, je moeder. Hoe zou je de rangschikking maken naar 
belangrijkheid?""  R:"Mij n moeder  in de eerste plaats. Daarna mijn kinderen en dan die 
vrouw.. Ik kan motiveren. Hoe gebrekkig dan ook, mijn moeder  heeft me opgebracht. 
Ikk  heb gezien hoe ze me heeft opgebracht. Ze is tot de lagere school gegaan, maar  met 
haarr  gebrekkig e kmn is , en gehTrkVig* * fina«nj»1< » tn id rkW i W f r » nn « npgehrarh t gn 7c 

heeftt  ons geleerd zelfstandig te zijn. 

Royy woont tien jaar  samen. Zij n vrouw werkt, ze hebben samen drie kinderen. 

I::  Wie was een geschikte partner  voor  haar  zonen?"  R:"Di e vrouw moet toegeven aan 
haarr  verlangens. Laat me het uitleggen. Als mijn moeder  in Suriname is, is ze om 5 uur 
'ss morgens al thuis bij  mij . Dan komtt  ze, dan slaat ze op de shutters, en zegt ze: 'Ray, 
yuyu e mbi no. Opo meki kofig mi!  (Roy, je slaapt no, sta op en maak koffie voor  me). Ga ik 
baden,, maak ik alles, koffie, brood, met alles erop en eraan. Haar  doek voor  haar  zetten, 
tomaat,, alles. Dan gaat ze zitten en dan pas gaat ze vragen; Ta fit  tante hoes? /hoe is het 
mett  'tante Loes'?). Zo noemt ze mijn vrouw. En als tante Loes beneden komt, dan 
zegtt  mijn moeder  tegen haar; "Mi  nanga Ray ogve. Roy e kan nangt mi na mi oso. 'tRoy en 
ikk  gaan weg. Hij  komt met me mee naar  mijn huis) Dus, dan gaan we naar  het ouderlijk 
huis,, met haar. Die vrouw mag dan niets zeggen. Als we op school zitten, belt ze op; 
"Tide"Tide  unu na mum bon, (Vandaag moeten julli e niet koken,), komen julli e bij  mij  thuis 
eten.""  Wat je dan ook hebt, je moet er  zijn. 

Waarr  de band met mannelijke partners zwak is, of mannelijke partners geheel 
afwezigg zijn, is de vrouw geneigd om de band met haar  zonen te versterken. Om 
zijnn loyaliteit te behouden, is de moeder  vaak bereid tot onvoorwaardelijke steun. 
Zonenn worden in hun rol als potentiële kostwinner, gezien als een belangrijke 
bronn voor  oudedagsverzekering. Tegelijk is bij  moeders de neiging groot om, 
ookk als de zoon volwassen is, de zorg voor  hem te continueren. Zonen worden 
doorgaanss opgevoed volgens het traditionele patroon. De jongen wordt weliswaar 
betrokkenn bij  taken in het huishouden, maar  leert niet dat hij  er  ook primair e 
verantwoordelijkheidd voor  draagt Moeders zijn ook geneigd om meerpartner-
schapp bij  zonen door  de vingers te zien. De hechte moeder-zoonband is niet los 
tee zien van de bestaande relatiestructuur , en ook niet van opvattingen over  sekse-
rollen.. De meeste moeders houden sterk vast aan de traditionele seksearbeids-
deling,, waarbij  zij  zich vooral geroepen voelen om toe te zien of hun schoon-
dochterr  zich conform het traditionele patroon gedraagt De paradox hier  is dat 
moederss hetzelfde gedrag dat zij  bij  hun partner  als problematisch hebben ervaren, 
inn hun zonen stimuleren. Toch zou ik de moeder-schoondochterrelatie niet willen 
bestempelenn als antagonistisch. Er  zijn genoeg gevallen in de praktij k waar  moeders 
hunn zonen ter  verantwoording roepen, met name wanneer  het gaat om verwaar-
lozingg van het gezin en openlijke seksuele ontrouw. 

3.77 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is getracht inzicht te verkrijgen in de ideologische principes die 
tenn grondslag liggen aan de wijze waarop het verwantschapssysteem de biologische 
enn sociale reproductie organiseert Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen 
wee stellen dat er  een aantal centrale principes zijn die voortplantin g en opvoeding 
vann kinderen beïnvloedt, namelijk: 
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maagdelijkheidd is geen voorwaarde voor het huwelijk: Maagdelijkheid is geen 
criteriumm op basis waarvan vrouwen wel of niet geschikt bevonden worden 
alss partner. Desondanks geniet vrouwelijke maagdelijkheid hoge waarde. Veel 
vrouwenn beschouwen hun maagdelijkheid niet alleen als een symbool van 
vrouwelijkee trots, maar ook als een instrument in de onderhandeling met 
mannen. . 
hett principe van vruchtbaarheid: mannen en vrouwen ondenen hun gender-
identiteitt in belangrijke mate aan de capaciteit om kinderen voort te brengen. 
Nadrukkelijkk komt naar voren dat het hier gaat om het bewijzen van vrucht-
baarheidd an sich. Los van elke relatievorm wordt van mannen en vrouwen 
verwachtt dat ze kinderen voortbrengen. Dat betekent dat voortplanting niet 
perr definitie gekoppeld is aan het huwelijk. 
hett principe van sociaal ouderschap: de zorg en opvang van kinderen is een 
collectievee verantwoordelijkheid van de familie. Dit principe verklaart ook 
hett wijd verbreid zijn van het verschijnsel waarbij kinderen tijdelijk door anderen 
dann de biologische ouder worden opgevoed. In deze context past ook de 
normm van het sociaal vaderschap, waarbij mannen de zorg van niet biologische 
kinderenn op zich nemen. 

 het principe van de hechte moeder-kindband: de moeder speelt een centrale 
roll  in het leven van zowel dochters als zonen. Zij bepaalt in belangrijke mate 
hunn partnerkeuze, en de soort relatie die zij met hun partner opbouwen. Ook 
alss het kind de volwassen leertijd heeft bereikt blijf t de moeder invloed 
uitoefenenn op zijn/haar leven. 
hett principe dat de verwantschapsband belangrijker is dan de partnerband. 
hett huwelijk is niet de enige geaccepteerde relatievorm. Naast het huwelijk 
zijnn er ook andere mogelijkheden om partnerrelaties vorm te geven. 

Dezee centrale principes van verwantschap op het gebied van de sociale reproductie 
bepalenn ook de aard van de seksuele betrekkingen. Het boven water halen van 
dezee principes maakt de gevarieerde structuur van seksuele betrekkingen ook 
begrijpelijk.. Ten eerste komt duidelijk de primaire plaats van vruchtbaarheid naar 
voren.. Vrouwen en mannen worden niet beoordeeld op de relationele context 
waarbinnenn de vruchtbaarheid manifest wordt maar op de vruchtbaarheid op 
zich.. Een vrouw die kinderen baart, krijgt sociale status, en dan maakt het niet uit 
off  ze de kinderen heeft verwekt in een huwelijk, concubinaat of bezoeksrelatie. 
Onvruchtbaarheidd is gestigmatiseerd, maar niet het krijgen van onwettige kinderen. 
Hett probleem van de afwezige vaders wordt deels opgevangen door verwant-
schapsnetwerkenn van vrouwen, maar ook door de norm van het sociaal 
vaderschap,, waarbij individuele mannen de zorg van andermans kinderen op 
zichh nemen. 

Wee zien dat deze waarden aan mannen en vrouwen meerdere mogelijkheden 
biedenn om duurzame betrekkingen vorm te geven. Tegelijk lijk t het alsof deze 
collectievee waarden steeds meer conflicteren met een veranderende sociale structuur 
diee nieuwe eisen stelt De oude strategieën en waarden zijn niet afdoende om 
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economischh en emotioneel te overleven. Et zijn geen eenduidige moeder-en 
vaderbeelden.. Daarentegen worden mensen voortdurend geconfronteerd met 
tegenstrijdigee man - en vrouwbeelden. Zo bestaat enerzijds het stereotiepe 
mann (vader) beeld van onverantwoordelijkheid, marginaal, kinderverwekker en 
anderzijdss het beeld van de man(vader) als gevoelig, behulpzaam, verantwoor-
delijk,, opofferend en lief. Ook hét vrouw(moeder)beeld kenmerkt zich door 
scherpee contrasten waarbij de moeder, de vrouw simultaan wordt beschreven 
alss dominant, onredelijk, egoïstisch en rancuneus, maar ook als liefdevol, sterk, 
opofferend,, onafhankelijk. Deze tegenstrijdige beelden hangen nauw samen met 
dee complexe praktijk die verschillende ideologieën creëert De stereotiepe (ko-
loniale)) beeldvorming over zwarte mannen en vrouwen, geconstrueerd in een 
contextt van een ongelijke klasse, ras en genderstructuur bestaat simultaan met de-
finitiesfinities van mannelijkheid en vrouwelijkheid die zijn geconstrueerd door 'echte' 
mannenn en vrouwen, niet alleen in hun dagelijkse economische strijd om te overleven 
maarr ook in hun persoonlijke strijd in het omgaan met tegenstrijdige emoties. 
Dezee beelden sluiten elkaar niet uit, maar bestaan simultaan in mensen. Het zijn 
geïnternaliseerdee beelden en waarden die afhankelijk van de sociale context en 
relaties,, wel of niet gebruikt worden als referentiekader. Daarom kunnen vraag-
stukkenn als alleenstaand moederschap of marginaal vaderschap niet bestudeerd 
wordenn als op zichzelf staande vraagstukken, maar moeten ze bekeken worden 
tegenn de achtergrond van specifieke contexten die niet alleen divers maar ook 
variabell  zijn. 
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AA BETEKENI S VAN SEKS, MONOGAMI E EN UEFDE 

Socialee en culturele betekenissen van mannelijke en vrouwelijke seksualiteit komen 
niett alleen tot uiting in het aspect van voortplanting en opvoeding van kinderen, 
maarr ook in de beleving van seks als lichamelijke activiteit en bevrediging van het 
seksuelee verlangen. In deze context staat het vraagstuk van seksualiteit min of 
meerr los van de voortplanting of biologische reproductie. Hier is de aandacht 
primairr gericht op hoe mannen en vrouwen hun eigen en eikaars seksualiteit perci-
piërenn en ervaren, in termen van lust, verlangen, liefde en hoe deze betekenissen 
ingebedd zijn in een wijdere sociale, historische en culturele context. 

4.11 Noties over  seks 

Inn het dagelijks taalgebruik heeft seks de betekenis van coïtus. Een veel gebruikte 
termm voor seksuele gemeenschap is 'omgang.' De associatie van seks met penetratie 
iss sterk. Een alom gehoorde opvatting is dat seks een natuurlijk en vanzelfsprekend 
onderdeell  van het leven is. Net zoals eten en drinken, speelt seks een belangrijke 
roll  in het functioneren van het lichaam. Seks wordt door verscheidene respon-
denten,, zowel jong als oud, aangeduid als een 'natuurlijk gevoel.' In het onder-
staandee fragment geeft een 65- jarige oud-ambtenaar uit de lagere klasse een 
toelichting: : 

Sekss is iets dat al bij de geboorte aanwezig is. Je God heeft je geschapen met bepaalde 
gevoelens.. Op een bepaalde leeftijd komt het naar buiten. Het is een drift in je, het is iets 
datt bevredigd moet worden. Ik neem dus aan dat het een hoofdzaak is. Naarmate je 
ouderr wordt, wordt het steeds minder en minder. Het is iets waar de mens zelf mee 
stopt.. Jij kan 't niet zo abrupt stoppen, want al stop je uit boosheid, en zeg je van; ik ga 
niett met die man, die drift blijf t in je, want je bevredigt jezelf toch ook op een of andere 
manier.. Dus het is een hoofdschotel in het menselijk leven. Daarom heeft God de 
menss zo geschapen, seks is niet iets waarvan je kan zeggen; ze is ziek, ik haal die ene 
longg weg, dan kan ze op die andere long leven. Nee, seks is iets, je kan niets weglaten. 
Hett is net als eten en drinken een must. 

Inn haar beleving van christelijke moraal is seks geen zonde. Zij zegt: 'God heeft 
dee mens geschapen met bepaalde gevoelens.' Deze gevoelens kunnen vertaald 
wordenn als 'drift', maar ook in ruimere zin als 'emoties.' De term drift is in het 
dagelijkss taalgebruik niet gangbaar, zeker niet onder laag opgeleiden. Hier is *bloed' 
eenn metafoor voor 'drift.' Een laag opgeleide jongeman, 28 jaar, geeft de volgende 
uitlegg over seks: 

Seks?? Dat is van nature. Je hebt bloed in je lichaam, je hebt bepaalde stoffen die 
overtolligg worden in je lichaam. Zodra je een vrouw ziet, krijg je een spanning in je 
lichaam,, die gelijk op je hersenen gaat werken, en dan gaat het verder. 
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Eenn andere laag opgeleide man, 26 jaar, gouddelver  in het binnenland: 

I::  Waarom hebben mensen seks?"  R:"Kij k no, we hebben bloed, we hebben bloed in 
onss lichaam. Als je geen sekspartner  kan vinden, heb je je handen. Gewoon 'sla je het 
eruit.''  Het sperma moet eruit. 

Seksuelee opwinding wordt geassocieerd met 'heet' bloed,- 'a brudufaja, 'Deze jonge 
muzikantt  van een kasekogroep vertelt hoe tijdens het dansen zowel mannen als 
vrouwenn verhit raken. 

Duss het is tijdens het dansen dat sommige mensen seksueel opgewonden raken. 'Dati 
nana te den 'bntdufaya' (Dat is wanneer  hun bloed heet wordt).* '  I:"Vrouwe n alleen of ook 
mannen?? R:"Nee. Net zoals hoe die man zich voelt, voelt (He vrouw zich ook. Wanneer 
zee het niet meer  kan uithouden, dan gaat ze je wijzen van; vandaag ga ik met je naar  bed 
hoort t 

Termenn als fayabtvdu'(heet bloed) en thw,feé&) duiden op seksuele opgewonden-
heidd Seks wordt gezien als een drift , een gevoel dat in je bloed zit en een uitlaatklep 
moett  vinden. Uitdrukkinge n als: 'lusu en trove' (het eruit gooien̂  of 'a kon tumsi 
füru'füru'  (het wordt teveelj, 'stoffen die overtollig worden', of 'a sperma musu komoto' 
(hett  sperma moet eruitj  geven aan dat seks een natuurlijk e manier  is om zich te 
ontdoenn van zowel lichamelijke als emotionele spanningen. Een 32- jarige vrouw 
uitt  de lagere klasse, percipieert de werking van het lichaam als volgt 

Volgenss mij  zijn er  spieren en weefsels in het lichaam die iets produceren, dat eruit 
moet,, net als menstruatie. Het moet eruit Dus als het ophoopt is het funest. Het werkt 
doorr  tot in je hersenen. Dit ding heeft mensen tot in LPI  (Lands Psychiatrische 
Inrichting )) laten belanden. Dus seks is iets dat echt eruit moetje lichaam vraagt ernaar, 
nett  zoals je honger  krijgt , dorst, precies zo is het met seks. Het is iets dat er  is, het moet 
eruitt  Maar  op een normale manier. 

Hett  is vooral onder  lagereklasserespondenten dat het idee van seks als natuurlijk e 
manierr  om het lichaam te reinigen, sterk leeft Mac Cormack en Draper  (1987) 
meldenn voor  Jamaica dezelfde bevindingen. Een veel gehoorde opvatting onder 
respondentenn was voorts dat langdurige onthouding van geslachtsgemeenschap 
eenn negatieve invloed heeft op de 'gemoedstoestand/ Een 31-jarige vrouw uit de 
lageree klasse, moeder  van twee kinderen, met een seksueel actieve levensstijl legt 
hett  als volgt uit 

Ikk  bedoel, ik kan gewoon 2,3 maanden blijven zonder  een man. Maar  ja, na die tij d voel 
ji jj  zelf van; Yu abijujp km en trowe! (lacht) (fe moet 'het'  naar  buiten laten komen) Je 
'natuur ''  begint te protesteren als je te lang zonder  seks blijft "  I:"J e voelt het als je lang 
geenn seks hebt gehad?"  R: "Ija  man! (Jawel!) Het geeft je buikpijn , het geeft je misschien 
hoofdpijn,, spanning toch, maar  dan wanneer  je seks hebt gehad, dan ben je weer 
normaal l 

Dee behoefte aan seks wordt niet gepercipieerd als genderspeciftek. Alom bestaat 
dee opvatting dat zowel man als vrouw seks nodig hebben voor  een gezond 
fysiekk en psychisch functioneren. Opmerkelij k is dat deze opvatting ook sterk 
leeftt  in de conventionele medische praktijk . 
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Vakerr verwezen respondenten naar hun huisarts die gezondheidsklachten toe-
schreeff  aan gebrek aan seks. Zo vertelden twee vrouwen dat ze in een periode 
vann langdurige seksuele onthouding een dokter consulteerden over lichamelijke 
klachtenn als hoofdpijn en buikpijn. Van de huisarts kregen ze het advies om seks 
tee hebben, omdat hun klachten te maken zouden hebben met het gemis aan 
geslachtsgemeenschap.. Een moeder van vier kinderen, 37 jaar: 

Err zijn lange perioden geweest dat ik geen man had. Soms drie jaren, soms twee jaren. 
Ikk vond het gewoon. Maar soms heb je een moment, dat je het sterk voelt, dat je seks 
wil tt Dan ging ik naar mijn huisdokter om te vragen wat ik moest doen. Hij had me 
tablettenn gegeven. Dus zodra ik het voelde, dan dronk ik die tabletten, dan kwam 'hef 
gewoonn eruit. Ik zette maandverband, want Tiet*  komt eruit als ik die tabletten drink. 
Hijj  had me ook gezegd dat het kwam, omdat ik lang geen seks had gehad. 

Dee notie van geslachtsgemeenschap als belangrijke lichaamsfunctie is ook weer-
spiegeldd in de houding tegenover seks tijdens de zwangerschap. Veel vrouwen 
haddenn tot ver in de zwangerschap nog seks met de partner. Deze praktijk, die 
gerelateerdd is aan het geloof dat regelmatige seksuele activiteit tijdens de zwanger-
schapp een vlotte bevalling bevordert, werd al vermeld in een van de eerste studies 
overr de Afro-Caribische familie van Edith Clarke (1957). Sommige vrouwen 
haddenn tot de zevende, soms achtste maand in de zwangerschap nog geslachtsge-
meenschap,, terwijl drie vrouwen vertelden dat ze kort voor de bevalling dringend 
behoeftee hadden aan omgang. Alleenstaande vrouw, 35 jaar, 4 kinderen: 

Ikk had eens een probleem. Ik schaam me niet ervoor om erover te praten. Ik moest die 
mann eerst zien voordat ik kon bevallen. Ik moest eerst omgang met hem krijgen. Toen 
wee klaar waren, had ik gelijk buikpijn en gingen we gelijk naar het ziekenhuis. Niet bij 
allee zwangerschappen hoor. Bij ééntje maar had ik het. 

TeveelTeveel seks is ongezond 

Veell  meer dan vrouwen relateren mannen seks aan gezondheid. Mannelijke respon-
dentenn benadrukten vaak de noodzaak van een 'evenwichtig ' seksueel leven. In 
dee praktijk komt deze visie neer op het voeren van een 'seksbeleid' gekenmerkt 
doorr het in tijd spreiden van seksuele activiteiten. De meeste mannen geloven dat 
teveell  seks slecht is voor het lichaam. Soortgelijke opvattingen zijn ook geconsta-
teerdd in andere studies in het Caribisch gebied (Whitehead 1986), in India (Caplan 
1987)) en Afrik a (Schoeph 1994). Caplan (1987) bijvoorbeeld, meldt dat ook in 
Indiaa dit geloof wijdverspreid was. Zij zegt hierover: "One of the most striking 
parallelss between Hindu India and Victorian England was the belief that production 
off  semen is highly weakening to males." Verder merkt ze op: "(...) even as late as 
thee 1920's, conservation of semen was thought to result in health and strength" 
(286).. De koppeling tussen overmatige mannelijke seksuele activiteit en verlies 
vann vitale energie, komt ook terug in de beeldvorming die tot de jaren '50 de 
voorstellingg van mannelijke seksualiteit in China beïnvloedde. Een wijd verspreide 
opvattingg was dat, zo zegt Evans (1995): "Sexual excess depleted a man's Tife-
energy'' early on in lif e and destroyed his capacity to engage in ^prolonged labour" 
(230). . 
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Inn het historisch hoofdstuk is naat voren gekomen dat ook in Suriname, omstreeks 
hett midden van de 19*  eeuw, medici geringe voortplanting onder slaven toe-
schrevenn aan lichamelijke zwakte als gevolg van hoge seksuele activiteit Deze 
beeldvormingg is tot op heden nog sterk aanwezig in het denken over mannelijke 
seksualiteitt Door alle klassen heen is het geloof sterk dat hoge seksuele activiteit 
opp den duur leidt tot zichtbare fysieke achteruitgang Een goed opgeleide jongeman: 

Naa seksen voel ik me vaak zwak. Ik heb genoten, echt waar, ik geniet, maar daarna voel 
ikk me zwak. Ik word mager ervan. Conditioned ga ik een beetje achteruit' I:"Dus, je 
moett seks toch een beetje plannen?" R:"Ja, toch wel, want je gaat achteruit 

Volgenss de onderstaande laag opgeleide man, 32 jaar, is overmatige seksuele acti-
viteitt merkbaar aan het uiterlijk van een persoon. Vrouwen en mannen die teveel 
sekss zouden hebben worden Vaal', Vazig.' Daarnaast raakt ook je sociaal leven 
ontwrichtt In het onderstaande fragment zegt een van de respondenten dan ook: 
'sekss moet je niet als een werk nemen.' 

Bijj  mannen zie je het aan hun uiterlijk Vooral als het een man is die constant op straat 
is.. Dus je komt thuis, even eten, weer weg Die man wordt mager. Hij geeft veel geld uit 
OokOok bij een vrouw kan je het zien. Men gaat zeggen: "zie je haar, vroeger was ze sterk, 
kijkk baar nu. Alleen maar door de omgang die ze hier en daar met mannen heeft." 
I:"Duss seks is goed, maar niet teveel?" R:"Niet teveel Want zoals ik hier zit, ik heb mijn 
dagenn dat ik seks. Ik doe het niet elke dag, 'anoaladeyyumusujutekiasaniltkiwanwroko. 
Qee moet'hef niet elke dag als een werk' nemen). Twee keren in een week, drie keren in 
eenn week. Ja. Dan is het goed. Niet de hek week, elke dag,! no (nee!). 

Zowell  onder mannen als vrouwen bestaat de opvatting dat bij mannen een 
levensstijll  van overmatige seks op oudere leeftijd leidt tot impotentie (verg. Evans 
1995,, Whitehead 1986). Het frequente gebruik van potentie verhogende middelen 
zouu hiervoor het bewijs zijn. 

Jee hebt sommige mannen die per avond twee a drie keren willen seksen. Dat is ook niet 
goed,, want wanneer je op een bepaalde leeftijd komt, ga je ook niet meer kunnen 
'spierm'spierm '(een erectie krijgen). Als je 40,45 bent, kan je niet meer spierea Daarom gebruiken 
veell  van die mannen %jkrachf (bovennatuurlijke kracht) omdat het op natuurlijke 
manierr niet meer kan. 

Teveell  seks zorgt voor achteruitgang, niet alleen in lichamelijke, maar ook in finan-
ciëlee zin. Een man die veel seks heeft met verschillende partners, moet ook veel 
geldd uitgeven. Daarom dienen economische en seksuele activiteiten in balans te 
zijn.. Onevenwichtigheid in deze balans leidt tot problemen en conflict 

4.22 Seksuele praktijke n 
Hoewell  seks, net als alle andere menselijke culturele activiteit, gegrond is in het 
lichaam,, is de Uchaamsstructuur niet direct bepalend voor de betekenis van 
seksualiteitt Zonder het lichaam te ontkennen, gaan we ervan uit dat fysieke seks-
praktijkenn worden begrepen in overeenstemming met sociale en persoonlijke 
betekenissenn die cultureel en historisch variëren. 
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Inn de voorgaande paragrafen is naar voren gekomen dat seks primair wordt ge-
definieerdd als penetratieve seks, als geslachtsgemeenschap. Hoe wordt gedacht 
overr alternatieve seksuele handelingen? 

Masturbatie Masturbatie 
Masturbatiee is onder de geïnterviewde mannen een normaal en veel voorkomend 
verschijnsel.. De meeste mannelijke respondenten, ongeacht leeftijd, hadden hun 
eerstee niasturbatie-ervaring op jonge leeftijd, meestal tussen het negende en elfde 
levensjaar,, tijdens hun lagere- schoolperiode. Hosselaar, laag opgeleid, 25 jaar: 

I:: Masturbeer je?" R:"Ja, natuurlijk Iedereen die zegt dat hij het niet doet, liegt. Dat 
bestaatt niet. Iedereen doet het." I:"Hoe oud was je toen je voor het eerst begon?" R: 
Zo,, dat weet ik niet meer precies. Het is lang geleden. Ik was wel heel erg jong, misschien 
toenn ik negen of tien jaar was. 

Eenn 28-jarige student, van lagereklassenafkomst vertelt dat hij, op jonge leeftijd, 
weleenss in groepsverband heeft gemasturbeerd. Een nadrukkelijk verbod op 
masturbatiee heeft geen van de mannen ervaren. 

I:: Masturbatie?" R:"Wat is masturbatie." h'Ttju e bariyu sreftf R:"Oh, kloppen be-
doeltt u. Ik heb het wel gedaan. Je weet, wanneer je jong bent. Ik was jong, vrienden 
onderling,, zeiden we; wie het snelst kan klaarkomen tijdens het kloppen. En gewoon, 
wee waren in een huis, hebben we het gewoon gedaan. En nadien, deed ik het gewoon, 
maarr nu niet meer." I:"Hebben ouderen je het ooit verboden om te doen?" R:"Nee. 

Mannenn masturberen ook op volwassen leeftijd. Niet als vervanging van seksuele 
gemeenschap,, maar meer als tijdelijke oplossing in geval er geen partner beschik-
baarr is of als de partner weigert seks te hebben. Al bij al kunnen we stellen dat er 
bijj  mannen geen taboe rust op masturbatie, en dat deze manier van seksuele be-
vredigingg ook door mannen met een vaste partner werd gerapporteerd Hiermee 
verschillenn de resultaten uit dit onderzoek van die van Chevannes (1993). Op 
basiss van onderzoek verricht naar seksueel gedrag van mannen in Jamaica wordt 
geconcludeerdd dat masturbatie en anale seks bij mannen nauwelijks voorkomen, 
watt samenhangt met de opvatting dat*masturbation and homosexual relations 
andd intercourse are against nature' (9). 
Dee houding ten opzichte van masturbatie verschilt naar sekse. Terwijl masturbatie 
voorr vrijwel alle mannen vanzelfsprekend is, hebben veel vrouwen nooit gemastur-
beerdd terwijl enkelen zelfs geheel onbekend zijn met deze manier van seksuele 
bevrediging.. De meeste vrouwen hebben er wel over gehoord, maar hebben het 
nooitt geprobeerd, omdat ze er geen reden voor zien, het idee van masturbatie ze 
afstoot,, of omdat ze geen plezier beleven aan zelfbevrediging. Een enkele respon-
dentt noemde masturbatie een zondige praktijk. Deze vrouw, 34 jaar, heeft op 
lateree leeftijd leren masturberen. Zij zegt 'zelfbevrediging doet me niets.* 
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I:: Masturbatie, heb je dat gedaan als jong meisje?" R:"Nee, nee. Ik heb et nooit aan 
gedachtt Ik kende het niet, ik wist niet wat dat was. Ik heb et nooit bij stil gestaan." 
I:"Wanneett wist je dat dat ook kon?" R:"Toen ik mijn partner leerde kennen op mijn 
28stee jaar. Maat zelfbevrediging doet me niets. Voor mij hoeft het niet 

Hett blijkt dat vooral jonge, opgeleide vrouwen de meeste ervaring hebben met 
masturbatie.. Kennis over zdfbevrediging hadden ze uit boeken, of van vrien-
dinnen.. Voor een drietal vrouwen was masturberen een spontane ontdekking: 
Eenn 38-jarige alleenstaande moeder, stafambtenaar vertelt: 

Ikk heb dat ontdekt, dus dat masturberen, heb ik ontdekt een keer onder de douche, met 
eenn handdoek. I:"Ja?" R:"Ja, door 't wassen toch, dus door die douche, en ik wist niet 
datdat *t masturberen was hoor, pas later wist ik dat Maar dat deed ik toen vaak ja, weet je 
zoo onder de douche met die straaL Ik ontdekte % vond het fijn en deed het vaker. 

Evenalss mannen hebben ook vrouwen geen nadrukkelijk ouderlijk verbod op 
masturbatiee ervaren. Maar er werd ook niet over gesproken. Aangezien noch in 
hett gezin noch op school masturbatie in de seksuele voorlichting ter sprake kwam, 
hebbenn de meeste vrouwen deze seksuele mogelijkheid spontaan, via boeken of 
doorr gesprekken met vriendinnen ontdekt. Een jonge vrouw, 26 jaar, van 
lagereklassenafkomstt en student aan een hogere beroepsopleiding, hoorde wel 
vann haar moeder dat masturbatie bestond maar verdere uitleg over *hoe en wat* 
bleeff  uit. Uit haar verhaal kunnen we destileren dat masturbatie bier werd 
geïntroduceerd,, als alternatief voor seks met jongens: 

Duss m'n moeder had met me erover gesproken. Een zwageres van mijn tante die in de 
verplegingg zit, die had gezegd dat haar dochter bepaalde dingen moest leren alleen om 
haarr niet teveel aan jongens te laten denken. Ik weet niet, iets in die zin. Mijn moeder 
hadd me wel uitgelegd dat mannen en vrouwen aan zelfbevrediging doen, masturbatie, 
maarr ze heeft me nooit uitgelegd hoe je het doet en zo. Dat heb ik pas later zelf in 
boekenn gelezen, in dat boek van Stichting Lobi. Ik begon het dus wel later te doen. Na 
mijnn eerste vriend deed ik het weL 

Inn de volgende fragmenten geven twee jonge, opgeleide en seksueel ervaren 
vrouwenn hun ervaringen met masturbatie weer. Masturbatie is voor hen de belang-
rijkstee manier van seksuele bevrediging. Erna, 28 jaar, universitair student gebruikt 
masturbatiee als compensatie voor het ontbreken van een hoogtepunt in het seksueel 
contactt met mannen: 

Maarr ik masturbeerde veel, al heel jong begon ik ermee, en daardoor kwam ik wel klaar. 
Dus,, ik miste het niet als ik niet klaarkwam bij m'n vriend. Het voorspel moest 
bevredigendd zijn, anders vond ik het wel erg. 
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Eenn andere jonge, hoogopgeleide vrouw 32 jaar, neemt masturbatie op in het 
voorspel,, waardoor ze, ondanks het ontbreken van een vaginaal orgasme, op al-
ternatievee manier een hoogtepunt bereikt. 

Meestall  heb ik niet zoveel aan penetratie, neen, ik heb toch meer aan het voorspel Maar 
ikk zorgde daar voor dat in dat voorspel meestal masturbatie of zo werd opgenomen, 
zodatt ik toch een orgasme kreeg, 

Inn het algemeen staan hoger opgeleide vrouwen positiever tegenover masturbatie 
enn kunnen er ook openlijker over praten dan lager opgeleide vrouwen. 

AnaleAnale seks 

Err zijn geen aanwijzingen dat anale seks in de Surinaamse (heteroseksuele cultuur 
eenn belangrijke plaats inneemt. Een groot deel van de mannen heeft seks via de 
anuss weleens uitgeprobeerd Omdat de reactie van de vrouwelijke partner veelal 
negatieff  was, bleef het meestal bij een of twee keer experimenteren. In het 
algemeenn stellen vrouwen anale seks niet op prijs. Met uitzondering van twee, 
wass er bij alle vrouwen grote weerstand tegen anale seks. De belangrijkste reden 
diee genoemd werd, is dat deze manier van seks hebben pijnlij k is. Als vrouwen 
weigeren,, dringen mannen over het algemeen ook niet verder aan. De weerstand 
vann vrouwen tegen anale seks gecombineerd met de mogelijkheid die ze doorgaans 
hebbenn om in een seksuele relatie bepaalde sekstechnieken te weigeren, vormen 
dee belangrijkste redenen voor de lage frequentie van anale seks. 

LEnn seks via de bil, hebben jullie dat ooit gehad." R:"Nee. Omdat... eens heeft hij het 
geprobeerd,, maar ik zei 'm: het doet pijn. Ik wil het niet Toen zei hij: als het pijn doet 
hoeftt het niet. Maar hij heeft het wel een keer gedaan, maar het deed pijn. 

Hoewell  twee mannelijke respondenten het niet hebben van anale seks in verband 
brachtenn met het principe van reinheid, heb ik niet de indruk dat het cultureel 
bepaaldd principe van reinheid hier een rol speelt Doorslaggevend is toch steeds 
dee negatieve reactie van vrouwen. 
Opmerkelijkk is dat er niet verontwaardigd, of terughoudend werd gereageerd 
opp vragen over anale seks. Deze houding zou kunnen indiceren dat er geen nadruk-
kelijkk taboe ligt op deze techniek. 

SeksueleSeksuele taboes 

Zoenen Zoenen 

Alss we uitgaan van het dominante beeld over seksuele praktijken, zoals dat in 
Surinamee via de massamedia, (films, boeken, televisie, etc.) wordt gepresenteerd, 
dann ontstaat allicht de indruk dat (tong) zoenen een vanzelfsprekend onderdeel 
vormtt van het seksspel, en een van de belangrijkste manieren is om seksuele op-
windingg te stimuleren. 

110 0 



4.4. aETBKENIS VAN SBK5. MONOGAMIE EN LIEFDE 

Ditt  beeld past evenwel niet in de seksualiteitsbeleving van grote delen in de lagere 
klasse,, waar  op vragen over  2oenen met nietmisverstane gezichtsuitdrukkingen 
vann afkeer  werd gereageerd. Verscheidene respondenten gaven nadrukkelij k hun 
afkeerr  voor  zoenen te kennen. Deze vrouw, laag opgeleid, veel wisselende partners, 
vindtt  zoenen Vies': 

Ikk  hou niet van kussen hoor, ik ben gewoon vies ervan (lacht)."  I:"Daa r  hou je hele-
maall  niet van?"  R:"Nee, ik hou niet ervan, als iemand me zoent, ik hou niet ervan. Ik 
walgg gewoon ervan. Ik vind het vics.In contact komen met het speeksel van de andere 
iss wat mensen het meest tegenstaat 

Eenn andere vrouw vindt zoenen afstotend Vooral het idee dat haar  vriend mis-
schienn buiten haar  om, orale seks heeft met andere vrouw, maakt dat ze liever  niet 
zoent.. Ze vindt dat je de levensstijl van je partner  eerst goed moet kennen, voordat 
jee gaat zoenen. 

Dezee man, 32 jaar  en hosselaar  op de markt , zoent nooit bij  losse contacten. 
Zij nn vaste vrouw zoent hij  weleens, maar  dan 'even even. 

Ja,, 'm' e bosi tu' fik ipen ook). Maat niet met alle vrouwen zoen ik hoor, want eigenlijk 
houu ik niet ervan. Voor a vrouw eigmfyk, tm bign bosi (door  die vrouw te doen ben ik 
begonnenn met zoenen), maat daarvoor  zoende ik nooit Te ju tyariju mofo km, dan m 
soriyu;soriyu; no, m' no e bosi" (wanneet ze hun mond naat me toe brachten, liet ik ze altij d gelijk 
metkenn van; 'nee, ik zoen niet*/ I: "San-edeju no e bosi"(Wisaom zoen je niet?;  "Mi  no 
lobilobi a sant dati (Ik hou er  niet van/ 'A speeksel'  (Het speeksel). Ik kan niet tegen dat 
speeksel,, omdat ik iemand ben, ik wordt snel misselijk. Dan kan ik niet met dat soort 
dingen.. Bij  deze vrouw ben ik begonnen met 'bosibosi' (vluchtige zoenen). Maat toch 
zoenn ik niet echt, misschien 'even even'nomo. Mi no de nangt 'a bosibosisam (maat even. Ik 
houu niet van dat gezoen). 

Hett  is niet onwaarschijnlij k dat deze negatieve houding tegenover  zoenen een 
langee geschiedenis heeft en onderdeel vormt van een Afrikaan s culturele erfenis. 
Dee praktij k van het zoenen is sterk cultureel gebonden. In westerse samenlevingen 
iss het een belangrijke seksuele stimulans, maar  in veel culturen wordt zoenen nog 
steedss gezien als vies en weerzinwekkend1. In hoeverre de afkeer  van zoenen do-
minantt  is in de lagere klasse is moeilijk vast te stellen, omdat andere respondenten 
uitt  de lagere klasse zoenen wel incorperen in het seksspeL Terwij l er  in de lagere 
klassee diversiteit is op dit gebied is in de midden- en hogere klasse zoenen meestal 
well  een vast onderdeel van het voorspeL 

11 Uit antropologische literatuur  blijk t dat (tong) zoenen in vele culturen in de wereld geen tol 
speeltt  bij  seks. (zie bijv. Tiefer, L. (1995) 'S» is not a natural act*. Oxford: Westview Press. 
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TaboeTaboe op menstruatie 

Voorall  in de lagere klasse is het geloof sterk dat mannen lichamelijk contact met 
vrouwenn moeten vermijden als deze menstrueren en dat ze ook het voedsel 
doorr hen bereid niet mogen nuttigen2. Overtreding van deze geboden kan de 
mann lichamelijk schaden. Huiduitslag rond de mond en ontstekingen in de keel 
wordenn veelal genoemd als de belangrijkste lichamelijke reacties op menstruatie. 
Enkelee hoger opgeleide mannen en vrouwen uit de lagere klasse zetten zich af 
tegenn deze culturele regels. Een zakenman, 37 jaar, vindt het voorschrift praktisch 
moeilijkk houdbaar: 

Hett zijn regels waar je je moeilijk aan kan houden. Ik ben veel op straat en eet daarom 
ookk veel buiten, in restuarants en zo. Ik kan moeilijk binnenstappen en vragen wie in de 
keukenn menstrueert of niet. Daarom maakt het voor mij niet veel uit. 

Eenn jonge vrouw, winkelbediende, ervaart het taboe op menstruatie als een 
beperkingg van haar vrijheid. Haar mening verwoordt ze als volgt: 

Mijnn vriend heeft 'tmf. * Als ik menstrueer zie ik hem helemaal niet. Ik mag niet eens 
inn zijn auto. Mijn vader had het ook, als ik menstrueerde mocht ik thuis niets aanraken. 
Niett in de ijskast gaan, niets. Ik vond het vervelend, ik hield er niet van. Daarom heb ik 
vakerr gezegd, ik zou het prettiger vinden als ik een man zou hebben die geen treef 
heeft.. Ik vind, dan ben je niet vrij toch, je voelt je niet vrij. 

Hoewell  het taboe op menstruatie vooral op mannen van toepassing is, werd 
doorr enkele vrouwen naar voren gebracht dat ook zij te lijden hebben gehad van 
schadelijkee bijverschijnselen nadat ze hadden gegeten van vrouwen die menstru-
eerden,, en dat ze er een gewoonte van hebben gemaakt om daarom niet overal 
tee eten. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat het taboe op menstruatie geen 
exclusievee mannenaangelegenheid is. Traditionele opvattingen over menstruatie 
zijnn het sterkst bij ouderen en laagopgeleiden in de lagere klasse. In de middenklasse, 
inn het bijzonder onder hoogopgeleiden, is deze traditie wel goed bekend maar 
doorgaanss van weinig tot geen waarde. 

TaboeTaboe op orale seks 

Hett taboe op orale seks (het stimuleren van de geslachtsdelen van de partner met 

dee mond) is in een eerdere studie uitgebreid aan de orde gekomen (Lamur en 

Terborgg 1994). 

22 Zie voor uitgebreide informatie over dit onderwerp: Lamur en Terborg (1994). Risico perceptie 
enn preventie- strategieën. Creools-Surinaamse bezoekers van een Rotterdamse SOA-poE Delft 
Eburon. . 
33 Treef is de Nederlandse vertaling van het Sranan woord trefu\ vergelijkbaar met 'allergie.' 
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Ditt taboe houdt vooral verband met ideeën over reinheid en spirituele kracht 
Zoalss bekend is reinheid een belangrijk aspect in de Creoolse cultuur. Orale seks 
zouu niet stroken met reinheid De vagina wordt gezien als onrein, omdat viaa dit 
geslachtsdeell  onreine stoffen worden uitgescheiden, met name onrein bloed, tijdens 
dee menstruatie. Weerstand tegen cunnilingus en fellatio, wordt ook verklaard met 
ideeënn over winti. Het bedrijven van orale seks zou, in het bijzonder bij mannen, 
leidenn tot afname van hun spirituele krachten. Het taboe op orale seks is niet sekse 
specifiek.. Zowel mannen als vrouwen brengen bezwaren naar voren. Bij jongeren 
iss het bezwaar tegen orale seks meer gekoppeld aan opvattingen over hygiëne, 
dann aan het wintigeloof. 
Voorall  in de lagere klasse is er weinig ervaring met deze manier van seks. De 
meestee mensen hebben deze techniek nooit overwogen, omdat het in hun denken 
overr seksualiteit geen plaats heeft. De common sense idee is dat je 'dat' niet doet 
Uitt verschillende antropologische studies die onder andere het taboe op orale 
sekss hebben onderzocht blijkt dat er een nauw verband bestaat tussen het belang 
vann vruchtbaarheid en taboe op orale en anale seks. In culturen waar voortplanting 
hett primaire motiefis voor seks, worden alle sekstechnieken die niet bedoeld zijn 
omm voort te planten, negatief beoordeeld (Sheperd 1987). Hoogstwaarschijnlijk 
iss ook in de Creoolse cultuur, waar voortplanting een belangrijk motief is voor 
seks,, deze samenhang van toepassing. 
Interessantt is dat Nederlandse begrippen als 'beffen' en 'pijpen' steeds meer ingang 
vindenn in het seksueel taalgebruik, wat ongetwijfeld te maken heeft met de 
toenemendee invloed van het reizigersverkeer tussen Suriname en Nederland, op 
dee seksuele cultuur in Paramaribo. Voorts is ook opmerkelijk dat ondanks de 
negatievee beeldvorming over orale seks, een groot deel van de respondenten niet 
geheell  afwijzend stond tegenover deze sekstechniek. Sommige seksueel actieve 
vrouwenn uit de lagere klasse kwamen er rond voor uit dat ze cunnilingus prettig 
vonden,, en dat ze erop aandrongen. Ze zijn bovendien van mening dat tijden 
veranderenn en dat orale seks gewoon is geworden. De verspreiding van deze 
techniekk komt ook tot uitdrukking in de toename van Surinaamse woorden voor 
oralee seks; 'njang bqyo', 'yang blek.' (zie ook Wekker 1994). 
Inn het algemeen is er een tweeslachtige houding te bespeuren waarbij men orale 
sekss met incidentele of losse contacten afwijst terwijl bij seks met de vaste partner 
dezee techniek niet wordt uitgesloten. Jonge, opgeleide mannen en vrouwen praten 
doorgaanss open over orale seks. Vaak is het een vast onderdeel van hun seksueel 
repertoire.. Bij lager opgeleiden in de lagere klasse is het taboe het grootst We 
kunnenn concluderen dat enerzijds het traditionele taboe op oraal-genitaal seksueel 
contactt blijf t bestaan, maar dat anderzijds de invloed van moderne opvattingen 
overr seksuele mogelijkheden toeneemt 

Inn de houding tegenover de diverse seksuele technieken zijn er duidelijk generatio-
nelee verschillen waar te nemen. In het proces van acceptatie speelt behalve leeftijd, 
ookk opleiding een belangrijke roL Opvattingen over seksuele handelingen, anders 
dann de coïtus, indiceren dat er nog relatief veel taboe rust op alternatieve seksuele 
praktijkenn en dat vooral in de lagere klasse het seksuele repertoire vrij beperkt is. 

113 3 



4.4. BETEKENIS VAN SEKS, MONOGAMIE EN LIEFDE 

4.33 Monogamie 

Inherentt aan de stereotype koloniale beeldvorming over Afro-Caribische popula-
tiess is de visie dat mensen weinig waarde hechten aan een duurzaam en monogaam 
leven.. Sommige auteurs hebben gesuggereerd dat in het Caribisch gebied mono-
gamiee geen norm is. Mensen geloven dat monogamie onmogelijk is (Chevannes 
1993).. Toch blijkt uit verschillende familiestudies steeds weer dat zowel in huwelijk 
alss in concubinaat mannen en vrouwen wederzijds een monogame levensstijl ver-
wachten.. Ontdekking van seksuele ontrouw is één van de belangrijkste oorzaken 
voorr het beëindigen van een relatie (Clarke 1957, Buschkens 1973). Uit historische 
verslagenn blijkt dat ook tijdens de slavernij ontdekking of verdenking van bui-
tenrelatiess een van de belangrijkste bronnen was van relatieconflicten (Everaert 
1999).. Terwijl beide seksen in een duurzame relatie monogamie van elkaar 
verwachtenn is de praktijk sterk verschillend Hoe moeten we deze paradox ver-
klaren?? Om deze vraag te beantwoorden is het van belang een licht te werpen op 
genderspecifiekee percepties over monogamie. 

4.3.11 Opvattingen over  monogamie bij  vrouwen 

Inn het algemeen wordt seksuele respectabiliteit van vrouwen getoetst aan de norm 
vann (openbare) monogamie. Vrouwen zelf hechten veel waarde aan een monogame 
levensstijl,, hetgeen in overeenstemming is met het sociale verwachtingspatroon 
(Branaa Shute R. 1993). De meeste vrouwen vinden dat 'uitlopen' niet netjes is. 
Ouderee vrouwen gebruiken de term 'pikiman', om promiscue gedrag bij vrouwen 
aann te duiden. 'Piki man \ letterlijk 'oprapen van mannen', heeft over het algemeen 
eenn negatieve betekenis. Vanuit een wintiperspectief wordt promiscuïteit bij 
vrouwenn soms in verband gebracht met winti's, in het bijzonder de 'apuku mnti'*. 
Opmerkelijkk is dat vrouwen een monogame levensstijl niet primair rechtvaardigen 
mett een christelijke seksuele moraal. Daarentegen maakt men zich vooral druk 
omm de sociale reputatie. Er is vrees voor schande en sociale sancties van de 
omgeving.. Een 26-jarige alleenstaande vrouw met een kind stelt dat een vrouw 
onderr alle omstandigheden haar respect hoog moet houden: 

Ikk heb gezegd als ik een relatie heb, dan hou ik me aan die relatie. Al weet ik dat mijn 
partoerr uidoopt, dan weet ik dat ik als vrouw niet hetzelfde moet doen." I:"Waarom 
vindd je dat een vrouw het niet moet doen?" RJ"JOUW naam haal je door het slijk, niet 
diee van die man. Die man kan 20 vrouwen hebben. Maar jouw naam bederft, en wat 
gaatt men zeggen; 'a man e waka, a vrouw eduentu (die man loopt uit en die vrouw doet 
hett ook). 

Eenn andere opvatting is voorts dat een man die zijn plichten als kostwinner nakomt, 
hett niet verdient om bedrogen te worden. Een monogame houding bij vrouwen 
hangtt ook nauw samen met angst dat de partner gewelddadig zal reageren bij 

44 'Apuku wind: Een Apuku winti kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Apuku wordt vaak in 
verbandd gebracht met seksualiteit De vrouwelijke Apuku kan vrouwen aanzetten tot meerdere 
seksuelee relaties met mannen 
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eventuelee ontdekking. Sommige vrouwen zijn herhaaldelijk door  hun man bedreigd 
mett  moord als ooit mocht uitkomen dat ze seksueel ontrouw zijn geweest Deze 
vrouw,, 38 jaar, schoonmaakster, heeft nooit met haar  man samengewoond Hij  is 
well  de vader  van haar  zes kinderen. Ondanks mishandeling en verwaarlozing, is 
zee hem jarenlang trouw gebleven. Internalisering van de maatschappelijke norm 
vann monogamie en angst voor  geweld waren de belangrijkste motieven om bij 
hemm te blijven: 

Ikk  kan niet uitlopen hoor, echt waar. Ik zeg: "Al s ik het kon, dan zou ik geen zes 
kinderenn krijgen met een man die me mishandelde. Dan zou ik weg gaan toch, ik zou 
echtt  geen zes kinderen maken. Maar  ja, ik wilde kinderen met één man. Eén relatie is 
meerr  dan genoeg Maar  twee, drie relaties hebben is niet goed. Het is ook gevaarlijk voor 
jouu als vrouw. Je kan dood gaan. want ééntje kan jaloers zijn en zo een man kan je 
doodmaken.. Het is ook een schande ja. Je geeft die man schande, want men gaat 
denkenn dat hij  je niet goed verzorgt, ja toch? 

Sommigee vrouwen hebben een hele plezierige en hechte relatie, en zijn monogaam 
omdatt  ze deze niet in gevaar  willen brengen. Daarnaast is er  vrees voor  het 
schadenn van de man zijn sociale reputatie. Eerder  was al naar  voren gekomen dat 
eenn seksueel ontrouwe vrouw de mannelijke reputatie ernstig schaadt. Een 
bedrogenn man is het doelwit van scherpe hilaritei t en spot De meeste vrouwen 
willenn hun man deze vernedering besparen. 

I::  Je bent je man altij d trouw geweest?"  &"Ja . Altijd . Ik vind gewoon dat ik hem dat 
niett  aan kan doen, omdat hij  een goeie man is. Als hij  een rot kerel was, zou het me 
weinigg kunnen schelen want dan had ik een reden om te zeggen van: nou hij  'and what 
aboutabout me''  (en wat gebeurt er  dan met mij)? Maar  ik vind dat ik 'm dat niet kan aandoen. 
Daaromm niet Ik zou mijn man niet willen bedriegen met geen enkele andere. Ik zou 
geenn enkele man een vinger  laten wijzen op hem. Dus, die trots zou ik ook wel willen, 
ikk  wü geen enkele man hem laten uitlachen, ik wü geen enkele man het gevoel geven om 
bovenn hem te staan. 

Voorall  vrouwen in een duurzame relatie, uit zowel de lagere klasse als middenklasse, 
hechtenn grote waarde aan een monogame levensstijl. Opmerkelij k is voorts dat 
vrouwenn uit de lagere klasse, in een huwelijk of concubinaatsrelatie, veel strenger 
vasthoudenn aan de norm van monogamie dan hoger  geschoolde middenklasse 
vrouwenn in een soortgelijke duurzame relatie. Het naleven van de norm van 
monogamiee hangt bij  vrouwen nauw samen met een fatsoensmoraal, angst voor 
schande,, angst voor  gewelddadig optreden van de man, het niet willen schaden 
vann de mannelijke reputatie en vooral angst voor  verlating door  de man, vooral 
alss hij  de belangrijkste financiële bron is. 

Hoewell  de meeste vrouwen menen dat monogamie gewenst gedrag is voor 
vrouwen,, levert het feitelijk e gedrag een ander  plaatje op. Vrouwen conformeren 
zichh niet onvoorwaardelijk aan de norm van monogamie. Vooral jonge, opgeleide 
vrouwenn uit zowel de lagere als de middenklasse handelen op basis van een 
alternatieff  waardensysteem waarin vrouwen ook op het gebied van seksualiteit 
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gelijkee rechten opeisen. Er is in Suriname een situatie die zich kenmerkt door 
enerzijdss een algemeen veronderstelde cultuur van monogamie en seksuele respec-
tabiliteitt onder vrouwen, en anderzijds een veelal onuitgesproken denken waarin 
meerpartnerschapp bij vrouwen niet per definitie afkeurenswaardig is. Deze con-
tradictiee kunnen we verklaren met de theorie van Scott (1990) die denkkaders 
zonderr openbare stem aanduidt als Tiidden transcripts.' Deze noties zijn vaak een 
reactie,, een protest tegen de dominante seksuele ideologie van mannelijke pro-
miscuïteitt en vormen de richtlijnen voor tegendraadsgedrag. 

Interessantt is dat dit alternatieve script in feite publiek geheim is. Terwijl iedereen 
dee regels kent, zijn deze tegelijkertijd ook publiekelijk onbespreekbaar. Omdat 
dezee alternatieve ideeën, hoe onzichtbaar en stil dan ook, een onlosmakelijk onder-
deell  vormen van het totaal aan historisch geërfde ideeën over seksualiteit van 
mannenn en vrouwen, beïnvloeden ze ook, vaak onbewust en ongemerkt, de 
dagelijksee praktijk. Hun invloed komt onder andere tot uiting in het feit dat er bij 
dee sociale omgeving, onder bepaalde omstandigheden, grote tolerantie en begrip 
iss voor vrouwen die buiten (echtelijke) relaties hebben. Deze bevinding is in over-
eenstemmingg met resultaten van onderzoek dat eind jaren '60 werd verricht naar 
hett familieleven van Creolen uit de lagere klasse. Zo merkte Buschkens (1973) 
toenn al op: 

Eenn vrouw die een redelijk deel van het inkomen van haar man krijgt, waarbij deze 
geregeldd zijn slaapkamerplichten vervult, dient volgens de heersende opvatting volkomen 
trouww te zijn. Zijn deze voorwaarden echter niet vervuld, dan is zij 'gerechtigd' naar een 
anderee partner uit te zien. (182) 

Ookk andere auteurs hebben in eerdere studies geconstateerd dat ook vrouwen, 
weliswaarr in mindere mate dan mannen, seksueel ontrouw zijn (Pierce 1971, 
Chevanness 1993). Deze houding geeft aan dat mensen monogamie niet zozeer 
koppelenn aan een absolute, dogmatische christelijke moraal, maar zich eerder la-
tenn leiden door principes die uit de concrete praktijk zijn voortgevloeid Een 
wijdverbreidd principe is dat vrouwen die niet door hun man verzorgd worden 
off  thuis geen seksuele bevrediging vinden, het impliciete recht hebben om een 
partnerr buitenshuis te hebben (verg. Barrow 1996). Verpleegster en moeder van 
55 kinderen: 

Bepaaldee mannen geven een vrouw meer reden om overspel te plegen. Ze geven haar 
niett genoeg geld, ze geven geen liefde, door veel op straat te zijn. Daardoor lopen 
vrouwenn meestal uit. Ik kan ze niet kwalijk nemen." I:"Maar jij vindt het wel belangrijk 
datt die vrouw bij die man blijft?" R:"Ja, maar je kan ook niet alles pikken toch. 

Eenn thuiswerkende laagopgeleide vrouw, 37 jaar, die een aantal jaren samenwoont, 

geeftt aan dat ze een eventuele relatie met een buitenechtelijke partner niet uitsluit. 

I:: Heb je er ooit aan gedacht om met een andere man te beginnen, omdat deze man je 
niett verzorgt?" R:"Jawel. Een man die me meer kan geven. De zeg; ik zoek een man die 
inn Holland woont, dus wanneer hij komt met vakantie dan kan ik wat krijgen. Ik ken 
eenn dame, die man van haar is in Holland. Bijna elke maand krijgt ze een doos. 
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Ikk  had de gelegenheid hoor. Ik had iemand ontmoet, hij  was gekomen met vakantie. 
Hijj  zocht contact, maat ik heb niet echt gereageerd. Deze man van me? Hij  geeft me 
niets.. Einde van de maand geeft hij  me wat geld. Wat koop je ermee? Ik moest m'nhaar 
allang**  straighten'Weet je hoe lang liet heeft geduurd voordat ik het kon doen. Nu pas 
hebb ik het gedaan, want ik had geen geld."  I:"N u zoek je een man die uit Holland 
komt?""  R:"Nie t speciaal zo'n man, maar  iemand die me kan verzorgen. Al is het een 
mann uit Suriname (lacht). Die me meer  kan geven. 

Inn de lagere klasse, in het bijzonder  in de lagere regionen van de lagere klasse, is 
hett  aangaan van kortdurende seksuele relaties met mannen van oudsher  een min 
off  meer  getolereerde strategie voor  vrouwen om economisch te overleven. 
Hoewell  er  geen openlijke goedkeuring voor  is, rust er  ook geen zwaar  sociaal 
stigmaa op. Vaak komen deze seksuele relaties niet alleen de vrouw ten goede 
maarr  ook het netwerk waar  zij  deel van uitmaakt. Dit voordeel maakt dat mensen 
daarr  niet echt moeilijk over  doen. Ben 32-jarige fabrieksarbeidster, alleenstaande 
moederr  van 3 kinderen: 

Menn zegt; 'een vrouw loopt om twee reden uit; of die man sekst haar  niet goed, of die 
mann verzorgt haar  niet. Wel je hebt die soorten vrouwen. Sommige vrouwen, als hun 
mann hun niet goed sekst dan gaat ze zoeken naar  iemand die hun wel goed sekst, maar 
zee blijven met hun man. 

Eenn werkzoekende, alleenstaande moeder  van 3 kinderen: 

Maarr  je hebt ook niks aan een man die werkt, 's avonds thuiskomt en gaat slapen. Dus 
jee kan niet eens met die man praten. Die man heeft gewoon geen tij d voor  je. Daarom 
lopenn vele vrouwen uit Die man bevredigt haar  niet Zo'n vrouw heeft geen seksueel 
genott  bij  zo'n man. Sommige vrouwen lopen uit, ja, ze hebben gewoon zin. 

Soortgelijkee opvattingen worden ook door  vrouwen uit de middenklasse naar 
vorenn gebracht Vrouw uit de hogere middenklasse, stafambtenaar, 47 jaar: 

I::  Een vrouw moet zich aan één man houden?"  Ri'̂ fa . Daar  geloof ik sterk in."  I:"Vanui t 
eenn religieus oogpunt?"  R:"Nee. nee."  I:"Va n huis uit?"  R:"Van huis uit ja. Het hoort 
niet,, vind ik."  I:"Da t een vrouw meerdere relaties heeft?"  &"Ja , ik kan me het eigenlijk 
niett  voorstellen hoor, maar  het komt zoveel voor. Op grote schaal zelf."  I:"Ho e denk 
jee dat de omgeving reageert op een vrouw met meerdere relaties?"  R:"D e omgeving 
reageertt  altij d negatief toch over  vrouwen. Die vrouw is gelijk een hoer."  I:"He b jij  dat 
ook?""  &"Nee. Ik vind dat als die mannen het zoveel doen, waarom die vrouwen ook 
niett  toch. Er  zullen echt wel omstandigheden zijn en behoeftes. Het is niet zo dat die 
vrouw,, zoals men hier  zegt, gelijk een hoer  is. Waarom? Echt niet"  L"  Maar  ji j  zou het 
niett  doen?"  R:"Nee, of men zegt; zeg nooit 'nooit* , misschien wel, ik weet het niet 

Getrouwdee vrouw uit de middenklasse, ambtenaar  en moeder  van 4 kinderen: 

Ikk  ben het er  niet mee eens hoor, dat wanneer  vrouwen een buitenechtelijke relatie 
hebbenn dat men meteen zegt; èy (he), het is een hoer, of een krastientje want; Trij k wat 
diee man voor  haar  doet, en dan gaat ze toch een andere man nemen. Ik denk dat je ook 
menss bent en dat je naast het materialistische ook behoefte hebt aan warmte en liefde. 
Enn als die man jou dat niet kan geven, dan is het normaal dat je dat buiten gaat zoeken. 
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Hoewell  seks in het dagelijks taalgebruik de betekenis heeft van geslachtsgemeen-
schap,, is bij vrouwen toch duidelijk een ruimere benadering van seks te constateren. 
Hett valt op dat vrouwen seksuele bevrediging als gevoel, als emotie niet uitsluitend 
inn verband brengen met seks an sich maar in een bredere context relateren aan 
anderee aspecten van de intieme partnerrelatie, zoals aandacht, intimiteit, spanning 
enn liefde. 

Wee zien dat de meeste vrouwen zich verbaal conformeren aan de dubbele seksuele 
moraal,, maar dat er tegelijkertijd sprake is van een opstandigheid die in de praktijk 
somss leidt tot verzet en tegendraadsgedrag. Veel vrouwelijke respondenten van 
diversee sociale afkomst, zowel hoog als laag geschoold, hadden gedurende een 
bepaaldee periode in hun relationeel leven meerdere losse en of los-vaste partners. 
Sommigee vrouwen hadden naast hun huwelijk of concubinaat tegelijkertijd, 
incidentelee of langdurige seksuele relaties. De meeste van deze vrouwen hebben 
hunn eerste seksuele ervaring opgedaan in een vaste relatie. Het overgrote deel van 
dee vrouwen geloofde ten tijde van de eerste vaste relatie nog heilig in waarden als 
monogamiee en seks beperkt tot het huwelijk. Als evenwel blijkt dat ideaal en 
praktijkk ver van elkaar liggen, gooien ze hun idealen overboord en laten zich 
leidenn door praktische omstandigheden. Deze ervaringen leiden tot nieuwe 
interpretatiess en nieuwe betekenissen van vrouwelijke seksualiteit. Teleurstellingen 
mett mannen zijn niet de enige oorzaak voor promiscuïteit. Sommige vrouwen 
kiezenn bewust voor een niet-monogame levensstijl, omdat ze ook op het terrein 
vann de seksualiteit dezelfde vrijheid willen hebben als mannen. In het onderstaande 
fragmentt is een hoog opgeleide jonge vrouw, 26 jaar, aan het woord Ze heeft 
eenn periode gekend waarin de meeste van haar seksuele contacten kortstondig 
waren.. Haar partners ontmoette ze meestal op straat 

Dee heb altijd gesteld dat ik geen relaties op school wil, niet op het werk, ook niet in mijn 
buurt.. Dus het waren altijd mensen die ik op straat tegenkwam, of op parties, of 
whatever,, maat niet echt uit mijn vriendenkring, nee." I:"Heb je vaker straatcontacten 
gelegd?""  R:"Ja, toch wel." I:"Hoe gaat dat meestal?" R:"Mcestal, als ik ergens ben en 
iemand,, het hangt van mijn stemming af, benadert me dan kan ik wel of niet reageren. 
Hett kan dat we wat praten, wat gaan eten en zo, en dan seks. Maar ik hou toch wel wat 
reserve,, want je krijgt mijn telefoonnummer niet en je weet niet waar ik woon. Twee 
kerenn moest ik naar de stad maar kon ik geen bus vinden. De stopte gewoon een 
automobilist,, en de andere keer iemand op de bromfiets en vroeg: kan je mij even 
rijden'?.. We begonnen een vriendschap die eindigde dan met seks, dat is ook wel eens 
gebeurd. . 

Hett aangaan en eventueel onderhouden van seksuele contacten met derden wordt 
inn de meeste gevallen voor de vrienden- en familiekring geheimgehouden. Deze 
vrouwenn zijn zich terdege bewust van de moraal die seksuele activiteit van 
vrouwen,, anders dan in een vaste relatie, afwijst Een 27- jarige vrouw, hoogop-
geleidd met een goede baan: 
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I::  Als je losse relaties hebt gehad, vertel je daarover?"  R"Wel , er  is eigenlijk één zus, met 
wiee ik wel vri j  kan praten, maar  toch vertel ik niet alles. De vrees blijf t er  toch om niet 
alless te vertellen. Want je denkt *Wat zal die van me denken? Als je iemand gaat 
vertellenn dat je meerdere relaties hebt, dan begint men op een bepaalde manier  naar  je te 
kijken. . 

Vrouwenn die opeenvolgende, kortdurende relaties hebben, krijgen minder  nega-
tievee reacties dan vrouwen die openlijk promiscue zijn. De laatsten worden al 
snell  getypeerd als Svilde' meid. De meeste mannen reageren negatief op promiscue 
gedragg van vrouwen, en vaak zal deze vrouw in mannenkringen het doelwit van 
roddell  en spot zijn. Alleenstaande vrouw, universitair  opgeleid, 35 jaar: 

Ikk  heb veel wisselende contacten gehad en ik heb gemerkt dat er  minder  respect is van 
mannen.. Ze vinden het wel spannend dat je zo bent, want het komt ze heel goed uit, 
zee rekenen er  altij d op dat zij  eens aan bod komen. Als je vaker  met ze praat, en echt heel 

.. goed contact met ze hebt, dan beginnen ze met vragen als: 'Wanneer  ga jij  een man 
hebben,, wanneer  ga ji j  je vriend hebben, wanneer  mag ik kennismaken? Daaraan merk 
ikk  dat ik toch niet hooggeschat word. Het nette meisje is toch beter. 

Vrouwenn die in een positie van buitenvrouw zijn, kennen zichzelf over  het algemeen 
watt  meer  flexibilitei t toe. Ze weten dat hun partner  seksuele trouw verwacht, 
maarr  ze houden zich niet altij d aan deze afspraak. Ook hier  komt een sterk gelijk-
heidsbeseff  naar  voren. In het onderstaande fragment geeft een van de vrouwelijk e 
respondenten,, die buitenvrouw is, aan dat zij  ook recht heeft op geluk, en daarom 
openstaatt  voor  eventuele aanzoeken van andere mannen. Deze hoogopgeleide 
buitenvrouwbuitenvrouw geeft haar  mening als volgt 

I::  Naast hem had je ook weleens andere relaties?"  R:'7a- Toch wel De had wel een relatie 
mett  hem maar  ik dacht ook: We kunnen niet verder  gaan dan wat we nu hebben. Maar 
ikk  heb ook het recht om naar  iets voor  mezelf te zoeken, omdat je weet, het gaat eens 
tochh eindigen. Daarom. Ja, ik heb zo tussendoor  toch wel andere relaties gehad. 

Dee meeste vrouwen met een sterk wisselend relatiepatroon woonden of apart 
off  voor  langere tijd  gescheiden van de partner. Het behoeft geen betoog dat een 
situatiee gekenmerkt door  een hoge frequentie niet-inwonende mannelijke partners, 
enn een sterk buitenhuizige levensstijl van mannen, ruimt e creëert voor  vrouwen, 
omm buiten de controle van de man, meerdere partners erop na te houden. 

Ondankss het begrip voor  een vrouw die uidoopt, wordt de algemene opvatting 
nogg steeds gestuurd door  een dominante mannelijke seksuele ideologie waarin 
alss regel geldt dat een vrouw monogaam hoort te zijn. Een vrouw die zich openlijk 
'schuldig''  maakt aan buitenechtelijke seksualiteit zal al snel het stigma krijg t van 
'hoer' . . 

Dee dubbelzinnige houding met betrekking tot het aspect van monogamie creëert 
bijj  vrouwen een zelfbeeld waarin monogamie geen norm is die onvoorwaardelijk 
nageleefdd moet worden. Niet of inadequate materiële verzorging en/of onbevre-
digendee seksuele relatie zijn in de praktij k gegronde redenen om het pad van 
monogamiee te verlaten. Van de vrouw wordt verwacht dat ze evenwel de nodige 
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discretiee in acht neemt, tekening houdend met het belang van seksuele trouw in 
hett heersende manbeeld Deze dubbelzinnigheid maakt dat vrouwen die buitencon-
tactenn hebben, er heel discreet mee omgaan en veelal niet met schuldgevoelens 
rondlopen. . 

Wekkerr (1994) heeft dit tegendraadsgedrag ook geconstateerd en getypeerd als 
eenn alternatieve contracultuur die Creoolse vrouwen uit de volksklasse hebben 
ontwikkeldd als protest tegen de 'dominante middenklassenideologie., Zij stelt dat 
inn het denken van deze vrouwen monogamie niet is gerelateerd aan respectabiliteit 
Watt deze paragraaf laat zien is dat door alle klassen heen vrouwelijke respectabiliteit 
well  nauw verbonden is met de norm van monogamie, maar dat in de praktijk 
vrouwen,, ongeacht hun klassenafkomst, zich laten leiden door een alternatieve 
collectievee seksuele ideologie, waarin vrouwelijke monogamie niet per definitie 
voorr het leven is en ook niet onvoorwaardelijk. De flexibele manier waarop 
vrouwenn omgaan met de norm van monogamie is een duidelijk voorbeeld van 
dee actieve rol die het individu speelt, en vanuit specifieke ervaringen nieuwe kennis 
produceertt die de bestaande ongelijke structuur manipuleert. 

43.22 Opvattingen over monogamie bij mannen 

Hoeveell  waarde hechten mannen aan de norm van monogamie en wat verwachten 
zee van hun partner? Het overgrote deel van de mannelijke respondenten, getrouwd, 
samenwonendd of in een bezoeksrelatte, heeft (of had) naast de vaste partner, 
incidentele,, kortdurende of langdurige buitenrelaties. In het algemeen zagen de 
geïnterviewdee mannen seks met anderen dan de vaste partner als inherent aan 
hunn manzijn. Sommige mannen vergeleken hun gedrag met dat van dieren. Zo 
merktee een man op: *De man is net als een dier. Hij heeft een vrouw thuis die hem 
alless geeft, die hem seksueel bevredigt en toch heeft hij lust naar een andere vrouw.' 
Eenn andere wijdverspreide verklaring voor promiscuiteit bij mannen is een ongelijke 
sekseratio.. Zowel bij mannen als bij vrouwen is het idee sterk dat er een overschot 
iss aan vrouwen en dat dit demografisch gegeven meerpartnerschap bij mannen 
bevordertt (verg. Lamur en Terborg 1994)5. 

Inn het dominante seksuele manbeeld zijn mannen van nature polygaam en zijn 
buitenrelatiess normaal (Lamur en Terborg 1994). Deze attitude is duidelijk weer-
spiegeldd in de wijze waarop een mannelijke respondent uit de hogere middenklasse 
'(seksuele)) trouw7 definieert Hij is hoogopgeleid, 45 jaar, getrouwd, en opgegroeid 
inn een elitegezin: 

Enn ik moet je zeggen, hoewel ik intensieve, diepgaande, goeie buitenrelaties heb gehad, 
denkk ik niet dat ik nu mijn vrouw ga verlaten om een ander leven te beginnen. Dat is 
trouw.. Als een vrouw die op haar manier haar best doet, ze strijkt je kleren op tijd, ze 
kooktt op tijd voor je, ze doet haar taken enn plichten als vrouw goed, om dan na een 
aantall  jaren te zeggen; nó, ik heb een fris, vers ding gevonden, ga maar. 

55 In Suriname is, op nationaal niveau, de aantalsverhouding tussen mannen en vrouwen vrijwel 
gelijk.. Van 1980-1990 zijn er  kleine vrouwenoverschotten, en vanaf 1991 tot 1995 zijn er  kleine 
mannenoverschotten.. De maximale verschillen liggen rond de 0.5% (ABS 1999). 
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Datt doe je niet En dan kom je in een positie dat je zegt ik heb m'n thuis en het is dat 
enn ik heb me buiten en dat is dat, dat is een ander ding. Dat is de achtergrond ervan. Ik 
vindd mezelf trouw ten opzichte van mijn vrouw. Zij zal het niet vinden hoor. Maar ik 
benn ook trouw aan een andere vrouw. Trouw in die zin dat ik haar verzorg, dat ik de 
dingenn die ik moet doen, dat ik die doe. En die hebben vaak meer te maken met een 
stukk genegenheid, liefde, warmte dan een mooi huis en een dit en een dat Dus thuis 
zorgg ik voor materiele geborgenheid. Buiten kan ik het niet Maai ik offer thuis er niet 
voorr op en ik kat buiten er ook niet voor los. Daarom zeg ik 'trouw/ Alleen in de 
Hollandsee of westerse opvatting betekent 'trouw* puur monogaam. Ik ben dat niet, ik 
benn niet monogaam maar ik ben wel trouw. 

Dezee betekenis van trouw zien we ook terug bij andere mannen. Trouw* zijn 
komtt voor hen neer op het nakomen van de mannelijke plichten op seksueel en 
financieelfinancieel gebied Deze definitie gaat lijnrecht in tegen de manier waarop vrouwen 
trouww zien, namelijk je houden aan een seksuele partner, monogamie. Onder 
mannenn is het een geaccepteerd verschijnsel dat mannen buitenvrouwen hebben. 
Typerendd in het voorgaand fragment is het benadrukken van het verschil met een 
westersee benadering. Doorgaans zijn veel mannen geneigd om hun promiscue 
gedragg te typeren als Surinaams of Caribisch, wat indiceert dat vooral mannen 
zichh laten aanspreken door de eeuwenoude mythe over de hyperseksualiteit van 
zwartee mensen (zie hoofdstuk 2). 

Omdatt buitenrelaties bij mannen meer regel dan uitzondering zijn, is de «waarom'-
vraaginn hun kringen niet ter discussie. De meeste mannelijke respondenten vinden 
hett vanzelfsprekend dat ze buitenrelaties hebben. Van een vaste partner wordt 
well  absolute trouw verwacht Tegelijkertijd is er een sterk besef dat vrouwen 
zichh niet onvoorwaardelijk conformeren aan de norm van monogamie. Een 
hoogopgeleidee man, 35 jaan 

Ikk geloof dat mijn vrouw ooit wel eens een buitenechtelijke relatie zal hebben, toch. En 
datt komt omdat ik zoveel vrouwen in mijn nabije omgeving ben tegengekomen die 
buitenechtelijkee relaties hebben. 

Buitenhuizigee levensstijl en buitenrelaties van mannen kunnen voor vrouwen 
aanleidingg zijn om ook buitenshuis een extra partner te zoeken. Mannen zijn zich 
hierr goed bewust van. Een 45-jarige man, met een leidinggevend beroep: 

I:: Waarop is je relatie gestrand?" R:"Nou, tijd om met haar uit te gaan had ik niet in 
voldoendee mate, door het leven van een muzikant was ik weinig thuis. Soms als we 
openbareopenbare feesten hadden, mocht die vrouw met me meekomen, maar als ik bezig was 
tee zingen, kon ik niet met haar dansen, en van het één komt het ander. Er is misschien 
eenn andere heer die haar kan verschalken. Maar er zijn ook meisjes die, terwijl je bezig 
bentt te zingen, je proberen te verleiden. Je gaat je ook op hun concentreren en zij merkt 
datt op. Soms, als ik weg was, dan ging zij het huis ook uit, en dan het ze die kinderen 
alleenn thuis. Toen ik dat ontdekte was het al een beetje te laat 

Ookk aan mannenzijde is er een sterk pragmatische benadering, waarin dominante 
opvattingenn worden aangepast aan de beperkingen die de praktijk stelt Mannen 
beseffenn dat hun controle over de seksualiteit van vrouwen aan voorwaarden 
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gebondenn is. Een 31-jaiige hosselaar: 

Kijk ,, vrouwen hebben meet vrije tijd. Zo'n vrouw blijf t zitten, ze verlangt naar een 
man.. Ze kan handarbeiden of sporten, maar innerlijk kookt ze. Het is ook bewezen dat 
vrouwenn meer seks willen dan mannen. Als je thuis komt, je kijkt naar TV en je slaapt, 
dann krijgt zo'n vrouw een hekel aan je. En dan vraag je erom dat ze vreemd gaat. 

Dee overtuiging die bij veel mannen bestaat dat je een vrouw seksueel moet bevre-
digenn omdat ze anders uidoopt, wordt door diverse casus bevestigd. Een jonge-
mann uit de lagere klasse, goudzoeker; 

Ikk denk dat dat ook een probleem is in het leven hoor, seks." I:"Hoezo?" R:"Dat een 
vrouww bij een man blijf t en dat een vrouw niet voor een man uidoopt, is ook èèn van 
diee dingen. Als je je vrouw niet goed kan seksen, gaat die vrouw voor je indopen, al heb 
jee zoveel geld, tienduizenden. Die vrouw gaat voor je uitlopen." I:"Seks is voor vrouwen 
ookk belangrijk?" R:"Ja, dat zeg ik, seks is ook belangrijk voor vrouwen ja, zoals voor 
mannen. . 

Mann uit de lagere klasse, geldwisselaar: 

Kijk ,, een man die weinig tijd heeft om seks te hebben met een vrouw, is gedoemd te 
falenn bij een vrouw. Een vrouw, al geef je haar wat dan ook, zoveel geld, zoveel diaman-
ten,, als je geen tijd voor haar hebt, dan gaat ze die leegte ergens anders proberen in te 
vullen.. Ze geeft om je, maar die leegte kan ze niet vullen en dan gaat het fout, dan gaat 
zee vreemd. 

Hoewell  mannen en vrouwen in een duurzame vaste relatie monogaam gedrag 
vann elkaar verwachten, is er tegelijkertijd een sterk besef dat de norm nogal ver 
vann de praktijk kan komen te liggen. Veel meer dan mannen verwachten vrouwen 
datt hun partner zich niet zal houden aan de norm van monogamie. Mannen zijn 
watt dit betreft zelfverzekerder. In hun perceptie kan een man de seksuele trouw 
vann zijn partner garanderen, door te voldoen aan haar belangrijkste verwachtingen, 
namelijkk voor haar zorgen en haar seksueel bevredigen. Voldoen aan deze voor-
waardenn betekent in principe ook controle over de seksualiteit van de partner. 
Daarentegenn vinden vrouwen dat de seksualiteit van een man op geen enkele 
manierr gecontroleerd kan worden. Het is met name op dit maatschappelijk terrein 
datt vrouwen van mening zijn dat ze machteloos staan. Terwijl de overwegend 
mannelijkee cultuur van promiscuïteit de belangrijkste bron is van relationele 
conflictenn en instabiliteit, en diepe emotionele wonden slaat in het leven van 
vrouwen,, staat dit vraagstuk zowel op verwantschapsniveau als op macro sociaal-
politiekk niveau niet ter discussie. Als alternatief zijn vrouwen sterk geneigd om 
hunn emotionele woedde en frustratie te onderdrukken en zichzelf te troosten 
mett de gedachtegang dat promiscue gedrag van de man niet te voorkomen is en 
datt vrouwen beter een houding kunnen aannemen, gebaseerd op de leefregel: 
*watt niet weet, wat niet deert.*  Toch is in deze tijd van een sterk toenemende ver-
spreidingg van HTV onder vrouwen, bij veel vrouwen een veranderde houding te 
bespeuren,, welke zich kenmerkt door angst en bezorgdheid over het grote risico 
omm via de vaste partner besmet te worden met het virus dat AID S veroorzaakt 
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Err komen hierbij duidelijke generaüonele verschillen naar voren. In tegenstelling 
tott hun moeders is er bij jonge vrouwen een grotere behoefte aanwezig om meer 
controlee uit te oefenen op het seksueel gedrag van de vaste partner. Hierin vinden 
zee vooralsnog weinig steun bij de sociale omgeving, die bewust of onbewust 
nogg overwegend een mannelijk seksueel belang dient 

Evaluerendd kunnen we stellen dat mannen en vrouwen in nauwe interactie met 
elkaarr betekenis geven aan mannelijke en vrouwelijke seksualiteit Er zijn grote 
tegenstellingenn tussen mannen en vrouwen als we hun verwachtingen van eikaars 
seksueell  gedrag in ogenschouw nemen. Vrouwen verwachten monogaam gedrag 
vann mannen, terwijl mannen menen dat ze van nature polygaam zijn. Mannen 
verwachtenn monogaam gedrag van vrouwen, terwijl vrouwen niet onvoorwaar-
delijkk seksueel trouw willen zijn. Deze tegenstrijdige opvattingen resulteren in een 
situatiee van wederzijds wantrouwen in eikaars seksueel gedrag, omdat noch mannen 
nochh vrouwen het gevoel hebben dat ze het seksueel gedrag van de ander con-
troleren.. Zoals eerder gesteld zijn gevoelens van machteloosheid het sterkst bij 
vrouwen.. De vrouwelijke verwachting van mannelijke monogamie staat op gespan-
nenn voet met een openbare dominante mannelijke seksuele cultuur, geken-merkt 
doorr een dubbele seksuele moraal, waar vrouwen nog weinig controle over heb-
ben.. Het is te verwachten dat het seksuele wantrouwen tegenover vrouwen het 
grootstt is onder mannen die niet aan de condities kunnen voldoen om de seksuele 
trouww van hun partner te garanderen. Bij de bespreking van genderverhoudingen 
opp huishoudniveau zullen we zien dat het onderlinge wantrouwen op seksueel 
gebiedd verscherpt doorwerkt op het terrein van de economie. 

4.44 Liefde 

Inn de typering van Caribische relaties is een veel genoemd kenmerk, de afwezigheid 
vann een emotionele band of liefde. Zo verwijzen Henry en Wilson (1975) naar 
Goodee die opmerkt dat de machismotraditie zich kenmerkt door relaties waarin 
dee man dominantie en macht uitoefent over vrouwen, in plaats van tederheid of 
echtee gevoelens. Ook Buschkens (1973) laat indirect doorschemeren dat er weinig 
waardee wordt gehecht aan het aspect van liefde in het relationele leven van Afro-
Surinamers.. Zo laat hij zich vrij sceptisch uit over zijn eigen onderzoeksbevindingen. 
Uitt zijn enquête blijkt onder andere dat het overgrote deel van de getrouwde 
mannenn liefde als motief noemt voor het aangaan van een huwelijk met de vrouw 
waarmeee ze jarenlang in concubinaat leefden. Opmerkelijk is dat Buschkens hierbij 
dee kanttekening plaatst dat de lezer aan het antwoord liefde' niet al te veel betekenis 
moett hechten. "Het zal in veel gevallen een gelegenheidsantwoord zijn geweest", 
alduss Buschkens (171). De interpretatie van de Afro-Caribische man-vrouwrelatie 
alss één ontbloot van emotionaliteit en vooral als een zakelijke transactie van seks 
inn ruil voor geld zien we terug bij een groot aantal auteurs (zie ook Handwerker 
1989,, Whitehead 1986) en heeft mijns inziens vooral te maken met het feit dat 
onderzoekerss onvoldoende aandacht hebben besteed aan de meer persoonlijke, 
emotionelee aspecten van de man-vrouwrelatie. Daarnaast is er een sterke neiging 
omm liefde vanuit een sterk eurocentrisch perspectief te toetsen aan de romantische 
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normenn van een eeuwigdurende feldtie en wederzijdse seksuele trouw. 
Dee opvatting dat liefde in Creoolse relaties minder belangrijk zou zijn, is niet in 
overeenstemmingg met de bevindingen uit deze studie. Emotionaliteit vormt in 
hett algemeen een essentieel onderdeel van de menselijke verhoudingen, niet alleen 
binnenn het Creoolse verwantschapssysteem, maar in de Surinaamse samenleving 
alss geheel Terecht typeert Brodber (1986) Afro-Caribische vrouwen als 'emotio-
nallyy expansive' wat zij omschrijft als de "the ability to relate emotionally to a 
widee range of people" (25). Zij relateert deze eigenschap aan het eerder besproken 
process van 'child shifting*  of'shifting socialisation' (zie hoofdstuk 3). Deze con-
stateringg van Brodber zou ik willen aanvullen met de stelling dat ook mannen 
emotioneell  expansief zijn, wat niet vreemd is, omdat ook zij een 'shifting socia-
lisation**  meemaken en ook in hun volwassen leven nauwe banden blijven onder-
houdenn met de familie, in het bijzonder hun moeder. Deze emotionaliteit is ook 
weerspiegeldd in de seksuele betrekkingen tussen mannen en vrouwen. Di t sterke 
elementt van liefde tussen mannen en vrouwen komt ook tot uiting in de Afro-
Surinaamsee poëzie, muziek, literatuur en andere culturele uitingen. Wederzijdse 
emotionelee behoefte, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een permanente 
relatiee of seksuele trouw, is ook in Afro-Surinaamse relaties, ongeacht klasse, het 
belangrijkstee motief om een duurzame relatie aan te gaan. Tot soortgelijke bevin-
dingenn komen ook andere auteurs in het Caribisch gebied. Zo concludeert Massiah, 
opp basis van grootschalig onderzoek onder Caribische vrouwen (1986): 'Regardless 
off  social status and household circumstances, the women in this pilot group 
weree seeking similar qualities in their partners- honesty, companionship, financial 
support,, love and a total sharing of lif e experiences' (12). 

Doorr alle klassen heen bestaan er opvattingen over romantische liefde, wat nauw 
samenhangtt met de invloed van televisie, en andere media die deze romantische 
liefdee propageren. In de praktijk heeft liefde evenwel gevarieerdere betekenissen. 
Dee relatie tussen partners is gebaseerd op hartstocht, emotie, maar kent ook tal 
vann andere elementen. Een groot aantal personen meet de graad van liefde af 
aann de mate waarin de partner zijn of haar verplichtingen en verantwoordelijk-
hedenn naleeft. Een laagopgeleide vrouw die al jaren een relatie heeft met een 
getrouwdee man: 

Liefdee van een vrouw, meestal zeggen ze, de liefde die een vrouw aan een man kan 
gevenn is jouw huis; 'luku ju pikin' (zorg voor je kinderen), onderhoud 'a oso* (het 
huishouden),, zorg ervoor dat die man netjes naar het werk gaat, weet je, dat is Befde. Ja, 
datt zeg ik hoor. Kijk, belangrijk is ook dat je met elkaar kan praten, je begrijpt elkaar. Als 
diee vrouw problemen heeft of die man dan kunnen ze erover praten." I:"Hou je van je 
man?""  R:"ja, ik hou van hem. Ik hou van zijn manieren. Hij is echt Hef. Hij vertroetelt 
diee kinderen, ook al zijn het niet zijn eigen kinderen. Hij heeft me echt geholpen met 
schoolspuUen.. Dus, zo iemand moet je ook kunnen waarderen. Ja toch. Want je gaat 
zo'nn man nooit vinden, vooral nu in deze tijd, die echt naar je kinderen kijkt Al is het 
niett veel, maar hij helpt wel. 
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Definiëringg van liefde is ingebed in specifieke genderrollen en een specifieke 
familiecontextt Zo evalueert de vrouw uit het bovenstaande fragment haar 
gevoelenss voor de partner op basis van zijn steun aan haar kinderen. In het collectief 
denkenn draagt liefde vaak materiële elementen in zich. Deze jongeman houdt heel 
ergg veel van zijn vriendin. Als bewijs van zijn liefde noemt hij het feit dat hij altijd 
naarr haar heeft omgekeken: 'm ben iukufit en.' Zij op haar beurt heeft zijn liefde 
beantwoordd door hem ook materieel te waarderen in tijden dat hij krap zat Ook 
nuu ze hun relatie beëindigd hebben, blijf t die liefdesband bestaan in de zin dat ze 
naarr elkaar omkijken: 

AA sma dati wel mi ben btkufitm'(Naar die vtouwheb ik wel omgekeken̂ maar die tijd was 
anders.. Je weet je bent jong en je wilt echt genieten. Die sma heb ik echt verwend met 
geld.. Daarom zegt ze me ook altijd ; 'Yu na wan boy, san mi o kku altijd, te mi kon abi 
moniXJi]moniXJi] bent een jongen naar wie ik altijd zal omkijken, wanneer ik geld zal hebben). 
Enn dat zie ik, wanneer ze wat heeft, of zo dan...." I:"Geeft ze jou ook?*' R:"Ja> ze geeft 
mee niet gewoon geld hoor, maar ze koopt bepaalde dingen voor me. 

Veell  vrouwen zijn van mening dat onvoorwaardelijke liefde niet bestaat Ze kunnen 
vann een man houden maar niet ten koste van alles. Als een man zijn vrouw niet 
verzorgt,, mishandelt of geen seksuele bevrediging schenkt, zal de liefde vervagen 
enn uiteindelijk zal zo een vrouw uitkijken naar een alternatieve relatie. Deze vrouw, 
moederr van 5 kinderen, met een aantal relaties achter de rug, gebruikt de term 
onderhouden*,, waarbij evenals in het vorige fragment naar voren komt dat er 
sprakee moet zijn van tweerichtingsverkeer: 

I:: Dus belangrijkste is dat die man je onderhoudt?" R:'7a, ja." I:"? Èn a hbi'\ En de 
liefde)?? R"Hij moet me tonen dat hij van me houdt Maar ik moet ook tonen dat ik van 
hemm hou. Als ik dat niet zou doen, zou hij denken: a sma e nyan mi motu, ma mi not si 
neks'neks' ('die vrouw 'eet*  me geld, maar ik krijg er niets voor terug"). Sommige vrouwen 
denkenn dat als ze een man een kind geven dat dat een een teken van liefde is, maar ik zie 
hethet niet zo. Ik vind dat hij me moet ondemouden en ik moet hem kunnen ondemouden. 

Eenn andere vrouw uit de lagere klasse woont ongeveer 8 jaar samen met haar 
huidigee man. Ze heeft drie voorkinderen. 

I:: Wat moet een man je kunnen geven?" R.-"Wel, wat hij je moet geven, is liefde, 
gewoon,, zijn liefde, vertroetelen, zoete woordjes en zo." I:"Moet een man je ook 
onderhouden?""  R:"Hij moet je ook onderhouden ja. Het is niet het belangrijkste, maar 
ja,, als die man je niet onderhoudt, dan ga je anders denken. Zeggen van; 'a man disi no 
ee htku mi, man. Mi ego htku wan tra sty* (Deze man zoigt niet voor me, man. Ik ga het 
ergenss anders zoeken). Als vrouw moet je die man ook onderhouden. Bijvoorbeeld, je 
kijktt niet eens naar 'm, dan gaat hij er verwaarloosd uit zien en anderen gaan tegen 'm 
zeggen;;  'zgmaaryu e tibi aanga vrouwyongi. Luka, a vrouw no e btkuyu srefi, a vrouw no e 
onderbouyu'onderbouyu' (zomaar leef je met een vrouw, jongen. Kijk , die vrouw zorgt niet eens 
voorr je, die vrouw let niet op je verschijning, hoe je erbij loopt). Dan gaat die man ook 
zoo met iemand anders uit" I:"Wat denk je dat die man van een vrouw wil?" R:"Ze 
maaktt zijneten voor 'm op tijd klaar, ze maakt het huis schoon, je zorgt dat die man er 
netjess uitziet 
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Steedss weer komt naar voren dat het belangrijkste element van liefde is % wan sma 
ee luku fityu' ^wanneer iemand voor je zorgt?). ÏJoè*'betekent 'zorgen voor*  en is 
eenn ruim begrip. Liefde toon je door je zorgen te maken om de andere. *Lukufu 
trawan'trawan' (voor anderen zorgen) wordt in het algemeen ervaren als een basisprincipe 
vann samenleven. Liefde kent zowel materiële als immateriële elementen die 
onlosmakelijkk aan elkaar gekoppeld worden. Liefde zonder materiële basis is 
moeilijkk lang vol te houden. Als ik aan een van mijn vrouwelijke respondenten uit 
dee lagere klasse vraag of ze van een man zou kunnen houden die geen geld heeft, 
lachtt ze luid. Ze antwoordt (lachend); "Mi no man lobi a man daü,ym (ik ga niet van 
diee man kunnen houden hoor)." In de meeste gevallen moet je geld hebben. 
Wantt je kan niet zomaar in de winkel gaan, iets pakken en niet betalen. Dus het is 
belangrijkk dat die man je wat geeft, hij hoeft je niet veel te geven, wat hij kan 
missen.. Dan kan je toch zeggen; M e luku fit mi (Ay, hij zorgt voor me). 'Maar a 
manman no egi mi moni, ?dan mi o lobi a man dati.' (Maar die man geeft me geen geld. 
Zouu ik dan van die man moeten houden?) Ik denk het niet" (lacht) 

Dee meeste personen hebben wel een of meerdere partners gehad bij wie ze 
diepee liefdesgevoelens hadden. Wat ook vaker voorkomt, is dat er met vroegere 
partnerss uit het verleden opnieuw een relatie aangegaan wordt Veelal omdat de 
emotionelee band met deze partner nog bestaat. In het algemeen geloven mannen 
nochh vrouwen in liefde op het eerste gezicht.' Liefde is iets dat moet groeien, 
liefdee is Vennen' aan elkaar. Deze vrouw, 60 jaar, weduwe, 30 jaar getrouwd 
geweest,, geeft weer hoe zij.liefde ervaart. Haar verhaal getuigt van het feit dat 
lobi'' niet iets is van deze tijd. Ook vroeger werd grote waarde gehecht aan een 
sterkee emotionele band met de partner: 

Duss automatisch leer je, beetje bij beetje, om die persoon lief te hebben. Dat komt 
zoetjesaan,, wanneer die man je correct behandelt." I:"En dat was wel het geval bij u?" 
R:"Juist,, juist Je krijgt alles, hij slaat je niet, hij schreeuwt je niet, je krijgt alles. Als je 
hoofdpijnn hebt, als hij kan, dan masseert hij je hoofd, hij bindt je hoofd. s'Avonds 
wanneerr je zit, je voeten zijn moe, ze doen pijn, je zit en a e kbiyufutu' (hij masseert je 
voeten).. Dus 'ah den sant dad e tyari lobi kon' (dus, al deze dingen laten de liefde groeien). 
Wanneerr een man tijd heeft voor zijn vrouw, dan groeit de liefde, maat als een man geen 
tijdd heeft voor zijn vrouw, dan is er maar een beetje liefde. Als hij de hele dag van huis 
wegg is, hij heeft geen aandacht voor zijn vrouw,' dan a lobi dati e kon tron baat' (dan 
verandertt de liefde in haat). Dus 'dat na a kbi'(dus, zo is het leven). 

Dee meeste mensen hebben een heel pragmatische benadering van de liefde. Liefde 
iss geen aangelegenheid van twee individuen, maar zit sterk geworteld in een sociale 
contextt die de criteria aanreikt op basis waarvan mannen en vrouwen liefde 
interpreteren.. Liefde is zorgen. Liefde is je verplichtingen en verantwoordelijkheden 
nakomen,, maar liefde is ook vertroetelen, aandacht, begrip en mtrmiteit Deze 
laatste,, meer immateriële elementen van liefde worden vaak op de achtergrond 
geschoven. . 

Terwijll  de behoefte aan meer mtimiteit wederzijds aanwezig is, zien we dat 
traditionelee man-en vrouwbeelden een vrije beleving van deze gevoelens vaak 
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verhinderen.. De harde condities waaronder  het verwantschapssysteem moest 
zienn te overleven hebben specifieke genderrekties gecreëerd waarin het aspect 
vann emotionaliteit vaak onbewust werd verwaarloosd Mannen en vrouwen zijn 
geneigdd om elkaar  overwegend te definiëren in strik t economische en seksuele 
termenn (zie hoofdstuk 5), hierbij  het emotionele op de achtergrond drukkend. 
Voorall  arme vrouwen zijn sterk geneigd (genoodzaakt) om hun emotionele 
behoeftenn weg te cijferen en de man primair  te beoordelen op zijn verzorgingstaak. 
Dezee houding brengt op innerlij k niveau enorme conflicten teweeg, die niet zelden 
vann negatieve invloed zijn op de mentale gesteldheid van vrouwen. Steeds weer 
komtt  naar  voren dat vrouwen, naast geld, behoefte hebben aan een partner  van 
wiee ze affectie, begrip en liefde, kunnen ontvangen, een partner  die ze vertroetelt 
enn met wie ze een bevredigende seksuele relatie kunnen opbouwen. Magda, 28 
jaar,, inwonend bij  moeder. Ze heeft een dochtertje, Joyce, van 6 jaar: 

Dee heb die vader  van Joyce opgedonderd. Hij  deugt niet Je kan geen relatie hebben met 
iemandd en dan weet je niet waar  hij  precies woont, of waar  je hem kan bereiken. Dan zie 
ikk  hem om de 6 tot 7 weken, eventjes wat geld brengen, hooguit een kwartier  en dan is 
hijj  weer  weg. Ik heb hem gezegd dat ik zo niet kan leven. Ik wil iemand hebben 
waarmeee ik kan praten, wandelen, uitgaan, en als je hem nodig hebt weet je waar  je hem 
kann bellen. 

I nn het volgende fragment is Cynthia, 34 jaar  en moeder  van drie kinderen, aan het 
woordd Ze is getrouwd, maar  woonde tijdens het interview bij  haar  moeder 
vanwegee problemen met haar  echtgenoot 

I::  Hoe zou een man zich moeten gedragen tegenover een vrouw/' R:"Je moet die 
vrouww kunnen vertroetelen. En je moet die vrouw goed kunnen verzorgen, je moet die 
vrouww begrijpen en zij  moet je ook begrijpen. Want we hebben elkaar  nodig Seks is niet 
alless bij  mij . Geld is ook niet alles bij  mij . Als we mekaar  kunnen verstaan dan gaat het 
levenn goed. Ik vind seks niet alles hoor. Ven bigsma takk a no efitru ben' (De ouderen 
zeggen::  seks vult je buik niet). Je moet die vrouw kunnen vertroetelen, kunnen begrijpen, 
kunnenn troosten als er  problemen zijn, dan moeten we het uit kunnen praten. 

Zoalss uit diverse studies is gebleken keren sommige vrouwen, mati, zich tot hun 
seksegenotenn om deze emotionele tekortkomingen in de relatie met mannen aan 
tee vullen (Van lier  1986, Wekker  1994). De praktij k wijst uit dat voor  een groot 
deell  van vrouwen uit de lagere klasse een (seksuele) relatie met een andere vrouw 
geenn alternatiefis, omdat ze zich in lichamelijke zin niet aangetrokken voelen tot 
eenn vrouw. 
Niett  alleen door  vrouwen maar  ook door  mannen werd de wens van meer 
intimitei tt  en emotionaliteit in de relatie naar  voren gebracht Deze bevinding staat 
haakss op resultaten van seksonderzoeken die doorgaans suggereren dat mannen, 
vanwegee hun socialisatie, hun emotionele kant onderdrukken terwij l dat deel bij 
vrouwenn juist wel ontwikkeld is. Mannen zouden veel meer  prij s stellen op de 
geslachtsdaadd en veel minder  waarde hechten aan niet-penetratieve handelingen, 
zoalss knuffelen en tegen mekaar  aan liggen. De patriarchale mannelijkheidsideologie 
zouu mannen weerhouden om lief te hebben en intiem te zijn met vrouwen (Hit e 
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1987,, Heffels en Bezemer 1993, Komter 1985). Hoewel dit patroon ook duidelijk 
aanwezigg is, is er behalve deze, op de coïtus gerichte mannelijke instelling, een an-
derr patroon waarbij mannen grote waarde hechten aan intimiteit In hun seksueel 
beeldd is intimiteit een essentieel onderdeel van de totale relatie. Opmerkelijk is dat 
eenn aantal mannen juist de vrouw een tekort aan emotionele expressie verwijt. 
Dezee mannen benadrukken dat ze naast seks behoefte hebben aan dagelijks intiem 
contact,, zoals knuffelen, omhelzen, maar dat de partner hiervoor niet open staat. 

Eenn man uit de middenklasse, van lagere klassenafkomst, 8 jaar samenwonend: 

Ikk zeg je verleidt me aU vrouw niet Ik kom soms thuis, je knuffelt me niet eens. Ik zeg; 
houu je niet van me, ben je moe van me? Ze zegt; ik hou van je, maar ik ben gewoon 
anders.. Ik zeg ja, maat ik heb die behoefte wel om te knuffelen. 

Inn tegenstelling tot wat we vaak in de literatuur tegenkomen over de 'natuurlijke' 
emotionaliteitt van vrouwen zien we hier een omgekeerde situatie waarbij juist 
vrouwenn moeite hebben om zich emotioneel te uiten. Hoewel ze de intimiteit 
zelff  wel op prijs stellen, vinden ze het moeilijk om zich op die manier te uiten. 
Dezee houding bij vrouwen leidt soms tot spanningen in de relatie. Vrouw, van 
lagereklassenafkomst,, 45 jaar, 28 jaar getrouwd 

Mijnn man heeft echt die behoefte aan dat lichamelijk contact. Hij kan thuiskomen en je 
omhelzen,, en hij is echt een man, waar hij ook is, als hij die behoefte heeft, weet je, kan 
ikk zitten, en dan komt hij achter me staan, echt zo vasthouden, dat soort dingen, weet 
je.. Zo is hij, weet je. Maar ik doe dat minder. En dan kan hij soms zeggen van; je hebt 
mee lang niet aangeraakt en je hebt lang niet met me gespeeld, zegt hij dan." I:"I s dat 
ooitt een probleem geweest, dat jij hem onvoldoende aanhaalt?" R:"Jawel! Vroeger 
dachtt hij altijd dat ik een buitenvriendje had. Hij vond dat ik te weinig liefde gaf. Hij had 
vakerr behoefte aan dat lichamelijk contact en ik dan niet zoveeL Dat heeft toen vreselijk 
veell  strubbelingen gebracht. 

Middenklassee vrouw, 50 jaar, 25 jaar getrouwd: 

Ja,, hij vindt het prettig, hij houdt van knuffelen maar ik ben het type niet..(lacht), ik ben 
geenn knuffelaar. Hij klaagt er ook over, ik vrijer weinig met 'm en zo. Ik zeg dan; 20 ben 
ikk Hij zegt; ja, maar vroeger deed je dat wel. Hij vindt dat ik niet met 'm vrij, dat ik hem 
niett genoeg aanhaal, daar heeft hij wel problemen mee ja." I:"En wat vind jij van die 
kritiek,, is dat terecht?" R:"Eh...ja, is wel terecht Dat is wel terecht ja." I:"Zou je daaraan 
watt willen veranderen, denk je?" R:"Ik heb het geprobeerd(kcht)...ik heb het wel gepro-
beerd.. Dan zeg ik; ik ben er het type niet voor." I:"Jij denkt dat je gewoon zo bent?" 
R:"Ja.""  I:"Zou je anders willen?" R:"Ja, ja, ik zou wel anders willen, ik heb...ja, het is 
tochh wel een probleem." I:"Je zou die affectie wel willen tonen?" R:"Ja." I:"Omdat je 
vann hem houdt?" Rj"Ja." I:"Zou het te maken kunnen hebben met je opvoeding dat 
jee bepaalde remmingen hebt?" Rj"Het kan. Het kan ja, m'n moeder was vaak bokkerig. 
Mijnn moeder was bokkerig ja. Mijn moeder is ook vreemd op dat gebied, dus mis-
schienn heb ik het van haar. 
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4.55 Homoseksualiteit 

Homoseksuelee ervaringen maken een belangrijk deel uit van de heteroseksuele 
wereld.. Er is een duidelijke verwevenheid, die ook in de gesprekken met respon-
dentenn manifest wordt Algemeen zouden we kunnen stellen dat man-vrouwrelaties 
niett per definitie niet-homoseksueel zijn. Van de 72 respondenten hadden twee 
mannenn en drie vrouwen, allen ten tijde van het onderzoek in een vaste hetero-
seksuelee relatie, ooit seksuele ervaringen met iemand van hetzelfde geslacht Bij 
eenn man en twee vrouwen was er sprake van een vrij langdurige seksuele relatie 
enn bij de andere man en vrouw waren het incidentele seksuele contacten. Een 
relatieff  groot aantal mensen heeft ooit seksuele interesse gehad van iemand van 
hett andere geslacht. Daarnaast hadden de meeste respondenten ervaringen 
opgedaann met homoseksualiteit in hun directe familie-, vrienden- en werkkring 

Waarr homoseksualiteit in Suriname wetenschappelijke aandacht heeft gekregen is 
dee focus exclusief gericht geweest op seksuele relaties tussen vrouwen, met name 
hett 'matischap' onder Creoolse volksvrouwen. Kenmerkend aan deze relaties is 
datt ze niet exclusief homoseksueel zijn. De meeste vrouwen hebben in het verleden 
duurzamee relaties met mannen gehad en hebben ook kinderen. Het kiezen voor 
eenn vrouwelijke partner impliceert geenszins dat (seksuele) relaties met mannen 
wordenn uitgesloten, terwijl ook in het persoonlijke leven mannen een belangrijke 
roll  bEjven spelen. Veelal is de matirelatie niet alleen seksueel, maar komen er ook 
emotionelee en financiële aspecten bij kijken. Voor de vrouw-vrouwrelaties in de 
Creoolsee volksklasse zijn in de loop der jaren diverse verklaringen aangedragen. 
Vann Lier (1986) en Buschkens (1973) leggen sterk de nadruk op sociaal-economische 
verklaringen.. Herskovits en Herskovits(1936) en in navolging van hen, ook Wekker 
(1994),, voeren het matischap terug naar een Afrikaanse culturele erfenis. Vrijwel 
allee auteurs erkennen dat factoren als ongelijke seks ratio de vrouw-vrouwrelaties 
doenn toenemen, maar niet determineren. Het blijkt immers, dat ook onder een 
gewijzigdee seksratio, namelijk een mannenoverschot dat vanaf de tweede helft 
vann deze eeuw kenmerkend is voor de Surinaamse samenleving, vrouwelijke 
homoseksuelee verhoudingen onder volkscreolen niet in frequentie afnemen. 

Wekkerr (1994) stelt dat bij mati's een homoseksuele identiteit afwezig is. Zij zien 
hunn seksualiteit in termen van gedrag, en niet, zoals het westerse concept, in termen 
vann een vaststaande, onveranderlijke identiteit Wetenschappelijke studies naar 
homoseksualiteitt onder Afro-Surinaamse mannen ontbreken vooralsnog. Hoewel 
err weinig gegevens beschikbaar zijn, zijn er wel duidelijke indicaties dat man-
mancontactenn in de jeugdfase en onder getrouwde mannen vaker voorkomen 
dann algemeen wordt verondersteld. Veel respondenten wisten van getrouwde 
mannenn met man-mancontacten. Ook de Stichting Maxi Under, die werkt onder 
straatt commerciële sekswerkers, heeft een duidelijke toename geconstateerd van 
mannelijkee sekswerkers (veel jonge jongens) die sterke concurrenten blijken te zijn 
vann de vrouwelijke sekswerkers (Altenberg et aL 2001). Deze constructie van 
man-mancontacten,, waarbij mannen niet uitgesproken homoseksueel of bi-
seksueell  zijn, is ook in andere delen van Latijns-Amerika aangetroffen (Taylor 
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1986,, Parker 1991). Di t impliceert dat zowel onder vrouwen (het matischap) als 
onderr mannen homoseksualiteit in termen van gedrag voorkomt 

Binnenn de lagere klasse is de houding tegenover het matischap niet eenduidig. 
Openlijkee matirelaties komen het meest voor in de laagste regionen van de lagere 
klasse.klasse. Volgens enkele respondenten is de openheid waarmee mati's zich profileren 
inn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Voorts bestaat de indruk dat 
vrouwenn op steeds jongere leeftijd met het matiwerk beginnen. Een andere 
ontwikkelingg die relatief nieuw zou zijn is de toename van long distance' relaties 
tussenn mati's in Nederland en mati's in Suriname. Interessant is dat mensen uit de 
lageree klasse in hun denken over mati's, hetzelfde vertoog van de man-vrouwrelatie 
gebruiken.. Dezelfde criteria die gelden voor een goede man-vrouwrelatie worden 
ookk genoemd bij het interpreteren van de vrouw-vrouwrelatie, terwijl ook dezelfde 
elementenn van mannelijkheid en vrouwelijkheid een rol blijven spelen (verg. Wekker 
1994).. Je zou kunnen spreken van een vloeiende verwevenheid van man en 
vrouwbeeldenn in diverse seksuele contexten. Ter illustratie de uitleg van een vrouw 
uitt de lagere klasse, die vanwege haar modistenwerk veel hoort en veel ziet 

Hett zijn die 'big ma', dus die grote mensen die eigenlijk met dit ding zijn begonnen. 
Maatt tegenwoordig zitten er verschrikkelijk veel vrouwen in zo'n beweging. Vroeger 
warenn het vooral ouderen die er bezig waren, maar het was op zo'n een gedekte manier, 
datt je er eigenlijk geen weet van had. Maar nu is het gewoon openlijk. Het is openlijk 
tegenwoordig.. Kijk , het kan zijn dat ze problemen met mannen hebben, dat ze geen 
seksuelee bevrediging vinden bij een man, maar eerder bij een vrouw. Andere vinden 
zeg,, die vrouw verzorgt ze, ze krijgen alles op tijd, daarom kiezen ze voor die vrouw. 
Vaakk hebben ze ook een man. Die man weet 't Ik zeg als man moet je weten, en er zijn 
mannen,, die juist daarom met die vrouw zijn, want hij, bij gaat van het standpunt uit, 
zeg,, ik ben zeker wat ik daar heb, ik ben zeker dat ze niet naar een andere man gaat 
toestappen.. Dus hij heeft er weet van, hij vindt het goed dat die vrouw bijvoorbeeld 
mett een andere vrouw is. Want, wat ik gehoord heb, hoor, ze vinden zo een vrouw de 
bestee vrouw die er bestaat. Maar er zijn wel andere mannen die het gewoon afkeuren, 
datt die relatie gewoon stuk gaat op het moment dat hij erachter komt Want dat heb ik 
ookk van een kennis van me. IA takt na ju a som dati ede meki a übi a tfroua> (Zeheeh gezegd 
datdat dat de reden is waarom hij die vrouw heeft gekten). Want hij kon niet, hij kon niet 
meerr ertegen. Want als het ware werd die andere vrouw dan te bazig 

Dee mate waarin mensen uit de lagere klasse betrokken zijn bij matirelaties en de 
openheidd die ervaren wordt, is sterk afhankelijk van de subgroepen waar men 
deell  van uitmaakt In het algemeen is men geneigd om zich neutraal op te stellen. 
Dee leefregel die velen er op na houden is: Iedereen heeft het recht om zijn eigen 
levenn te leiden, zolang anderen daar geen last van ondervinden.' Deze houding is 
ookk weerspiegeld in het relaas van deze 33- jarige vrouw, woonachtig in een 
lagereklassenwijk. . 

I:: Heb je ooit een relatie gehad met een vrouw?" R:"Nee, nee, eentje wou me wel leren 
hoor,, maar toen ik haar stijl zag, ben ik afgekickt. 'A bosibosisani, nanga a nycm-nyan sant, 
!!  mi no de." (ik hou niet van zoenen, en ook van orale seks moet ik niets hebben). 
Ikk wilde niet. Een keer maar, ze zei dat ze me wou leren. Mijn tante wou me ook leren, 
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zee is een zusje van m'n moeder. Ik zei haat van het hoeft niet, ik hoef het niet te Ieren. 
Enn toen kwam ik in contact met een andere dame, zij was ook bezig met dat ding Ik 
keurr niemand af hoor, iedereen heeft zijn eigen manieren om seks te bedrijven, daarom 
keurr ik ook geen boeier af, of een 'gitimeid (man). Want zij weten alleen hoe ze zich 
voelen.. Maar ik keur het niet af, iedereen heeft zijn eigen leven, eigen gevoelens, en 
iedereenn moet weten hoe hij aan zijn geld komt" I:"Doen ze het openlijk?" K:"No man 
(nee,, man;, ze gaan het niet openlijk doen hoor. Mijn zus was ook er ook bezig mee. 
Iedereenn heeft zijn eigen leven. Zij vond het leuk. Ik vond het niet leuk hoor. Want 
wanneerr twee vrouwen een relatie hebben, is het net als man en vrouw. Ze worden ook 
jaloerss op elkaar en ze gaan ook vechten, omdat dat gevoel er is. Maat ik vind het niet 
leukk hoor. 

Inn de hogere geledingen van de lagere klasse is de houding tegenover homosek-
sualiteitt vrij negatief en is er zelfs een scherpere afkeuring van homoseksualiteit 
dann in de middenklasse. Hoewel men weet dat matirelaties onderdeel uitmaken 
vann het seksuele patroon en een van de mogelijkheden zijn om vorm te geven 
aann het seksueel gedrag, is het matischap in principe niet publiekelijk bespreekbaar. 
Mijnss inziens is de relatieve tolerantie van mati's hoogstwaarschijnlijk gerelateerd 
aann het gegeven dat het matischap de dominante gender- en seksuele ideologische 
structuurr zowel op nationaal als verwantschapsniveau niet aantast De vrouw-
vrouwrelatiee is geen vervanging van de man-vrouwrelatie terwijl vrouwen zich 
ookk conform de hun toegeschreven traditionele genderrol blijven gedragen, 
namelijkk als moeder en verantwoordelijke voor huishouden en kinderen. Aangezien 
hett matischap gekenmerkt wordt door een aantal duidelijke en vaste gedrags-
patronen,, die door verscheidene onderzoekers zijn geconstateerd en ook in mijn 
onderzoekk terugkomen, zouden we wel kunnen spreken van een subcultuur. Of 
dezee subcultuur een Afrikaanse oorsprong heeft (dus specifiek Creools) en exclusief 
eenn verschijnsel van de volksklasse is, zijn vragen die nader onderzoek vereisen. 
Ervaringenn van respondenten indiceren dat er ook op het gebied van homo-
seksualiteit,, een enorme diversiteit bestaat Zo bestaat de indruk dat de matirelatie 
niett een exclusief verschijnsel van Creoolse vrouwen uit de lagere klasse is. De 
casess die ik heb verzameld betreffen juist vrouwen van niet-Creoolse afkomst en 
mett verschillende sociale achtergrond Opmerkelijk is dat hun seksuele ervaringen 
inn de vrouw-vrouw relatie nauwelijks verschillen van de maü-relaties, zoals deze 
inn de literatuur beschreven zijn. Voorts bestaat het vermoeden dat deelname van 
niett -Creoolse vrouwen aan vrouw-vrouwrelaties ver terug gaat in de tijd. 

Tolerantiee voor vrouwen die relaties aangaan met vrouwen, in het bijzonder van 
vrouwenzijde,, kan ook worden verklaard als een uiting van vrouwelijke solidariteit 
mett vrouwen die te lijden hebben van de dubbele seksuele moraal Deze houding 
kann worden geïllustreerd met de volgende case: 
Sonjaa werkt als huishoudster bij een gezin uit de middenklasse. De man en de 
vrouww zijn getrouwd Het is publiekelijk bekend dat de man buiten zijn huwelijk 
seksuelee relaties onderhoudt met andere vrouwen. Sonja heeft ontdekt dat zijn 
vrouww een seksuele relatie heeft met een andere vrouw, die bij haar slaapt als haar 
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mann voor langere tijd van huis is. Sonja's houding ten opzichte van het gedrag van 
haarr werkgeefster is ambivalent. Enerzijds is zij verontwaardigd over het gedrag 
vann de vrouw en keurt zij het af, anderzijds heeft zij er begrip voor en houdt 
daaromm haar mond. 

Eerstt was ik boos op die vrouw. Ik dacht van: je man is weg en dan heb je nu seks met 
eenn vrouw. Maar aan de andere kant dacht ik ook: Tiet is goed voor hem. Misschien geeft 
hijj  zijn vrouw niet genoeg seks of aandacht, want hij heeft zoveel vriendinnen. Dus, 
hett is moeilijk. Je weet eigenlijk niet hoe je moet denken over deze mensen, maar ik 
vondd het wel vreemd. 

Gendenrolopvattingen,, de dubbele seksuele moraal, de flexibele, instabiele relatie-
structuurr en economische genderongelijkheid zijn, mijns inziens, belangrijke factoren 
diee homoseksueel gedrag onder vrouwen stimuleren. 

Behalvee het matischap, zijn er binnen de Creoolse gemeenschap ook andere 
uitingsvormenn van homoseksualiteit die uit de gesprekken met respondenten naar 
vorenn zijn gekomen. Door alle klassen en etnische groepen heen is er een duidelijk 
toegenomenn aantal personen dat het eigen homoseksueel gedrag interpreteert als 
eenn seksuele identiteit In tegenstelling tot mati's betreft het hier mannen en vrouwen 
diee exclusief homoseksueel zijn, en ook de behoefte hebben om zich op die 
manierr publiekelijk te presenteren. Exclusieve homocircuits zijn vooral in de jaren 
'800 langzaam op gang gekomen. De eerste initiatieven kwamen van een 
mannengroep,, die zich had gebundeld in de SWH (Surinaamse Werkgroep voor 
Homo's)) en die ondersteuning kreeg van Süching Lobi. Deze organsiatie werd al 
snell  weer opgeheven, onder andere vanwege het vertrek van de actieve leden 
naarr Nederland. In Suriname bleven de homocircuits, weliswaar gedekt, bestaan. 
Inn besloten kring werden feestjes en andere activiteiten ontplooid die onderlinge 
contacdeggingg en het vinden van een partner vergemakkelijkten. Thans is het 
openbaree klimaat tegen homoseksualiteit vrij mild en lijk t het alsof de maatschap-
pelijkee acceptatie is toegenomen. Uit de interviews blijkt ook dat de meeste mensen 
homoseksualiteitt afkeuren, maar er desondanks begrip voor hebben. Vrijwel alle 
respondentenn kennen iemand uit directe familie - of kennissenkring die homosek-
sueell  is. De algemene houding is; 'ze mogen hun dingen doen, maar ze moeten 
mijj  er niet mee lastig vallen.' Vooral in de middenklasse, en onder jongeren in het 
algemeen,, is er een toenemende tolerantie. De openheid manifesteert zich in 
discothekenn waar men niet vreemd meer opkijkt als twee vrouwen/mannen samen 
dansen.. Verder zijn er in de loop der jaren diverse gay-cafe's opgezet en openbare 
gaycontestenn georganiseerd Een andere belangrijke ontwikkeling was de oprichting 
vann C-Flag 96 (Caribbean Forum for Lesbians and Gays) in Jamaica, waar ook 
Surinaamsee homo's aan participeerden. Uit het verslag van deze deelnemers bleek 
datt de maatschappelijke tolerantie in Suriname, vergeleken met de meeste Caribi-
schee eilanden, vrij groot is6. 
66 Indicatief voor  deze relatieve tolerantie is het feit dat in een regionale Caribische televisieuitzending 
overr  hortio-sekuaüteit, C-Flag 96 vertegenwoordigd was door  een Atro-Snrinaarm lid. 
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Dee meeste respondenten zijn van mening dat homoseksualiteit, in vergelijking 
mett  vroeger, een veel openlijker  karakter  heeft gekregen. Deze doorbraak heeft 
niett  weinig te maken met de toenemende invloed van het toerisme en initiatieven 
vann uit Nederland afkomstige homoactivisten. Daarnaast speelt ook de snelle 
ontwikkelin gg van het drugs, valuta-en goud gerelateerd 'nieuwe elite' circuit een 
ro ll  Een aantal van deze rijk e mannen is duidelijk homoseksueel en maakt er  geen 
geheimm van. De sociale omgeving beoordeelt ze niet op hun seksuele voorkeur, 
maarr  op hun rijkdom . Steeds meer  feiten wijzen in de richtin g van toenemend 
(betaald)) seksueel contact tussen rijk e mannen en jonge jongens die op straat 
wordenn opgepikt Maar  los van deze categorieën man-mancontacten zijn er  ook 
mannenn die eenmalige of incidentele sekscontacten hebben gehad met sekse-
genoten.. Dit soort seksuele relaties komen ook terug in de relatiegeschiedenissen 
vann een aantal mannelijke respondenten. Ze hebben deze contacten vooral ervaren 
alss een vorm van experimenteren. Hosselaar, in de dertig, van lagere klasse afkomst 
Nuu samenwonend en vader  van een aantal kinderen: 

I::  Ben je ooit benaderd doot een man?"  R:"J»» ik heb vaker  aanzoekingen gehad Ik heb 
hett  twee keer  geprobeerd Een keer  bewust omdat ik wilde weten hoe het voelde. We 
warenn vrienden. Hij  heeft me een ring gegeven en een plaat Hij  gaf toe dat hij  verliefd 
opp me was. Ik gaf ook aan dat ik hem mocht omdat ik 'm niet wilde kwijtrake n als 
vriend.. Een keer  heb ik mijj  echt laten verleiden. Hij  heeft me gepijpt en ik heb hem 
afgetrokken.. Het wond me op wat hij  bezig was te doen, maar  ik weet niet of ik me echt 
schuldigg voelde daarna. Naar  hem toe weL Ik had er  moeite mee omdat ik hem voor  de 
gekk hield. Ik heb het meegemaakt maar  het is niet iets dat ik vaker  zou willen doen. 

32-jarigee man, klein ondernemer, met een grote vriendenkring: 

I::  Heb je ooit seks gehad met een man?"  Ifja^. . ik heb het twee keer  geprobeerd. Geen 
analee seks hoor, gewoon flirte n met een vriend van me. We waren beste vrienden en 
gingenn overal samen, en ik dacht misschien hou ik van 'm. Een keer  hadden we 
afsprakenn met twee meisjes, maar  ze kwamen niet opdagen. We waren al kras. Toen zei 
ikk  tegen m*n vriend: luister  no, 'ju  e k&pgmbtmi e k&pgytt (ik trek jou af en ji j  trekt 
mijj  af). Maar  het was vooral een speLWebegoimenteflirtenenhijisklaargekomen,ik 
benn klaargekomen. De tweede keer, was er  weet een gelegenheid, maar  toen bleek dat we 
err  beiden niets meer  aan vonden. Dus daarna nooit meer. 

Toeristenn maken duidelij k hun homoseksuele voorkeur  kenbaar  en zijn vaak ook 
openlijkk  in het benaderen van potentiële seksuele partners. De toename van open-
heidd en tolerantie in de openbare sfeer  gaat niet vanzelfsprekend gepaard met 
meerr  openheid in familiekring . Het blijk t dat de meeste homo's hun seksuele 
voorkeurr  toch angstvallig geheim blijven houden voor  hun famili e en er  ook 
publiekelij kk  niet openlijk voor  uit komen. Ze zijn bang voor  uitsluitin g van famili e 
enn vriendenkring 
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4.66 Vroege seksuele ervaringen 

Inn deze paragraaf zal vooral worden nagegaan binnen welke sociale contexten en 
verhoudingenn kennis en ervaringen over seksualiteit worden gereproduceerd cq. 
wordenn veranderd 

4.6.11 Seksuele richtlijnen  voor  meisjes 

Off  ze nu zijn opgevoed door hun moeder, ouders of andere familieleden, in het 
algemeenn zijn de meeste respondenten van mening dat ze zeer streng zijn opgevoed 
Strengee huisregels golden in de kindertijd zowel voor jongens als voor meisjes. 
Discipline,, gehoorzaamheid en respect voor ouderen stonden centraal in de op-
voeding.. In de meeste gezinnen was het de kinderen verboden zich buiten de 
grenzenn van het erf te begeven. Ze moesten op hun eigen erf spelen en het con-
tactt met de straat vermijden. Spelen met vriendjes op straat was veelal niet toege-
staan.. Vanuit het oogpunt van de ouders zou intensief contact tussen kinderen 
makkelijkk aanleiding kunnen geven tot burenruzie. 

Watt de seksuele opvoeding van kinderen betreft, is er een voortdurende ambi-
valentiee merkbaar. Enerzijds een restrictief seksueel beleid, zeker naar meisjes toe, 
datt gepaard gaat met gedekte en vage verboden en anderzijds een praktijk waarin 
sekss als vanzelfsprekend en gewoon wordt ervaren. Hoewel seks in de relatie 
ouder-kindd nauwelijks bespreekbaar is, groeien jonge kinderen wel op in een 
openbaree context waarin seks altijd aanwezig is. Bekend is het beeld van jongens 
diee op straathoeken op de stoep van de Chinese winkel staan en meisjes Vervelen/ 
Off  vrouwen die, al wandelend, door een man worden benaderd met de vraag; 
'magg ik meelopen.' Of het nu is aan de balie van een overheidskantoor, op straat, 
opp een feest, overal wordt het spel gespeeld Het feit dat een groot deel van de 
respondentenn het eerste contact met de partner op straat heeft gelegd, tekent de 
seksuelee geladenheid van de publieke sfeer. 

Dee belangrijkheid van het spel van de verleiding komt ook tot uitdrukking in de 
grotee waardering voor het uiterlijk, het lichaam. Mannen en vrouwen doen er 
veell  voor om er aantrekkelijk, mooi en vaak ook uitdagend uit te zien. Vrouwen, 
inn het bijzonder uit de lagere klasse, hebben een positief zelfbeeld wanneer het 
gaatt om hun uiterlijk. Veel vrouwen vinden zichzelf mooi en hebben er ook veel 
voorr over hebben om er 'sexy1 uit te zien. In de openbare seksuele interactie is de 
ongeschrevenn regel dat iedereen een potentiële (seks)partner is, waarbij het niet 
zoveell  uitmaakt of je nu wel of geen vaste partner hebt 

Inn deze context zijn kinderen eerder nieuwsgierig naar seks dan dat er een gevoel 
heerstt van seks als zondig, vies of gevaarlijk De eerste seksuele ervaringen be-
ginnenn vaak al op vroege leeftijd. De meeste respondenten herinneren zich dat ze 
all  op 3,4,5 jarige leeftijd begonnen met voelen en spelen met eikaars geslachtsdelen. 
Opp de lagere school was het borsten vergelijken, bij buurmeisjes voelen en met 
vriendjess zoenen. Hoewel er een ongedwongen seksuele sfeer heerste, hadden 
meisjess toch veel minder ruimte dan jongens om te experimenteren met seks. 
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Voorall  op jonge leeftijd was er  op meisjes een sterke druk om te conformeren 
aann de dominante ideologie die aan meisjes de 'fatsoenlijkheidsmoraal'  voorschrijft . 
Dee meeste vrouwen herinneren zich hun jeugdperiode als één die gekenmerkt 
werdd door  controle en een vri j  restrictieve en beschermde seksuele opvoeding. 
Voorall  in het openbaar  dienden zij  zich seksueel respectabel te gedragen. Ze 
mochtenn op straat niet met jongens staan praten, geen aanstootgevende kleding 
dragen,, niet 'slenteren' over  straat met vriendinnen en moesten om zes uur 
'ss middags thuis zijn. Voorts blijk t dat vooral in gezinnen waar  de moeder  alleen 
voorr  de opvoeding van haar  kinderen stond, strenge regels, vaak met fysieke 
strafff  werden gehandhaafd Vroeger  was, vooral in volksbuurten, de controle op 
hett  gedrag van kinderen niet beperkt tot het gezin. Ook de directe buren hielden 
eenn oogje in het zeil. Vooral meisjes werden streng gecontroleerd. Een 29- jarige 
respondente,, die tot haar  negende jaar  in Nederland heeft gewoond en daarna 
opgroeidee in een één-oudergezin in Suriname, vertelt hoe de opvoeding drastisch 
veranderdee in Suriname: 

Inn Nederland mochten we heel veel van mijn moeder, ik was vrij , we mochten veel op 
straat,, uitgaan en zo. Toen we in Suriname kwamen, mochten we al die dingen niet 
meer.. Mij n jeugd hier  was streng, mijn moeder  sloeg veel Haar  wil was wet, tegenwer-
pingenn kon niet We mochten weinig. Dus ik had niet echt contact met vrienden. Er  was 
scherpee sociale controle. Mij n vader  ging weg en ze stond alleen voor  de opvoeding Zo 
wildee ze ons behoeden voor  verval Dus alles wat verkeerd ging werd met de stok weer 
rechtt  geslagen, en we mochten nooit uit, omdat ze bang was dat we gingen zoenen en 
zo.. Dus als je met een jongen op straat stond te praten had de familie het ook gezien. 
Diee zagen alles. Als je een keer  in een korte broek voorbij  liep, als je een keer  bij  de 
bushaltee met een jongen stond. Al die dingen werden 'overgtbriefd (er  werd verslag over 
gedaan)) naar  mijn moeder  en die nam aan alles aanstoot, en ze sloeg maar. 

Ondankss de scherpe controle slaagden de meeste vrouwelijk e respondenten er 
veelall  wel in om stiekem relaties te onderhouden, die in sommige gevallen resul-
teerdenn in ongeplande zwangerschap. Zoals verwacht hebben de meeste respon-
denten,, vooral degenen boven de dertig jaar, thuis geen seksuele voorlichtin g 
gehad.. In vergelijking met hun ouders vinden de meeste respondenten het wel 
belangrijkk  om open met hun kinderen te praten over seks. Waar  ouders vroeger 
'seksuelee vragen' zouden vermijden met opmerkingen als: 'j e bent vrijpostige, is 
duidelij kk  merkbaar  dat, ook in de lagere klasse, jonge moeders serieuze pogingen 
ondernemenn om hun dochters voor  te bereiden op seksuele relaties. 

Voorall  vrouwen groeien van jongsaf op met tegenstrijdige regels en normen 
overr  seksualiteit. Enerzijds is er  een enorme restrictie op hun gedrag, en wordt 
vann hen verwacht dat zij  zich vooral in het openbaar  gedragen volgens de do-
minantee normen van seksueel fatsoen en zich seksueel beheersen. Seksualiteit van 
vrouwenn wordt overwegend geassocieerd met schaamte en terughoudendheid. 
Sekss mag nooit direct Verleiding mag, maar  de echte daad is toch met schaamte 
beladen. . 
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Dezee not meting wordt niet alleen gereproduceerd in het verwantschapsysteem 
maarr door alle sodalisatie-instituten als het onderwijs, het gezin, de kerk en de 
massamedia.. Anderzijds worden meisjes groot in een openbare cultuur waar er 
eenn enorme druk is om seks te hebben, waar vruchtbaarheid hoge waarde heeft, 
waarr 'sexyness' wordt gewaardeerd, en waar het vrij normaal is dat vrouwen seks 
gebruikenn als onderhandelingsmiddel en als middel tot sociale mobiliteit Vooral 
inn tijden van crises is er grote druk op vrouwen om het verwantschapsnetwerk in 
standd te houden. Door gebrek aan toegang tot structurele economische hulpbron-
nenn worden mannen de belangrijkste focus, en wordt seks een belangrijke overle-
vingsstrategie. . 

4.6.22 Seksuele richtlijnen  voor  jongens 

Evenalss vrouwen, hebben ook mannen strenge huisregels ervaren. Toch hadden 
dee meeste mannelijke respondenten relatief meer ruimte om zich buitenshuis vrij 
tee bewegen. Van jongens werd verwacht dat ze experimenteerden met seks. Ze 
kregenn daar ook de ruimte voor. Ze mochten later thuiskomen, vertoefden veel 
mett mannelijke leeftijdsgenoten en hadden op jonge leertijd al vriendinnetjes. 
Jongenss waren vaak van jongsaf stille toehoorders als oudere mannen hun seksuele 
ervaringenn en veroveringen met elkaar uitwisselden. Vrienden en oudere mannen 
vormdenn meestal de belangrijkste referentengroepen in de seksuele socialisatie. 
Datt vroege seksuele activiteit jongens bewust of onbewust wordt aangemoedigd 
komtt onder andere tot uiting in anekdotes over seksuele experimenten van kin-
deren.. Deze hebben vaker betrekking op jongens en worden door ouders, vooral 
moeders,, met een onderliggende toon van trots verteld Bij het baden en aankleden 
iss het normaal dat volwassenen plagerig met de penis van het jongetje spelen en 
grappenn maken over zijn geslachtsdelen zoals; TCijk, hoe hij 'spiert' (een erectie 
krijgt)'!!  of T>eze wordt echt een vrouwenversierder.' Illustratief voor deze houding 
iss het relaas van een moeder uit de lagere klasse, die geamuseerd vertelt over haar 
zonenn van 11 en 7 jaar. 

Wel,, die ene zoon van me van elf, hij heeft een operatie gedaan aan zijn penis. Toen zei 
hijj  laatst "Mama,?jusabitaki mi no e spier boy." (Mama, weet je dat ik geen erectie krijg?) 
Ikk  zeg; ja, ik weet het. Zei hij ; ttHmrn,dmmnommdunoü,UmkonH^"!Qrbaac^é2^hm 
ikk niets doen als ik groot ben"!) Toen zei ik; Man,ju o man du wan sant man' (Man, je gaat 
well  wat kunnen doen), ik ga je weer naar de dokter brengen. Dus ik praat gewoon met 
ze.. Die jongen van 7 jaar, 's morgens stond hij op, zei hij tegen zijn broer 'S. ju e si a 
manman %a, ? tod. Nanga datimio wroko dSwx'(lacht). (S. zie je die 'man'[penis] hier toch, ik ga 
err echt mee werken' [neuken]). Ik keek naar hem en lachte. Mijn man zei tegen me: ?% 
nono jen san a boy fa ju taki (hoor je niet wat die jongen van je zegt?). Ik zeg: 'Aj, miyere 
enen'' (Ja, ik heb 'm gehoord). Toen ben ik naat hem gegaan, zeg ik; G. wat heb je gezegd? 
Zegtt hij; 'mo wroko den, mimekiS. heku en\ lacht-CIk ga ze 'bewerken'(neuken), ik heb 
'het'' aan S. laten zien) 

Ookk in een groepsgesprek met enkele vrouwen, werd met veel trots en onder 

luidd gelach verteld over de Vrijpostigheden' van jongetjes, die ondanks hun jonge 
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leeftijdd al duidelijk 'seksueel bewust*  waren. Eigenlijk krijgen jongetjes met de 
paplepell  ingegoten dat seksuele potentie statusverhogend is. De meeste mannelijke 
respondentenn hadden hun eerste seksuele omgang met een incidentele partner, 
vaakk een seksueel ervaren vrouw, inwonend of uit de buurt Zo vertelde een 34-
jarigee man dat hij op 11- jarige leeftijd zijn eerste seks had met een 'pleegzusje', 
eenn 16-jarig kweekje dat zijn moeder in huis genomen had. Een andere man had 
opp 13- jarige leeftijd zijn eerste vrijpartij met een ouder buurmeisje. De eerste er-
varingenn met penetratieve seks waren niet altijd positief. Sommige mannen hebben 
err negatieve herinneringen aan overgehouden. Doorgaans was het bewijzen van 
seksuelee potentie, door het hebben van veel vriendinnen, een van de belangrijkste 
bronnenn van status in de vriendengroep. Een 30-jarige populaire jongeman legde 
hett als volgt uit 

Kijk ,, als je niet goed sekst, heeft een vrouw geen plezier aan je. En als je goed kan seksen 
benn je geliefd bij de meeste vrouwen. Dan krijgt ze veel meer respect voor je. En dan 
gaatt ze naar haar vriendin, dan zegt ze; 'Ey, a bay law mi esde neti boy (eh, die jongen heeft 
mee gek gemaakt gisteravond). En als ze het doorvertelt, dan betekent dat dat ze je 
respecteertt als een goede minnaar. Maar die vriendin gaat je ook willen uitproberen, en 
ikk denk dat je daardoor je reputatie vergroot. Mannen met geld komen vrijer aan bod, 
wantt als vriendinnen zien hoe zij 'getreaf (verwend) wordt, dan bieden zij zich ook aan, 
wantt ze willen het ook hebben en de meeste meisjes zijn jong, en daardoor krijgt zo'n 
jongenn veel keuze. 

Zoalss eerder opgemerkt vormen oudere mannen een belangrijke bron van seksuele 
kennis.. Verschillende mannen verwezen naar oudere mannen, vooral broers en 
ooms.. Als die spraken over vrouwen luisterden ze mee, en af en toe mochten ze 
vragenn stellen. Een mannelijke student, 25 jaar: 

Ikk hou ervan om te luisteren naar oudere mannen, dan leer je er een paar dingen bij." 
L'Watt leren ze je?" R:"Waar een vrouw zwakke plekken heeft, hoe je een vrouw moet 
seksenn en bijvoorbeeld welke dranken je kan gebruiken om een vrouw echt te seksen. 

Eenn van de belangrijke taboes die aan jongens vanaf hun prille jeugd wordt 
overgedragenn door middel van opmerkingen en gedekte waarschuwingen is het 
taboee op homoseksualiteit Kinderen, in het bijzonder jongens, worden al heel 
vroegg geconfronteerd met de negatieve betekenis van het begrip *boeler' (man-
nelijkee homoseksueel). Vaak worden boeiers in het bijzijn van kinderen belachelijk 
gemaaktt en gepest Het spelen met de penis van het jongetje gaat dan ook vaak 
gepaardd met opmerkingen van de moeder in de richting van; "laat me met je tol-
liee (penis) spelen hoor, want dan weet ik zeker dat je geen boeier wordt." Ook 
opmerkingenn als; "deze wordt zeker een playboy", zijn indirect bedoeld om de 
jongenn in de heteroseksuele richting te duwen. Het is daarom niet onwaarschijnlijk 
datt het al op jonge leeftijd stimuleren van seks bij jongens nauw samenhangt met 
dee opvatting bij ouders dat hierdoor homoseksualiteit wordt voorkomen. 

Dee actieve seksuele rol die al van jongsaf aan jongens wordt opgedrongen is niet 
loss te zien van de bestaande relatiestructuur en genderrolopvattingen in de Afro-
Surinaamsee gemeenschap. 
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Doordatt officiële huwelijksarrangementen niet dwingend zijn, zijn mannen in 
feitee geheel op zichzelf aangewezen bij het zoeken naar een partner. Omdat het 
zelfstandigg aantrekken van een partoer bepaalde vaardigheden en kwaliteiten vereist, 
zijnn jongens al heel vroeg gefocust op het ontwikkelen van deze vaardigheden, en 
iss de jongenscultuur sterk gericht op het publiekelijk kunnen demonstreren van 
dee potentie van geschikte partner, niet alleen in seksuele zin maar ook in econo-
mischee zin. Op dit laatste zal ik in het volgende hoofdstuk uitgebreid terugkomen. 

Hoewell  doorgaans vroege seksuele activiteit van jongens wordt gestimuleerd, 
blijk tt dat sommige jongemannen seks in de praktijk bewust uitstellen. Van de 22 
mannenn die ik heb geïnterviewd, waren er drie die hun eerste seks hadden op de 
leeftijdd van 21 jaar, terwijl een jongeman van 23 jaar nog maagd was. Deze gegevens 
bevestigenn de resultaten van een onderzoek van Dann (1987) naar seksueel gedrag 
vann mannen in Barbados, waaruit blijkt dat 24% van de onderzochte populatie 
mannenn voor het eerst seks had tussen de 18 en 23 jaar (43). Ook bij jongens 
wordtt de houding ten aanzien van de eerste seksuele betrekkingen gekenmerkt 
doorr onzekerheid en zelfs angst, wat niet vreemd is in een setting waar met name 
jongenss moeten voldoen aan hoge seksuele verwachtingen van de omgeving. 
Eenn 23-jarige student: 

Tweee jaar geleden had ik voor het eerst omgang Ik was 21." I:"Hoe heb je het ervaren?" 
R:"Niett zoals ik het verwacht had. Het was een beetje moeilijk. Ik verwachtte gezellig-
heid,, en lustbevrediging, maar de eerste keer was niet zo geweldig. Ik weet echt niet 
waardoorr het kwam." I:"Waarom had je eerder geen seks?" Rj"Ik was zenuwachtig. Je 
bentt bang, je hoort bepaalde geruchten, bijvoorbeeld, dat je kan bloeden, en dat die 
damee kan bloeden. En als ze in haar menstruatieperiode is, dan is het niet leuk, en 
daardoorr was ik wel een beetje bang natuurlijk." I:"Heb je sindsdien voor een tweede 
keerr seks gehad." R:"Nee. 

Dee relatieve vrijheid die jongens genieten op seksueel gebied gaat niet per definitie 
gepaardd met veel ervaring en voldoende kennis over seks. Ook jongens hebben 
eenn grote behoefte aan informatie en een open communicatie over seks. Uit di-
versee studies in verschillende landen blijkt dat in de meeste gezinnen ouders en 
kinderenn nog steeds moeilijk openlijk en serieus praten over seks (zie o.a. Van 
Zessenn en Sandfort 1991). Het probleem is niet zozeer het gebrek aan bereidheid 
omm te praten, maar eerder het gebrek aan vaardigheid en ervaring om te praten. 
Dee informatie die jongeren krijgen, en dat geldt meer voor meisjes dan voor 
jongens,, heeft overwegend betrekking op zwangerschapspreventie. De meer 
intieme,, relationele en emotionele kanten van seks zijn meestal geen onderwerp 
vann gesprek. Voorts blijkt dat zowel mannen als vrouwen in het gezin weinig 
kenniss opdeden over het eigen lichaam en het omgaan met seksuele gevoelens. 
Voorr vrouwen waren er, vergeleken bij mannen, minder mogelijkheden om over 
sekss te leren en te praten. 
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4.77 Sociale definiëring van mannelijke - en vrouwelijk e seksualiteit 

Inn deze paragraaf besteden we aandacht aan het seksueel zelfbeeld van mannen 
enn vrouwen. Het seksueel zelfbeeld definieer ik als volgt; de wijze waarop het 
individuu zichzelf percipieert als seksueel wezen. Het zelfbeeld is niet vaststaand 
nochh eenduidig, maar ontwikkelt zich in voortdurende interactie met een 
dynamischee en diverse sociale context. De percepties van mannen en vrouwen 
overr hun eigen seksualiteit zijn niet los te koppelen van de noties die zij hebben 
overr eikaars seksualiteit 

4.7.11 Mannelijk e seksualiteit 

Hett imago van de Afro-Caribische man als 'a walking phallic symbol1 domineert 
inn de meeste familiestudies. In een artikel 'Caribbean Masculinity and Family1 

illustreertt Barrow (1998) aan de hand van typerende conclusies die in de loop der 
tijdd door diverse auteurs zijn geponeerd, de dominante plaats die seksuele potentie 
inneemtt in de beeldvorming over Caribische mannen. Enkele van deze opvattingen 
wordenn ook hier weergegeven: 'At the core of masculinity is virility' , *Male sexual 
prowesss is a lifelong preoccupation', I t is biological, not social fathering mat 
enhancess masculinity.' Barrow verwijst naar Smith (1988), die concludeert: 
^Masculinityy does not depend on work performance; it is demonstrated by manly 
activitiess with other men, by sexual conquest of many 'girl friends', and by ^having 
childrenn all about.' (355). Deze beeldvorming over Caribische mannelijkheid 
domineertt niet alleen in de literatuur, maar ook in het dagelijkse sociale leven 
(Seniorr 1991). Eerder is reeds gesteld dat zowel onder vrouwen als mannen het 
gelooff  sterk is dat mannen van nature polygaam zijn en een grote behoefte hebben 
aann seks, het liefst met zoveel mogelijk verschillende partners. De film 'Waiting to 
exhale'' (Mc Millan 1992) en het boek *Love awaits' (Long 1995), laten duidelijk 
zienn hoe deze beeldvorming ook het zwarte manbeeld in Noord-Amerika 
domineert t 

Ookk in dit onderzoek zien we dat in het denken over mannelijkheid, seksualiteit 
eenn centrale plaats krijgt. De vertaling naar de praktijk alsook de mate van 
preoccupatiee laat evenwel variaties zien. Bij een meerderheid van de mannen is 
seksuelee potentie het centrale element van mannelijkheid. Seks en leven worden 
alss inwisselbare termen gezien; zonder seks is er ook geen leven. Deze visie wordt 
goedd geïllustreerd in het volgende citaat van een universitair opgeleide man, 31 
jaar: : 

Voorr mij is seks hed belangrijk Als je als deel van je leven geen seks meer kan bedrijven, 
ervaarr ik dit precies als wanneer uit ons stelsel de zon zou verdwijnen. Je hebt al die 
anderee dingen nodig; de maan, de sterren, maar als de zon eruit verdwijnt, dan kan je 
evengoedd naar een andere planeet verhuizen, zo zie ik seks. Zo zie ik mijn seksualiteit 
Alss ik mijn seksualiteit verlies, dan is een te belangrijk onderdeel van het geheel verdwenen. 
Voorr mij is het essentieel in mijn leven. 

Dee koloniale beelchrorming over de hyperseksualiteit van zwarte mensen is vooral 
inn het manbeeld verweven. De meeste mannen zijn sterk geneigd om zich, wat 
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hunn seksuele kwaliteiten betreft, te onderscheiden van mannen uit andere etnische 
groepen.. Typerend is de visie van een 47- jarige leerkracht 

I:: Hoe belangtijk is seks voor mannen?" R:"Ik weet het niet, ik kan het niet meten, maar 
ikk vind dat dat eigenlijk voor de mannen hun leven is, man! Want wanneer een man 
moeitee doet, wanneer hij een vrouw niet kan bevredigen, niet tot erectie kan komen, en 
diee man probeert alle middelen, gaat naar de dokter, probeert huismiddeltjes om dat 
tochh nog te hebben, dan is seks voor die man zeer belangrijk vind ik. Voor ons, voor 
elkee Surinaamse man, zeg, de Creoolse man is seks zijn leven, echt waar. 

Eenn handelaar, uit het illegale circuit: 

Sekss is zeer belangrijk in mijn leven. Ik ben superkras. Als ik niet meer kan seksen kan 
ikk net zo goed doodgaan. Seks is het belangrijkste genotmiddel. 

Eenn jonge werkloze man deelt de mening dat seks het belangrijkste genotmiddel 
is: : 

Kijk ,, je hebt ook mannen die drugs, alcohol of dobbelen zien als belangrijkste genot-
middel.. Voor mij is het seks. Seks is natuurlijk Wat komt uit dobbelen en drugs? Niets. 
Uitt seks komen kinderen. Daarom zegt God: *Ga en .vermenigvuldig u. Dus dat is het 
belangrijkstee in het leven. 

Vanuitt een mannelijk perspectief wordt mannelijke seksuele identiteit bepaald 
doorr drie essentiële elementen: 
1.. Toegang tot vrouwelijke seksualiteit 
2.. Controle over vrouwelijke seksualiteit 
3.. 'Bevredigen' van de vrouwelijke seksuele behoefte 

Dee eerste bron van mannelijke identiteit is eerder aan de orde gekomen. Mannen 
menenn dat succes in het versieren van vrouwen een belangrijk bewijs is van seksuele 
potentie.. Hoe groter de toegang tot seks met vrouwen hoe meer status. Bij het 
besprekenn van mannelijke vruchtbaarheid (hoofdstuk 3) is reeds aan de orde ge-
komenn dat in tegenstelling tot de oudere generatie, jonge mannen minder waarde 
hechtenn aan het publiekelijk bewijzen van mannelijke seksuele potentie door een 
hoogg kindertal. Hoewel seks veel meer losgekoppeld is van voortplanting, blijf t 
toegangg tot seks met zoveel mogelijk vrouwen een belangrijk criterium van man-
nelijkheid. . 

Eenn tweede belangrijk aspect is controle over de vrouwelijke seksualiteit. Het be-
treftt hier niet zozeer controle over reproductie (controle over hoeveel kinderen 
eenn vrouw moet baren), maar vooral controle over haar kuisheid. Deze controle 
iss vooral bedoeld om seksuele ontrouw van de vrouw te voorkomen en komt 
bijvoorbeeldd tot uiting in de beperkingen die aan haar worden opgelegd als zij 
zichh buitenshuis beweegt De meeste vrouwen hebben ervaren dat ze door partners 
werdenn geremd in hun openbare sociale contacten, waarbij er niet zelden geweld 
aann te pas kwam. Mannen zelf bevestigen deze houding. Een student, 25 jaar, 
lichtt toe waarom hij niet graag heeft dat zijn vriendin zonder hem uitgaat 
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I:: Ik heb niet graag dat mijn vriendin alken naar een rfam-mg gaat Als het een huisfeestje 
enn het zijn mensen die ik ken, of waarvan ik gehoord heb, dan kan ze wel alleen gaan. 
Maarr niet naar een disco. Het risico is groot dat er wat gebeurt Je hebt van die jongens 
diee daar gaan en zuipen en bepaalde handelingen plegen, en dat kan voor problemen 
zorgen.. Je krijgt wrijving in de relatie. 

Meerderee auteurs hebben geconstateerd dat er bij Caribische mannen een enorme 
vreess bestaat voor seksuele ontrouw van de partner. Barrow (1986) komt in haar 
studiee naar vrouwbeelden bij Barbadiaanse mannen tot vergelijkbare bevindingen. 
Zijj  constateert: I t is with reference to women's leisure activities outside the home 
matt men voiced the strongest concern and stressed the need to impose restrictions* 
(57).. Patterson (1998), die ook onder Afro-Amerikaanse mannen een soortgelijke 
attitudee constateert, herleidt dit gedrag naar condities onder slavernij, die, mijns 
inziens,, ook gelden voor de Surinaamse periode van slavernij. Hij stelt Tn the 
absencee of any legally recognized marriage rights in his partner; and in the presence 
off  both predatory Euro-American men, who could rape or otherwise sexually 
manipulatee slave women with impunity, and a large minority of other young, 
unattachedd slave men; and further, with severe restrictions placed on his ability to 
conductt a mate search that would lead to the selection of someone whom he felt 
confidentt he could trust, the male slave was placed in an impossible situation, one 
boundd to reduce him to a state of chronic jealousy and insecurity about women 
(35). . 

Eenn derde maatstaf waar mannen hun seksuele identiteit en dus ook hun gevoel 
vann zelfwaarde aan meten, is het bevredigen van de vrouwelijke seksuele behoefte. 
Di tt is niet verwonderlijk. Seksuele bevrediging van de vrouw is het bewijs bij 
uitstekk van mannelijke seksuele potentie. Het is een bevestiging van de heersende 
mannelijkee seksuele ideologie. In dit collectieve manbeeld zijn er twee fundamentele 
criteriaa waar een man aan moet kunnen voldoen om zijn controle op vrouwelijke 
seksualiteitt te garanderen en zodoende zijn reputatie hoog te houden. De eerste 
eiss is het kunnen voorzien in het levensonderhoud van de vrouw. De tweede eis 
iss het bevredigen van haar seksuele behoeften. In het seksuele contact met losse 
off  incidentele partners is bevrediging van de vrouwelijke seksuele behoefte minder 
belangrijk.. In vaste relaties zien de meeste mannen het seksueel bevredigen van 
dee partner wel als één van de belangrijkste manieren om haar respect, seksuele 
trouww en liefde af te dwingen. Zo zegt een mannelijke respondent, 36 jaar, 
samenwonend: : 

Alss mijn vrouw niet is klaargekomen heb ik het gevoel dat ik heb gefaald, dan ben ik 
teleurgesteldd in mezelf. 

Seksueell  genot bij de man is afhankelijk van de mate waarin de vrouw ook 
seksueell  genot ervaart Een 38-jarige man, woont 10 jaar samen en heeft 2 kinderen: 

I:: Wat vind jij het prettigst aan seks?" R:"Eerlijk? Dat die vrouw heeft genoten. Dat ze 
mee zegt; ik heb genoten. Omdat ik zelf geen problemen heb met klaarkomen. Ik heb 
geenn probleem om een orgasme te krijgen. Maar als een vrouw tegen me zegt; ik heb 
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echtt genoten, want dan begrijp ik dat ze niet alleen genoten heeft omdat ze wil genieten 
maaii  omdat ik me best heb gedaan om haai te laten genieten. Dus dan ben ik trots op 
mezelf,, en ik ben blij dat ik haat dat genot heb kunnen geven. Ik ben daai enorm blij 
mee. . 

Eenn 28-jarige student. Hij heeft twee jaar een vaste relatie. Hij woont nog niet 
samen: : 

Ikk vind het belangrijk dat mijn vriendin geniet bij seks. Daar probeer ik eigenlijk haar 
waarderingg voor mij terug te vinden. Als ik een relatie met een meisje heb, zee kan 
honderdd voor me doen, maar eigenlijk wil ik het toch zien in haar gedrag, dus eigenlijk 
haarr seksueel gedrag, of die liefde van haar echt is. 

Eenn 25-jarige man, werkt zelfstandig en heeft een vaste vriendin: 

Alss man vind je het geweldig dat een vrouw is klaargekomen. Dan weet je; ja, je was 
goedd voor de avond. Ik denk dat elke man graag zou willen dat zijn vrouw klaarkomt. 
Alss dat niet zo is, dan geniet jij , maar zij ligt dan gefrustreerd daar. Ik word liever weer 
wakkerr om weer seks met haar te hebben. 

Eenn 48-jarige stafambtenaar, woont samen, heeft drie kinderen: 

Wijj  Surinaamse mannen, we hebben een bepaalde trots. Voor ons als man, dan heb ik 
hett over de Creoolse man, voor hem is belangrijk dat die vrouw een hoogtepunt 
bereikt.. Met alles erop en eraan. Alle gebaren, alle taal. Alles erop en eraan. Dat is voor de 
mann belangrijk. Dan voel je je als man trots. Als je dat niet hebt dan gaat het contact 
teniet.. Je hebt geen zin meer in zo'n vrouw. Je moet die vrouw bevredigen, dat is het 
mooiee ervan. Dat is mijn ervaring hoor, en zoals ik het begrijp van mijn vrienden, vind 
ikk dat dat het is. 

Steedss weer komt naar voren dat mannen het seksueel bevredigen van de partner 
associërenn met mannelijke trots of anders gezegd mannelijke reputatie. De wens 
omm de vrouw seksueel te bevredigen is niet los te koppelen van de wens om het 
risicoo van seksuele ontrouw te elimineren. In hun ogen kan seksuele dissatisfactie 
vann de vrouw leiden tot seksuele ontrouw, wat het mannelijk aanzien enorm 
schaadtt (verg. Nelson 1986:220). Deze redenering vloeit voort uit een opvatting 
diee reeds eerder is besproken, namelijk dat vrouwen actieve seksuele wezens zijn, 
wierr seksuele behoeften niet verschillen van die van de man. Deze gecompliceerde 
contextt maakt dat mannelijke seksualiteit wordt gekenmerkt door tegenstellingen. 
Enerzijdss het geloof in de eigen bijzondere natuurlijke seksuele potentie en kwali-
teitenn en anderzijds een enorme onzekerheid over het werkelijk kunnen bevredigen 
vann de vrouwelijke seksuele behoefte. Deze onzekerheid wordt des te groter in 
eenn context waar mannelijk seksueel falen onbespreekbaar is. 

Eenn aantal jonge mannen, redelijk tot hoog opgeleid, uit zowel de lagere en mid-
denklasse,, erkent de invloedrijkheid van het dominante manbeeld, maar kiest er 
bewustt voor om zich anders te gedragen. Seks zien ze meer als onderdeel van 
eenn totale, duurzame relatie. Een 26- jarige student: 
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Dee meeste jongens zijn utt op seks, maat ik ben iemand, voor ik seks met je heb moet 
dee relatie stabiel zijn. Het zou kunnen dat ik iemand ontmoet en incidenteel seks heb, 
maarr ik zou met zo'n persoon geen relatie kunnen hebben. Ze is dan gewoon een 
seksohjget.. Maar  sgks is nigt- hethglangrijW e tn W l g r o n , i*  **n  rrnHftrl^ l TMangrijfo f 

iss een goeie, stabiele relatie. 

Interessantt is om na te gaan waarom sommige mannen bewust afstand nemen 
vann de collectieve mannelijke preoccupatie met seksueel presteren. De eerste jonge-
man,, opgegroeid in een één-oudergezin, is 23 jaar, universitair student Hij heeft 
tweee jaar geleden voor het eerst seks gehad Het is bij die ene keer gebleven. 

Eigenlijkk wil ik eerst een serieuze relatie. Als ik serieus ben met een meisje kunnen we 
sekss hebben." I:"waaxom wil je dat zo" R:"waarom ik dat wil? Omdat mijn biologische 
vaderr mij niet heeft opgebracht Hij heeft mijn moeder gelaten toen ze zwanger was van 
mij.. Dat heeft mijn moeder en ook mijn grootmoeder me verteld. En ik wil dat gedrag 
niett van hem overnemen. Dat is één. Tweede is dat het beter is voor mezelf Als ik eens 
kinderenn mocht krijgen, zou het leuker zijn om met een vrouw al die kinderen te 
krijgen.. Dan weet je precies dat die kinderen van die vrouw zijn, en niet hier één kind, 
daarr een ander kind. Dat is niet mijn stijL 

Eenn andere jongeman van 23 jaar was ten tijde van het interview nog maagd Hij 
verzettee zich met klem tegen een 'waka-waka UU*  (promiscue leven), waarbij hij 
zowell  morele- als gezondheidsoverwegingen aandroeg. In zijn ogen was seks 
exclusieff  bedoeld voor het huwelijk. Het is opvallend dat alle jongemannen die 
zichh afzetten tegen het stereotiepe manbeeld, afkomstig zijn uit één-oudergezinnen. 
Aann het verband tussen één-ouder gezinnen en seksuele beeldvorming bij mannen 
iss in de literatuur geen aandacht besteed We zien dat niet alleen vrouwen het 
dominantee manbeeld aan de kaak stellen, maar dat ook onder mannen andere 
opvattingenn bestaan en dat ook onder hen de behoefte bestaat om mannelijke 
seksualiteitt te herdefiniëren. 

4.7.22 Vrouwelijk e seksualiteit 

Aandachtt voor vrouwelijke seksualiteit, anders dan gericht op de voortplanting is 
eenn relatief recent thema van onderzoek, zeker in niet-westetse samenlevingen. 
Datt wat er beschikbaar is aan empirisch materiaal over percepties van (hetero-
seksuele)) vrouwen over seksueel plezier is doorgaans niet positief noch hoop-
gevendd Zo is één van de bevindingen van een 'cross-culture' -onderzoek dat 
werdd uitgevoerd onder vrouwen in Mexico, Nigeria, Noord Amerika, Brazilië, 
Phillipines,, Egypte en Malaysia (Petchesky en Judd 1998): "Most respondents 
expresss littl e entitlement to sexual pleasure, either to have or to show need for i t 
Thiss is in contrast to their strong and frequently articulated sense of entitlement 
nott to be subjected to violence from husbands or unwanted sex.*  (...) when it 
camee to asserting their right to sexual pleasure and satisfaction, only a small number 
off  the women in our study found their voice". (311). Studies die eerder in Neder-
landd en Noord-Amerika werden uitgevoerd geven geen rooskleuriger beeld (Hite 
1987,, Hefïels en Bezemer 1993). 
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Inn het denken over vrouwelijke seksualiteit zijn er, in de gesprekken met respon-
denten,, twee, weliswaar tegenstrijdige, visies te onderscheiden. Enerzijds zien we 
dee patriarchale benadering van seksualiteit. Deze dominante beeldvorming 
associeertt mannelijke seksualiteit met actieve, agressieve seksualiteit terwijl vrouwen 
wordenn gedefinieerd in termen van seksuele respectabiliteit, namelijk beheerst, 
monogaam,, fatsoenlijk en terughoudend naar mannen toe. In deze patriarchale 
visiee is vrouwelijke seksualiteit primair gericht op de voortplanting, en hebben 
vrouwen,, anders dan de man, geen grote seksuele behoeften. Vrouwen met losse 
en/off  wisselende sekspartners krijgen binnen deze context het etiket van Swilde' 
off  'makkelijke' vrouw, wat hun sociaal aanzien drastisch doet dalen. Anderzijds 
bestaatt er een historisch gegroeid (Afro)-Surinaams denken, voortgesproten uit 
concretee levenservaringen, waarin vrouwen worden gezien als seksueel actieve 
personenn die een actieve rol vervullen in de seksuele interactie, die initiatieven 
nemenn en voor wie bevrediging van het seksuele verlangen net zo belangrijk is als 
voorr mannen. 

Hett is vrijwel onmogelijk om de twee denkpatronen stokt van elkaar te scheiden. 
Zee bestaan simultaan en zijn bovendien niet klassenspecifiek. De duale beeld-
vormingg over vrouwelijke seksualiteit komt tot uiting in een aantal collectieve op-
vattingenn die in wezen tegenstrijdig zijn, maar ook simultaan bestaan: 
1.. Seksuele behoefte is niet genderspecifiek: zowel mannen als vrouwen hebben 

sekss nodig voor een goed fysiek en psychisch functioneren. Vrouwen hebben 
sekss niet alleen nodig om kinderen te baren, omdat vruchtbaarheid bewezen 
moett worden, maar ook omdat elke vrouw van nature seksuele verlangens 
heeftt die bevredigd moeten worden. 

2.. Vrouwen, of ze nu gehuwd zijn of niet, zijn niet onvoorwaardelijk seksueel 
trouww Voorwaarden zijn dat de man zijn economische en seksuele plichten 
nakomt. . 

3.. Een vrouw behoort zich fatsoenlijk en respectabel te gedragen, wat in de 
openbaree praktijk neerkomt op monogaam en ingetogen gedrag. Ook als de 
mann haar seksueel ontrouw is, moet zij haar respectabiliteit bewaren door 
monogaamm gedrag. 

4.. De man hoort het initiatief te nemen. Speelsheid van de vrouw mag en wordt 
zelfss op prijs gesteld, maar directe toenadering van mannen en het nemen van 
initiatievenn is 'hoerig' gedrag. 

5.. Mannen hebben van nature een grotere seksdrift. Vrouwen hebben een seks-
plichtt tegenover de man, vooral als de man zijn financiële plichten nakomt 
Ookk als ze er geen zin in hebben, moeten ze tegemoet komen aan de sekseisen 
vann de man. De kans is anders groot dat de man zijn heil zoekt in buitenech-
telijkee seks. 

6.. Vrouwen hebben seks om de liefde, mannen hebben seks om de seks. 

Hett simultaan bestaan van diverse en tegenstrijdige waarden maakt dat er een 
grotee diversiteit is in de wijze waarop vrouwen hun seksualiteit vormgeven en er-
varen.. Uit de gesprekken met vrouwen zijn vijf houdingen met betrekking tot 
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sekss te onderscheiden. Het zijn geen rigide categorieën van vrouwen, maar eerder 
houdingenn die vaak simultaan in een persoon kunnen voorkomen. 

1.. Seks is niet belangrijk : Vrouwen uit zowel de middenklasse als de lagere 
klassee die zijn opgegroeid met een sterk restrictieve seksuele moraal, zijn sterk 
geneigdd om seks te associëren met schaamte en onfatsoenlijkheid. Ze vinden het 
belangrijkk om het imago op te houden van het 'net en fatsoenlijk meisje', dat haar 
seksuelee gevoelens weet te beheersen. De houding van 'seks is niet belangrijk' 
vloeitt ook voort uit een bijna chronisch gebrek aan seksuele satisfactie. Veel vrouwen 
ervarenn dat hun seksuele behoeften vaak niet in overeenstemming zijn met de 
seksuelee wensen van hun man. Omdat ze voor zichzelf geen uitweg zien, kiezen 
zee voor een gelaten houding, waarin seks op de achtergrond geschoven wordt 
Eenn getrouwde werkende vrouw van rniddenklassenafkomst, 50 jaar: 

Ikk heb et vaak geen zin in. En hij vindt me ook vaak hii in bed. Mijn ervaring is wel dat 
dee meeste vrouwen ook vaak geen zin hebben. Ik ben weinig vrouwen tegengekomen 
diee zeggen; ik heb echt zin, ik heb echt zin gehad gisteravond maar hij wilde niet In het 
algemeenn zeggen mijn vriendinnen: 'Mijn God, hij wilde weer gisteravond maat ik had 
geenn zin, en als hij thuiskomt dan keer ik liever mijn rug, dan doe ik alsof ik slaap'(lacht). 
Datt heb ik meer gehoord dan dat men zin heeft. 

Hoogopgeleidee vrouw, 47 jaar: 

Dee eerste keer dat ik echt verliefd ben geworden, en dat ik ook aan seks dacht, was bij 
dezee huidige man. Maat daarvoor, waren het mensen die op mij vielen, en dan be-
antwoordd ik op een gegeven moment dat ding Maar niet dat ik op iemand verUefd was 
off  zo graag naar bed wilde. Ik vroeg me een hele tijd af: ben ik wel normaal of met? 

Dee houding van sommige van deze vrouwen hangt deels ook samen met bun 
leeftijd,, omdat de samenleving ook wat betreft seksualiteit van oudere vrouwen 
striktee verwachtingspatronen heeft. Oudere vrouwen met volwassen kinderen 
behorenn seks niet meer lekker te vinden (verg. Rawlings 1996). 

2.. Seks is kamerpl icht Deze perceptie, die we bij veel vrouwen tegenkomen, is 
nauww gerelateerd aan de opvatting dat mannen van nature een hogere seksuele 
behoeftee hebben dan vrouwen en dat het de taak van de vrouw is om deze 
behoeftenn te bevredigen. Ook als vrouwen geen zin in seks hebben, zien ze het als 
hunn plicht zich seksueel dienstbaar op te stellen. Weigeren kan maken dat de man 
zijnn heil buiten zoekt. Deze categorie vrouwen ervaart seks overwegend als een 
plichtt tegenover de man, waarbij hun eigen seksuele verlangens op de achtergrond 
wordenn geschoven. Vooral oudere vrouwen, in een afhankelijke economische 
positie,, noemen tkamerplicht,s het belangrijkste motief voor seks. Een 40-jarige 
vrouww uit de lagere klasse, samenwonend, moeder van 5 kinderen: 

I:: Wat denk je dat een man van een vrouw wil?" R:"Ze maakt zijn eten voor hem op tijd 
klaar,, ze maakt het huis schoon, je zorgt dat die man er netjes uitziet. En je kamerplichten 
moett je ook goed nakomen." I:"Wat zijn je kamerplichten?" Rj"Wel, als hij zegt man, 
vanavondd laten we plezier maken. Als jij als vrouw zeg: nee!, dan wat gaat die man nou 
denken.. Hij gaat denken; i4 vrouw dm musu eg) na wan /nz^mz (deze vrouw moet iemand 
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anderss hebben). Maat als je toestemt- niet altijd- 'dan a man, a o abijmsiri,ya'(dza heeft 
diee man plezier met je). 

I:Iss het voor jou ook belangrijk of is het alleen maar kamerplicht?" R:"Wel, voor mij is 
hethet niet belangrijk hoor, want ook al is het maar één keer in de maand, voor mij is het 
voldoende.""  I:"Je vindt het niet plezierig?" R:"Nee, nee." I:"Denk je dat het ook 
anderss kan?" R:"Ik weet het niet, voor mij is ... 'man kysi wan mm sarijèrè, eftt tu ksi wan 
mun'(lmun'(l of 2 keren per maand is genoeg). Maar altijd? Nee! Het is forcerend!. 

Di tt motief voor seks zien we vooral bij financieel afhankelijke vrouwen, veelal 
mett kinderen. Het eigen seksueel genot is ondergeschikt of geheel weggecijferd. 
SeksSeks heeft vooral de betekenis van dienslveriening, kamerplicht. De belangrijkste 
eiss die ze stellen aan de man is financieel onderhoud. Hun bereidheid om seks te 
hebben,, wordt niet in eerste instantie bepaald door hun eigen seksuele behoefte 
off  seksuele wensen, maar primair door de mate waarin de man zijn verplich-
tingenn als kostwinner nakomt. Seks is hier duidelijk een middel dat toegang ver-
schaftt tot een inkomstenbron. Lagere klasse vrouw, 9 jaar samenwonend: 

Seks?? Ik hou niet van seks. Elke dag seks...(maakt een lange 'tyuri')." I:"Wi l die man 
vann je ook elke dag?" R:"Elke dag? Hij vraagt, maar ik wil niet! Ik zeg; laat hij een vrouw 
buitenn zoeken. Hij wilt niet verzorgen maar hij wilt wel seks hebben. 

Nadrukkelijkk moet hier worden opgemerkt dat deze invulling van de seksuele 
relatiee geen klassenspecifiek verschijnsel is. Door alle klassen heen, en zowel in 
wettigee als onwettige relaties, komt het voor dat vrouwen seks met de partner 
latenn afhangen van zijn financiële inbreng. Onder jonge opgeleide vrouwen is de 
opvattingg van 'seks als kamerplicht, minder sterk aanwezig is. 

3.. Seks is liefde: Het is vooral op jonge leeftijd dat vrouwen, met diverse sociale 
achtergronden,, seks relateren aan een vaste relatie en liefde. Deze houding is niet 
vreemd,, omdat vooral meisjes opgroeien met de notie dat seks uitsluitend in de 
contextt van liefde en een vaste, serieuze relatie moet plaatsvinden. Jongens, 
daarentegen,, maken onderscheid tussen seks om de seks en seks met gevoel. Dit 
belevingsverschill  is ook geconstateerd in seksonderzoeken in Europese landen 
(( Lamur en Terborg 1994, Van Zessen en Sandfordt 1991). De norm van liefde 
alss voorwaarde voor seks is vooral op vrouwen van invloed. Deze norm komt 
zowell  in de institutionele seksuele voorlichting, als ook in de christelijke opvoeding 
tott uiting. Studente, 22 jaar, middenklassenachtergrond: 

Ikk vind gewoon dat je langzaam naar seksueel contact moet toewerken. En het moet 
voorall  niet zijn met iemand die je nauwelijks kent, omdat ik vind dat 'teen erg emotioneel 
ietss is, waar gevoelens mee gepaard moeten gaan. Ik zou het nooit kunnen doen met 
iemandd waar ik niet om geef. 

Studente,, 26 jaar, van lagereklassenafkomst, die nog nooit omgang heeft gehad 
maarr wel een duidelijke opvatting heeft over de betekenis van seks: 

Ikk denk dat seks een belangrijke rol zal spelen in mijn leven. Iedereen heeft behoefte aan 
liefdee en ook liefde in de zin van seks. Seks en liefde zijn niet hetzelfde, maar bij seks, en 
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dann heb ik het over verantwoordelijke seks, om het zo te noemen, dat er ook liefde is ca 
datt de band tussen de partners ook steviger maakt 

4.. Seks is een essentieel onderdeel van het leven: Deze opvatting komen we 
tegenn bij vrouwen uit verschillende milieus. Hoewel deze vrouwen seks ook kop-
pelenn aan een vaste relatie, wordt seks niet alleen geassocieerd met liefde, maar 
voorall  als een gezonde behoefte van elk mens. Seks is net als eten en drinken een 
fundamentelee menselijke behoefte. 

Laagopgeleidee vrouw, 28 jaar, bezoeksrelatie: 

Ikk bedoel, dat speelt ook een rol in het leven hoor. Het seksen hoor. Want als je met een 
mann in huis leeft, toch, en die man kan je niet goed seksen naar jou zin, ga je niet met 
diee man kunnen blijven, en precies zo omgekeerd, bij een vrouw ook. Als een vrouw 
mett een man in huis leeft en die man voelt zich niet op zijn gemak bij zijn vrouw, gaat 
hijj  uidopen. En dat speelt ook een rol in het leven, de seks toch. 

Vrouwenn die deze opvattingen over seks erop nahouden zien zichzelf als seksueel 
actievee personen, die van hun partner verwachten dat hij ze seksueel bevredigt. In 
hunn denken is seks natuurlijk en niet beladen met schuld, schaamte of zonde. 
Dezee visie op seks garandeert niet per definitie seksueel genot In principe is het 
vergelijkbaarr met de houding tegenover voedsel. Wanneer mensen menen dat 
etenn moet omdat het een primaire behoefte is, wil dat nog niet zeggen dat ze van 
hunn eten genieten of bekend zijn met de mogelijkheden om het eetplezier te 
verhogen. . 

5.. Seks is een belangrijke bron van genot en plezier: Er is een andere groep 
vann vrouwen die seks evenals de eerder besproken groep percipieert als een 
activiteitt die hoort bij het leven. Toch is er een groot verschil tussen deze twee 
laatstee visies. Deze laatste groep van vrouwen neemt geen genoegen met seks 
omdatt seks moet Belangrijk is het plezier en genot dat ze eraan beleven. Seks 
wordtt niet per sé gekoppeld aan een vaste relatie, of aan verliefdheid, of aan de 
normm van monogamie. Belangrijkste motief is lichamelijke aantrekkingskracht 
Typerendd bij deze vrouwen is voorts dat zij meerdere kortdurende seksuele 
contactenn hebben (hebben gehad) en vaak het initiatief nemen: 

Ikk vind het belangrijk om mij lichamelijk aangetrokken te voelen tot zo'n persoon. Ik 
moett je ook een prettig persoon vinden, iemand waarmee ik kan lachen." I:"Maar niet 
iemandd voor wie je per se voelt, of op wie je veriiefd bent?" R:"Nee, verfiefd zou ik niet 
zeggen.. Misschien voor dat moment, maar daarna, nee, ik zou niet zeggen dat ik er 
wakkerr van lag, nee. I:"Nam je ook initiatieven?" R:"Altij& 

Opvallendd is dat vrouwen die deze opvattingen erop nahouden, afkomstig zijn 
uitt specifieke groepen, namelijk de groep van hoogopgeleide jonge vrouwen uit 
dee middenklasse en de groep van jonge vrouwen uit de lagere regionen van de 
lageree klasse. Deze vrouwen uit de midden en lagere klasse hebben met elkaar 
gemeenn dat ze, vanwege hun gevarieerde ervaringen op seksueel gebied, kennis 
dragenn van de mogelijkheden die vrouwen hebben om seksueel genot te verho-
gen.. Deze vrouwen laten zich aanspreken door seksuele referentiekaders waarin 
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vrouwenn worden gezien als seksueel actieve wezens, die de ruimte hebben om te 
experimenteren,, om initiatieven te nemen en actief te zijn in het seksuele speL 
Omdatt deze vrouwen beseffen dat hun seksuele gedrag tegen de heersende, 
restrictievee norm van vrouwelijke seksualiteit ingaat, zijn ze in het algemeen toch 
geneigdd om hun opvattingen en gedrag op seksueel terrein voor zichzelf te houden, 
uitt vrees voor negatieve reacties van familie en vrienden. 

Hoewell  vele vrouwen zijn opgegroeid met het idee van kamerplicht, is tegelijkertijd 
ookk sterk de overtuiging aanwezig dat een vrouw het recht heeft om seks aan de 
partnerr te weigeren. De strategie van seksuele onthouding wordt door veel 
vrouwenn toegepast om uiting te geven aan ontevredenheid. Uithuizigheid, buiten-
echtelijkee relaties, slechte financiële zorg of onbevredigende seks zijn allemaal 
factorenn die vrouwen noemen als zij seks aan hun partner weigeren. Deze houding 
iss in principe geheel in lij n met de visie op seks als onderhandelingsmiddel. 

I:: Hoe was die seksuele relatie?" R-"Op een gegeven moment baalde ik zo erg dat ik 
nietss deed. Vijf , vier maanden lang had ik geen seks met 'm. Je hebt geen spirit. De 
persoonn is de hele dag weg, waarom moet ik dan." I:"Al s je geen zin had, zei je dat 
ook?""  R:"Dan zeg ik van; ik wil niet. Of soms hoef ik 'm niet eens te zeggen en dan 
weett hij het al van; bij deze hoefik niet te gaan." I:"Hoe vond je seks met hem in de 
beginfase?""  R:"In de beginfase was het normaal. Maar nadien vond ik dat we leefden als 
broerr en zus. Ik vind dat als je de persoon jaren kent, dan hoeft dat geen verplichting te 
zijn.. Als je nog niet samenwoont is het anders. Jij gaat naar hem toe of hij komt bij jou. 
Hett is anders als je met de persoon in een huis woont" I:"Werd hij boos?" R:"Soms 
wel,, dan zei hij van; ja, ik weet dat je iemand buiten hebt, daarom doe je alsof. Dan sta 
ikk op, ga ik bij me zoon op het bed liggen. Komt hij in de kamer, vraagt hij; als er 
iemandd is, zeg me gewoon, dat je iemand buiten hebt, kijk, hoe lang al. Ik dacht; jij 
vindtt het buiten, daarom doe je normaal Omdat ik niet van dat soort dingen hou, zeg 
ikk je gewoon van; het hoeft niet. Als je het buiten al hebt gehad, hoefje het binnen niet 
tee krijgen. Dan heeft het toch geen zin. 

Dee volgende middenklasse vrouw weigert seks, omdat ze enorme moeite heeft 
mett de buitenhuizige levensstijl van haar man: 

I:: Dat seksuele, was dat voor ontdekking van die relatie al slecht?" R:"Het was voor 
ontdekkingg van die buitenrelatie al slecht" I:"Wat is jou verklaring?" R:"Mijn verklaring 
iss eigenlijk; je bent altijd zo laat thuis en als je thuis komt, dan wil je met me naar bed, 
dann heb ik er geen zin meer in. Als ik geslapen heb, dan wil ik door slapen. Hij kwam 
meestall  tussen 12 en 1 uur 's ochtends thuis. Dan heb je als vrouw echt al geslapen. 
Wantt hij had dan hier en daar vergaderingen maar na die vergaderingen ging hij dan wel 
naarr zijn vriendinnetje toch. Toen wist ik het niet maar voor mij was het; God, je bent 
maarr altijd weg, waar ik dus altijd moeite mee gehad heb, ik heb er altijd moeite mee 
gehad.. En ik vond: als je iedere keer zo laat thuis komt, dan heb ik er geen zin meer in. 
Duss het werd steeds minder toch, dat je met mekaar naar bed gaat 

Inn het algemeen vinden de meeste vrouwen met klem dat ze zich niet laten dwingen 
tott seks. Als ze geen zin in seks hebben, laten ze dat duidelijk weten. 
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Somss kan deze houding leiden tot ernstige relationele conflicten, die niet zelden 
uitmondenn in (seksueel) geweld van mannen tegen vrouwen. 

4.88 Seksuele beleving 

"(...)) while the stereotypes trapped everyone in a noose, determining each move, no 
onee ever really openly talked about sex. If they did, it was to recharge the Hes" 
(Goldenn 1993). 

Hett vraagstuk van persoonlijke beleving van seks is in Suriname, maar in feite in 
hett hele Caribische gebied vrijwel braak terrein. Mijn onderzoekspraktijk wijst uit 
datt het zoeken naar consistentie en samenhang niet eenvoudig is. Niet alleen omdat 
mensenn in hun subjectieve beleving van seksualiteit simultaan worden beïnvloed 
doorr tegenstrijdige referentiekaders, maar ook omdat seksuele beleving sterk 
individualistischee elementen in zich draagt Dit laatste omdat het bij uitstek een 
terreinn is dat buiten de sociale controle kan worden gehouden. Er komt dus veel 
variatiee en diversiteit naar boven. We hebben gezien dat in de openbare cultuur 
hett Creoolse verwantschapssysteem aan mannen en vrouwen ruimte biedt om 
seksuelee relaties op een gevarieerde manier vorm te geven. Seks wordt gezien als 
eenn natuurlijke behoefte die niet genderspecifiek is. Mensen geloven dat zowel 
mannenn als vrouwen seks nodig hebben voor een gezond fysiek en psychisch 
functioneren.. Kinderen worden doorgaans niet dwingend geremd in hun natuurlijke 
exploratiee van het lichaam en vroege expressie van seksuele emoties. Integendeel 
staann volwassenen vrij tolerant tegenover kinderlijke expressie van seksualiteit 
Inn de dagelijkse interactie tussen mannen en vrouwen is seks vaak indirect het 
leidendd onderwerp. Met een zekere mate van vanzelfsprekendheid zijn mannen 
enn vrouwen voortdurend verwikkeld in een soort van speels verleiden. Het geheel 
wektt de indruk van een ongedwongen en ontspannen seksuele sfeer. De 'seksuele 
geladenheid'' van de Surinaamse samenleving is door meerdere auteurs op ver-
schillendee manieren verwoord. Zo spreekt Wekker (1994) van 'de alomtegen-
woordigee aanwezigheid van seks in het dagelijkse leven' (108). Astrid Roemer 
(Botss 1993) typeert erotiek in Suriname als 'een spel zonder woorden' (23). 
Dee indruk van seksuele ongedwongenheid wordt versterkt als we kijken naar de 
houdingg ten aanzien van het lichaam. Veel vrouwen, in het bijzonder in de lagere 
klasse,, tooien zich op hoogtijdagen met de mooiste kleding waar de lichaams-
vormenn vaak niet verborgen blijven. De openbare danscultuur wordt doorgaans 
gekenmerktt door uitbundigheid en sensualiteit. Met erotische bekken-en billen-
bewegingen,, coïtusstandjes imiterend, demonstreert men een vrije expressie van 
seksuelee gevoelens. 

Dezee openbare, uiterlijke expressie van seksualiteit is wat de mensen in Suriname 
enn in het Caribisch gebied in het algemeen het etiket doet krijgen van exotisch, 
seksueell  potent en ongeremd. Deze koloniale mythe is niet alleen doorgesijpeld 
inn muziek, film, zang en dans, maar ook in wetenschappelijke literatuur. 
Gearingg (1995), die antropologisch onderzoek deed in St Vincent, constateert 
"Sexx provides a release from hardship and a source of pleasure, and is one of 
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thee most positive things lives offers.(...) Both men and women perceive woman 
ass wanting and enjoying sexual activity as much as or even more than men"(191). 
Inn Suriname is de seksuele wereld veel complexer dan men op het eerste gezicht 
zouu vermoeden. De openbare seksuele cultuur is een kant Hoe men seks met el-
kaarr beleeft, is een andere kant. Een van de eerste conclusies, die ik al kort na de 
eerstee interviews kon trekken, is dat er een grote discrepantie bestaat tussen de 
belevingg van seksualiteit in de openbare en in de privé-sfeer. De vraag die hier aan 
dee orde is: Hoeveel ruimte is er in de intra-persoonlijke relatie voor een optimale 
subjectievee beleving van seks? Welke zijn de verwachtingen, en in hoeverre voldoen 
partnerss aan eikaars verwachtingen? In de volgende paragrafen komen deze 
aspectenn aan de orde. 

4.8.11 Kennis en vaardigheden op seksueel gebied 
Terwijll  zowel mannen als vrouwen seks ervaren als een positief aspect in het 
leven,, is er minder eenduidigheid als het gaat om verwachtingen. Dan blijkt dat 
mannenn en vrouwen niet of onvoldoende beantwoorden aan eikaars verwach-
tingen.. Ter illustratie zullen een aantal cases worden gepresenteerd Een seksueel 
actievee man, 42 jaar, met een grote vriendenkring. Hij heeft in zijn leven vaker 
meerderee relaties tegelijk gehad. Hij heeft een middelbare opleiding genoten en 
bekleedtt nu een leidinggevende functie: 

Ikk vind dat Surinamers in het algemeen weinig weten van wat seksualiteit precies inhoudt, 
waarr ze allemaal rekening mee moeten houden, beide partners hoor. Mannen hebben 
overr het algemeen een minderwaardigheidscomplex. Een man vindt dat hij groter 
geschapenn moet zijn dan een ander om een vrouw te doen klaarkomen. Ze schijnen 
daarr weinig van te weten en vanwege onze opvoeding durven we ook niet gemakkelijk 
tee praten over seks. Er is een grote taboe op en dat heeft zijn effect ook naar de vrouwen 
toe.Ikk zeg: 'Negen van de tien vrouwen waar je mee naar bed gaat hebben een seksueel 
probleem.. Tenminste, ik noem het een seksueel probleem, of schijnen weinig te weten 
vann seks. En dat... je hebt daar weinig aan, omdat je steeds zoekt naar perfectie." I:"Wat 
iss perfectie voor jou?" R:."Uiterst genot kunnen beleven met een vrouw, van alles 
kunnenn meemaken en bij wijze van spreken... .geen remmingen, dan spreek ik over het 
normale,, dus niet het abnormale, dus niet over masochistisch zijn of biseksueel zijn. Ik 
hebb het over een normale heteroseksuele relatie, waarbij beide partners geen schaamte-
gevoell  hebben voor elkaar. Er moet wel een bepaalde mate van schaamte zijn, maar je 
zultt toch met elkaar een bepaalde mate van genot moeten beleven. En ik merk dat ik, in 
elkk geval, dat niet kan met vrouwen in Suriname. 

28-jarigee mannelijke universiteitsstudent 

Vrouwenn over het algemeen zijn enorm egoïstisch." I:"Hoezo?" R:"Ze denken alleen 
maarr aan zichzelf. Ze zijn, ze doen weinig voor je. Ze inspireren je niet, niet echt Ze zijn 
enormm passief, ze genieten meer dan jou te laten genieten." I:"Hoe genieten ze?" 
R:"welkee vrouw houdt niet ervan om gestreeld te worden, om overal gekust te worden. 
Enn om klaar te komen. Alle vrouwen houden daarvan. Maar ze participeren daarnaast 
niett naar jou toe. Waardoor jij in feite alleen bezig bent. 
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Eenn 36-jarige drugsdealer. Hij  is van lagere afkomst, heeft een sterk straatgerichte 
enn een seksueel actieve levensstijl met wisselende partners: 

Snrtiflamww mannen weten niet te seksen. Binnen twee minuten komen ze en dan is het 
klaar.. Ik ga juist lang door. Surinaamse mannen pompen en dan is het klaar. Ik zie het 
alss ik met m'n vrienden groepsseks heb. Groepsseks is pompen. Ik bedoel, je moet 
evenn blijven voordat je begint, even wat vrijen, wanneer  je klaar  bent, even een beetje 
liggen,, en dat is nabeschouwing. Je hebt voorbeschouwing en nabeschouwing Maar 
ookk Surinaamse vrouwen weten niet te seksen. Ze hebben veel taboes op seks. Ze 
kunnenn je tepels zuigen, maar  verder  doen ze niets. En als ze je pijpen dan bijten ze je. 
Zee doen het niet goed. En ze willen niet doen wat ik wil. 

Eenn academisch geschoolde man, 30 jaar, met een academisch geschoolde partner. 
Zee zijn al enige jaren getrouwd. De man heeft naast zijn huwelijk opeenvolgende 
buitenechtelijkee relaties gehad. 

Alss het gaat om seksuele relaties vind ik dat op de eerste plaats dat waar  het seks betreft 
vrouwenn het initiatief altij d overlaten aan de man. Mij n ervaring is dat de man vaak niet 
weet,, in elk geval in mijn huwelijksrelatie nu, dus dat is een probleem, ik weet niet 
wanneerr  mijn vrouw behoefte heeft aan seks, omdat ze het nooit te kennen ge 
Somss kan je het wel zien aan 't , bodylanguage en zo, dat ze behoefte heeft aan seks. 
Maarr  soms kan je het ook gewoon verkeerd inschatten en dan kan je van een kouwe 
kermiss thuiskomen. Ze kan gewoon boos worden. 

Voorall  onder  redelijk tot goed opgeleide jonge mannen, met middenklasse- of 
lagereklasse-- achtergrond is er  behoefte om traditionele rolpatronen op seksueel 
gebiedd te doorbreken, omdat ze kennis hebben van alternatieve mogelijk-heden 
diee bijdragen tot verhoging van wederzijds seksueel plezier. In tegenstelling tot 
hett  traditionele patroon, waarin aan de vrouw een passieve rol is toebedeeld en 
waarr  Vrouwelijk e schaamte' getuigt van goed fatsoen, verwachten zij  een actieve, 
openn en vrij e houding van de vrouw. Ook van vrouwenzijde, met name van 
vrouwenn die meerdere relaties in hun leven hebben ervaren, zowel kortdurend 
alss langdurend, is er  kritie k op de manier  waarop mannen seks bedrijven. Een 
38-jarigee vrouw, hoogopgeleid, in een staffunctie gescheiden en moeder  van twee 
kinderen.. Heeft een relade met een getrouwde man: 

I::  Hoe heb je seks ervaren met mannen in het algemeen, los van die ene relatie waar  het 
zoo goed ging?"  &"Nou , mannen vind ik over  het algemeen domineren bij  seks. Ik heb 
weleenss meegemaakt dat ik tegen een man zei van; ..ik vond hem zwaar  op me hggen, 
enn ik zei; laat mij  op je liggen. EHe man vond dat verschrikkelijk ! Hij  2egt; hoe kan jij  op 
mee komen liggen? Het is niet doorgegaan, we hebben ruzie gehad De meeste mannen 
houdenn geen rekening met jou als vrouw. Als ze hun prakkie maar  kwij t kunnen, dan 
iss dat het. Sommige weten echt niet te vrijen. Niet eens dat Niet eens een behoorlijk 
voorspel,, en ook al zijn ze normaal geschapen, zeggen ze van; voel je hoe groot ik ben 
enn ...weet je dat soort toestanden, en.. ..doe ik je pijn?, weet je.-.dat soort belachelijke 
dingen.. En ja, als vrouw, heb ik er  soms lol in, dan speel je echt een spelletje met zulke 
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figuren.figuren. Met zulke figuren speel ik echt. Toch? Je doet alsof; en achteraf lach je ze uit Jij 
belachelijk,, omdat je gewoon die man zijn zin hebt gegeven op dat moment, maar 
verderr is er niets gebeurd. Ze gaan altijd vragen vond je 't fijn, en ben je klaar gekomen?" 
enn "ik heb gevoeld, ik heb je gevoeld hoe je bent klaar gekomen.' Dan wil ik zeggen kijk 
hoee je liegt Bij mezelf denk ik: jij (ze maakt een lange tjuri) "nothing doing" (lacht). En 
mannenn zijn daar trots op toch. Nou ja, ik weet wel beter als vrouw, misschien zijn we 
nogg niet zo ver om erover te praten. 

Dezee vrouw weet heel goed waar zij seksueel genot uit haalt, maar krijgt in het 
seksueell  contact met de partner niet de ruimte om haar seksuele wensen tot uiting 
tee brengen. Kenmerkend in deze cases is dat de man zich primair richt op zijn 
eigenn bevrediging, en zich verder niet druk maakt om seksuele verlangens van de 
vrouw.. Sommige vrouwen ervaren deze egoïstische houding als één van de belang-
rijkstee bronnen van relationeel conflict De onbevredigende relatie met haar partoer 
iss voor de jonge vrouw, 27 jaar, die in het volgende fragment aan het woord is, 
dee belangrijkste reden geweest om een andere vriend te kiezen. 

Sekss met m'n vriend was wel leuk, maar bij dacht alleen aan zichzelf. Na seks, was ik 
altijdd kwaad. Altijd . Want hij dacht altijd aan zichzelve. En als ik erover wilde praten, 
wass het ruzie." I:"Hi j dacht alleen aan zijn eigen genot." R:"Ja. Hij vroeg me niet eens 
van:: ben je klaargekomen of wat. Gewoon. Hij liet me gewoon waar ik was. 

Eenn seksueel actieve vrouw, werkende moeder van drie kinderen. Ze komt uit de 
lageree klasse en heeft in haar leven meerdere en wisselende partners gehad Ze 
verteltt over haar huidige vriend (marktverkoper) en hoe ze in het begin moeite 
hadd met de manier waarop hij seks met haar had. 

Vroegerr deed mijn vriend bepaalde dingens niet. Ik moest hem leren. We waren voor 
hett eerst naar bed gegaan. Toen vroeg ik hem van: hè, jouw manier van flirten is wel een 
beetjee vreemd hoor. Hij zegt; hoe bedoel je vreemd? Ik zeg; dat ding is alleen m**t, het 
blijf tt alleen maar bij omgang krijgen. Ik zeg: Yu musufnyri tu toch, alk sort sant musn 
'happen''happen' (Je moet toch ook vrijen, allerlei dingen moeten gebeuren). Toen heeft hij 
gezegd;; Yongt, mi no gvmti den sant datiym' (jongen, ik ben dat soort dingen niet 
gewend).. Ik vroeg hem (hij had voor mij een andere vrouw): hoe lang heeft die relatie 
tussenn jou en je vrouw geduurd? Hij zegt negentien jaren. W skrtki, mi takk san! (Ik 
schrokk en zei: wat!) Hij zegt van; ik kon haar wel aan haar tepel zuigen en aan haar hals 
zoenenn en zo. Zoenen deden we eigenlijk ook niet De zeg: 'die vrouw van jou is anders, 
ikk ben veel jonger en ik heb andere ervaringen, dus ik denk dat je je 'styBitg' (stijl) gaat 
moetenn veranderen'. Dus zodoende is bij een beetje gaan veranderen. Nu kan hij met je 
spelen,, hij kan je strelen, hij kan je zoenen. Want niet eens zoenen wilde hij doen. Dus, 
weetje,, nu heeft hij andere manieren van doen, dus op die manier." I:"Dus jij hebt hem 
hett geleerd?" R:"(lacht)... eigenlijk wel ja. Want ik kan echt niet met een saaie man naar 
bedd gaan hoor. Eerlijk niet! 

Bovenstaandee case is jammer genoeg eerder uitzondering dan regel De meeste 
vrouwenn zijn geneigd om te zwijgen of uit onvrede, seks met de partner te ver-

152 2 



4.4. BBTEXENU VAN SBKZ MONOGAMIE BNUBFDB 

minderen.. Deze relatief passieve rol is ongetwijfeld gerelateerd aan internalisering 
vann de norm van vrouwelijk seksueel fatsoen. Zolang er geen 'echte' seks aan te 
pass komt, hebben de meeste vrouwen een zeer actieve rol naar mannen toe, en 
mogenn ze uitdagen en initiatieven nemen. In de slaapkamer, neemt de traditionele 
patriarchalee rolverdeling wederom de overhand en zijn vrouwen geneigd om 
zichh te gedragen volgens het dominante ideale vrouwbeeld en vervallen ze in 
passiviteit t 
Dezee ambivalente houding is het best te illustreren met twee tegenstrijdige citaten 
diee zijn gehaald uit een gesprek met een 34-jarige vrouw: 

I:: Hoe ervaar jij het versieren'? & " Als heel leuk. Ik hou haar van om grappen te maken 
mett mannen. Het geeft je een kick. Ik daag ze vaak uit, zo van: 'mijn schatje, mijn 
poppetje,, en maak toespelingen. Ik sluit makkelijk vriendschap met mannen." I:"Je 
voeltt je er prettig bij?" R:"Jaaah. Ik vind het leuk om in de belangstelling te zijn. 

Mijnn man klaagt dat ik nooit het inuahcf neem bij seks. Maar ik vind, zoals ik voor de 
pott zorg, zo moet jij het initiatief nemen bij seks. I:"Waarom vind jij dat hij dat moet 
doen?""  &"I k vind het aangenaam om verleid te worden door hem. Misschien heeft hij 
deelss gelijk en zou het zo ook moeten kunnen, maar ik kan het niet. Er is iets dat me 
weerhoudt. . 

Dezee houding is vooral merkbaar bij vrouwen met geringe seksuele ednraring en 
geringee toegang tot alternatieve kennis over seksualiteitsbeleving en seksuele 
mogelijkhedenn van vrouwen. Vooral onder laagopgeleide vrouwen uit de lagere 
klassee is kennis over seks doorgaans gering. Dat de behoefte aan kennis wel sterk 
aanwezigg is, getuigen de ervaringen van de volgende respondent EUy is een 
werkendee alleenstaande moeder. Zij begon haar eerste relatie op 18- jarige leeftijd 
enn kreeg drie kinderen met haar parmer. De relatie is nu beëindigd vanwege 
zwaree mishandeling die ze jarenlang onderging. Ten tijde van het interview heeft 
zee een bezoeksrelatie. Ze heeft gehoord over het orgasme maar weet nog steeds 
niett precies wat het is. Ze ervaart dit als een tekortkoming en heeft verschillende 
pogingenn ondernomen om er meer over te weten te komen. Uideg van een 
vriendd bracht niet veel duidelijkheid. 

Eigenlijk..ikk had ook zo'n probleem. Ik weet niet waardoor het kwam hoor....ik ben 
nooitt naar de dokter gegaan ervoor. Ik weet echt niet. Misschien span ik me teveel in 
hoor.. Ik weet het niet. Maar wat is klaarkomen eigenlijk? Ik weet het niet hoor. Maar 
nouu kan ik bijna niet meer erover praten want het is al vier jaren dat ik geen seks heb, ik 
weett niet Dus misschien houdt dat me ook op. Ik sprak ook met een heer, ik ken hem 
heell  goed, we kunnen over dit soort dingen praten. Hij heeft me gezegd; misschien 
omdatt ik het lang niet heb gedaan en ik span me teveel in en dat houdt me ook achter. 
Hijj  heeft me bepaalde dinges uitgelegd, dat ik ontspannen moet zijn, dan lukt het wel. 
Eenn dame zei me ook laatst; ze heeft het nooit ervaren, ze weet niet wat het is. 

Vrouwenn zelf hebben over het algemeen weinig seksuele ervaring en geringe 
kenniss over mogelijkheden om seksueel genot te verhogen. Deze houding is afhan-
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keiijkk van de eisen die vrouwen stellen aan een seksuele relatie. Waar vrouwen als 
belangrijkstee eis stellen dat de man ze verzorgt, is het verwachtbaar dat ze zich 
minderr druk maken om hun eigen seksuele bevrediging. Deze relatie tussen 
economischee positie en de ervaring van seksueel genot bij vrouwen sluit aan op 
bevindingenn van grootschalige seksonderzoeken in Europa en de Verenigde Staten, 
diee uitwijzen dat vrouwen uit de lagere klasse een lagere orgasmefrequentie hebben 
dann vrouwen uit de middenklasse en dat paren in de hogere klasse meer plezier 
enn genot ervaren in de seksuele relatie dan paren in de lagere klasse (zie Komter 
19855 en Hite 1987). 

Dee volgende respondent is 33 jaar, en schoonmaakster. Ze heeft opeenvolgende 
relatiess gehad met mannen, en is moeder van vier kinderen. Het is niet zo lang 
geledenn dat ze voor het eerst hoorde dat een vrouw ook kan klaarkomen. 

I:: Weet je wat klaarkomen is?" R:"Ja, maar vroeger wist ik het niet. Toen ik pas met hem 
begon,, wist ik het niet Een nicht van me heeft me verteld van; (Meisje,yu no de na bbi, 
wantwant efüyu no kon klaar' (meisje, je leeft niet, want als je niet klaar komt ) Ik zeg; ik 
weetexmetsvan.lkweetèèadmg'datiama^ weetexmetsvan.lkweetèèadmg'datiama^ 
zee zei me; 'yu, ook tu kan kon klaar' (jij kan ook klaarkomen). Maar ik zei haar, ik weet 
vann niets. We spraken een keer in een gezelschap van vrienden en familie, over relaties en 
zoo en toen zei m'n nicht dat een vrouw ook kan klaarkomen. Ze was verpleegster, en ze 
zeii  me; een vrouw komt ook klaar. Je moet niet denken dat die man alleen klaar komt, 
dann ben je klaar. Jij ook. Misschien komt het voor die man of na die man. 'Dan mi kon 
denkt'(Tocadenkt'(Toca ben ik gaan nadenken). Toen heb ik met die man van me erover gesproken. 
Hijj  zei van; ja, zo is het. Hij vroeg of ik nooit had gevoeld dat ik klaar kwam. Ik zei; ik 
weett het niet, ik wist niet dat dat kon." Ik zeg het je, bij al mijn partners, ik heb het nooit 
gevoeld.. Maar met deze vriend van me, heb ik het nu pas ontdekt. Dus, ik heb vier 
kinderenn gehad, ik heb het nooit ontdekt, maar met die man van nu, heb ik het wel, nu 
pass heb ik het ontdekt. Ja, ja. 

Inn het algemeen is het vrouwelijk orgasme geen onderwerp van gesprek. Het 
blijk tt dat vrouwen er wel over nadenken en pogingen ondernemen om er ver-
trouwelijkk met anderen over te praten. Omdat de mensen met wie zij dagelijks 
omgaan,, ook weinig kennis hebben, levert deze oriëntatie weinig op. 
Dezee universiteitsstudente heeft een aantal seksuele relaties achter de rug, waaronder 
ookk losse, kortstondige contacten. Ze vindt het vervelend dat partners steeds 
vragenn of ze is klaargekomen, omdat ze zelf niet weet wat klaarkomen precies is. 

Eigenlijk... ..eigenlijk weet ik nog steeds niet wanneer ik klaarkom. En men vraagt me 
altijdd en ik, en ik weet gewoonweg niet." I:"Je voelt het niet?" R:"Nee, want ik voel me 
nadien,, aan het eind voel ik me wel opgelucht, dus ik neem aan dat ik klaar ben gekomen." 
I:"Maarr je partners vragen het wel altijd of je bent klaargekomen?" R:"Ja." I:"En wat 
zegg je dan?" R:"Ik heb ze gewoon gezegd dat ik het niet weet En het werd me altijd 
gevraagd:: hoe weet je het niet, hoe komt het dat je het niet weet" Je hebt bepaalde 
mannenn die dat merken, wanneer een vrouw klaarkomt 
Wantt ik weet, soms weet men me te vertellen hoeveel keer ik klaar ben gekomen, want 
jijj  kan meerdere keren dan een man klaarkomen tijdens die omgang. 
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Wee zien dat een belangrijk deel van de respondenten positief staat tegenover 
seks,, seks plezierig vindt, maar  tegelijkertij d -weinig seksuele kennis draagt Omdat 
vrouwenn weten dat hun orgasme een maatstaf is voor  de man om zijn seksuele 
vaardigheidd te meten zijn ze snel geneigd een orgasme te veinzen. Vaak zijn het 
hunn partners die vaststellen wanneer  en hoeveel keren ze zijn klaargekomen. 
Ookk deze lagere klasse, jonge vrouw, 28 jaar, heeft weinig relatieervaring. Haar 
huidigee vriend is de tweede persoon met wie ze een relatie heeft Ook hier  zien 
wee dat de vrouw zich voor  kennis over  haar  eigen lichaam wendt tot haar  vriend, 
diee haar  vertelt dat wanneer  ze vochtig wordt, ze is klaargekomen. 

I::  Wist je vroeger  wat klaarkomen was?"  R:"Nee. Ik voelde niets, j e voelt gewoon dat 
jee nat wordt, maar  je weet niet wat het is. Dus hij  heeft me uitgelegd wat het is."  I:"Wa t 
heeftt  hij  je uitgelegd?"  R:"Hi j  zegt van: als je klaarkomt moet je me zeggen. Maar  ik 
voeldee gewoon niets. Je voelt gewoon alsof je nat wordt"  I:"Maa r  voel je nog meer  of 
alleenn vochtig?"  R:"Alleen vochtig Niets anders. 

Terwij ll  vrouwen sterke twijfel s hebben over  hun gevoelens tijdens seks met de 
partnerss zijn de meeste seksueel actieve mannen ervan overtuigd dat hun partners 
altij dd klaarkomen. Dit is niet vreemd, omdat het vrouwelij k orgasme het bewijs is 
vann de man zijn seksuele potentie. Deze seksueel actieve jongeman, verbaast zich 
overover het feit dat jonge meisjes niet voelen als ze klaarkomen. Als ik van mijn kant 
opperr  dat ze misschien niet zijn klaargekomen, spreekt hij  deze mogelijkheid fel 
tegen.. Evenals vele andere mannelijke respondenten is hij  ervan overtuigd dat een 
vrouww bij  seks altij d een orgasme bereikt 

Ikk  heb ook iets anders gemerkt bij  seks. Leeftijd speelt ook een rol Meisjes van jonger 
dann twinti g jaar  voelen niet dat ze klaarkomen. Maar  na deze leeftijd dan voelen ze wel, 
datt  ze een afscheiding krijgen."  I:"Jonger e meisjes komen niet klaar?"  &"Z e komen 
well  klaar, maar  ze voelen 't niet Kijk , ik ben met vrouwen van verschillende leeftijden 
naarr  bed geweest, hé. Kijk , bij  een oudere vrouw, die laat 't merken, ze wordt steeds 
krasser.. Bij  een jonge meid, die Hgt gewoon. Zo passief. Ze doen niets, jij  moet alles 
doen.. Als ik vraag:'  Ben je al klaargekomen? ja. Dan ga ik me nu afvragen; wat gebeurt 
err  nu hier? Terwij l bij  die ouwere vrouwen, dan zie je gelijk; ay!, ze wordt krasser, ze gaat 
alless willen doen om te komen. Maar  bij  die jongeren niet hoor."  I:"Maa r  denk je niet 
datt  ze jokken dat ze zijn klaargekomen, alleen om bij  jouw de indruk te wekken dat...?" 
&"Nee,, ze moeten klaarkomen man, ik denk 't niet, ze jokken niet 

Vrouwenn weten weinig, mannen weten weinig. Omdat vrouwen ervan uitgaan 
datt  mannen meer  seksuele ervaring hebben, zijn ze sterk geneigd om zich te laten 
leidenn door  de man. Heel sterk komt naar  voren dat veel vrouwen hun seksuele 
bevredigingg definiëren vanuit een mannenperspectief. Jammer genoeg is ook dit 
mannenperspectieff  vaag, omdat mannen zelf ook niet weten hoe vrouwen het 
bestt  seksueel bevredigd kunnen worden. Er  treedt een situatie op die we het 
bestee zouden kunnen typeren met 'de lamme leidt de blinde.' 
Alss we de lagere klasse vergelijken met de middenklasse, dan zien we dat in het 
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eerstee milieu sekspraktijken minder ter discussie worden gesteld, omdat seks nu 
eenmaall  natuurlijk is. Mannen, vooral, zijn minder geneigd hun relatie te problemati-
seren,, omdat ze ervan uitgaan dat het zo hoort. Er is weinig tot geen kennis over 
alternatievee manieren om seks te beleven. 
Hoewell  veel vrouwen geneigd zijn om bij de beoordeling van hun eigen seksueel 
gevoell  af te gaan op wat mannen vinden dat ze 'moeten*  voelen, is er tegelijkertijd 
ookk een besef dat dit gevoel, gedefinieerd door mannelijke partners, niet in over-
stemmingg is met wat zij zelf werkelijk voelen. Deze discrepantie tussen hun eigen 
interpretatiee en die van de mannelijke partner leidt tot innerlijke verwarring die 
eenn obstakel vormt voor het ervaren van seksueel genot. 
Geheell  anders waren de ervaringen die ik opdeed bij een deelpopulatie van Afro 
-- Surinaamse vrouwen, allen afkomstig uit de lagere regionen van de lagere klasse. 
Dezee vrouwen hadden allen een openlijke promiscue, straatgerichte levensstijl, 
waarr commerciële seks regelmatig of incidenteel deel van uitmaakte. In hun 
gedrag,, houding en taalgebruik vertoonden ze veel overeenkomsten met de typische 
Svakaman// De ontmoeting met deze groep, bestaande uit 8-10 vrouwen, vond 
plaatss in een voor hen vertrouwde en comfortabele setting. Hoewel ze in de 
Afro-Surinaamsee gemeenschap en ook in mijn onderzoekspopulatie een minder-
heidd vormen, acht ik het toch van belang om ook aan hun beleving van seks 
aandachtt te besteden, vooral omdat hun ervaringen op verschillende punten anders 
iss dan dat van de meeste vrouwen in mijn onderzoek. 

All  vanaf het eerste moment is het duidelijk dat er geen taboe rust op het praten 
overr seks. De vrouwen waren vanaf het begin zeer luidruchtig. Met veel plezier 
enn onder hard gelach gaven ze hun seksuele ervaringen met mannen weer en 
werdenn verschillende soorten seksstandjes gedemonstreerd. Ook het taalgebruik 
wass ontbloot van elke schroom. De opvattingen over seks lijken radicaal te ver-
schillenn met de houdingen en noties die ik eerder in de lagere klasse heb aan-
getroffen.. Opvallend is de grote openheid en ongeremdheid met betrekking tot 
seks.. De vrouwen tonen geen enkele schroom of gene, en hebben het hoogste 
woord.. Met veel sensualiteit en onder luid gelach van de andere vrouwen geeft 
eenn tweetal vrouwen een demonstratie weg van de wijze waarop ze het orgasme 
beleven.. Ze wekken de indruk als zouden seksueel genot en plezier het belangrijkste 
motieff  zijn voor seks. Ze hebben ogenschijnlijk geen taboes en vertellen openlijk 
overr orale seks, masturbatie en seks met vrouwen. Sommige vinden zelf dat ze 
Tcras'' (geil) zijn en elke dag moeten seksen. Het praten over seks gaat gepaard met 
veell  pochen en gelach. Na het groepsgesprek had ik met een aantal van deze 
vrouwenn ook een individueel gesprek, waarbij ik nader inging op hun persoonlijke 
belevingg van seks. Dan blijkt dat hun visie op seks als genotmiddel vaak in schril 
contrastt is met een praktijk die zich overwegend kenmerkt door enorme relationele 
problemen. . 
Hunn leven wordt doorgaans getekend door (seksueel) geweld, misbruik, armoede, 
chronischee economische afhankelijkheid en instabiliteit De paradox is dat vrouwen 
sekss als genotmiddel blijven zien, ook in relationele contexten die onderdrukkend 
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enn gewelddadig zijn. Een mogelijke verklaring is dat vrouwen zich laten aanspreken 
doorr het koloniale beeld van seksueel onverzadigbare en wellustige zwarte vrouwen 
enn daardoor sterk geneigd zijn om zich als zodanig te profileren, ook als de 
ervaringenn achter gesloten deuren tegenstrijdig zijn. Maar een verklaring kan ook 
zijnn dat vrouwen seks blijven zien als genotmiddel, omdat ze het als een autonoom 
gebiedd zien en, los van de problematische relationele context, seks niet alleen 
ervarenn als genotmiddel maar als één van de belangrijkste bronnen van vrouwelijke 
identiteitt en zelfbevestiging. Deze bevindingen bevestigen wederom de enorme 
diversiteitt aan seksuele ervaringen en de noodzaak voor meer uitgebreide en 
diepgaandee studies naar vraagstukken die liggen op het terrein van de seksualiteit 

4.8.22 Praten over  geks 
Seksuelee toespelingen zijn in de openbare cultuur normaal. Zowel mannen als 
vrouwenn ervaren de ruimte die de openbare sfeer biedt voor erotiek als positief. 
Zijj  geven voorkeur aan het spel boven een directe benadering. In het openbare, 
dagelijksee contact tussen mannen en vrouwen is 'seksuele' taal normaal Vrouwen 
enn mannen zijn voortdurend bezig elkaar te verleiden. In de privé-setting van het 
intervieww waren respondenten doorgaans vrij en zeer open in het praten over 
seks.. Tegelijkertijd blijkt dat er een enorme stilte heerst in de slaapkamer. In de 
persoonlijkk relatie ervaren mannen en vrouwen het als een groot probleem om 
openn over seks te praten. Hoe langduriger de relatie, hoe moeilijker het praten 
overr seks. In de analyse van dit aspect van seksualiteit komen er interessante ver-
schillenn naar voren tussen opgeleide mannen uit de middenklasse en laagopgeleide 
mannenn van lagereklassenafkomst 

Meerderee mannen uit de middenklasse hebben er moeite mee dat hun partners 
niett openstaan voor praten over seks. Sommige mannen zijn van mening dat ze in 
hunn relatie meerdere pogingen hebben ondernomen om de seksuele relatie ter 
discussiee te stellen, omdat ze zelf niet tevreden waren. Hun ervaring is dat vrouwen 
zichh afsluiten. Deze hoogopgeleide man ervaart het als een groot probleem dat 
zijnn vrouw zwijgt over seks. 

Bepaaldee termen gebruikt ze gewoon niet Ze praat eigenlijk nog als een kind. Ze 
noemtt de dingen niet bij hun naam. Ik vertelde over dat meisje dat in het buitenland 
heeftt gestudeerd, waarschijnlijk heeft die westerse invloed op haar ingespeeld. Die kon 
gewoonn naar je toe komen en zeggen van; luister no, ik wil je naaien hoor, snap je. Dat 
prikkeltt je ook erg toch, geen enkele andere dame heeft ooit zo met je gesproken. De 
eerstee keer toen ik het hoorde schrok ik er zelf van. Maar ik vond het wel leuk. 

Evenalss de vorige respondent, vindt ook deze man uit de middenklasse dat Suri-
naamsee vrouwen, in vergelijking met Nederlandse\buitenlandse vrouwen, terug-
houdendheidd zijn in hun verbale expressie van seks. 

I:: En hoe maakten vrouwen duidelijk dat ze zin hadden, verbaal of eh?" &"Beide, 
maarr de meeste non-verbaaL De bedoel als een vrouw je begint te verwennen en aan te 
halenn en te dit en te dat, dan weet je. Vrouwen praten niet over seks, ze pakken je mee 
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enn ze zeggen; kom. Dus seks is toch een soort taboe onderwerp. Want tegen Katrien in 
Hollandd kon ik zeggen: vond je het lekker?, weet je, en waar zitten je erogene zones? Ik 
kenn geen Surinaamse vrouwen tegen wie je dat kan zeggen." I:"Je vraagt het ze niet?" 
R:"A11 vraag ik ze. Ik vraag het wel, maar ik krijg geen respons, tenminste voor de 
gevallenn die ik ken. 

Maatt ook tussen mannen onderling is seks geen serieus onderwerp van gesprek. 
Dezee man, die het wel belangrijk vindt om seks ter discussie te stellen en dat in de 
vriendenkringg ook probeert, krijgt nauwelijks respons: 

I:: Is het mogelijk om over persoonlijke dingen te praten met vrienden?" R:"Ik kan het 
wel.. Maar je krijgt niet genoeg ingang. Ze durven niet altijd uit te komen voor hun 
gevoelens.. Ze zijn heel erg oneerlijk erover. En meestal moet je van jezelf erg veel 
vertellen,, dan durven ze meer uit te komen. Maar als je ze zou benaderen over zichzelf, 
off  zou zeggen: je hebt iets geconstateerd en je wilt praten, je wilt ze helpen, dan krijg je 
geenn ingang." L"Waarover praten ze dan wel?" Rj"Hoeveel vrouwen ze wel per dag in 
bedd zouden kunnen krijgen. Hoe vaak ze zijn klaargekomen, hoe geweldig die vrouw 
zee heeft gevonden in bed. Over teleurstellingen van vrouwen in hen, daarover hoor je 
nooit,, nooit. Ik ken nog geen man die me heeft durven vertellen dat een vrouw teleur-
gesteldd is in hem. Nooit. 

Veell  vrouwen zien de noodzaak in van verbale communicatie en willen ook hun 
meningg en gevoelens duidelijk kenbaar maken, maar worden hierin geremd door 
cultureell  veronderstelde opvattingen over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit 
Vrouw,, laagopleid, getrouwd, moeder van twee kinderen: 

I:: Denk je dat hij weet hoe jij seks ervaart?" R:"Daarover kan ik niet vrij met 'm praten. 
Ikk zeg het niet Maar soms denk ik eraan; misschien weet hij niet dat ik dat leuker vindt 
off  misschien heeft hij het niet door of misschien weet hij het wel." I:"Wat zou hij 
moetenn veranderen?" R:"Voorspel is voor mij, dat vind ik leuker, ik denk dat hij dat een 
beetjee zou moeten veranderen, meer voorspel." I:"Maar praten over seks is moeilijk?" 
R:"Ja. . 

Ookk vrouwen onderling praten nauwelijks over intieme seksuele onderwerpen, 
voorall  als het onderwerpen betreft die niet in overeenstemming zijn met maat-
schappelijkee normen. Deze vrouw onderhoudt losse relaties, maar heeft er nooit 
mett anderen over gesproken, omdat ze bang is voor negatieve reacties. Ook hier 
zienn we hoe opvattingen over gender en seksualiteit het open praten over seks 
belemmeren. . 

I:: Kan je met andere vrouwen praten over relaties en zo, wat je voelt voor een man of 
zo?""  R:"Wel, we kunnen soms wel er over praten, maar niet echt over intimiteiten. Je 
gaatt nooit echt diep erop in, je kan wel zeggen van ja, je bent boos op iemand, maar het 
eigenlijkee vertel je de persoon nooit Want het is alsof je een beetje bang bent" I:"Hoe 
dee mensen kunnen reageren?" R:"Ja." I:"Die zussen van je, denken ze ook zo vrij over 
relaties?""  R;"Nee, niemand vertelt een ander over van, ja laten we eens vrij over een 
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bepaaldd iets praten of zo, dat gebeurt niet" I:"Vind je dat het wel zou moeten?" 
R:"Hett zou volgens mij wel beter zijn, ja. 

Err bestaat een schril contrast tussen de publieke seksuele cultuur en de privé 
seksuelee cultuur. Terwijl de publieke seksuele cultuur uitdagend, erotisch, seksueel 
prikkelend,, vrij en open is, wordt de privé-cultuur gekenmerkt door tegenstrijdige 
verwachtingen,, schaamte, geringe kennis en vaardigheden op seksueel gebied en 
velee culturele sekstaboes die een open communicatie over seks verhinderen. 

Hett is vooral in de seksuele beleving dat mythen de emoties dicteren. Hoe kan het 
ookk anders? In feite is er weinig anders om op terug te vallen dan de 'sexyness' 
diee in het openbaar zo demonstratief wordt tentoongesteld Andere referentie-
kaderss die richtlijnen bieden voor seksuele beleving in de privé-sfeer zijn schaars, 
geheell  afwezig of worden niet benut In tegenstelling tot vele samenlevingen 
waarr seksuele openhartigheid via de massamedia, vooral in de laatste jaren, veel 
populariteitt geniet, is er in Suriname nog weinig mogelijkheid om seksuele erva-
ringenn en gevoelens uit te wisselen. Omdat seks als vanzelfsprekend en natuurlijk 
wordtt gezien is er in principe ook weinig ruimte voor discussie. 
Eerderr is gesteld dat verschillende waardensystemen simultaan de seksuele beleving 
vann vrouwen beïnvloeden. Enerzijds zien we dat het besef van onafhankelijkheid 
enn gelijkheid, doorwerkt op seksueel terrein. Vrouwen geven soms duidelijk aan 
watt ze wel en niet prettig vinden, zoeken bewust naar alternatieve mogelijkheden, 
partnerss om hun seksuele behoefte te bevredigen. Anderzijds beïnvloedt ook het 
denkenn over 'seksuele respectabiliteit, en 'fatsoensnormen' de manier waarop 
vrouwenn seks ervaren. 
Hett overheersende beeld dat in de gesprekken tot uiting komt is dat de meeste 
vrouwen,, ook degenen die in het openbaar een sexy uitstraling hebben, sterk ge-
neigdd zijn om zich in de privé- sfeer te laten leiden door het mannelijk beeld van 
dee ideale levenspartner, namelijk een seksueel fatsoenlijke, onervaren en monogame 
vrouw.. Vooral vrouwen die een strenge opvoeding hebben genoten, zitten gevan-
genn in oude denkbeelden over vrouwelijke seksualiteit, waarin vrouwen geleerd 
wordtt om zich passief op te stellen en niet te tonen dat ze seks lekker vinden. 
Hierinn worden ze mede gevoed door gevoelens van terughoudendheid, beheersing 
enn schaamte die al in de vroege seksuele ervaringen belangrijke elementen vormden 
vann de dominante invulling van vrouwelijkheid. 

Dee houding van vrouwen in de privé-sfeer benadrukt nog meer de kracht van 
hett patriarchale vertoog, en het misleidende karakter van de openbare sfeer. Het 
blijktt dat vooral in de privé- sfeer, mannen en vrouwen in hun verwachtingen 
wederomm gevangen raken in patriarchale principes. Dit is in tegenstelling met 
bevindingenn van Parker (1991), die onderzoek heeft gedaan naar seksuele cultuur 
inn Brazilië. Hij suggereert dat juist binnen de privé sfeer van Vier muren' seks 
primairr gericht is op overtreding van de regels en dat binnen deze muren alles 
mogelijkk wordt In Suriname schijnt in de heteroseksuele relatie het tegenover-
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gesteldee plaats te vinden. Openheid op straat en geslotenheid in de slaapkamer. 
Dee privésfeer wordt gekenmerkt door een schaamtecultuur die een obstakel 
vormtt in de ontwikkeling van een traditie van overdracht van alternatieve seksuele 
kennis,, counseling of training in seksuele vaardigheden. Hiermee verschilt de 
heteroseksuelee wereld in de Afro-Surinaamse gemeenschap van de subcultuur 
vann het maü-schap, waar er wel sprake is van doelgerichte kennisoverdracht en 
waarr vrouwen van jongs af ingewijd kunnen worden in een aantal seksuele 
vaardighedenn (Wekker 1994). Daarom zouden we in het geval van mati's wel 
duidelijkk kunnen spreken van verlegging van seksuele grenzen, die door de maat-
schappijj  aan vrouwen zijn opgelegd. 

Hoewell  communicatievaardigheden, seksuele vaardigheden en meer kennis kunnen 
bijdragenn aan vergroting van de bevrediging van wederzijdse seksuele behoeften 
inn de privésfeer, is het van groot belang voor ogen te houden dat ook seksuele 
relatiess sociale relaties zijn die hun fundament hebben in structurele maatschappelijke 
verhoudingen.. Hiermee is gezegd dat zo lang er geen verandering komt in de 
structurelee ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, met name op seksueel terrein, 
err geen wezenlijk veranderingen zullen optreden in de seksuele beleving van 
mannenn en vrouwen. 
Opp seksueel terrein domineert nog steeds een mannenperspectief, dat ook in de 
seksuelee praktijk tot uiting komt De toegang tot alternatieve seksuele relaties of 
eenn actieve rol in de openbare seksuele cultuur zeggen eigenlijk nog weinig over 
dee werkelijke verhoudingen, die het meest zichtbaar worden als we de intra-
persoonlijkee relatie in de privépraktijk onder de loep nemen. De mate waarin 
vrouwenn in de seksuele relatie aan hun trekken komen hangt nauw samen met de 
ruimtee die zij maatschappelijk hebben. Vrouwen uit de lagere regionen van de 
lageree klasse en jonge hoogopgeleide vrouwen zijn relatief het meest in staat om 
zodanigg richting te geven aan het seksueel contact dat ook hun eigen seksuele 
bevredigingg is gediend. 

4.99 Conclusie 

Err is in dit hoofdstuk gekeken naar betekenissen van seks als lichamelijke activiteit 
Sekss is strikt gedefinieerd als penetratie, in het dagelijks taalgebruik aangeduid 
mett de term 'omgang.' Seks is in de ogen van de meeste mensen een vanzelfspre-
kend,, natuurlijk en gezond onderdeel van het menselijk leven. Seks heeft ook een 
belangrijkee lichaamsfunctie. Het draagt bij aan reiniging van het lichaam en is een 
uitlaatklepp voor fysieke en emotionele spanningen. Langdurige seksuele onthouding 
iss niet ongezond, maar werkt wel op je gemoedstoestand Een leefregel, vooral 
vann toepassing op mannen, is dat er een balans moet zijn in het seksuele leven. 
Teveell  seks op jonge leeftijd vergroot de kans op impotentie op oudere leeftijd. 
Sterkk is de notie dat de seksuele behoefte niet genderspecifiek is. Net als mannen 
hebbenn vrouwen seks nodig voor een gezond fysiek en psychisch functioneren. 
Zoo gelooft men dat langdurige seksuele onthouding op den duur lichamelijke 
klachtenn geeft Toch dient er balans te zijn: te veel seks is ongezond. 
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Voorall  mannen streven naar een evenwichtig seksueel leven. Te veel seks leidt niet 
alleenn maar tot afname van de seksuele potentie, maar creëert ook in de sociale 
sfeerr conflict Immers, seks en geld gaan onvermijdelijk samen. Een man die veel 
seksuelee partners heeft, moet ook veel uitgeven. 

Benuttingg van de mogelijkheden die het lichaam biedt voor seksueel plezier verschilt 
sterkk naar klasse en gender. In de lagere klasse is et een sterk taboe op orale seks, 
enn zoenen, vooral vanuit spiritueel en hygiënisch oogpunt Anale seks is geen veel 
voorkomendee seksuele techniek. Weerstanden tegen deze vorm van seks zijn 
voorall  aangetroffen bij vrouwen. Zowel mannen als vrouwen hebben positieve 
ervaringenn met masturbatie en hebben geen uitgesproken verbod ervaren. In het 
algemeenn staan mannen positiever tegenover masturbatie dan vrouwen. 

Dee seksuele socialisatie is genderspecifiek en conform de dubbele seksuele moraal 
Meisjess worden vrij beschermd opgevoed en zijn veel beperkter in hun bewegingen 
enn contacten in het openbare leven. Jongens worden al heel vroeg gestimuleerd, 
terwijll  er tolerantie is voor hun vroege seksuele activiteit Het strenge toezicht op 
meisjess is in schril contrast met de openbare seksuele cultuur, die ge-kenmerkt 
wordtt door 'seksuele geladenheid' en speelsheid. 

Inn het mannelijk zelfbeeld neemt seksuele potentie een centrale plaats in. Van 
mannenn wordt niet alleen verwacht dat ze seksueel potent en actief zijn, maat 
ookk dat ze de seksualiteit van hun vrouw controleren. In de ogen van het grootste 
deell  van de mannen wordt de mannelijke reputatie nog het meest geschaad door 
openlijkee seksuele ontrouw van de partner. Betekenissen van vrouwelijke seksualiteit 
zijnn dubbelzinnig. Vrouwen zijn vanwege de dubbele seksuele moraal beperkter 
inn hun bewegingsvrijheid op seksueel terrein. Zowel in de midden- als in de la-
geree klasse is er geen eenduidige benadering van seksualiteit Integendeel is er 
diversiteitt in seksuele betekenissen te bespeuren. We zien een denkpatroon dat 
gebaseerdd is op patriarchale principes: de man domineert, is actief, geniet seksuele 
vrijheid,, terwijl van de vrouw verwacht wordt dat ze zich monogaam, passief en 
'fatsoenlijk'' gedraagt Tegelijkertijd is et ook een ander denkpatroon waarin vrou-
wenn worden gezien als seksueel actieve wezens die een actieve rol vervullen in de 
seksuelee interactie. In een context waar vrouwen worden gezien als seksueel actieve 
wezens,, en er bovendien een vrij tolerant openbaar seksueel klimaat heerst, is het 
niett verwonderlijk dat controle op vrouwelijke seksualiteit een essentieel onderdeel 
vormtt van het manbeeld. Behalve het zichtbare systeem van seksuele regels voor 
vrouwenn zijn er, andere 'scripts' operationeel die zich historisch hebben ontwikkeld 
alss respons op een praktijk van dubbele seksmoraaL In deze alternatieve scripts 
kennenn vrouwen zich dezelfde rechten toe als mannen, met dien verstande dat ze 
hett dominante systeem manipuleren en zijn regels ontduiken, met behoud van 
respectt en sociale reputatie. Bij het interpreteren en verklaren van het eigen seksueel 
gedragg beroepen mensen zich doorgaans niet in eerste instantie op christelijke 
normen,, maar meer op een (onbewust) Surinaams besef van wat wel en niet 
magg op seksueel terrein. 
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Err is een schril contrast tussen de publieke seksuele cultuur en de privé seksuele 
cultuur.. Terwijl de publieke seksuele cultuur uitdagend, erotisch, seksueel prikkelend, 
vrijj  en open is, wordt de privé-cultuur gekenmerkt door tegenstrijdige verwach-
tingen,, schaamte, geringe kennis en vaardigheden op seksgebied en vele culturele 
sekstaboess die een open communicatie over seks verhinderen. 
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ff  SEKSEARBEIDSDELIN G EN SEKSUALITEI T 

Inn de voorgaande hoofdstukken is het historisch en seksueel ideologisch kader 
geschetstt waarbinnen mannelijkheid en vrouwelijkheid vorm krijgen. Diverse 
aspectenn betreffende de relatie tussen verwantschap, biologische en sociale 
reproductiee en seksualiteit zijn hierbij naar voren gekomen. Tegen deze eerder 
besprokenn sociaal-culturele achtergrond wordt in dit hoofdstuk nader gekeken 
naarr de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in het huishouden, in het bijzonder 
waarr het de voorziening in het levensonderhoud van het gezin betreft De 
seksearbeidsdelingg op huishoudniveau is een belangrijke leidraad bij het bestuderen 
vann opvattingen over sekserollen (genderideologie). In dit hoofdstuk gaat het 
voorall  om het bloodeggen van de verwevenheid van seksuele ideologie met de 
seksearbeidsdelingg op huishoudniveau. 

5.11 Vrouwen over  de taakverdeling in het huishouden 

VrouwelijkVrouwelijk zelfbeeld: economische onafhankelijkheid 

Dee seksearbeidsdeling in het Caribisch gebied wordt van oudsher gekenmerkt 
doorr een dubbele rol voor vrouwen; een traditionele rol van huisvrouw en moeder 
enn daarnaast ook nog een economische rol als kostwinner, en vaak hoofd van het 
huishouden.. Statistieken tonen aan dat de participatie van vrouwen op de Caribische 
arbeidsmarktt hoger is dan in de rest van de Derde Wereld en zeker hoger dan in 
velee geïndustrialiseerde landen. 'Today the Caribbean region has one of the highest 
levelss of female economic activity rates and education in the so-called developing 
world,, while the birth- rate in many territories has fallen to a level similar to that 
off  the industrialized north" (3), aldus Momsen (1993). 

Hoewell  alom het beeld bestaat van Afro-Caribische vrouwen als werkende 
moeders,, dus economisch actief en zelfstandig, is er weinig zicht op hun eigen 
subjectievee ervaringen. Is werken van vrouwen een economische noodzaak (dus 
klassenspecifiek)) of een cultureel bepaald element van vrouwelijkheid (dus niet 
klassenspecifiek)?? In hoeverre beïnvloedt economische autonomie binnen het 
huishoudenn de maatschappelijke positie van vrouwen, zowel op economisch als 
seksueell  terrein? In hoeverre draagt versterking van de economische positie van 
vrouwenn bij tot meer gelijkheid in de genderrelatie op structureel niveau? 

Hett is vooral na de emancipatie dat de positie van Creoolse vrouwen in de productie 
verandertt In tegenstelling tot de slavernij waar vrouwen actief betrokken waren 
inn het arbeidsproces, treedt na de emancipatie diversiteit op in hun economische 
activiteiten.. Een deel van de vrouwen trekt zich terug uit de formele arbeidsmarkt 
enn legt zich vooral toe op gezinshuishoudelijke taken. Hoewel velen nog marginaal 
betrokkenn zijn bij economische activiteiten, is het vooral de man die de rol van 
kostwinnerr vervult Vooral in de boerengemeenschappen, alsmede in de sociale 
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laagg van kleine zelfstandigen hadden vrouwen vooral de rol van huisvrouw en 
moeder.. Thelma, 40 jaar, werkende moeder van vier kinderen, is opgegroeid in 
eenn boerengezin in Coronie. Zij schetst een beeld van de seksearbeidsdeling in de 
eindd jaren '50, begin jaren '60: 

I:: Hoe was het vroeger bij julliee thuis?" R:"Mijn vader vond het belangrijk dat er altijd 
etenn in huis was en dat de kinderen goed werden verzorgd. Al was er geen vlees, 
groentenn aten we. Hij maakte veel moeite om voor ons te zorgen. Mijn moeder werkte 
niett Mijn vader deed alles. Hij was bij de overheid en hij had zijn kostgrondje waar hij 
plantte.. Hij verkocht z'n producten en hij ging op jacht. Bij de overheid was hij een 
soortt onderbaas. We hadden een eigen kostgrondje."Wat deed je moeder?" Rj"Mij n 
moederr was thuis om op kinderen te letten." I:"Plantte ze ook mee?" R:"Ze plantte 
ookk mee, en de kinderen hielpen ook mee als ze van school kwamen. 

Hett gezin waar Thelma uit komt is het typische boerengezin, waar de man-
vrouwrelatiee werd gekenmerkt door een traditionele seksearbeidsdeling. Ook 
onderr de groep van kleine zelfstandigen in de stad heerste vaak een strikte 
taakdeling.. Een vrij grote groep van Creoolse mannen had zich gevestigd als 
kleermaker,, schoenmaker of andere ambachtsman. In deze gezinnen had de 
mann duidelijk de rol van gezinshoofd. Ruben, 37 jaar en de jongste uit een 
kleermakersgezinn van veertien kinderen vertelt over de taakverdeling tussen zijn 
ouders: : 

Ikk kom uit een gezin van dertien kinderen. Mijn vader was kleermaker en mijn moeder 
huisvrouw.. Vroeger heeft ze weleens strijkwerk gedaan, maar anders niet buitenshuis 
gewerktt I:"Je moeder heeft nooit gewerkt, had ze er problemen mee?" R:"Ik heb niet 
hethet gevoel dat ze er problemen mee had. Ik heb wel meegemaakt dat ze vaak geen geld 
had.. Dan maakte mijn vader de opmerking;*  tdanpsmimusufemen. ftapumibaka' (Waar 
moett ik het vinden? Op m'n rug?) Hij klaagde ook vaak hoor, over zijn te hard werken. 
Misschienn werkte mijn moeder niet omdat ze die ruimte niet had of ze was niet 
geschoold.. Ik weet het niet. Ik heb er niet bij stilgestaan. 

Dee twee bovenstaande cases illustreren de veranderde rolvan vrouwen en mannen 
inn het economisch proces dat zich na de emancipatie voltrekt Onder de land-
bouwerss en zelfstandigen krijgt de man duidelijk de rolvan kostwinner toegewezen. 
Dee relatief onafhankelijke positie die vrouwen hadden ten opzichte van mannen 
verandertt in een van economische afhankelijkheid. 

Anderss was het gesteld in de omvangrijke groep van loonarbeiders. Het is rond 
dee eeuwwisseling dat de goud - en balataindustrie tot bloei komt en vooral aan 
mannenn uit de lagere klasse emplooi biedt1. De banen warenn evenwel seizoen-
gebondenn en dus onregelmatig. De man was langdurig van huis weg terwijl het 
inkomenn vaak niet toereikend was om in het levensonderhoud van het gezin te 
voorzien. . 

11 De goud-en balataindustrie ontwikkelt zich na 1870. De goudindustrie is tot 1901 de belangrijkste 
economischee sector waar 2400 arbeiders werkten. In de balatasector werkten in 1902 en 1911 
respectievelijkk 2800 en 5600 arbeiders (Buschkens 1973). 
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Daaromm -waren veel van de achtergebleven vrouwelijke partners, ongeacht hun 
relatievorm,, genoodzaakt te werken en zo het gezinsinkomen aan te vullen. 
Illustratieff  is de case van een 60 -jarige respondente. Haar relaas heeft betrekking 
opp een latere periode, jaren '50, toen er op kleinere schaal balata2 gewonnen 
werdd (in Guyana). Ze trouwde op haar 18de jaar met een balata-werker. 

Ja,, negen kindeten heb ik Ik was getrouwd en die man van mij werkte eerst als 
gouddelver.. Later ging hij balata <bkeden\ met de man van m'n tante ging hij mee naar 
hett bos. I:"U werkte ook?" R:"Vanaf mijn 20ste was ik modiste. Afijn moeder was ook 
modiste.. Maar ik naaide op de hand. Pas later kocht ik een machine. Ik moest een 
voorschott geven van 10 gulden, en daarna 10 gulden maandelijks aflossen. Het was 
zwaar,, maar in de buurt hadden ze wekelijkse 'kasmom'3, en zo heb ik het afgelost. 
I:"Maarr die man van u was dan vaker langer weg van huis?*' R:"Ja, soms bleef hij drie 
maandenn in het bos. En als hij geld voor mij achterliet, 5 gulden per week, was dat niet 
genoegg "Vijf gulden, al waren die dingen toen goedkoop, je kwam toch niet uit Daarom 
moestikwerken. . 

Inn de lagere klasse versterkten factoren als werkloosheid en arbeidsmigratie van 
mannenn het verschijnsel waarbij vrouwen aan het hoofd van het gezin stonden. 
Vann de arme gezinnen, die in de jaren '60 geregistreerd waren bij de Sociale 
Dienst,, bestond bijna 40% uit een één-oudergezin, met de vrouw als kostwinner 
(Buschkenss 1973). Langdurige economische marginaliteit van mannen was de 
belangrijkstee factor voor de (her) intrede van deze groep vrouwen op de arbeids-
marktt Reeds aan het begin van de negentiende eeuw werkten vele vrouwen uit 
dee lagere klasse in de dienstverlenende sector als was-, strijkvrouw of dienstmeisje. 

Inn 1910 werden in Paramaribo 1298 wasvrouwen en 1014 dienstmeisjes gere-
gistreerdd (Buschkens 1973). Daarnaast was er ook een niet onbetekenende groep 
vann vrouwen actief in de kleinhandel, als marktvrouw. Ruilacüviteiten vonden al 
tijdenss de slavernij plaats, wanneer vrouwen overschotten van kostgrondjes 
verhandeldenn of voor hun meesters in de stad rondventten. In de jaren '30 neemt 
hett aantal Creoolse marktvrouwen sterk af, en zijn het vooral Hindostaanse 
vrouwenn die de markt bevolken. De relatief grote participatie van vrouwen op 
dee arbeidsmarkt, in het bijzonder in de lagere klasse, was vooral ingegeven door 
economischee noodzaak. Burgerlijke status was in het algemeen niet bepalend 
voorr de economische activiteit van vrouwen. Na de tweede wereldoorlog, en 
voorall  in de jaren '60, neemt het aantal werkende vrouwen steeds meer toe. 
Betaaldee buitenshuizearbeid was niet uitsluitend beperkt tot de lagere klasse. 

Ookk in de (lagere) middenklasse werkten vrouwen vooral als onderwijzeres of 
verpleegster.. Buitenshuize arbeid van vrouwen uit de midden - en hogere klasse 

11 Balata: Grondstof voor  rubber 

11 kasmoni een informeel spaarsysteem op huishoudniveau, meestal onder  kennissen, buren en/of 
familieleden.. De kas wordt door  een aangewezen persoon beheerd. De deelnemers leggen op 
regelmatigee basis een bepaald bedrag in en mogen om beurten de gehele of gedeeltelijke spaarsom 
opnemen. . 
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werdd al in de jaren '60 gemeld. In 1964 werkte 11% van de getrouwde vrouwen 
enn 28% van de concubines buitenshuis, terwijl een onbekend percentage op zoek 
wass naar werk (Bushkens 1973). Een 50-jarige, hoogopgeleide vrouw uit de 
hogeree middenklasse geeft het voorbeeld van haar moeder, een getrouwde vrouw 
diee eind jaren '50 werkte als onderwijzeres. 

I:: Dat idee van weckende vrouw, dat had u van uw moedet al?" R:"Ja, Dat was bij ons 
geenn punt. Je moest alleen zorgen dat die kinderen goed opgevangen werden. Dat 
denken:: Je kan niet gaan werken, want je hebt kinderen. Nee dat ken ik niet. Ik heb het 
thuiss gezien, mijn moedei heeft inderdaad gewacht tot de jongste tien jaar was. Toen 
stondd ze weer voor de klas. 

Mensenn hadden grote gezinnen, en ook getrouwde vrouwen waren vaak genood-
zaakt,, naast de zorg voor huishouden en kinderen, bij te dragen aan het inkomen 
doorr betaalde arbeid thuis of buitenshuis. Zo merkt Buschkens (1973) op: <cVeel 
vrouwenn gaan vrij snel nadat het huishouden gevestigd is geld verdienen; een 
aantall  houdt zelfs het baantje of beroep, dat zij bekleedden voor zij in huwelijk 
off  concubinaat gingen leven, aan" (207). Op basis van onderzoek in de jaren 70 
onderr oudere, werkende Creoolse vrouwen concludeert Rosemary Brana Shute 
(1993):: "(...) wage labour is often a necessity for the economic survival rather 
thann a question of choice" (135). 

Alss vrouwelijke respondenten zichzelf vergelijken met hun moeder, blijkt dat 
economischee overleving niet langer de belangrijkste drijfveer is om deel te nemen 
aann economische activiteiten. Generatielange participatie van Creoolse vrouwen 
opp de arbeidsmarkt heeft geresulteerd in een herdefinitie van vrouwelijkheid waarin 
economischee zelfstandigheid een centrale waarde is geworden. Het zelfstandig 
aanborenn van inkomensbronnen is vooral ingegeven door de behoefte om de 
economischee positie in het huishouden te versterken en daarmee ook, bewust of 
onbewust,, de machtspositie ten opzichte van de man. Vrijwel alle vrouwelijke 
respondenten,, ongeacht burgerlijke status of economische positie, hebben ervaring 
mett betaalde arbeid buitenshuis. Deze arbeid wordt niet gezien als Noodzakelijk 
kwaad',, maar als een essentieel onderdeel van vrouwelijkheid en als een belangrijk 
middell  om zeggenschap en inspraak in de relatie te vergroten of veilig te stellen. 
Doorr alle klassen heen vonden vrouwen het vanzelfsprekend om moederschap, 
huishoudingg en werken te combineren. Deze bevinding sluit aan bij Senior (1991) 
die,, op basis van de resultaten uit een grootschalig genderonderzoek in het 
Engelssprekendd Caribisch gebied, concludeert: "The desire for economie 
independencee is a strong characteristic of Caribbean women and a vital com-
ponentt of her self image" (115). In hoeverre is deze verlegging van maatschap-
pelijkee grenzen op economisch gebied te begrijpen als een ondermijning van de 
dominantee patriarchale genderideologie en het verwerven van meer maatschap-
pelijkee macht voor vrouwen? Werkt economische autonomie ook door op seksueel 
terrein?? Voor een beter begrip is het van belang om de opvattingen van vrouwen 
enn mannen over de arbeidsdeling onder de loep te nemen. 
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Vrouwen:Vrouwen: mannen moeten kostwinners v&jn 

Eenn eerste opvallende bevinding is dat economische activiteit van vrouwen niets 
afdoett aan de traditionele arbeidsdeling. Vrouwen blijven, ook als ze werken, 
vasthoudenn aan het idee van de man als primaire kostwinner en de vrouw als 
moederr en huishoudster. Een 34-jarige fabriekarbeidster: 

I:: Wiee is voor jou een goede vrouw?" R;"Nou, een vrouw die heel goed voor haar 
kinderenn zorgt, ze een goede opvoeding geeft en ook goed is voor haar man. Je moet 
jee plichten kennen. Als je een man hebt in huis moet je zijn eten op tijd klaarmaken. 
Klerenn op tijd wassen, echt een goeie huishouding, alles moet perfect zijn. Ja. En 
daarnaastt aan je kinderen het goede voorbeeld geven. 

Ookk in de middenklasse beschouwen hoogopgeleide vrouwen het huishouden 
primairr als hun domein. Ze verwachten eerder dat hun partner een dienstmeisje 
financieertfinancieert dan dat hij de zorg voor het huishouden deelt Economische participatie 
vann vrouwen verandert in zekere zin het ideologisch klimaat maar garandeert 
nogg geen egalitaire ideologie. Hoewel vrouwen generaties lang voorbeelden hebben 
gehadd van vrouwen die de kostwinnersrol vervullen, blijf t de voorstelling van de 
mann als kostwinner hardnekkig voortbestaan. 

Dee definiëring van de man als kostwinner werkt direct door op de definitie van 
eenn geschikte partner, en de vormgeving van seksuele verbintenissen. Vooral 
vrouwenn uit de lagere klasse zijn niet bereid een duurzame samenlevingsrelatie 
aann te gaan met een partner die de rol van kostwinner niet of onvoldoende kan 
realiseren.. De man mag komen en gaan, en afhankelijk van zijn financiële bijdrage 
iss de vrouw bereid tegemoet te komen aan zijn (seksuele ) wensen. Rinia is een 
vrouww van 33 jaar en moeder van 1 zoon. Ze heeft de Nijverheidsschool 
doorlopenn en daarna altijd gewerkt Ze is thans werkzaam als 'security guard.' 

Ikk vind het belangrijk dat die man mij verzorgt. Als hij dat niet doet kan hij wegblijven. 
Datt zeg ik altijd Dan verzorg ik mezelf en mijn zoon. I:"Ga je blijven werken?" R:"Ja, 
vanaff  ik van school ben heb ik altijd gewerkt. Dan heb ik mijn eigen geld. Okay, als ik 
vann hem krijg, neem ik het aan. Geen probleem, maar ik heb liever mijn eigen geld in 
mijnn zak. Daarom heb ik altijd gewerkt 

Vrouwenn verwachten van mannen dat deze voorzien in levensonderhoud van het 
gezinn en ze oefenen ook de nodige druk op hen uit om deze verantwoordelijkheid 
naa te komen. Tegelijk hebben ze door de jaren heen een attitude ontwikkeld van 
economischee zelfstandigheid, wat betekent dat je als vrouw zelf in je levens-
onderhoudd moet kunnen voorzien. Zoals bovenstaande vrouw het treffend zegt; 
'ikk heb liever m'n eigen geld op zak.' 

Anderss dan in de literatuur steeds wordt beweerd, is de waarde van economische 
zelfstandigheidd in het vrouwbeeld niet uitsluitend geworteld in een geschiedenis 
vann werkende vrouwen. Een belangrijke factor die bijdraagt tot versterking van 
ditt zelfbeeld is de bestaande seksuele cultuur die scherpe tegenstellingen in de 
man-vrouwrelatiee creëert Vooral in niet legale relaties als het concubinaat en 
bezoeksrelatiess is het geen zeldzaamheid dat promiscue gedrag van mannen leidt 
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tott conflict of breuk. Instabiliteit in partnerrelaties brengt in het bijzonder voor 
vrouwenn financiële onzekerheid met zich mee. Relationele conflicten hebben 
vaakk directe financiële consequenties. De partner geeft minder geld of verdwijnt 
helemaall  uit het gezichtsveld. Van jongs af leren vrouwen dat ze zich het best op 
dee onberekenbaarheid van mannen kunnen voorbereiden door eigen financiële 
bronnenn aan te boren of zelf te creëren. Deze strategie is ook weerspiegeld in het 
zelfbeeldd van vrouwen en wordt binnen het verwantschapssysteem gereprodu-
ceerd.. Een 30-jarige verpleegster: 

Datt heb ik altijd van m'n moeder geleerd. Ik heb het ook aangenomen. Je hoeft niet 
specifiekk op een man zijn salaris te wachten. En ik wacht er nooit op. Want op een man 
kann je niet altijd rekenen. Vooral als alles van hem is, dat huis van hem, alles van hem, 
opp een goeie dag kan hij je gewoon de deur uitzetten voor een andere vrouw. En al zet 
hijj  je de deur niet uit, hij doet heel wat dingen om je te krenken, en dat kan frustrerend 
zijnn voor jou. Er zijn mannen die je geld geven en als het op is, moet je verantwoording 
afleggen.. Dan hoor je van; ik heb niets gezien van wat je gekocht hebt. Dat pik ik niet 
Alss ik mijn eigen geld heb, en ik wil even wat kopen, dan moet dat kunnen. 

Wee zien hier de nauwe verwevenheid van seksuele ideologie en genderideologie. 
Dee dubbele seksuele moraal die de man vrijheid biedt om meer relaties te onder-
houden,, versterkt bij vrouwen de waarde van economische zelfstandigheid. 

Vrouwenn vinden het belangrijk om zelf te bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. 
Inn het algemeen besteedt de gemiddelde Surinamer veel tijd, en ook veel geld aan 
uiterlijkee verzorging, zoals kleding en haardracht. Door alle klassen heen zijn deze 
attributenn belangrijke statussymbolen. In het onderstaande fragment is een 
vrouwelijkee studente,19 jaar oud, aan het woord. Ze woont nog bij haar ouders. 
Dezee zijn beiden goed opgeleid, met een vaste baan en goed inkomen. Ze heeft 
all  enige tijd een vaste relatie: 

Daaromm heb ik het ook altijd gezegd: Ik ga naar school tot hoever ik kan, ik zoek een 
werk.. Dat geld van hem is voor de huishouding, voor de kinderen en voor die pot Als 
hijj  me dat geld niet wil geven om mijn mode te kopen, hoe duur het ook is, dan koop 
ikk het zelf, met mijn eigen geld. Hij weet het. Ik werk nog niet, maar ik krijg dingen van 
mijnn zus in Nederland, en mijn ouders kopen nog steeds voor me, dus. Als ik hem een 
eenn keer vraag om wat voor me te kopen en hij zegt me van: hij kan niet Okay, ik wacht 
well  hoor. Maar als hij me gewoon zegt van: nee, je krijgt het niet. Nou, ik heb er geen 
problemenn mee, want ik weet, ik krijg het van de andere kant. 

Vrouwenn hebben de mythe van het mannelijk kostwinnerschap geïnternaliseerd. 
Hunn eigen economische activiteit doet niets af aan dit beeld. Interessant is dat 
dezee conclusie ook naar voren komt in de analyse van Kromhout (2000), die 
promotieonderzoekk deed onder Creoolse, Hindostaanse en Javaanse vrouwen. 
Zijj  stelt: "Vrouwen en mannen zijn het erover eens dat het de plicht van mannen 
iss om — ongeacht of de vrouw zelf ook economisch actief is of niet — te zorgen 
voorr een inkomen dat in het huishouden kan worden ingezet (180)." 
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Watt  in mijn onderzoek evenwel steeds weer  nadrukkelij k naar  voren komt, is dat 
nochh in de lagere klasse, noch in de middenklasse mannelijk kostwinnerschap 
wordtt  gedefinieerd in termen van absolute dominantie. Ook Mark s (1976) kwam 
tott  een soortgelijke bevinding bij  het bestuderen van Curacaose huishoudens. Hij 
merktt  op: "(...) the adequate fulfillmen t of the function of breadwinner  by the 
malee partner  does not necessarily lead to patrifocalit y of headship per  se. In a 
numberr  of cases in which the man's economic role fulfillmen t and conjugal fidelity 
weree adequate enough to meet the satisfaction of a married woman, the woman 
clearlyy showed herself to be the dominant partner"  (140). Ook in de rest van het 
Caribischh gebied bestaan soortgelijke opvattingen over  de vrouwenrol. Zo blijk t 
uitt  studies in het Caribisch gebied dat vrouwen grote waarde hechten aan de 
traditionel ee rol van moeder  en huisvrouw, maar  dat deze rol niet samenhangt met 
gevoelenss van inferioritei t of ongelijkheid in relatie met mannen (Anderson 1986, 
Handwerkerr  1989). Vrouwen hebben zich een relatieve autonomie toegeëigend, 
diee onderdeel is geworden van hun definitie van vrouwelijkheid : Vrouwen moeten 
aanpakken,, plannen, doen!, waarin economische onafhankelijkheid centraal staat 
Dee man wordt nooit gepercipieerd als de enige kostwinner, de enige hulpbron. 
Zoalss velen het zeggen: Swat die man je geeft, is meegenomen.' 

Hett  principe van economische onafhankelijkheid werkt ook door  in de financiële 
huishouding.. In huishoudens waar  beide partners werken is er  vaak een patroon 
tee zien waarbij  werkende vrouwen hun inkomen zelfstandig alloceren. Het 
inkomenn van de man wordt doorgaans beschouwd als de primair e inkomensbron 
diee bedoeld is om de vaste lasten te dekken. De ongeschreven regel is: zijn geld 
iss ons geld (bestemd voor  huishouden en kinderen) en mijn geld is mijn geld. 
Vrouw,, verpleegster, 31 jaar, samenwonend, is zeer  pertinent in haar  zienswijze: 

Ikk  krij g zijn salaris en ik moet weten hoe ik het besteed."  I:"E n daarnaast heb je jouw 
geld?""  R;"Ja, mijn geld is mijn geld natuurlijk . Ja, want zijn geld is niet bedoeld voor 
mij .. Ik betaal zelf voor  mijn uniformen, mijn schoenen. Hij  geeft me geld voor  mijn 
zoon,, hij  moet eten, hij  moet drinken. Ik heb geen sociale zaken steun. I:"Wa t doe je 
voorall  met zijn geld?"  R:"Onderhoud van dat kind toch, huur  betalen, licht, water 
betalen.. Dat soort dingen. 

Eenn 31-jarige man, stafmedewerker, 5 jaar  getrouwd met een onderwijskundige 
uitt  de middenklasse, geeft aan dat hij  af en toe moeite heeft met deze norm: 

Mij nn vrouw werkt ook, maar  ik bemoei niet met haar  geld. En ik ben eigenlijk, die 
afspraakk hebben we gemaakt, verantwoordelijk voor  eten, drinken en wonen. Nu is het 
well  zo dat zij  de laatste tijden wel wat bijdraagt en ze declareert Soms krijgen we er  ruzie 
over.""  I:"Hoezo, ze declareert?"  R:"Jaah, dus bijvoorbeeld gisteren heeft ze weer  gedecla-
reerd.. Zegt ze tegen me:'ik heb brood gekocht, ik heb dit en dat gekocht, mag ik mijn 
geldd terug. Ik heb haar  dat geld teruggegeven. Maar  het kan voorkomen dat ik zeg: nee 
hoor!,, ik geef niet terug. 

Bijj  sommige jongere, opgeleide mannen en vrouwen is er  een iets ander  patroon 
waarr  te nemen, dat zich kenmerkt door  een gezamenlijke huishoudpot of een 
gezamenlijkee bankrekening. Maar  in het algemeen is er, zowel in de lagere als in 
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dee middenklasse een patroon waar te nemen waar vrouwen onafhankelijk van de 
mann hun eigen financiën beheren en alloceren. Dat ook werkende vrouwen uit de 
middenklasse,, met redelijke inkomens, vasthouden aan de ideologie van de man 
alss kostwinner is opmerkelijk, doch ook verrassend. Ook als opleiding en een 
goedee baan een vrouw in financieel opzicht onafhankelijk maken van een man, 
blijf tt ze hem toch zien als primaire inkomensbron. We zien hier de hardnekkige 
invloedd van ideologie, die ook als ze niet meer functioneel is, haar kracht blijf t 
behouden. . 

Hoewell  vrouwen met verschillende sociaal-economische posities aan het woord 
zijnn gekomen, valt op dat er sterke overeenkomsten zijn in hun opvattingen over 
dee seksearbeidsdeling in de voorziening van levensonderhoud voor het gezin. 
Dezee bevindingen spreken de strikte scheiding tussen klassen tegen, die vaak in de 
literatuurr wordt gesuggereerd. De stelling dat vrouwen uit de middenklasse zich 
afhankelijkerr en passiever opstellen dan vrouwen uit de lagere klasse gaat niet op. 
Integendeell  laten vrouwen zich leiden door een collectieve ideologie waarin 
economischee zelfstandigheid een belangrijke plaats inneemt in de constructie van 
vrouwelijkheid.. Noch in de midden- noch in de lagere klasse verschaft de 
kostwinnersroll  de man per definitie de status van autoritair hoofd van het huis-
houden.. Vrouwen kiezen bewust voor het verrichten van betaalde arbeid. Niet 
zozeerr uit economische noodzaak, maar omdat economische onafhankelijkheid 
eenn essentieel onderdeel vormt van hun zelfbeeld. Hoe deze noties vertaald worden 
naarr concrete handelingen hangt af van de toegang tot economische hulpmiddelen, 
welkee sterk varieert Deze wisselwerking tussen genderideologie en concrete econo-
mischee praktijk wordt in de volgende paragraaf nader uitgewerkt 

VrouwelijkeVrouwelijke praktijk; economische afhankelijkheid 

Inn deze paragraaf gaat het vooral om de vraag: 'Hoe beïnvloedt economische 
autonomiee op huishoudniveau de maatschappelijke positie van vrouwen in de 
dagelijksee praktijk? Hoewel vooral in de lagere klasse de waarde van economische 
autonomiee een lange geschiedenis kent en nog steeds hoog in het vaandel staat, is 
voorall  in deze laag de armoede onder vrouwen groot De invoering van structurele 
aanpassingg - en stabilisatieprogramma's sinds 1992 verergerde de economische 
crisiss terwijl de armoede snel om zich heen greep. Anno 1999 is het aandeel van 
armee personen in Paramaribo en Wanica gestegen tot 65%. Een alarmerend 
hoogg percentage als we in ogenschouw nemen dat dit percentage in 1968 nog 
21%% bedroeg (ABS 2001:14). De armoede treft vooral vrouwelijke gezinshoofden 
enn hun kinderen (Schalkwijk en de Bruijne 1997, UNDP 2001). In tijden van 
verscherptee economische crisis hebben vooral Creoolse vrouwen, die overver-
tegenwoordigdd zijn in de categorie vrouwelijke gezinshoofden, het extra zwaar 
tee verduren. Uit het onderzoek van Schalkwijk en de Bruijne (1997:92)4 in Groot 
Paramariboo blijkt dat Creoolse vrouwen de helft vormen van alle vrouwelijke 
44 Schalkwijk en de Bruijne (1997) stellen: *Bij Creoolse huishoudens zijn vrouwen ook veel vaker 
hoofdd van het huishouden; 1 op de 3 huishoudens, in vergelijking met 1 op de 6 bij de andere grote 
groepenn (92). 
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hoofdenn van huishoudens ( zie ook Wekker 1994, Staphorst 1995). Voorts komen 
voorall  laagopgeleide vrouwen moeilijk aan bod op de arbeidsmarkt Ondanks 
dee hoge waarde van economische autonomie maakten vrouwen in Paramaribo 
enn Wanica in 1999 slechts 34% uit van het totaal aantal werkenden met een volledige 
baann (ABS 2001). Het aandeel van mannen daarentegen bedroeg bijna tweemaal 
zoveell  (zie ook Terborg 2001). 

Inn de praktijk is het percentage werkende vrouwen doorgaans veel hoger, omdat 
inn de officiële statistieken de economische activiteiten van vrouwen in de informele 
sectorr buiten beschouwing worden gelaten. Veel vrouwelijke respondenten droegen 
bijj  aan het huishoudinkomen door verkoop van kleine waren aan huis, of door 
verkoopp van zelfverbouwde groenten of andere landbouwproducten. Deze 
arbeidd van vrouwen is niet geregistreerd, waardoor ook de formele statistieken 
eenn vertekend beeld geven van vrouwelijke arbeid (zie ook Kromhout 2000). 

Voorall  laag opgeleide vrouwen hebben weinig mogelijkheden om zelfstandig 
eenn redelijk inkomen te verwerven. De meeste vrouwelijke respondenten uit de 
lageree klasse werkten als schoonmaakster bij 'Lanti' (overheid) of als bediende bij 
particulieren,, terwijl een klein aantal aan huis probeerde wat inkomsten te werven 
mett verkoop van sigaretten of zuurgoed Veel vrouwen vinden het tegenwoordig 
slechtt betaald om ergens als bediende te werken. De helft van het loon gaat al op 
aann het betalen van de bus. Ook zelfstandige beroepen als modiste, was- of 
strijkvrouw,, die vroeger vooral door vrouwen werden beoefend, zijn tegen-
woordigg niet aantrekkelijk, omdat de materiaalkosten hoog zijn. Magda is 32 jaar. 
'ss Middags werkt ze als schoonmaakster bij de overheid en 's avonds is zij wachter 
bijj  een school in de buurt Zij leeft ongeveer 7 jaar met haar huidige partner die 
ookk haar drie voorkinderen heeft opgevangen. Hij is metselaar en heeft een 
onregelmatigg inkomen. 

ï:: Vind je dat het moeilijker is voor vrouwen om aan werk te komen?" R:"Ja, het is 
moeilijker,, want ik kan niet eens een baan vinden, al zo lang. Ik wil niet voor mensen 
thuiss gaan werken, want ze betalen zo weinig. Dat geld is niet eens genoeg om de bus 
naarr je werk te betalen. Een man kan gemakkelijk een wak vinden, hij kan een gereedschap 
inn zijn hand houden en hij begint te metselen, een hamer in zijn hand en hij begint te 
timmeren,, maar een vrouw niet. Een vrouw kan meestal alleen als dienstmeisje, als ze 
vann het werk komt, kijkt ze naar haar kinderen en haat huis. Maar die man niet, hij kan 
overall  Tiosselen' en geld maken. Een vrouw kan dat niet Daarom heeft een man meer 
'poorer''poorer' (macht). 

Mannenn hebben meer 'power', omdat ze meer mogelijkheden hebben om te 
"hosselen'' en geld te 'maken.1 De economische crisis heeft zowel voor mannen als 
vrouwenn de mogelijkheden voor een baan in de formele sector ernstig beknot 
Tochh zijn de effecten op de arbeidsmarkt genderspecifiek. Mannen hebben de 
ruimtee om vooral in het straatcircuit de nieuwe inkomensbronnen te benutten. 
Activiteitenn als 'geldwisselaars', *taxichauffeurs', 'truck- en buschauffeurs', koeriers', 
'gouddelvers'' zijn goed betalende *hossels' die vrijwel uitsluitend toegankelijk zijn 
voorr mannen. Vrouwen zijn voor wat de informele sector betreft overwegend 
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inn de kleine straathandel actief. Het beeld van vrouwen, die op straat zitten met 
eenn matje of kistje voor zich met snoepjes, fruit of sigaretten, is nog zeer actueel. 

Hoee moeten we deze discrepantiee tussen economische autonomie op huishoud-
niveauu en marginale maatschappelijke positie van vrouwen verklaren? Ten eerste 
zienn we dat de gebrekkige toegang van vrouwen tot lange-termijn economische 
bronnenn structureel van aard is. Vrouwen hebben minder toegang tot de arbeids-
marktt dan mannen en in de sectoren waar ze wel toegang hebben, ligt de financiële 
waarderingg voor betaalde arbeid ver achter bij dat van mannen. We zien hier de 
sterkee invloed van een patriarchale genderideologie op nationaal niveau die nog 
steedss uitgaat van de man als primaire kostwinner. Zo zien we arbeidsvoorzieningen 
enn regelingen, die vrouwen niet definiëren als kostwinners, wier economische 
positiee beschermd en versterkt moet worden, maar primair als moeders en 
verzorgers,, en eventueel als secundaire kostwinners. Deze geïnstitutionaliseerde 
ideologiee op nationaal niveau maakt het enorm moeilijk voor werkende vrouwen 
omm zich staande te houden. Een tweede factor is de internalisering van de 
traditionelee rol van moeder en huisvrouw, welke ook doorwerkt in de beroeps-
keuze.. De meeste vrouwen zijn geneigd om te kiezen voor dienstverlenende 
sectoren,, zoals onderwijs en verpleging, welke te beschouwen zijn als een ver-
lengstukk van hun traditionele rol. Een derde verklaring die minder aandacht heeft 
gehad,, is het feit dat internalisering van de mannelijke kostwinnersrol ook door-
werktt op de soort overlevingsstrategieën die vrouwen ontwikkelen. Waar mannen 
wordenn gezien als primaire inkomstenbron, zal bij veel vrouwen de focus niet 
gerichtt zijn op het ontwikkelen van eigen capaciteiten en kwaliteiten, voor zover 
dee mogelijkheden daartoe aanwezig zijn, maar op het vasthouden van een 
kostwinner.. Vooral laaggeschoolde jonge vrouwen die alleen staan voor de zorg 
vann kleine kinderen, zijn pertinent in hun opvatting dat financiële steun van mannen 
onontbeerlijkk is in de strijd voor economische overleving. Door verzwakking 
vann familienetwerken en het ontbreken van een adequaat hulpaanbod vanwege 
dee overheid, zijn mannen voor vele vrouwen de primaire bron van inkomsten 
geworden.. Deze bevinding wordt bevestigd door Schipper (1994), die onderzoek 
deedd naar de bestaanswerving van schoonmaakster op scholen in Paramaribo. 
Haarr onderzoek wijst uit dat de bijdrage van mannelijke partners de belangrijkste 
financiëlefinanciële hulpbron blijkt te zijn, naast het eigen inkomen (26). Over bezoekers-
relaties,, die in haar onderzoek exclusief voorkomen onder Creoolse vrouwen, 
zegtt zij: 'Vooral het aangaan van een bezoekersrelatie met een man blijkt een 
redelijkk hoge bijdrage op te leveren' (26). 

Deelnamee van vrouwen op de arbeidsmarkt en hoge frequentie alleenstaande 
vrouwelijkee hoofden van huishoudens impliceren geenszins de afwezigheid van 
patriarchalee man-vrouwverhoudingen. De (relatieve) economische autonomie van 
Creoolsee vrouwen is beperkt, omdat het vooral functioneel is op verwant-schaps-
niveau.. Het is in eerste instantie ingebed in een Creools verwantschaps-systeem 
datt vrouwen stimuleert om zelfstandig economische activiteiten te ontplooien en 
ookk de condities hiertoe zelf creëert, onder andere door opvang van kinderen, 
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emotionelee en financiële ondersteuning. Verzwakking van het familiesysteem door 
afnamee van financiële hulpbronnen, werkloosheid of migratie van familieleden 
zijnn allen factoren die direct negatief doorwerken op de economische positie van 
vrouwen. . 

Eenn vergelijkbare conclusie komt ook uit een onderzoek van Abraham (1993) 
onderr huishoudens op Curacao: "the position of lower socio-economic strata 
hass gone from relative autonomy to increasing dependency.' (..) /'...women 
havee lost their autonomy" (104). Zij schrijft deze ontwikkeling toe aan de snel 
stijgendee armoede waardoor traditionele sociale netwerken uit elkaar vallen. De 
autonomiee van vrouwen uit de lagere klasse, is niet alleen nu, maar ook in het 
verledenn altijd vrij betrekkelijk geweest Deze groep van vrouwen is altijd afhankelijk 
geweestt van aanvullende inkomsten van partners, kinderen of andere familie. De 
crisiss heeft de afhankelijkheid versterkt en manifest gemaakt. Economische 
autonomiee is evenwel nog steeds een essentieel onderdeel van het vrouwelijk 
zelfbeeldd en wordt nog steeds aan dochters overgedragen. Uit de interviews 
blijktt hoe in de praktijk grote creativiteit en wilskracht aan de dag wordt gelegd 
omm dit ideaal te verwezenlijken. 

Ookk als vrouwen positief slaan tegenover arbeid en een actieve rol vervullen op 
dee arbeidsmarkt blijf t hun feitelijke economische positie er één van afhankelijkheid 
Economischee condities werken door in de seksuele sfeer. Omdat vrouwen niet 
bereidd zijn een duurzame relatie aan te gaan met een ongeschikte partner, dat wil 
zeggenn een man die de kostwinnersrol niet of onvoldoende kan vervullen, kiezen 
zee voor een alternatieve strategie van opeenvolgende kortdurende relaties met 
tijdelijkee kostwinners of het aangaan van seksuele relaties met meerdere partners. 
Internaliseringg van de mannehjke kostwinnersrol, gecombineerd met geringe 
toegangg tot economische bronnen, resulteert in een vrouwelijke overlevingsstrategie 
diee gebaseerd is op het idee dat mannen de belangrijkste instrumenten zijn in het 
realiserenn van sociale mobiliteit De toegang tot mannen als inkomstenbron wordt 
gefaciliteerdd door een seksuele ideologie, die aan vrouwen de ruimte biedt om 
doorr middel van seks met mannen het hoofd boven water te houden. 

Dee positie van Creoolse vrouwen op economisch terrein is te omschrijven als 
eenn relatieve autonomie binnen een onderontwikkelde patriarchale structuur. 
Enerzijdss zien we de notie van de man als primaire kostwinner en anderzijds de 
opvattingg dat de man aan het kostwinnerschap niet per definitie macht en autoriteit 
ondeentt Mannen hebben geen absolute (economische) macht in de huishoudens, 
zelfss als ze primaire kostwinners zijn. Zwarte vrouwen hebben binnen de 
patriarchalee plantagesamenleving een zekere autonomie verworven die door de 
geschiedeniss heen van generatie op generatie is overgedragen en heeft geresulteerd 
inn een zelfbeeld waarin economische zelfstandigheid essentieel is. In de huidige 
tijdd zien we dat dit zelfbeeld van economische zelfstandigheid contrasteert met 
1.. een genderhiërarchie op nationaal niveau die is gebaseerd op een patriarchale 

genderideologiee die uitgaat van de man als kostwinner 
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2.. geïnternaliseerde opvattingen over de traditionele arbeidsdeling, waarin 
vrouwenn zichzelf blijven zien als huisvrouw en moeder. Deze opvattingen 
hebbenn uiteraard consequenties voor de wijze waarop ze hun relatie met 
mannenn inhoud geven en de strategieën die ze uitstippelen in het streven naar 
socialee mobiliteit 

3.. een voortdurende economische crisis, die gekenmerkt wordt door femini-
seringg van de armoede, verzwakking van de traditionele familie/vrouwen 
netwerken,, en daardoor vrouwen economisch afhankelijker heeft gemaakt 
vann mannelijke inkomstenbronnen. Door de toegenomen armoede zijn 
vrouwenn enorm beperkt in hun streven om economische zelfstandigheid te 
realiseren. . 

4.. een mannelijke seksuele ideologie, gekenmerkt door buitenshuizigheid, 
meerpartnerschapp en sterke controle over het seksueel gedrag van de vrouw, 
diee negatief doorwerkt op de arbeids - en andere sociale relaties van vrouwen, 
enn daardoor ook sterk beperkend werkt op haar persoonlijke - en maatschap-
pelijkee ontplooiing. Op deze vierde conditie kom ik in de volgende paragrafen 
uitvoerigg terug. 

5.22 Mannen over de taakverdeling: Kostwinnersro! 

Hoee wordt vanuit een mannelijk perspectief inhoud gegeven aan de seksear-
beidsdeling?? De invloed van patriarchale principes is duidelijk merkbaar in het 
denkenn van mannen over de seksearbeidsdeling. Vrijwel alle mannen beschouwen 
zichzelff  als kostwinner, beschermer en leider van het gezin. Een deel van de 
mannenn percipieert deze kwaliteiten als natuurlijk en aangeboren, hierbij vaak 
verwijzendd naar de bijbelse interpretatie van mannen -en vrouwenrollen of naar 
seksee hiërarchie in de natuur. 

Verscheidenee auteurs hebben, in de discussie over sekserollen in het Caribische 
gebied,, geconcludeerd dat, in tegenstelling tot een patriarchale genderideologie, 
Afiro-Caribischee mannen hun status niet ontlenen aan een economisch afhankelijke 
vrouww (Mintz and Price 1976, Smith 1987). Inderdaad, economische onafhan-
kelijkheidd van vrouwen tast de mannelijke image als zodanig niet aan, maar doet 
ookk niets af aan de norm van het mannelijk kostwinnerschap. Van een man die 
samenwoontt wordt verwacht dat hij in het levensonderhoud van zijn gezin voorziet 
Eenn welgestelde zakenman, 37 jaar. Hij woont samen met een vrouw die ook 
werkt: : 

I:: En wat zijn je verantwoordelijkheden?" R:"Zorgen dat er voldoende geld in huis is, 
voorr huur, water, eten, en ook voor die vrouw om voor zichzelf wat op zij te zetten als 
zee het nodig heeft Twee is de verplichting die ik heb ten aanzien van de opvoeding van 
mijnn kind. Die heeft ook tijd en aandacht nodig en daar moet ik ook aan voldoen. En 
daarnaast,, ik hou rekening met de gesteldheid van een vrouw. Dat ze in huis een man 
nodigg heeft voor het oplossen van elektrische problemen, het optillen van zware goede-
ren,, het maken van die auto, tuinieren etc. 
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Dee meeste mannen houden zich niet tot nauwelijks bezig met huishoudelijke 
werkzaamhedenn en besteden relatief weinig tijd aan de opvoedingvan kinderen, 
ookk als de partner werkt Toch zijn mannen in vergelijking met vroeger wel meer 
bijj  het huishouden betrokken. Kromhout (2000) komt in haar onderzoek zelfs 
tott de bevinding dat Creoolse mannen, in vergelijking met Hindostaanse en Javaanse 
mannen,, het grootste aandeel hadden in de kinderzorg (197). De uitbreiding van 
hett patroon van gedeelde verantwoordelijkheid voor huishouden en opvoeding 
vann kinderen is in het hele Caribisch gebied geconstateerd, zeker onder de groep 
vann hooggeschoolde, jonge mannen (verg. Senior 1991, Safa 1995). Toenemende 
voltijdsee participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en toenemende econo-
mischee druk op de huishoudens, noodzaakt mannen ook om meer betrokken te 
zijnn bij de organisatie van het huishouden. Deze ontwikkeling neemt niet weg dat 
huishoudelijkee arbeid en zorg voor kinderen nog steeds als vrouwentaken worden 
gezien. . 

Doorr alle klassen heen, komt steeds weer naar voren dat het kostwinnerschap 
primairr een mannenaangelegenheid is. Kunnen zorgen voor je gezin, voor je familie 
iss het ideaal bij de meeste mannen. Dat het realiseren van dit ideaal onder de 
huidigee economische omstandigheden niet eenvoudig is, wordt treffend uitgedrukt 
doorr onderstaande jongeman, 21 jaar: 

Mannenn denken er vaak over om een huis en vrouw te hebben, alles. Dat is mooi en 
waar,, maar Suriname van vroeger en nu zijn niet meer hetzelfde. Die man hosselt, als 
diee m**\ hosselt en snel geld kan maken, dan gaat die man een huis bouwen en vrouw 
enn kinderen erin zetten, maar als het die man niet lukt, dan blijf t hij gewoon bij zijn 
ouderss of hier en daar. 

Bevestigingg van het belang van de kostwinnersrol komt ook tot uiting in de on-
uitgesprokenn code in de gemeenschap die voorschrijft dat een vrouw bij een 
mann moet intrekken en niet omgekeerd. Mannen die bij vrouwen intrekken, dalen 
inn sociaal aanzien, omdat ze hebben gefaald om leider en verzorger te zijn. In de 
volksmondd worden deze mannen 'tanman's (letterlijk: 'blijvers') genoemd. 

Uitt het volgende citaat blijkt hoe de familie toeziet op de juiste selectie van partners. 
Eenn geschikte partner is op de eerste plaats: een man die wat van je kan maken, 
eenn man die een hogere status heeft dan jezelf. Een mannelijke informant, staf-
ambtenaar,, legt uit 

Tanman'sTanman's hebben een mindere status in de samenleving, zeken Vandaar dat zo'n vrouw 
problemenn krijgt met al haar broers en zusters, ze accepteren die man van haar niet 
Omdatt ze vinden dat als je als vrouw gaat wisselen' van partner, je een stapje hoger 
moett komen. Als die man bij haar komt inwonen zeggen ze dat ze een terugslag 
gemaaktt heeft 

Mett veel overtuiging bestaat onder mannen het geloof dat een duurzame relatie 
mett een vrouw alleen mogelijk is wanneer een aantal materiële voorwaarden zijn 
vervuld.. Mannen zijn, wat dit vraagstuk betreft, vrij pragmatisch. Een jongeman, 
meubelmaker,, 27 jaar en laagopgeleid: 
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Eenn man moet de verantwoordelijkheid van kostwinner kunnen dragen. Als je als man 
niett werkt ben je een vrouw niet waard. Een vrouw gaat je daarop beoordelen. Je moet 
voorr haar kunnen zorgen. Daarom is het belangrijk dat je als man werkt en geld verdient. 
Alss je geen geld hebt, hoe kan je een vrouw behouden, hoe kan je een vrouw verzorgen? 

Tochh wordt het mannelijk denken over de seksearbeidsdeling niet alleen beïnvloed 
doorr het strikt hiërarchische patriarchale gendermodeL Het is evident dat een 
geschiedeniss van vrouwenarbeid en de belangrijkheid van economische autonomie 
inn het Creoolse vrouwbeeld de houding van mannen tegenover betaalde arbeid 
vann vrouwen (positief) heeft beïnvloed. Hoewel mannen steeds praten in termen 
vann liet verzorgen* van een vrouw, klinkt tegelijk het besef door dat buitenshuize 
arbeidd van de vrouw noodzakelijk is. Het grootste deel van de mannen vindt het 
vanzelfsprekendd dat de partner werkt en bijdraagt aan het huishoudinkomen. 
Sommigee getrouwde mannen opperden aanvankelijk wel bezwaren, maar naar-
matee er inkomsten binnenkwamen veranderde hun houding in positieve zin. 
Illustratieff  in dit verband is de case van Joyce. Zij is ten tijde van het onderzoek 
299 jaar, getrouwd en moeder van 5 kinderen. Haar man heeft een eigen bedrijf. 
Naa de geboorte van haar derde kind stopte ze met werken. Enige tijd geleden 
begonn ze met verkoop van tweedehandse spullen op de 'zondagmarkt.' In het 
beginn was haar man hiertegen, omdat hij niet op de kinderen wilde passen, als ze 
uitt werken was. Nu geeft hij wel zijn ondersteuning. 

I:: En wat vind je man ervan als je gaat werken?" R:"EigenIijk is hij niet zo enthousiast, 
toenn ik pas begon deed hij vervelend. Hij wilde niet op de kinderen passen. De markt 
iss op zondag en hij vond dat hij dan niet kon uitslapen. Maar toen hij zag dat er geld 
binnenkwam,, toen deed hij mee. Maakte hij ook andere spullen voor me, bracht ik ze 
omm te verkopen. 

Voorall  onder de huidige economische condities wordt van vrouwen verwacht 
datt ze, naast huishouden en opvangvan kinderen, zelfstandig bronnen aanboren 
enn een financieel onafhankelijke positie ontwikkelen. Een drietal mannen was zelf 
bewustt bezig de partner tot economische zelfstandigheid te stimuleren. Deze 
houdingg is deels te verklaren door het historisch gegroeide besef bij mannen dat 
zij,, vanwege allerlei redenen, geen economische zekerheid op lange termijn kunnen 
garanderen.. In hun ogen is economische autonomie van vrouwen essentieel voor 
dee instandhouding van een verwantschapssysteem dat ook hun eigen overleving 
dient t 

Wee zien dat door een specifieke historische ontwikkelingvan man-vrouwverhou-
dingenn in de Creoolse gemeenschap mannen zichzelf als kostwinners zien, maar 
tegelijkk het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen erkennen. 
Individuelee mannen zijn generaties lang opgegroeid met het beeld van sterke en 
zelfstandigee vrouwen, dat gepersonifieerd werd door moeders, grootmoeders, 
tantes.. Dat is ook het vrouwbeeld dat aan dochters wordt overgedragen. Meisjes 
lerenn niet alleen van hun moeders, maar ook van hun vaders dat ze voor zichzelf 
moetenn kunnen zorgen. Hier is een 47-jarige vader, ambtenaar, aan het woord. 
Hijj  geeft aan welke waarden hij in de opvoeding van zijn tienerdochters centraal 
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steltt  Wat opvalt is dat de man zijn dochter  niet voorbereidt op de rol van afhan-
kelijk ee en dienstbare echtgenote, conform het patriarchaal model, maar  op de rol 
vann onafhankelijke vrouw en moeder, wat meer  in overeenstemming is met de 
dagelijksee man -vrouwverhoudingen in de praktijk . 

Ikk  heb een dochter  en ik leer  haar  dat ze door  het leven komt, onafhankelijk van de man, 
ookk al heeft ze nog zoveel kinderen. Dat is mijn opvatting Dus ze moeten zich niet 
blindstarenn op wat de man heeft of wat de man is, zij  moeten voor  zichzelf iets 
hebben.. Vandaar  dat het voor  mij  belangrijk is dat mijn dochter  haar  diploma's heeft. 
Zelff  voor  haar  inkomsten kan zorgen. Haar  eigen perceel heeft. Haar  eigen huis heeft. 
Wanneerr  'meneer*  komt, dan heeft ze alvast een vertrekpunt. Dan moet ze afspraken 
makenn van; ga jij  thuis bij  mij  komen of kom ik bij  jou. Als het verkeerd afloopt, heeft 
zee nog steeds haar  eigen dingen waar  ze op kan terugvallen. Je gaat niet met die man 
vechtenn om zijn dingen, of je gaat niet zitten wachten op die man totdat hij  geld voor 
jee brengt om te koken, nee, je moet jouw eigen dingen hebben. Dus, dat is voor  mij 
belangrijk .. Ze hoeft ook niet te trouwen. Ze moet gewoon gelukkig zijn. Maar  ik zeg 
altij dd tegen haar: je moet ervoor  zorgen dat je je eigen dingen hebt. 

Tegelijkk  hebben mannen zich ook de dominante beddvorming over de seksear-
beidsdelingg eigen gemaakt, waarin de vrouw primai r  huisvrouw en moeder  is. 
Mannenn hebben in feite een duaal vrouwbeeld geïnternaliseerd. Enerzijds een 
perceptiee waarin de vrouw, overeenkomstig het dominante, geïnstitutionaliseerde 
patriarchalee model, wordt gezien als economisch afhankelijk en passief, en ander-
zijdss een uit de harde praktij k voortgesproten vrouwbeeld dat eigenschappen als 
actie,, zelfstandigheid en onafhankelijk benadrukt Deze interne tegenstrijdigheid 
brengtt  bij  sommige mannen gemengde gevoelens teweeg. Hoewel ze enerzijds 
bewonderingg hebben voor  zelfstandige vrouwen, ervaren ze deze situatie ook als 
eenn bedreiging voor  hun mannelijkheid Vooral in Amerika heeft de traditi e van 
economischee autonomie bij  zwarte vrouwen, vanuit een patriarchaal denken, geleid 
tott  de stereotiepering van de vrouw als 'castrating female.'  Het centrale idee dat 
reedss in de jaren '60 in het bekende Moynihan-rappor t (1965) tot uitdrukkin g 
kwamm en nu ook weer  de kop opsteekt in de opvattingen van zwarte Noord-
Amerikaansee mannelijke leiders als Farakkan, is dat de dominantie en economische 
zelfstandigheidd van vrouwen het mannen onmogelijk maakt om 'man' te zijn. 
Daaromm zouden vrouwen een stap terug moeten doen. De eerder  genoemde 
ambivalentiee is weerspiegeld in de redenering van deze man van middenklasseaf-
komst,, 32 jaar, hoogopgeleid, met een goede baan. Hij  heeft altij d goed geschoolde 
partnerss gehad Typerend is dat hij  met een zekere trot s spreekt over  de zelf-
standigheidd van Surinaamse vrouwen, maar  tegelijk ook met een ondertoon van 
frustratie . . 

Gelukkigg heb ik niet zo'n last van mijn manzijn, maar  het kleine beetje dat ik heb, krijg t 
eenn enorme deuk als blijk t dat die vrouw, om door  het leven te gaan, jouw in feite niet 
nodigg heeft. Ik vind het een zeer  gereduceerde rol die de man toebedeeld heeft gekregen 
vann de Surinaamse vrouw Misschien door  eigen schuld, ik weet het niet En je kan je 
heell  klein gaan voelen hoor, als man. Maar  volgens mij  moeten we het maar  accepteren. 
Datt  is echt de Surinaamse vrouw. Mij n moeder  is ook zo geweest 
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All  mijn vrouwen zijn zo geweest Deze vriendin van mij is ook zo. Ik verwacht niet dat 
eenn Surinaamse vrouw anders is. 

Sommigee jonge hoogopgeleide mannen vinden het een achterhaald idee dat alleen 
dee man verantwoordelijkheid draagt voor het levensonderhoud van het gezin. 
Hett kostwinnerschap zien ze meer in termen van gedeelde verantwoorde-lijkheid. 
Ondankss deze acceptatie van een economisch actieve rol van vrouwen blijf t in de 
ogenn van zowel midden - als lagere klasse mannen het werk van vrouwen onderge-
schiktt Geen van de mannen noemt betaalde arbeid buitenshuis of kostwinnerschap 
eenn vrouwentaak of verantwoordelijkheid. Deze houding toont aan dat vrouwen 
vanuitt een mannenperspectief nog steeds niet worden gezien als werkers of als 
kostwinners,, maar primair als moeders en verzorgsters. Ook als een groot deel 
vann de mannen in de samenleving de rol van primaire kostwinner niet kan vervullen, 
blijf tt zij vasthouden aan deze ideologie waarin de bijdrage van de vrouw als 
secundairr wordt gezien. Illustratief voor deze gedachtegang zijn de volgende 
fragmenten.. Een hoogopgeleide 26-jarige jongeman uit de middenklasse: 

Wee moeten het samen kunnen doen. Ik ga er niet van uit dat ik de kostwinner moet 
zijn.. Dat is een achterhaald idee. Ik vind dat we alles samen moeten kunnen doen." 
I:"Enn als je vrouw meer dan jij inbrengt in het huishouden?" R;"Het kan wel, maar het 
hangtt ook af van hoe haar opstelling is. Als ze er prijs op stelt om het rond te bazuinen, 
alss ze zou gaan vertellen dat zij meer verdient en dat ze me verzorgt...dat zou proble-
menn geven. 

Eenn man heeft een lagere technische opleiding genoten. Hij is 23 jaar en woont in 
bijj  z'n moeder die als modiste de kost verdient 

I:: Vind je dat een man een vrouw moet verzorgen?" R:"Het is ons altijd geleerd dat een 
mann een vrouw moet verzorgen. Je hebt niet echt rijke vrouwen in Suriname, dat je kan 
zeggen:: Ay, een vrouw gaat een man verzorgen. In elk huis waar je gaat is het zo dat een 
mann een vrouw verzorgt" I:"Maar er zijn toch veel vrouwen die werken?" R:"Ja, er zijn 
ookk vrouwen die werken, maar hoeveel geld gaat een vrouw kunnen verdienen. Ze 
kunnenn geen man verzorgen. 

Participatiee van vrouwen op de arbeidsmarkt biedt nog geen garantie voor stijging 
vann hun sociale status. Zoals de jonge man in het bovenstaande citaat het treffend 
zegtt *Vrouwen werken, maar hoeveel geld gaat een vrouw kunnen verdienen? 

Hoewell  de man-vrouwverhouding in het huishouden niet strikt hiërarchisch is, 
blijvenn mannen vasthouden aan de traditionele notie van mannelijk kostwinner-
schap.. Vooral Creoolse mannen uit de lagere klasse worden geconfronteerd met 
eenn praktijk die het verwezenlijken van de kostwinnersrol enorm moeilijk maakt 
Niett alleen vanwege ongunstige economische condities als werkloosheid, maar 
ookk als gevolg van specifieke historisch gegroeide en cultureel bepaalde familiestruc-
turen.. In de volgende paragrafen ga ik verder in op de nauwe verwevenheid van 
verwantschap,, seksualiteit, gender en klasse en de wijze waarop deze maatschappe-
lijk ee krachten simultaan invloed uitoefenen op het zelfbeeld en het handelen van 
individuen. . 
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KostwinnerschapKostwinnerschap in ruime %in 

Inn een Afro-Caribische setting is het kostwinnerschap een ruim begrip. Van 
mannen,, of ze nu wel of niet inwonen, wordt verwacht dat ze voorzien in het 
levensonderhoudd van de familie. In het algemeen is er een enorme druk op 
mannenn om hun verantwoordelijkheid als kostwinner na te komen. Druk vanuit 
zowell  partners als andere leden van de familie. Deze pressie op individuele mannen 
iss onvermijdelijk, omdat zij voor vele vrouwen de grootste en belangrijkste 
inkomstenbronn zijn. Vrouwen weten dat er op structureel niveau weinig hulp 
wordtt geboden. De familie is meestal niet beperkt tot het kerngezin van vrouw 
enn kinderen, maar uitgebreid met de grotere verwanten en kennissengroep. Deze 
uitgebreidee kostwinnersrol is hoogstwaarschqnlijk een overblijfsel van een Afrikaans 
matrilineairr familiesysteem, waarin mannen de verantwoordelijkheid droegen voor 
hett materiële onderhoud van ouders, hun zusters, en hun zusters kinderen. Stack 
(1985)) die zwarte Amerikaanse families in urbane gebieden bestudeerde constateert 
"(...)) a man is expected to contribute to his kin network, and it is assumed that he 
shouldd not dissipate his services and finances to a marital relationship" (360). 
Dezee constatering gaat voor de Surinaamse situatie niet helemaal op. De man is 
primairr verantwoordelijk voor zijn vrouw en kinderen, maar tegelijk is het 
vanzelfsprekendd dat hij, waar mogelijk, ook bijdraagt aan het levensonderhoud 
vann andere leden die het moeilijk hebben, in het bijzonder zijn moeder, zusters, 
enn eventueel tantes. Het blijkt dat in de meeste huishoudens waar formeel een 
vrouww doorgaat als gezinshoofd, een man of meerdere mannen een actieve rol 
vervullenn in het huishouden, vaak als financiële inkomstenbron, maar ook als 
heiperr bij de opvoeding van inwonende kinderen, het opknappen van klusjes etc. 
Hett betreft in deze niet alleen maar seksuele partners, maar ook (schoon)zonen, 
nevenn etc. 

Dee verantwoordelijkheid voor de uitgebreide familie is ook in het manbeeld 
verweven.. Een man zonder geld, een man die zijn vrouw en familie niet kan 
onderhoudenn is geen 'echte' man. Hoewel deze norm in alle klassen de boventoon 
voert,, is vooral in de lagere klasse de sociale omgeving geneigd om mannen op 
dezee kwaliteit te beoordelen. Deze houding hangt nauw samen met het feit dat 
doorr de beperkte toegang tot bestaansmiddelen in de lagere klasse, de familie-
bandenn intensiever zijn dan in de middenklasse, waar men minder op elkaar 
aangewezenn is. Hulpverlening aan verwanten en andere kennissen moeten we 
ookk begrijpen tegen de achtergrond van de belangrijke principes van 'generositeit' 
enn 'redprodteit' die vooral in prekapitalistische verwantschapsorganisaties centraal 
stondenn en ook in de Surinaamse samenleving nog steeds belangrijke grondslagen 
vormenn van sociale netwerken. Vooral rijke mannen van lagereklassenafkomst 
vindenn het belangrijk om zich te gedragen conform deze normen: 

I:: Vind je het een zware verplichting om ook naar je familie om te kijken?" R:"Nee, nee, 
ikk ztó het juist als een plicht dat ik naat ze omkijk nu ik het wat beter heb" I:"Zij n er ook 
anderenn die je weleens steunt?" R:"Ja, soms doen vrienden, kennissen ook een beroep 
opp je. Ik help afhankelijk van de situatie, maar meestal help ik graag 
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Voorall  in de lagere klasse is de druk op mannen met een inkomen groot. De 
socialee omgeving verwacht dat ze geld geven. In een context waar het onzeker is 
off  een man blijft , zullen vrouwen minder geneigd zijn om hun eigen inkomsten 
mett de partner te delen. Daarentegen oefenen ze wel druk uit op zijn rol als kost-
winnerr vanuit de gedachte dat het straks niet meer kan, als hij eventueel vertrekt 
Dee financiële huishouding is één van de belangrijkste bronnen van conflict in de 
partnerrelatie,, wat uiteraard versterkt wordt door de significante daling van de 
koopkrachtt in de laatste jaren. Vrouwen klagen over de geringe inbreng van 
mannenn in het huishouden. Mannen, op hun beurt vinden dat vrouwen hun 
inkomenn niet willen delen en niet bereid zijn ook in te brengen: 

I:: Waarover maken jullie soms ruzie?" Rj"Soms gaat het om geld. Die man van me 
vindtt dat wanneer ik geld heb, ik bang ben om het uit te geven. Soms krijg ik steun. Die 
zusterss van me in Nederland steunen me af en toe, maat hij vindt dat als ik geld krijg, 
ikk bang ben om het uit te geven. Dus, soms ontstaat er een ruzie. Dan zegt hij dat hij 
alleenn moet kopen. 

Dee mate waarin vrouwen druk kunnen uitoefenen op de man om zijn kostwin-
nersplichtt na te komen varieert naar relatievorm. Zo is, in vergelijking met het 
concubinaatt of huwelijk, de financiële positie van de vrouw in een bezoeksrelatie 
instabielerr en afhankelijker, waardoor ze eerder geneigd is om aan de wensen van 
dee man te voldoen. 

5.33 Sociale contacten en vrijetijdsbesteding 

Inn deze paragraaf gaan we na hoe de traditionele seksearbeidsdeling in het huis-
houdenn doorwerkt in de buitenshuize sociale contacten en vrijetijdsbesteding. 
Eerderr is gesteld dat de patriarchale genderideologie is gesymboliseerd in de 
tegenstellingg tussen de privé (huis)- en de openbare sfeer (straat). De vrouw is in 
haarr rol als huisvrouw en moeder gebonden aan de prfjfésfeer. Het huis is haar 
domein.. De man daarentegen, heeft de rol van kostwinner en beheerst de openbare 
sfeer.. Deze sfeer symboliseert het terrein van de besluitvorming op het terrein 
vann de politiek en de economie, en van de (buiten) seksuele relaties. De traditionele 
arbeidsdelingg is ook weerspiegeld in de scheiding tussen de sociale activiteiten 
vann mannen en vrouwen. Terwijl de sociale activiteiten van vrouwen sterk 
gekoppeldd zijn aan werk, familie, kinderen en huishouden, hebben mannen, in het 
algemeen,, een sterk buitenshuizige levensstijl die is gebaseerd op enerzijds hun 
kostwinnersroll  en anderzijds op de norm van seksuele vrijheid. Toch is de 
traditionelee seksearbeidsdeling onvoldoende om de gescheiden sociale activiteiten 
vann mannen en vrouwen te verklaren. Immers, in West-Europa, waar de traditionele 
arbeidsdelingg nog steeds de boventoon voert, is het relationele leven overwegend 
gebaseerdd op het principe van 'samen dingen doen* (Komter 1985, Tweeda 1989). 
Di tt ideaal, dat past binnen het raamwerk van romantische liefde, nucleaire 
gezinsstructuurr en het daaraan gekoppelde principe van 'alles samenn delen met je 
partner',, heeft nooit wortel geschoten in de Afro-Surinaamse gemeenschap. 
Meerderee auteurs benadrukken het individualisme als een kenmerk van Afro-
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CaribischeCaribische partnerrelaties. De partnerrelatie wordt niet beleefd als een twee-eenheid, 
maarr als een relatie van twee individuen. Vooral onder de oudere generatie 
respondentenn is er geen gewoonte om in partnerverband aan openbare activiteiten 
deell  te nemen. De sociale omgeving, vooral van mannenzijde, reageert negatief 
opp dit gedrag. Een man die overal met zijn vrouw naar toe gaat zal zowel van 
mannenn als vrouwen sarcastische opmerkingen krijgen; 'ala prest pe a man disi ego, 
aa vrouw eg> te' (overal waar deze man naar toe gaat, gaat zijn vrouw ook mee). 
Omgekeerdd moet ook de vrouw zich zelfstandig kunnen bewegen. Mannen en 
vrouwenn die in het openbaar te sterke emotionele betrokkenheid tonen, lopen 
grotee kans uitgelachen te worden. Ondanks het sterke individualisme in relaties, 
zijnn de mogelijkheden voor een Vrij *  opereren in de openbare sfeer sterk gen-
derspecifiek.. Hoewel vrouwen zich zelfstandig bewegen is hun openbare ruimte 
duidelijkk afgebakend In tegenstelling tot vroeger zien we wel dat de scheiding 
niett zo strikt meer is en dat vooral onder jongere koppels meer een patroon van 
gemeenschappelijkee activiteiten te zien is. 

5.3.11 Sociale activiteiten van mannen 

Vann oudsher hebben mannen, door alle klassen heen, een actief buitenshuizig 
leven.. Deze buitenshuizigheid was al in de koloniale periode een essentieel 
onderdeell  van mannelijkheid. Bekend zijn de mannensociëteiten waar de manne-
lijk ee elite, bestaande uit hoge overheidsambtenaren, artsen, zakenlieden en andere 
notabelenn bij elkaar kwam. Een erfenis uit deze periode is een herensociëteit die 
ookk in de koloniale tijd de ontmoetingsplaats was van mannen uit de blanke en 
lichtgekleurdee Surinaamse elite. Hoogopgeleide 47- jarige vrouw die jarenlang de 
buitenvrouww is geweest van een hooggeplaatste man die actief lid was van zo'n 
mannenclub: : 

InIn die periode heb ik op mijn manier van mannen een studie gemaakt We kwamen veel 
inn de dub. En je zou denken; na het werk gaat die man naar zijn huis, hij eet. Nee, ze 
gaann naar de dub. Ze borrelen, ze eten ook daar. Dan zitten ze, alleen mannen, met 
elkaarr te praten. Soms blijven die mannen tot zeven uur 's avonds in de dub voordat ze 
naarr huis gaan. 

Terwijll  de mannen uit de elite- en middenklasse elkaar ontmoeten in sociëteiten 
enn dubs, brengen mannen uit de lagere klasse hun vrije tijd door in de Sawnkel' of 
dee 'rumshop* op de hoek. Van vrouwen wordt verwacht dat ze niet klagen of 
mopperenn over deze buitenshuizigbeid, omdat de straat nu eenmaal het domein 
iss van de man en het huis het terrein van de vrouw. Hieronder het relaas van een 
vrouww uit de hogere klasse, 50 jaar, goed opgeleid en voltijds werkend. Ze is ge-
trouwdd met een man die een hoge maatschappelijke positie bezet 

Hijj  is van huis uit een uithvuzige man. Het begon al met zijn studie 's avonds. Hij was 
dee hele dag aan het werk en dan 's avonds studie. Hij was de hele dag weg. Dus zo 
begonn ons huwelijk al in Nederland. Het is nu nog zo. Hij werkt en 's avonds doet hij 
allerleii  dingen. Hij is gewoon een uimuizige man. Hij doet duizend en één dingen. Dus 
datt is eigenlijk gewoon gaan groeien. De bedoel, je kan niet op een man zitten wachten. 
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Hijj  zegt dat hij om twee uur komt, maat komt om vief uur. Een andere keer komt hij 
vijff  uur. Daarom heb ik in Suriname het samen eten ook gelijk afgeschaft. Ik heb 
gezegd:: I k wacht niet meer op je. Ik eet alvast met die kindeten. Als je komt dan eet je 
wel,, je warmt het op en eet Als ik klaag over zijn eeuwig weg zijn, dan zegt hij me: T)an 
hadd je met een Hobojuks' (suffe man) moeten trouwen, met een man die thuis zit en 
jee handje vasthoudt. Dat zegt ie: 'ik ben éénmaal zo." I:"Dat uithuizige van uw man, 
heeftt u daar problemen mee?" R;"Ja, nog steeds, maar ik heb op een gegeven moment 
gezegd:: I k kan het niet veranderen.' Want als ik erover mopper of klaag dan raakt hij 
geïrriteerdd en gaat hij juist weg. Hij zegt ook vaak: 'Mijn moeder heeft altijd geklaagd 
overr me en ze heeft het niet kunnen veranderen dus jij gaat het ook niet kunnen 
veranderen.'' Dus, ik trek mijn schouders op en ik probeer het gewoon te vinden. 

Hett bovenstaand fragment laat onder andere zien dat ook in middenklassen-
gezinnenn het ideale West-Europees nucleaire gezinsmodel met bijvoorbeeld het 
ritueell  van 'samen eten', contrasteert met de Surinaamse praktijk. Het dagelijks 
samenn nuttigen van de hoofdmaaltijd laat zich duidelijk niet combineren met een 
mannelijkee levensstijl die gekenmerkt wordt door buitenshuizigheid. Buitenshui-
zigheidd is door alle klassen heen een essentieel onderdeel van mannelijkheid en 
symboliseertt de mannelijke dominantie van het openbare leven: de politiek, de 
economiee en de straat Vrijheid is, ongeacht de relationele context, een essentieel 
onderdeell  van mannelijkheid. Mannen vinden dat ze onder alle omstandigheden 
Vrij '' moeten kunnen zijn. Man, 34 jaar, 10 jaar samenwonend: 

I:: In een relatie blijf je je vrijheid behouden?" R:"Ja, toch wel. Kijk , ik heb geen afspraak 
mett haar als zodanig. Ik vind dat het mijn leven is. Dus ik moet vrij zijn. Ik moet 
kunnenn doen wat ik hebben wü." I:"Kan ze zich daarmee verenigen?" R:"Ja. Tot nu toe 
well  ja. Het is ook wel zo, dat ik iemand naast me heb. Met bepaalde dingen hou ik ook 
well  rekening. Maar het feit is dat ik altijd vrij wil zijn. Ik moet kunnen staan waar ik 
hebbenn wil." I:"Vrijheid om wat te doen?" R;"Dus vrijheid kan je vertalen als, als ik wat 

.. wil doen voor mezelf moet het kunnen gebeuren. Als ik ergens naar toe wil gaan moet 
datdat geen probleem vormen. 

Overr het algemeen ervaren mannen, ook als ze samenwonen, het combineren 
vann een gezinsleven met een buitenshuizig leven niet als problematisch. Ze vinden 
hett belangrijk om, ook als ze gezin en kinderen hebben, hun buitenshuizige acti-
viteitenn te continueren en verwachten van de vrouw dat zij voornamelijk bezig is 
mett de opvang van kinderen. In de gesprekken met vrouwen komt het buitens-
huizigg gedrag van de man als een van de belangrijke bronnen van relatieconflict 
naarr voren. Vrouwen hebben enorm te lijden onder de marginale betrokkenheid 
vann hun partners in het gezinsgebeuren. Door alle klassen heen uiten vrouwen 
scherpp protest tegen het feit dat ze, ondanks de aanwezigheid van een man in 
huis,, vaak alleen staan voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. 
Daarnaastt brachten meerdere vrouwen naar voren dat het buitenshuizig gedrag 
vann hun partners hen vooral emotioneel kwetst Ze weten nooit precies waar de 
mann uithangt en mogen er bovendien geen vragen over stellen. 
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5.3.22 Sociale activiteiten van vrouwen 

Vrouwenn hebben ook buitenshuizige activiteiten, die in vergelijking met die van 
dee man, meer gericht zijn op werk, kinderen, familie, buurt en huishouding. In het 
algemeenn zijn vrouwen die met een partner samenwonen geneigd zich te con-
formerenn aan de moraal van 'respectabiliteit', waarin van vrouwen verwacht wordt 
datt ze niet actief deelnemen aan het 'strafgerichte1' leven. Tegelijk hebben veel 
vrouwenn vanwege hun socialisatie en hun rol als werkende een sterk besef van 
onafhankelijkheidd en vrijheid ontwikkeld, waardoor ook bij hen de behoefte 
sterkk is om zich buitenshuis vrij te binnen bewegen. Vrouw uit de lagere klasse, 
schoonmaakster,, 37 jaar, moeder van 5 kinderen. Zij heeft een bezoeksrelatie: 

Jee hebt ook mannen, ze willen niet dat die vrouw op straat gaat, ze vinden dat die 
vrouww binnen moet blijven. Wanneet hij thuiskomt, moet die vrouw thuis zijn." 
I:"Watt vind jij?*' R:"Je kan niet de hele dag thuisblijven. Je hebt vrouwen die naar het 
werkk moeten, of boodschappen moeten doen. Je gaat niet de hele dag in het huis 
kunnenn blijven. Maar sommige mannen zeggen dan dat ze die boodschappen voor je 
gaann doen. 0£ als je niet werkt, dan zeggen ze dat je in het huis moet blijven tot ze 
komen.. Maar ik hou niet ervan. Ik hou niet van over straat lopen maar als ik eigens naar 
toee wil gaan, dan moet ik vrij zijn om dat te doen. Hij heeft me nooit gezegd dat ik niet 
magg gaan, maar soms vindt hij: Ĵa, gisteren ben je al weggegaan, dus morgen moet je 
niett meer gaan. Maar al zegt hij dat ik niet moet gaan, ik ga toch, want later dan wordt 
hett vervelend als hij en ik samenwonen. 

Werkendee vrouw, verpleegster, 27 jaar. Ze is een paar maanden geleden wegge-
gaann bij haar man, en woont nu weer bij haar moeder: 

I:: Wat verwachtte hij van je in dterektie?"R:"HijwÜde dat ik m ^ 
oma.. Als ik weg ging werd er commentaar geleverd van; waar ga je, hoe kat kom je, en 
jee gaat niet. Dat soort dingen wilde hij. En dat kan ik niet, ik hou niet van gebon-
denheid.. Ik vind dat als ik je zeg dat ik naat mijn moeder ga, dan moet je me niet komen 
vragenn hoe laat ik thuiskom. Dus dat wilde hij eigenlijk, dat je thuis moet zijn. Van het 
werkk moet je thuiskomen, vrouwenwerk doen: eten koken, klaar. Dat kan ik niet pikken." 
I:"Enn als je ergens naar toe wilde gaan en hij zei- nee, wat deed je dan?" R:"Ik ging toch. 
Niemandd kan me drukken Wanneer jij op straat wil gaan, ga ik toch ook niet zeggen dat 
jee niet mag gaan. Hij moet me niet drukken dat ik niet moet gaan, ik ga toch hoor. 
Niemandd kan me stoppen! 

Laagopgeleidee vrouw, 43 jaar, werkt thuis(kinderoppas), woont samen: 

I:: Zegt hij soms dat je niet uit mag gaan?" R:"Ja, een zondag zou ik uit gaan. Hoor 'm 
no;; je gaat niet) Ik zeg wat?, ik ga waar ik wil!." I:"Ben je toch gegaan?" &"Ja. Als hij uit-
gaatt zeg ik hem niets." I:"Al s hij je goed verzorgde zou je wel naar hem luisteren?" 
Rj"Ja.""  I:"Dan zou je thuisblijven?" R;"Nee, ik zou toch uitgaan, maat dan zou ik hem 
melden. . 

Ookk als vrouwen werken is hun participatie aan activiteiten in de openbare sfeer 
beperktt De meeste vrouwen ervaren deze beperking als onrechtvaardig en komen 
ertegenn in verzet Creoolse vrouwen worden doorgaans in traditionele rollen op-
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gevoed,, maar zien zichzelf niet als inferieur in vergelijking met mannen. In het 
algemeenn is er sprake van een sterk gelijkheidsbesef, en daaraan gekoppeld een 
grotee waardering voor vrijheid en onafhankelijkheid. Vrouwen respecteren het 
belangg van vrijheid in de mannelijke leefwereld, maar verwachten ook dat mannen 
hunn behoefte aan vrijheid respecteren. Vrijheid is ook in het vrouwbeeld een 
centraall  concept Een werkende vrouw, 37 jaar. Ze kijkt terug op een relatie die 
zee had met een man van Hindostaanse afkomst die erg jaloers was en haar erg 
beperktee in haar buitenshuizige activiteiten: 

Ikk dacht dat ik veel van Hindostanen hield, maar hij was ziekelijk jaloers. Hij heeft me 
bijnaa gek gemaakt. Ik kon niet met zijn gedrag. Ik zag me niet als een onderdanige 
vrouw.. Ik kwam in opstand ertegen. Ik ben vrij. Ik vind dat ik vrij ben geboren. Ik ben 
inn een gezin opgegroeid waar ik vrij kon zijn. Wij hadden dat niet. Ik wist dat het tot 
conflictenn zou leiden en inderdaad, de relatie ging stuk. 

Terwijll  ook vrouwen een sterk besef hebben van onafhankelijkheid en niet in hun 
vrijheidd beperkt willen worden, zien we dat ze in de praktijk vaak opbotsen tegen 
mannelijkee dominantie op dit terrein. Mannen zijn over het algemeen zeer jaloers, 
watt onvermijdelijk samenhangt met de belangrijkheid van seksuele controle in 
hett manbeeld. Vrouwen mogen de openbare sfeer betreden, op voorwaarde dat 
dee mannelijke controle over hun seksualiteit behouden blijft . Terwijl vrouwen 
dagelijkss strijd leveren voor behoud van economische zelfstandigheid en zeer 
assertieff  zijn wat dit deel van hun vrouwelijkheid aangaat, hebben ze veel minder 
zelfvertrouwenn wanneer het gaat om het creëren van meer ruimte op seksueel 
gebied.. Daarnaast worden veel vrouwen ook geconfronteerd met praktische be* 
perkingen.. Gebrek aan geld of mogelijkheden voor kinderoppas zijn factoren 
diee de bewegingsvrijheid van vrouwen ernstig beknotten: 

Evergreenn show ga ik niet want ik heb geen geld om die dure kaarten te kopen. Ik ga niet 
gemakkelijk.. Dus me hobby is eigenlijk toneel. Maar toch ga ik niet gemakkelijk want ik 
hebb geen oppas voor die kinderen. Kerk, ga ik elke zondag Ik heb een uitnodiging 
gehadd voor zondag ook, ze hebben een gezinsdag bij Ons erf. Dan kunnen we daar 
gaann eten. Daar ga ik wel. Maar gewoon zo om in de stad te gaan. Ik heb geen geld 
daarvoor.. Eventjes naar de Waterkant gaan, weet je hoeveel je al uitgeeft! 

Voorall  vrouwen die in een serieuze duurzame relatie zitten met een man, zijn 
sterkk geneigd hun sociale activiteiten te beperken en zich te schikken naar de acti-
viteitenn en opvattingen van de man en verwachtingen van de omgeving. Ook 
mannenn die niet samenwonen, maar wel zorgen, eigenen zich het recht toe om 
beperkingenn op te leggen aan het uitgaansleven van hun partners. Veel mannen 
zijnn voorts geneigd om hun partner af te houden van contact met vriendinnen. 
Verscheidenee vrouwen waren van mening dat hechte relaties met vriendinnen 
problemenn veroorzaken in de partnerrelatie. Het ontbreken van een vriendinnen-
cultuurr vloeit ook voort uit de vrouwelijke perceptie dat er een tekort is aan 
'geschikte'' partners. Vrouwen zijn voortdurend in onderlinge competitie op de 
'mannenmarkt// Vooral in de lagere klasse krijgen dochters met de paplepel 
ingegotenn dat ze liever geen vriendinnen kunnen hebben, omdat die in relaties 
enkell  problemen zouden opleveren. 
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Eenn gescheiden vrouw, laagopgeleid: 

Latenn we zeggen, je bent met een heer, je vriendin gaat het niet leuk vinden, ja toch? Ze 
gaann altij d proberen te '4»ww{tegenwerken). Laat we zeggen, die man geeft je geld, die 
mann zorgt goed voor  je, die man komt thuis bij  je moeder. Dat vinden ze niet leuk, ze 
willenn het altijd verbreken of ze gaan leugens vertellen. Daarom heb ik geen vriendinnen. 
Ikk  ben alleen. Ik heb bij  moeder  ook nooit een vriendin aan huis gezien. Precies zo doe 
ikk  ook. Voorkomen is beter  dan genezen. Ik heb wel vriendinnen op me werkplaats 
maarr  thuis niet Thuis zijn m'n kinderen m'n vriendinnen."  I:"Maa r  jij  vindt het wel 
belangrijkk  dat vrouwen mekaar  steunen?"  R:"Ja, ik vind het belangrijk, maai dan hoef 
jee niet speciaal vriendinnen te zijn, dan ben je gewoon met mekaar, je helpt mekaar, 
misschienn in de buurt of in een organisatie. 

Voorall  in de lagere klasse onderhouden vrouwen zelden hechte, intieme relaties 
mett  andere vrouwen, anders dan met verwanten en anders dan de zogenaamde 
mati-relaties.. Op oudere leeftijd, wanneer  het aspect van competitie niet meer  zo 
dringendd speelt, is er  wel een intensiever  contact tussen vrouwen dat zich vooral 
manifesteertt  in vrouwenverenigingen, buurtorganisaties, dansverenigingen etc Het 
ontbrekenn van een vriendinnencultuur  hangt ook nauw samen met de strenge 
controlee over  vrouwelijk e activiteiten. Er  zijn genoeg voorbeelden van vrouwen 
cüee door  mannen weerhouden worden om alleen met vriendinnen op stap te 
gaan.. In het algemeen is het ook geen Surinaamse gewoonte dat vrouwen met 
vastee partners, alleen met vriendinnen de disco of een bar  binnenstappen. 

Alss we de relatiegeschiedenissen van alleenstaande/gescheiden vrouwen doorlopen 
dann blijk t er  een grote mate van uniformitei t te bestaan in hun levenservaringen. 
Vrijwe ll  alle vrouwen hebben jarenlange mishandeling, seksuele ontrouw en 
verwaarlozingg van de partner  ervaren. De belangrijkste reden voor  mishandeling 
iss jaloezie. Meer  nog dan over  seksuele ontrouw van de partner  klagen vrouwen 
overr  de scherpe controle over  hun gedrag. Sommige vrouwen mochten zelfs 
hunn moeder  niet bezoeken. 

Hett  opleggen van beperkingen aan de bewegingsvrijheid van vrouwen door 
mannenn is niet een etnisch specifieke aangelegenheid. Kromhout (2000) constateert 
datt  zowel Creoolse, Javaanse als Hindostaanse mannen het minst bereid zijn tot 
gelijkheidd in de taakverdeling op huishoudntveau waar  het de bewegingsvrijheid 
vann vrouwen buitenshuis betreft (192). Ook komt in haar  studie naar  voren dat 
vrouwenn uit alle drie etnische groepen hoge waarde hechten aan bewegingsvrijheid, 
maarr  dat Creoolse vrouwen daar  toch de boventoon in voeren. 

Creoolsee vrouwen zijn, vanwege hun opvoeding en de bij  hun bestaande gender-
rolopvattingen,, eerder  dan andere vrouwen geneigd om een relatie die hun bewe-
gingsvrijheidd ernstig beknot, te beëindigen. De relatiestructuur  biedt hen immers 
alternatievee relaties, die niet met stigma's beladen zijn. Tegelijk is het van belang in 
hett  oog te houden dat, onder de huidige economische omstandigheden, deze 
keuzee uit een gevarieerd patroon van relaties voor  een grote groep van vrouwen 
niett  (meer) realiseerbaar  is. In vergelijking met vroeger  zal een vrouw, cüe afhankelijk 
iss van het inkomen van haar  partner, minder  snel geneigd zijn om te kiezen voor 
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beëindigingg van de relatie omdat zij beseft dat, buiten haar man om, mogelijkheden 
voorr economische overleving van haar en haar kinderen, zeer gering zijn. Zoals 
eerderr gesteld kunnen vrouwen steeds minder een beroep doen op andere 
vrouwenn voor materiële steun, omdat de vrouwennetwerken in materiële zin 
ver-zwaktt zijn. In het algemeen zijn laagopgeleide jonge vrouwen met kinderen, 
enn een zwakke economische positie het minst in staat om het vrouwelijk ideaal 
vann autonomie en vrijheid te verwezenlijken. Degenen die dit ideaal het best 
realiserenn zijn veelal oudere, alleenstaande vrouwen, die financieel onafhankelijk 
zijn,, omdat oudere kinderen en andere verwanten naar hen omkijken. 

5.44 De relatie seks en geld 

Dee interactie tussen seks en geld is een thema dat door mannen en vrouwen, ook 
alss het niet specifiek ter sprake was, keer op keer werd geaccentueerd. Het is 
voorall  in de interactie tussen seks en geld dat de nauwe verwevenheid van seksuele 
ideologiee en seksearbeidsdeling het scherpst tot uitdrukking komt In eerdere 
paragrafenn is reeds naar voren gekomen dat het verwantschapssysteem, in haar 
generatielangee strijd voor overleving, geschikte partners vooral definieert als kost-
winners.. Hoe zwakker de economische positie van de familie, hoe meer zij gericht 
zall  zijn op behoud of aantrekken van mannen en vrouwen die in financieel opzicht 
hett netwerk kunnen versterken. Moeders waarschuwen hun zonen voor op geld 
belustee vrouwen, terwijl ze hun dochters stimuleren om een man te zoeken die 
*watt van ze kan maken.' Een 'slimme' vrouw is een vrouw die een man goed 
weett te gebruiken om hogerop te komen. Deze betekenissen versterken in zekere 
zinn de seksesegregatie, omdat het wederzijdse wantrouwen wordt bevorderd. 
Illustratieff  in dit verband zijn de resultaten van het Women in the Caribbean 
Project'' onderzoek, die aantonen dat er wederzijds sprake is van een sterk negatieve 
beeldvorming:: "The women viewed men as secretive, dishonest or devious about 
moneyy and reneging on their duty to support wife and children. Man in turn see 
womenn as avaricious, materialistic and calculating" (Senior 1991:58). 

Dee belangrijkheid van geld in de seksuele interactie tussen Afro-Caribische mannen 
enn vrouwen heeft vaak de aandacht getrokken van onderzoekers. Van oudsher is 
inn de literatuur over Afro-Caribische genderrelaties de dominante visie dat partner-
relatiess primair een uitwisseling zijn van seks voor geld. Dominant is het beeld 
vann economisch afhankelijke vrouwen die uitsluitend om financiële redenen seks 
hebbenn met mannen (Buschkens 1973, Handwerker 1989, Wekker 1994). 

Zoo merkt Handwerker (1989) op: "In Barbados as throughout the West Indies, 
sexuall  activity usually began very early as women traded sex for economic support 
andd children.' (..) men exploited women's economic and social dependence to 
gainn sex, children, domestic services, and unquestioned household authority" (105). 
Dezee bevindingen zijn vooral van toepassing geweest op man-vrouwverhoudingen 
inn de lagere klasse en worden niet alleen door dit onderzoek bevestigd maar 
doorr vele studies die aantonen dat de relatie tussen seks en geld versterkt wordt 
doorr de ongelijke genderstructuur. De ongelijke toegang van vrouwen tot econo-. 
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mischee hulpbronnen leidt ertoe dat vrouwen het seksuele terrein gebruiken om 
economischee doelen te realiseren. 

Dee nauwe relatie tussen seks en geld is niet los te koppelen van vrouwbeelden en 
vrouwelijkee seksualiteit. Vooral vrouwen in nood, met wisselende partners en 
commerciëlee seks als onregelmatige inkomstenbron, leggen steeds een nauwe 
relatiee tussen moederschap en seks als overlevingsstrategie. Geheel in overeen-
stemmingg met het sterk geïdealiseerde moederbeeld, zijn vrouwen geneigd om 
hunn eigen behoeften, zowel materieel als emotioneel, geheel op de achtergrond te 
schuivenn en primaire verantwoordelijkheid te dragen voor de overleving van hun 
kinderen.. Het is vooral in deze context dat de verzwakking van familienetwerken 
manifestt wordt Vaker brachten arme vrouwen naar voren dat ze 'familie niet 
willenn lastig vallen omdat iedereen het moeilijk heeft', en dat seks een over-
levingsstrategiee is die voorkeur geniet boven bijvoorbeeld mensen steeds hulp 
vragenn of op een oneerlijke manier aan je geld komen. Vrouwen zijn sterk geneigd 
omm te beantwoorden aan het ideale moederbeeld, waarin niet alleen zelfopoffering 
tenn bate van de kinderen centraal staat, maar ook weer het ideaal van economische 
onafhankelijkheidd terugkomt zelf je boontjes kunnen doppen, anderen niet lastig 
vallen.. Blij k geven van armoede is een grotere schande dan seksuele verdiensten 
verlenenn in ruil voor voedsel of andere materiële middelen. Deze ervaringen 
gevenn aan hoe twee uiterste waarden tegelijkertijd aanwezig zijn: enerzijds de 
onderlingee solidariteit (manifest in de centrale rol van familienetwerken), anderzijds 
hett sterk individualisme. Behalve de specifieke betekenis van het moederschap 
(zelfopofferingg in het belang van overleving van kinderen) is ook de definitie van 
vrouwelijkee seksualiteit van invloed. Seks met wisselende partners is niet met 
schandee of schaamte beladen en wordt ook door de sociale omgeving stilzwijgend 
goedgekeurd.. Vrouwen zijn seksueel actieve wezens en seks is in tijden van 
armoedee de meest voor de hand liggende manier om te overleven. De 
onderstaandee respondent, een 34- jarige alleenstaande moeder, is representatief 
voorr deze categorie vrouwen, die seks heeft in ruil voor geld: 

Ikk bedoel, ik ben een vrouw. Soms, als mijn kinderen geen eten hebben, in plaats dat ik 
mijnn buren ga lastig vallen, dan ga ik gewoon liggen met een man.' Hij geeft me een 
10.0000 gulden of 15.000 gulden. Maar ik zie het niet als een geregelde job. 

Eenn relatief recent en sterk groeiend verschijnsel iss dat waarbij vrouwelijke straat-
sekswerkerss hun dochters inzetten in het sekswerk. In 2001 waren bij Stichting 
Maxii  Linder 30 vrouwen geregistreerd, wier kinderen ook actief waren in het 
straatsekswerk.. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van de toenemende 
armoedee onder vrouwen (Altenberg etal 2001). Soortgelijke ontwikkelingen zijn 
ookk in de rest van het Caribische gebied aangetroffen, en met name in Jamaica 
naderr bestudeerd (Williams 1999). Williams, die kwalitief onderzoek deed naar 
seksuelee uitbuiting van kinderen, relateert deze ontwikkelingen aan condities onder 
slavernij:: "Sexual liaison with whites was seen as a route to improving one's lot; 
post-emancipationn up until today, this form of transactional sex offers families 
supportt in declining socio-economic conditions. Mother have done it for their 
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familiess and continue to do it for their families where necessary; their daughters 
wil ll  learn and follow their footsteps. 'It 's for my family, it's part of the burden 
wee have" was expressed by several persons interviewed" (22). 

Typerendd voor deze sekscontacten is dat vrouwen doorgaans weinig tot geen 
onderhandelingsruimtee hebben. De context waarbinnen seks plaatsvindt is die 
vann scherpe machtsongelijkheid waarbij vrouwen hun lichaam tegen hun zin in 
beschikbaarr moeten stellen in ruil voor geld Mannelijke respondenten bevestigen 
datt ze deze vrouwen, nog meer dan vroeger, op hun weg tegenkomen. Een 
jonge,, werkende man met wisselende partners: 

Kijk ,, vrouwen hebben altijd geld nodig en meestal is het om het geld dat ze direct seks 
hebben.. Sommige vrouwen, als je het geld hebt, gebeurt het direct. Het maakt niet uit 
watt je met 'r doet. Dus ik vind het niet erg om een vrouw geld te geven. Neem hier, ga 
eenn gasbom kopen. I:"I s dat de enige manier om vrouwen te krijgen, met geld?" 
R:"Mett geld! Vrouwen houden van geld. 

Voorall  in deze periode van economische crisis en verpaupering van grote groepen 
(alleenstaande)) vrouwen, is een wijdverspreide gedachte dat de meeste vrouwen 
seksuelee relaties aangaan uit materieel gewin. De volgende anekdote illustreert 
hoee de economische crisis een bepaald vrouwbeeld versterkt. Een van mijn infor-
mantenn vertelde me het volgende verhaal: 

Alss ik je een voorbeeld mag geven; Onder mannen is er nu een grap; als je naar de disco 
gaatt en je wilt een vrouw versieren, moet je achteloos een bosje sleutels op tafel gooien, 
mett een BMW, Buick sleutel, en; ey (hallo), geef me een Black Label!, al heb je maar 
10000 gulden op zak, dan doe je dat voor die ene keer, je koopt een shot, en je zegt 
achteloos:: ik heb morgen een goeie deal te sluiten, of ik moet een boot gaan kopen. 
Binnenn de kortste keren staan ze aan je lippen te hangen. Alleen moet je je valhelm wel 
buitenlaten,, anders zien ze dat je een bromfiets hebt. Dat is dus dat grapje. Maar het 
geeftt aan hoe mannen denken over hoe vrouwen zich opstellen. 

Geldd is in de eerder beschreven contexten het symbool van mannelijke dominantie 
enn macht. Geld is het belangrijkste instrument om toegang tot en controle over 
vrouwelijkee seksualiteit te krijgen, waarbij de aandacht niet exclusief gericht is op 
armee vrouwen. Het gaat om vrouwen uit alle milieus. Zo vertelt een universiteits-
studentee uit de middenklasse hoe zij zelf geld aangeboden kreeg, en dat de verlei-
dingg om in te gaan op het aanbod groot was: 

Hett is op een gegeven moment vreselijk aantrekkelijk, want hij zit gewoon, hij zit 
dollarss voor je te tellen. En dan denk je; Ik zou een heleboel met het geld kunnen doen. 
Ikk kan thuis een beetje helpen met het huis opknappen; ik kan die kraan maken van dat 
huis.. Maar dan kies je toch wel voor iets anders, omdat je weet van, ach voor hem is het 
niets,, en ja, ik weet niet, het voelt gewoon niet goed aan, denk ik. 

Dee macht van deze mannen hangt duidelijk samen met de onmacht van vrouwen. 
Dee onderstaande case geeft goed weer hoe cultureel bepaalde definities over 
seksualiteitt en gender in combinatie met macro-economische factoren simultaan 
inwerkenn op deze jonge vrouw en haar plaatsen in een zeer kwetsbare positie. 
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Mij nn vriend en ik hebben al twee jaar  een relatie. Mij n moeder  vindt die jongen wel 
goed,, want hij  werkt Ik was bang om seks te hebben, omdat mijn moeder  me altij d zei 
datt  ik niet met een %m' (zwangerschap) op haar  moet komen. Maar  ik heb bloed in 
mijnn lichaam en geen water, dus na een jaar  is 'het'  gebeurd. Sindsdien wil hij  elke keer 
seks,, maar  ik wil niet, want misschien gaat hij  mij  Vernietigen' en verlaten. Dus, het is 
all  bijna 6 maanden dat ik geen omgang met hem heb gehad. Als ik niet wil, maakt hij 
ruzie::  een keer  heeft hij  me geslagen, begon mijn mond te bloeden. Eigenlijk wil ik hem 
vedaten,, maar  ik ben afhankelijk. Soms zegt hij; 'als je niet wilt , geef ik je geen schoolgeld.' 
Ikk  had hem ook gevraagd om een hoge 'patta'(sportschoen) voor  me te kopen, toen zei 
hijj  gewoon:  ̂ c moet me niets vragen zolang je me 'het'  niet wil geven.'  Het lijk t alsof 
hijj  alleen maar  geïnteresseerd is in mijn vagina en niet van me houdt Hij  weet dat ik 
afhankelijkk  van hem ben. Mij n vader  geeft me geen geld meer. Hij  vindt, ik heb een 
vriendd Mij n moeder  geeft me ook niet want ze moet voor  de pot zorgen. Mij n zus 
heeftt  haar  kinderen om op te voeden. Mij n andere zus moet dingen voor  haar  huis 
kopen,, dus ik ben helemaal afhankelijk van hem. Ik haat hem en ik wil bij  hem weg, 
maarr  ik ben bang, want hij  heeft vaker  gezegd dat als ik bij  hem weg ga, hij  me gaat 
vermoorden.. Hij  zegt: geen enkele vrouw laat hem, hij  laat vrouwen. 

Ditt  18- jari g meisje is in een positie gemanoeuvreerd waarin ze is overgeleverd 
aann de dominantie en het geweld van haar  partner. Haar  leven wordt beheerst 
doorr  tegenstrijdige verwachtingen van haar  omgeving. Haar  selectie van een partner 
iss sterk beïnvloed door  de moeder, die *hem goed vindt omdat hij  werkt.'  Seks is 
voorr  het meisje een natuurlij k onderdeel in haar  leven getuige haar  uitspraak; 'ik 
hebb geen water  maat bloed in mijn lichaam.' Tegelijk beseft ze dat seks ook een 
anderee kant heeft, namelijk het risico van zwangerschap. Angst voor  zwangerschap 
enn het daaraan gekoppeld schrikbeeld van alleenstaand moederschap, gecombi-
neerdd met geen gebruik van anticonceptie zijn de belangrijkste achtergronden die 
ertoeertoe leiden dat ze kiest voor  een strategie van seksuele onthouding. Zij  staat 
evenwell  onder  druk van haar  partner  die, als waardering voor  zijn materiële 
steun,, seks verwacht 

Zi jj  kan niet meer  terugvallen op de familie voor  morele en financiële steun, omdat 
diee zelf zwaar  getroffen is door  de economische crisis. 

Eenn aantal respondenten uit de middenklasse zetten zich af tegen elke koppeling 
tussenn seks en geld, vanuit de romantische notie dat een serieuze seksuele relatie 
gevrijwaardd moet zijn van elke materiële invloed Deze jonge man, parttim e 
werkzaamm als verzekcringsagent, spreekt zijn scherpe afkeuring uit over  de 
koppelingg van seks en geld Hij  schrijf t het toe aan omgangsvormen in de Creoolse 
lageree klasse: 

Hett  moet niet zo zijn van; ik heb een relatie met je en daarom moet ik je verzorgen. 
Wantt  zo is het bij  de negers. Dat ze zeggen; omdat je met die vrouw naar  bed gaat moet 
jee haar  verzorgen en haar  dit geven en dat geven. Nee! Het Hjkt erg veel op prostituti e en 
alss dat het wordt dan ga ik hever  naar  een prostituee en dan weet ik, ik ben 4000 gulden 
off  5000 gulden kwijt , en dan heb ik geen enkel probleem. 
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Dezee man interpreteert relaties vanuit een sociale context waarin geld ongetwijfeld 
ookk een belangrijke rol speelt bij seks, maar minder nadrukkelijk en expliciet als in 
dee lagere klasse. Daarnaast wordt hij sterk beïnvloed door een (westers georiën-
teerde)) ideologische context die aan deze vorm van seksuele interactie een negatieve 
betekeniss toekent, en gelijkstelt aan prostitutie. De nauwe interactie tussen seks en 
geldd is niet beperkt tot man-vrouwverhoudingen onder armen. Hiermee is ook 
gezegdd dat de verwevenheid van seks en geld niet simpelweg een economische 
constructiee is, maar vooral een ideologische constructie die door alle klassen heen 
invloedd uitoefent op de relatie man-vrouw. Ook in de middenklasse zijn mensen 
geneigdd om financiële aspecten van de relatie te benadrukken. De opvatting dat 
mannenn moeten 'sponsoren' (trakteren, financieel ondersteunen) leidt een min of 
meerr autonoom bestaan. Vaak is het materiële een vanzelfsprekend onderdeel 
vann de seksuele relatie, zonder dat hier expliciet een hiërarchische genderrelatie 
meee gepaard gaat Er is eerder sprake van de werking van het principe van reci-
prociteit.. Een vrouw die 'gesponsord' wordt, met bijvoorbeeld cadeaus, of met 
lekkers,, zal de man wat terug willen geven. Omdat ze weet dat seks belangrijk is 
inn het manbeeld, laat ze haar waardering blijken door seks te 'geven.' Di t principe 
komtt goed tot uiting in het volgende fragment van een 18-jarige respondent, 
waaruitt blijkt hoe het materiële element een vanzelfsprekend onderdeel vormt in 
dee seksuele interactie. 

I:: Wilde die jongen seks of jij?" R:"Dus, ja, ik wou het eigenlijk Want hij gaf zoveel uit 
enn het is vervelend, je krijgt zoveel en je geeft niets, en ik wou dat niet. Hij bracht altijd 
lekkerss voor me, als ik iets wou, kon ik hem bellen en dan bracht hij het voor me. Hij 
wass Ee£ echt lief. I:"Je wilde hem iets teruggeven?" R:"Ja. Want het is wel een vervelend 
gevoell  als je zoveel krijgt, wat je ook vraagt en dan geef je niets." I:"Maaktc hij toespelin-
genn in die richting?" R:"Nee, nooit" I:"Maar jijj  vond dat je het moest doen?" R:"Niet 
'moest1,, maar ik dacht van; *waarom niet.' 

Inn deze contexten is het moeilijk te spreken van ongelijke macht in de genderrelatie. 
Dee onderhandeling vloeit voort uit een soort 'common sense idee' bij vrouwen: 
alss die man seks met je heeft, en hij komt aan zijn trekken dan is het prettig als hij 
zijnn waardering doet blijken door materiële attenties. Kenmerkend is voorts dat 
vrouwenn de relatie zelf ook op prijs stellen en ook voorwaarden stellen. Studente 
aann de universiteit, 29 jaar: 

I:: Het was gewoon plezier." R:"Okay, ik vond die jongen leuk. Maar niet op hetzelfde 
momentt dat hij tot me kwam praten, ging ik voor hem Hggen, ook niet. Niet dat ik het 
deedd om dat geld, maar toch....soms, misschien twee dagen daarna kreeg ik misschien 
eenn mooi pakje of een mooie schoen. 

Hoogopgeleidee vrouw, 30 jaar: 

I:: Het ging in die relatie vooral om seks?" Rj"Ja...maar het was niet alleen dat, ook 
gezelligheid.. Ze konden soms ook bepaalde dingen voor me doen: een bril kopen of 
zo,, een gezondheidsbril kopen, of een nieuwe schoen of zo. Die dingen. Dus dat was 
niett belangrijk, maar het gaf ook wel aan, voor mij van; die leeft een beetje met mijn 
situatiee mee. Die dingen zijn voor mij belangrijk 
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Voorall  jonge vrouwen vinden het belangrijk om er mooi en sexy uit te zien, en 
hebbenn veel over voor een mooie jurk, een mooie schoen, of waardevolle (gou-
den)) sieraden. De openheid waarmee de relatie seks en geld wordt gelegd indiceert 
datt er geen morele bezwaren aan kleven. 

Eenn ongeschreven regel, die belangrijk is vanuit een vrouwenperspectief, is dat 
mannenn het niet zover moeten laten komen dat vrouwen expliciet om geld moeten 
vragen.. Het vragen om geld plaatst vrouwen namelijk in een afhankelijke positie 
watt een ernstige aantasting is van een centraal principe in het ideale vrouwbeeld, 
namelijkk economische onafhankelijkheid Een vrouw heeft waardering voor een 
mann die uit zichzelf weet dat zij er prijs op stelt dat hij haar materieel moet waar-
derenn met geld, cadeautjes of lekkers. Cadeaus zijn niet bepalend voor de relatie, 
maarr kunnen de seksuele relatie wel versterken. Deze gedachtegang is te illustreren 
mett het volgende relaas van een hoogopgeleide jonge vrouw, 32 jaar: 

Watt ik belangrijk vind om naar mannen uit te stralen, is dat ik economisch niet afhankelijk 
vann ze ben. En alles wat ik tot nu toe in mijn leven heb gekregen en gedaan, met mijn 
huiss en alle dingen die erin staan, heb ik gewoon van mijn eigen spaargeld gekocht En 
aff  en toe wel een cadeautje van iemand, maar het is niet zo dat mijn bed door iemand 
iss gefinancierd of zo. Oké, dus ik denk dat ik dat ook uitstraal Als ik met iemand begin, 
gaa ik ook geen cadeautjes vragen en zeggen dat je dit moet doen en dat moet doen of 
zo.. Maat, als bijvoorbeeld mijn gasbom leeg is, dan stel ik het op prijs en ik laat dat ook 
merken,, dat hij zegt; goed, ik koop een ander voor je. Dus dat gaat hij ook merken, dat 
ikk dat prettig vind, dat hij op die dingen inspeelt. Kijk, mijn uitstraling is; ik hoefje geld 
niet,, want ik heb alles gewoon al zelf bekostigd, het is gewoon meegenomen als je het 
geeft.. Zo stel ik me op, het is meegenomen als je het geeft. 

Hoewell  het vooral mannen zijn die geld geven in ruil voor seks, is er ook hier 
flexibiliteitflexibiliteit  in het rollenpatroon. Vrouwen 'sponsoren' ook. Illustratief is het verhaal 
vann deze jongeman, hosselaar, 28 jaar: 

Jee hebt ook vrouwen die in Nederland zitten. Ik ken twee van die dames. Wanneer ze 
naarr Suriname komen, dan krijg ik geld van ze, maar dat is iets van nu. Ik denk alleen 
maar;; als ze me geld geeft, is het goed; ik heb altijd geld nodig. Ze hebben hun mannen 
inn Nederland, dus het gaat alleen maar om het plezier. Ik had eentje ontmoet op een 
wintipreyy (winti feest). Op een gegeven moment kneep ze me in m'n borst Zo is het 
begonnen.. De volgende dag kwam ze me thuis halen met een taxi. Ik ging met haar 
mee.. We zijn eten gaan kopen, en daarna naar d'r huis gegaan. Ze had een huis gehuurd, 
jee kent die huizen voor mensen die uit Nederland komen, Valutahuizen' (huizen 
waarvann de huur in valuta wordt betaald), met alles er op en eraan. Ik ging naar binnen, 
ikk kreeg alles toegereikt. Ik ben de hele vakantie met 'r gebleven. Kijk, ik ben nooit naar 
Hollandd geweest, maar meestal, die vrouwen van Nederland, dus het leven daar is zo 
koud.. In Suriname heb je toch een bepaalde vrijheid, je kan beter ontspannen. In 
Nederlandd kan je je niet zo vrij ontspannen, en daarom komen de meeste vrouwen naar 
Suriname.. Dan komen ze hier mannen opzoeken en dan gaan ze weer weg 

Dee seksuele verhoudingen waarbinnen seks in ruil voor geld openlijk een rol 
speelt,, zijn zeer divers. Vooral in tijden van economische neergang zijn arme 
vrouwenn geneigd seksuele diensten te verlenen in ruil voor geld 
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Zijj  zien deze handelingen vooral als een overievingsstrategie, een offer dat moeders 
moetenn brengen om hun kinderen en andere familie te verzorgen. Er is echter 
ookk een andere kant waarbij seks in ruil voor geld dient voor persoonlijke satisfactie 
enn genot. Veel vrouwen zijn geen passieve seksuele objecten, maar vervullen een 
actievee rol in de seksuele interactie met mannen. 

5.55 Mannen: 'No money, no love' 

Nett zoals vele vrouwen menen dat zij seks niet kunnen weigeren aan een partoer 
diee zijn financiële plichten nakomt, evenzo zijn vrijwel alle mannen er stellig van 
overtuigdd dat een man, die niet zorgt, controle verliest over de seksualiteit van 
zijnn partner. Deze culturele normering produceert in de praktijk een logica die 
kernachtigg erop neerkomt dat mannen die geen geld hebben, en dus niet kunnen 
zorgen,, niet verzekerd zijn van seksuele controle over de partner, wat een be-
dreigingg betekent voor hun sociaal aanzien. Deze houding is niet typisch Afro-
Surinaams,, maar eerder gefundeerd in het patriarchaal principe dat mannen hun 
seksuelee rechten ontlenen aan hun economische macht Verlies of verzwakking 
vann de economische positie heeft directe consequenties voor zijn toegang tot 
vrouwelijkee seksualiteit. Een jongeman drukte deze beeldvorming typisch uit met: 
'noo money, no love.' Dit thema is sinds de jaren dertig een terugkerend thema in 
dee typisch Caribische calypsomuziek, en ook in de Surinaamse Kasekomuziek. 
Interessantt in dit verband is een studie die Gordon Rohlehr (1986), heeft verricht 
naarr man- en vrouwbeelden in calypsomuziek in de jaren '30-'40. Hij merkt op: 

Thee theme of 'no money, no love' has been a recurrent one in calypsoes from the 
thirtiess to fairly recent times. All things: love, luxury, power, status, desire, require an 
economicc base, lacking which man's life is cheaper than dog's. Woman's affection varies 
inn direct proportion to the size of the man's pay packet. No man is loved for himselfj 
butt for what he can provide. Food lies at the living centre of relationships. These are 
calypsoo axioms which grew directly out of the context of hunger (239-240). 

Hett idee van 'no money, no love' heeft ongetwijfeld te maken met de context van 
armoede.. Voorzien in levensonderhoud is een essentiële voorwaarde om de 
controlee over de seksualiteit van vrouwen te garanderen. Hiermee hangt ook de 
opvattingg samen dat vrouwen niet onvoorwaardelijk seksueel trouw zijn. Een 
vrouww die uidoopt, omdat ze geen geld heeft om haar kinderen te voeden, zal 
vann de sociale omgeving begrip ontvangen terwijl haar partner, met wie ze samen-
woont,, ernstig gezichtsverlies lijd t Het is de man die tekortschiet, omdat hij niet 
voorr de condities heeft gezorgd om zijn vrouw seksueel te kunnen controleren. 
Omm deze gedachtengang te illustreren geef ik een aantal opvattingen van mannen 
weer: : 

Eenn 26-jarige man, hosselaar: 

Diee man kan zijn vrouw niet genoeg geld geven en dan gaat ze uitlopen om aan meer 
geldd te komen. 
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Eenn 29-jarige man, studeert deeltijds: 

...dann denkt die jongen, ik denk ook: stel 2e komt op een dag en ze vraagt me om een 
kiloo rijst voor haai te kopen en ik kan niet, gaat ze voor me uitlopen, want ze heeft het 
nodig. . 

Mannenn beseffen dat de gemeenschap hen niet alleen beoordeelt op hun rijkdom 
(vervullingg van het kostwinnerschap), maar ook op hun controle over het seksueel 
gedragg van hun vaste partner. Seksuele trouw van de partner is het belangrijkste 
bewijss van mannelijkheid. Monogaam gedrag van de partner demonstreert niet 
alleenn controle over haar seksualiteit, maar ook een goede vervulling van de 
kostwinnersroLL Als men ontdekt dat je vrouw uidoopt, *ben je niets meer als 
man',, zegt een respondent met klem. Sommige mannen gebruiken ook de term 
'eer.'' Voor het in stand houden van mannelijke 'eer' is de belangrijkste voorwaarde 
datt je vrouw niet uidoopt, in elk geval niet in het openbaar. Daarom, mannen 
zonderr geld, moeten ook geen vaste relatie aangaan. Hier volgen een aantal 
opvattingenn van enkele jongemannen: 

Daarom,, als je een vrouw niet kan onderhouden dan moet je haar niet houden. 

Alss ik niet genoeg geld heb, neem ik geen vaste vrouw. 

Hett is altijd "first the money, then the woman" (eerst het geld, dan de vrouw), dus als je dat 
geldd niet hebt, dan heb je die vrouw ook niet, dus dat is het. 

Dezee jongeman, 29 jaar, zegt dat hij erg veel houdt van zijn vriendin. Ze woonden 
samen,, maar nu is zijn vriendin terug naar haar moeder, omdat hij financieel krap 
bijj  kas zit vanwege een terugval in zijn liossel.' 

I:: Ben je van plan om binnenkort samen te wonen?" R:"Ik woonde al samen met haar, 
maarr eh.. .ik zat plotseling financieel vast Zei ik van; ik ga je even naar je moeder sturen, 
enn als ik zo ver ben, laat ik je weer halen. 

Eenn andere jongeman, 31 jaar, kiest, met het oog op de 'sociaal-economische 
situatie',, er bewust voor om voorlopig geen vaste vriendin te hebben. 

I:: Je wilt nu niet samenwonen?" R:"Nee, Kever niet, zoals nu, die sociaal-economische 
situatie,, ik wil nu liever geen relaties hebben, want ik heb het thuis al moeilijk, met mijn 
inkomenn en zo. liever niet. Ik heb al geen auto, ik heb al geen eigen huis. Trouwens, nu, 
eenn perceel kopen is al zo duur, laat staan een eigen huis. Huren zijn zo hoog. Ik heb wel 
tweee jaar geleden een aanvraag ingediend bij domeinkantoor. Maar tot nu toe geen 
bericht t 

Eenn 26- jarige universitair student die bij zijn ouders inwoont 

I:: Heb je nu een relatie?" R:"Nee, momenteel niet. Ik wü niet Als een meisje me nu zou 
vragenn dan zou ik haar zeggen om even te wachten. Want..punt 1; ik heb geen werk. Ik 
benn nog bij mijn ouders. Okay, dat is niet zo belangrijk, maar het werken is voor mij 
belangrijk,, zodat je je eigen geld op zak kan hebben, dan ben je vrijer. Het is wel een 
beetjee vervelend als je ergens moet gaan, je wilt iemand meenemen, dan moet je weer bij 
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jee moeder aankloppen of bij je vader voor wat geld, om iemand mee uit te nemen. Dat 
vindd ik wel een beetje vervelend, want ze hebben veel voor me gedaan, en dan moeten 
zee je nu ook nog geld geven om iemand uit te brengen. 

Terwijll  vele onderzoekers gepreoccupeerd waren met de gebrekkige vervulling 
vann kostwinnersrol door mannen en hun marginale plaats in het huishouden, is 
ditt vraagstuk niet in verband gebracht met seksualiteit Wat in dit onderzoek 
nadrukkelijkk blijkt, is dat er in het denken over genderverhoudingen een nauw 
verbandd wordt gelegd tussen de man zijn inkomen en zijn relatie met vrouwen. 
Geschiktee mannelijke partners worden vooral gedefinieerd in termen van hun 
financiëlefinanciële draagkracht. Deze normering brengt met zich mee dat de man zijn 
economischee positie in belangrijke mate zijn positie op seksueel terrein bepaalt, 
datt wil zeggen de mate waarin hij controle kan uitoefenen op de seksualiteit van 
vrouwenn en de wijze waarop hij zijn seksuele betrekkingen vorm kan geven. De 
afwezigheidd van een dwingende norm van het huwelijk en de zwakke invloed 
vann een christelijke seksuele moraal, maakt dat mannen geneigd zijn om vooral 
doorr middel van geld controle uit te oefenen op de seksualiteit van vrouwen. In 
hett algemeen zijn mannen daarom van jongs af sterk geneigd om hun potentie 
tott kostwinnen te demonstreren en met het materiële te pronken om zodoende 
hunn onderhandelingspositie in de relatie met vrouwen te versterken. 

Hett terrein van de economie, de inkomenswerving, en het terrein van de seksualiteit 
zijnn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel voor vrouwen als mannen geldt 
datt hun economische en seksuele activiteiten nauw aan elkaar gekoppeld zijn en 
elkaarr wederzijds beïnvloeden. Mannen, kt het bijzonder jonge mannen, wegen 
serieuss de nadelen en voordelen van het samenwonen af. De vrees om te falen als 
kostwinnerr en het daaraan gekoppeld risico op seksuele ontrouw van de partner 
zijnn vaak de belangrijkste redenen voor een man om niet samen te wonen. Een 
29-jarigee man die nog in het ouderlijk huis woont: 

Alss het leven zo moeilijk is, dan denk je van; liever blijf ik met mijn moeder hoor. Als 
ikk een vrouw in een huis zet, dan moet ik voor haar zorgen, dan ben ik niet zeker van dat 
ikk genoeg ga verdienen. Bovendien kan die vrouw voor me uitlopen. En misschien 
neemtt ze zelf een man, die nog lager staat dan mij. 

Dezee houding van mannen sluit aan op het verwachtingspatroon van vrouwen. 
Voorall  vrouwen uit de lagere klasse verwachten op de eerste plaats van mannen 
datt ze voor hen zorgen, hun geld geven. We zien dat vooral jongemannen het 
startenn van een duurzame seksuele relatie laten afhangen van hun financiële 
draagkrachtt Uitstel van een duurzame relatie is mogelijk omdat er alternatieve, 
minderr belastende relatievormen zijn, die hen meer ruimte bieden om de relatie 
eventueell  te beëindigen als er conflicten optreden op economisch gebied (omdat 
bijj  te weinig geld inbrengt) of op seksueel gebied (omdat hij of zijn partner 
seksueell  ontrouw is). De mate waarin mannen een evenwicht kunnen bewaren 
tussenn hun doelen op economisch en seksueel terrein hangt voor een belangrijk 
deell  af van hun financiële draagkracht, oftewel hun sociaal-economische positie. 
Dezee relatie wordt goed zichtbaar als we nagaan hoe mannen in de verschillende 
klassen,, economische middelen en seksuele relaties in balans proberen te houden. 
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MannenMannen uit de lagere' klasse: onder druk van de straathoekcuüuur 

Eenn specifieke groep uit de lagere klasse wordt gevormd door mannen met een 
straatgerichtee levensstijl. Deze mannen zijn vanwege gebrek aan toegang tot 
regulieree werkgelegenheid, sterk geneigd op straat te "hosselen*  waar ze onder 
drukk komen te staan van, wat ik noem, een straathoekcultuur. In de bestudering 
vann Afro-Caribische mannen uit de lagere klasse hebben auteurs sterk de aandacht 
gevestigdd op deze subgroep (Brana Shute 1979, Wilson 1973, Sansone 1992). 
Straathoekculturenn zijn niet een typisch Afro-Surinaams of Afro-Caribisch 
fenomeen,, maar zijn wereldwijd verspreid en direct gekoppeld aan patronen van 
urbanisatiee en werkloosheid. Ze zijn in verschillende stedelijke culturen over de 
gehelee wereld aangetroffen en vertonen min of meer dezelfde kenmerken. Type-
rendd in de straathoekcultuur is de enorme invloed die de 'peetgroup' uitoefent 
opp de mannelijke deelnemers. Het is de vriendengroep die in belangrijke mate het 
manbeeldd bepaalt en door sancties en beloningen druk uitoefent op mannen om 
zichh te conformeren. Het accent ligt heel sterk op seksuele symbolen van manne-
lijkee status die vooral gericht zijn op een 'macho'-imago: geld, vrouwen en seks. 
Eenn 32- jarige jongeman met een sterk straatgerichte levensstijl geeft een beeld 
weerr dat ook in andere interviews met jongemannen uit de lagere klasse wordt 
bevestigd: : 

Meestall  praten mijn vrienden over vrouwen en geld, over hoe ze geld gaan maken. Dus 
zee dromen. Als ze over vrouwen praten, dan is hun probleem meestal dat ze willen dat 
hunn vriendin zich aan hun wil moet onderwerpen, of ze hebben een vrouw iets beloofd 
enn ze kunnen het niet kopen. Hun droom is meestal; een grote slag slaan en dan eerst 
huiss en dan een auto te kopen en dan komen de vrouwen/' I:"Maar ze willen snel geld 
maken?""  R:"Ja, als je 32 bent en je hebt nog geen huis dan wordt het moeilijk, dan kan 
jee alleen maar rekenen op iets snels. Als ik 50 vrienden heb in de buurt, hebben vijf een 
woning,, misschien 15 een huurwoning en de rest is nog steeds bij moeder." I:"Dus dat 
gelukk is weggelegd voor enkelen?" R:"Dat klopt ja, je hebt meer armoedzaaiers dan 
rijken,, maar allemaal dromen, want je moet een hoop hebben in je leven, daarom zegt 
men;; hoop doet leven. I:'T>oen ze er in de praktijk ook wat voor, of is het alleen maar 
dromen?""  R:"Het hangt af van hun karakter. Je hebt sommigen die gaan op pad, ze 
stelenn of handelen in drugs, of bouwen een systeem op, misschien een kleine hossel, 
eenn tentje opzetten en daarna kter iets groter opbouwen. Maar kijk, Suriname is 
economischh instabiel, dus degene die het nou gaan proberen hebben een basis nodig, 
maarr zoveel geduld hebben de meeste mannen niet Ze beloven hun vriendin ook 
zoveel,, want dat is een voorwaarde om een relatie op te bouwen; je belooft veel omdat 
zee het nodig heeft, dan gaat ze het geloven en dan blijf t ze bij je. Dus als je wat hebt, ga 
d'rr altijd wat geven om je belofte waar te maken, zodat ze ook een beetje in je kan 
geloven.. Een anderereden waarom geld snel opgaat kleren, uitgaan en de rest sieraden. 

Dee centrale notie is dat je als man controle moet hebben over de seksualiteit van 
vrouwen.. Om die controle te krijgen moet je geld hebben, moet je welvaart 
uitstralen.. Immers, het is vooral in de straathoekcultuur dat de tegenstelling tussen 
dee seksen het grootst is. De heersende opvattingen onder, vooral 'mkamans' 
('mannenn van de straaf) is dat vrouwen 'piranha? zijn, 'geldpiraten' die slechts uit 
zijnn op je geld. 
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Vrouwenn willen geld, en als je ze wil t veroveren moet je tonen dat je geld hebt. 
Illustratieff  is de extravagante leefstijl van de 'rijke' jongens die een duidelijk stempel 
drukkenn op het hedendaagse straatbeeld in Paramaribo, met hun dure auto's, 
exclusievee kleren, en zware gouden sieraden. Een informant legt het als volgt uit 
Ĵee ziet het ook in hun benadering van vrouwen. Altijd , eerste wat deze rijke 

mannenn doen, pronken met het materiële. Daarmee proberen ze altijd die vrouw 
aann te trekken.' 

Armee mannen met een straatgerichte levensstijl ervaren problemen bij het effectief 
allocerenn van hun schaarse middelen. Image building*  op straat en in de familie 
vereistt geld. Het combineren van de familie met de straat levert vaak grote pro-
blemenn op. Een deel van de mannen probeert zich aan de verantwoordelijkheid 
vann het kostwinnerschap te onttrekken, wat enorme conflicten teweegbrengt met 
anderee leden, veelal vrouwen, in het(de) betreffende huishouden(s). De case van 
Minaa geeft goed weer welke spanningen kunnen ontstaan. Mina woont samen 
mett twee kinderen en twee volwassen broers in bij haar alleenstaande moeder, 
diee in de informele sector een baan heeft als straatverkoopster. 

Mijnn moeder heeft 4 zonen, ze steunen haar nauwelijks. Ook al hebben ze geld in hun 
zak,, dan nog krijgt ze niet eens een soft. Mijn andere zussen en ik geven haar geld. Die 
enee broer van me, hij werkt bij Lanti, hij is 3 maanden niet aan het werk gegaan, ze 
hebbenn zijn salaris geblokkeerd Dus die man heeft geen inkomen, maar hij eet elke dag 
bijj  mijn moeder. Ik vind het erg, want eigenlijk werkt hij, terwijl ik niet werk. Mijn 
moederr werkt ook niet. Als ik mijn moeder wel geld geef, dan vind ik dat hij mijn geld 
'eet**  En je weet niet hoe ik aan me geld kom. Dan heeft die man laatst een bankafschrift 
gehad,, blijkt dat hij nog geld op de bank heeft. Dan heeft hij eergisteren geld geEcht, 
tochh geeft die man mijn moeder niet wat geld om eten te kopen. Ik heb mijn moeder 
gezegd:: luister no, ik ga je met je zoon hier laten, want je houdt van je zoon. Als jij het 
niett kan inzien, dan ga ik je met je zoon laten en dan trek ik mezelf terug. Ik blijf met 
jee in dat huis, maar dan ga ik mijn eten apart koken. En al die dingen ga ik kopen en in 
mijnn kamer opsluiten. En dan voelt ze zich niet goed als ik haar die dingen zeg, maar ik 
hebb gezien dat ze hem twee dagen geen eten heeft gegeven. Ik heb haar gezegd; het 
levenn is hard. 'A übi trangt'(Het leven is zwaar). Mijn moeder is niet verplicht om te 
koken,, vooral als hij geen geld in huis brengt, wanneer mijn broers daar aan huis 
komen,, hebben ze altijd honger. Dan zegt mijn moeder gewoon van; gaan jullie 
opscheppen.. Maar ze geven haar niet eens een honderd gulden, of ze weten dat ze 
rookt,, maar nooit brengen ze een pakje sigaretten of een fles bier, dan voelt ze zich een 
beetjee goed, maar nee, nooit. Ik heb mijn moeder ook gezegd, wanneer ze komen moet 
jee ze geen eten meer geven. Want als zij verstand hebben van hun geld, dan wat gebeurt 
err met mijn geld? 

Dee paradox is dat weinig mannen genoeg geld verdienen om het ideale manbeeld 
waarr te maken. Laagopleide jongemannen hebben over het algemeen weinig 
toegangg tot economische hulpbronnen. Meestal proberen ze om via 11085618' een 
inkomenn te verwerven, maar deze zijn meestal van instabiele aard. Materiële be-
loftenn aan vrouwen, om te 'paaien', kan de man vaak niet waarmaken. Uitein-
delijkk kiest hij ervoor om weg te blijven. Ook hier zien we hoe bestaande gender 
rolopvattingenn ook op mannen een zware last leggen, en beperkend werken in 
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hunn relaties met vrouwen. Het onderstaand fragment geeft weer hoe een jongeman, 
277 jaar en hoogopgeleid, overeenkomstig het dominante manbeeld, indruk 
probeertt te maken door 'materiële beloften' te doen aan een vriendin. Zijn 
economischee omstandigheden laten het evenwel niet toe om dit imago in de 
praktijkk te realiseren. Om gezichtsverlies te voorkomen blijf t hij weg. 

I:: En je kon die ene dag niet met haar uitgaan omdat je geen geld had?" R:"Nee, ik had 
geenn geld, die dag had ik geen geld. Ik vind het wel heel belangrijk om geld bij me te 
hebbenn als ik met een vrouw uitga. Als je met een dame uitgaat is het belangrijk dat jij 
alss heer sponsort. Vooral in het beginstadium moet je dat wel doen als heer. Later als je 
diee persoon beter kent en een relatie hebt, dan is het niet zo belangrijk, dan kunnen 
julli ee afspreken dat degene die geld heeft, betaalt. Maar als je in een fase bent waar je 'ja' 
moett krijgen dan is het wel belangrijk, voor mij althans." I:"Denk je dat zij het be-
langrijkk vindt dat jij geld hebt?" R:"Misschien vond zij het belangrijk, misschien niet, 
maarr misschien hou ik er ook van om teveel te beloven, dat is misschien fout. Want ik 
zeii  van; ja, we gaan dit en dat doen, ik ga je zo en zo brengen, maar dan kijk ik niet of 
ikk het kan doen. Als het er op aan komt, blijkt dat ik het niet kan doen. En dan blijf ik 
wegg Dat is mijn fout. 

Volgenss een andere jongeman, die in een volksbuurt woont, is het Svegblijven' 
eenn veel gehanteerde strategie van mannen om problemen op te lossen. 

Dee meeste mannen hier denken; als ik weg ga, ben ik van het probleem af. Ik denk dat 
zee frustraties willen vermijden. Vandaar dat ze er gauw een punt achter zetten. Het heeft 
tee maken met de manier waarop ze zijn opgevoed. Dat speelt een rol. Meestal weten ze 
niett beter, ze zien niet anders, ze kennen geen andere vormen van oplossing van een 
probleem.. Ze denken van; ik ben niet in staat dit op te lossen, dus ik kap ermee. Ze 
wetenn niet. Ze kennen geen andere vormen van het leven. Ze weten niet dat het ook op 
eenn andere manier kan. 

Hett onvermogen van vele jongemannen om te kiezen voor andere soort oplossingen 
hangtt nauw samen met traditionele opvoedingspatronen. Vooral in huishoudens 
waarr vrouwen de meerderheid uitmaken, worden mannen nauwelijks betrokken 
bijj  huishoudelijke verantwoordelijkheden. De moeder is geneigd haar zonen te 
'pamperen'' en ze bij tegenslagen op te vangen. Terwijl dochters well  worden toe-
gerustt met waarden en normen om zich economisch staande te houden, worden 
dezee kwaliteiten in veel mindere mate bijgebracht aan zonen. Het resultaat is een 
gebrekk aan verantwoordelijkheidsgevoel en vaardigheden om tegenslagen het 
hoofdd te bieden. 

Jongemannenn in de lagere klasse, met een straatgerichte levensstijl, zijn sterk geneigd 
omm het weinige dat ze verdienen eerder uit te geven aan attributen (kleding, sieraden 
etc.)) die hun status van succesvolle versierder verhogen. Daarnaast gaat een 
belangrijkk deel van hun uitgaven ook richting vriendengroep, wat bij vele vrouwen 
dee reactie oproept van: %ij geeft zijn geld liever uit aan zijn vrienden op straat dan 
aann zijn vrouw en kindden).*  Ook op straat geldt het principe van generositeit 
Vann mannen die geld hebben, wordt verwacht dat ze delen met de vriendengroep 
(Sansonee 1992). Maar nog meer dan generositeit wordt sociaal aanzien verworven 
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doorr in het openbaar te kunnen tonen dat je als man controle uitoefent over de 
seksualiteitt van vrouwen. Dat is op straat de belangrijkste bron van mannelijke 
status.. Deze opvatting komt duidelijk tot uitdrukking in de ervaringen van de 
volgendee respondent. Hij vertelt over zijn jeugd, die gekenmerkt werd door een 
sterkk straatgerichte levensstijl. Er is bij jongens onderlinge wedijver over het aantal 
seksuelee veroveringen. Hoe meer meisjes, hoe meer status, hoe populairder. Zoals 
eenn jongeman het zegt: 

Eigenlijkk bouw je je reputatie op door vrouwen en je houdt het in stand door vrouwen. 
Mensenn moesten me zien met meisjes en je moest die meisjes natuurlijk onderhouden 
mett seks en geld. Dus ja, je moest het doen, en ik bleef nooit langer dan twee dagen 
zonderr seks. 

Drukk van de 'peergroup' maakt dat jongemannen bewust gezinsverantwoorde-
lijkheidd uitstellen en prioriteit geven aan het versterken van him seksuele reputatie. 
Omdatt ze vanwege hun instabiele inkomensbronnen geen duurzame relatie kunnen 
garanderenn kiezen ze voor kortdurende, vluchtige seksuele relaties. Jongemannen 
zijnn voortdurend bezig hun omgeving te manipuleren en na te gaan hoe ze, gegeven 
hunn objectieve economische positie, kunnen voldoen aan de rol van kostwinner, 
zonderr hun seksuele reputatie te verliezen. Het Creoolse verwantschapssysteem 
speeltt hierin een belangrijke rol. 

Dee faxnilie is namelijk sterk geneigd om jongemannen die gezinsverantwoordelijk-
heidd uitstellen te faciliteren door het creëren van alternatieve opvang en zorg van 
kinderen.. Enerzijds oefent het familiesysteem enorme druk uit op mannen om 
dee kostwinnersrol te vervullen maar tegelijk heeft het zich gedurende de loop der 
geschiedeniss aangepast aan de economisch marginale positie van mannen, en biedt 
hett alternatieve overlevingsmogelijkheden voor vrouwen en kinderen die een 
mannelijkee verzorger moeten ontberen. 

Inn deze paragraaf is naar voren gekomen hoe in de lagere klasse ideologie en 
praktijkk met elkaar in strijd zijn. Terwijl op ideologisch niveau van mannen verwacht 
wordtt dat ze kostwinnen, zijn voor arme mannen de materiële condities om 
dezee ideologie te realiseren afwezig. Mannen hebben niet alleen geïnternaliseerd 
datt ze moeten kostwinnen maar ook dat ze de seksualiteit van hun vrouw(en) 
moetenn controleren. In de praktijk ervaren ze, vanwege economische obstakels, 
immensee problemen om op deze manier vorm te geven aan mannelijkheid. Him 
pogingenn worden nog meer 'gedwarsboomd' door een verwantschapssysteem 
datt vrouwen heeft geleerd om onafhankelijk en zelfstandig te zijn, waardoor hun 
partnerss zich niet onvoorwaardelijk onderwerpen aan de mannelijke dominantie. 
Ookk het seksueel controleren van de vrouw kost de man veel moeite gelet op de 
eerderr besproken seksueel actieve rol van vrouwen en de sociaal geaccepteerde 
overlevingsstrategiee van vrouwen om in tijden van nood seks te hebben voor 
geldd Een derde obstakel is dat vooral mannen die zijn opgegroeid in huishoudens 
waarr vrouwen domineren, nauwelijks worden toegerust met vaardigheden en 
kwaliteitenn die noodzakelijk zijn voor economische overleving. 
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Concluderendd kunnen we stellen dat een groot deel van de mannen uit lagere 
klassee vanwege gebrekkige opleiding en laag betaald werk, niet aan zijn kostwin-
nersroll  kan voldoen. Deze mannen missen de economische basis om de balans te 
houdenn tussen kostwinnersrol (economische activiteiten) en de rol van seksueel 
potentee man (verg. Whitehead 1986). Deze verstoring van het evenwicht komt 
tott uiting in een levensstijl die gekenmerkt wordt door conflict en instabiliteit. 
Statuss zoeken op het terrein van de seks levert niet het gewenste effect op. Er 
ontstaann problemen als er een ongeplande zwangerschap optreedt of als er teveel 
(losse)) vrouwen een beroep gaan doen op zijn financiële bijdrage. Hij komt terecht 
inn een sociaal afkeurenswaardige situatie waarbij hij zijn vrouw en zijn kinderen 
niett kan verzorgen, seksueel onaantrekkelijk wordt voor andere vrouwen omdat 
hijj  geen economisch voordeel biedt en door zijn familie op afstand gehouden 
wordtt omdat hij zijn leven niet kan 'managen'(dat wil zeggen dat hij de balans 
niett weet te handhaven). Zowel in de relatie met zijn partner(s) als met de familie 
treedtt conflict op. Het zelfbeeld van mannen wordt drastisch geschaad Er ontstaat 
eenn verlies aan zelfrespect dat in veel gevallen uitmondt in drankmisbruik, seksueel 
misbruik,, geweld, criminaliteit, vluchtige en risicovolle seksuele contacten. 

Evenalss vrouwen zijn ook mannen gewrongen in een keurslijf van knellende 
oudee cultureel bepaalde noties en worstelen ook zij met tegenstrijdige waarden. 
Hett niet kunnen voldoen aan het dominante manbeeld brengt bij mannen span-
ningenn teweeg die doorwerken in de relatie met vrouwen. Het proces van man-
nelijkee marginalisering, een thema dat vooral in deze tijd vrij actueel is, is een 
process dat zich vooral voltrekt onder mannen uit de lagere klasse. Een stijgend 
percentagee mannelijke schooldrop-outs, afname van jongens die doorstromen 
naarr hogere onderwijsniveaus, toenemend aantal jongens dat betrokken raakt bij 
criminelee activiteiten en stijgend aantal jeugdige delinquenten zijn enkele belangrijke 
indicatorenn van dit marginaliseringsproces. De economische crisis verscherpt niet 
alleenn de man-vrouwtegenstelling, maar leidt ook tot toenemende polarisatie binnen 
dee mannenpopulatie. De toegang tot economische en politieke macht is beperkt 
tott een steeds kleiner wordende groep van mannen. De meerderheid van de 
mannenn is hiervan uitgesloten, en heeft, objectief gezien, daardoor meer gemeen-
schappelijkee kenmerken met de maatschappelijke positie van vrouwen dan met 
diee van mannen aan de top. 

MannenMannen uit de middenklasse: houden balans 

Verschillendee studies in de Verenigde Staten en in de rest van de Afrikaanse diaspora 
hebbenn de hoge waarde van seksuele virilitei t in het zelfbeeld van 2warte mannen 
inn de lagere klasse in verband gebracht met economischee marginalisatie. Bekend 
iss de 'super-stud compensation'- theorie. Hierin wordt verondersteld dat de 
zwartee man zijn economische marginaliteit en het daarmee hangend gevoel van 
inferioriteitt compenseert door seksuele successen en vaardigheden, die hem niet 
alleenn sociale status verschaffen maar ook een superieur gevoel ten opzichte van 
dee blanke man. Er zou hier sprake zijn van een'selffulfilling prophecy', waarin de 
zwartee man de door blanken gecreëerde mythe van zwarte hyperseksualiteit zelf 
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versterktt en reproduceert door zich in zijn handelen te laten leiden door het 
stereotypee beeld (Marks en Roemer 1975). Sansone (1992) die Creoolse jongens 
inn Nederland onderzocht, komt tot vergelijkbare conclusies. Hoewel de 'super-
stud'-theoriee erg aanspreekt, is deze benadering te simplistisch. Deze theorie ver-
klaartt niet waarom ook mannen met zeer goede economische posities, die niets 
tee compenseren hebben, meerdere en wisselende seksuele partners hebben. Als 
wee niet de formele gezinsstructuur als indicator hanteren, maar de feitelijke seksuele 
relaties,, dan laat de mannelijke seksuele levensstijl in de middenklasse nauwelijks 
tott geerfrverschil zien met de lagere klasse. Ook opvattingen over de mannelijke 
kostwinnersroll  en de druk op naleving hiervanj vanuit vrouwenzijde, is hetzelfde 
alss in de lagere klasse. In de middenklasse is zowel vanuit de vrouw als haar 
familiee de druk op de man zelfs groter dan in de lagere klasse, vooral waar er 
sprakee is van een huwelijk. Het niet nakomen van deze verplichting wordt bestraft 
mett duidelijke sancties. Hooggeschoolde vrouw, 23 jaar, over haar vader: 

Maarr als hij geen geld heeft gezet dan eet hij niet, dus zo simpel is dat ook weer." I: Dat 
doett je moeder met hem?" R:"Dat doet mijn moeder met hem." I:"Zet ze gewoon 
geenn eten voor hem?" R:"Ze schept geen eten uit, hij krijgt geen eten voor de dag Wij 
etenn gewoon alles op, want dan heeft hij niet ervoor gezoigd." L"En wat doet hij dan?" 
R:"Hijj  wordt vals natuurlijk. Maar dan gaat hij in de kamer zitten en dan zegt hij niets 

-- voor de dag, want dan weet hij dat hij verkeerd is en dan geeft hij weer geld. 

35-jarigee man, sociaal wetenschapper, getrouwd met een vrouw, die ook hoog-

opgeleidd is: 

Ikk denk ook dat vrouwen ervan uilgaan, ook zeggen ze dat het niet zo is, dat de man 
moett zorgen dat alles in huis goed gaat, dat er altijd te eten is. Als er daar problemen 
zijn,, bijvoorbeeld met die huidige crisis nu, zou er een groot probleem zijn, als ik niet 
inn staat zou zijn dat huis te onderhouden. Ik merkte al dat alle prijsstijgingen bij mijn 
vrouww wrevel opwekte. En dat heeft weer met de houding van haar ouders te maken, 
diee steeds op mij neerkijken. Haar broers wonen in het buitenland. Haar zusje werkt 
voorr een Nederlands bedrijf. Haar vader krijgt een Nederlands pensioen. Dus wij zijn 
dee enige die nu aan het verpauperen zijn. En ze gooien dat in de schoenen van mij. 

Evenalss mannen uit de lagere klasse zijn ook mannen uit de middenklasse voort-
durendd bezig om de balans te houden tussen het terrein van de seksualiteit en van 
dee economie. Ook hier zien we de werking van een collectieve genderideologie. 
Dee mate waarin mannen deze balans kunnen houden is sterk afhankelijk van hun 
economischee positie. Mannen uit de middenklasse hebben meer toegang tot 
economischee hulpbronnen. Ze hebben een hogere opleiding, bezetten een betere 
positiee in de beroepenstructuur, en hebben meer maatschappelijke macht Deze 
materiëlee condities stellen hun in staat om zowel het imago van kostwinner als dat 
vann seksueel potente man te realiseren. Mannen uit de middenklasse zijn ook 
beterr in staat om conflicten die gepaard gaan met hun buitenechtelijke) relaties te 
minimaliseren.. Als ze buitenrelaties hebben, zullen ze in de openbare formele 
sfeerr hierover zwijgen. In het volgende fragment licht een getrouwde 49-jarige 
man,, met een hoge functie zijn positie nader toe. 
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Hijj  heeft gedurende zijn jarenlange huwelijk, altijd buitenrelaties gehad: 

I:: Sommige mannen gaan weg omdat ze die sociaal-economische basis missen omdat 
gezinn te onderhouden?" Rj"Die man gaat weg bij zijn vrouw. Kijk , ik klop op me 
borst,, en ik zeg; ik kom in voor mijn buitenvrouw en haar drie kinderen. Maar ik heb 
inderdaadd makkelijk praten. Toch? De doe dat vanuit een voor Surinaamse begrippen 
relatieff  hoog inkomen, waarvan ik een deel verduister naar mijn 'buiten' situatie toe. 
Maarr ik kan niet de helft van m'n salaris verduisteren, dus ik verduister inderdaad een 
relatieff  klein deel. Maar ik kan dat nog wel hebben. Maar als ik een tiende van het 
inkomenn heb van wat ik nu heb zou dat ook niet gaan." I:"Maar jij doet het altijd 
zodanigg dat het thuis niet merkbaar is dat je extra uitgaven hebt?" R:"No, ik denk dat 
hett thuis niet merkbaar is. Dus ik moet gewoon meer genereren en meer verdienen dan 
zoo op het eerste gezicht lijk t En dat heb ik een tijdje geprobeerd, om een nevenactiviteit 
erbijj  te hebben. Maar dat lukt ook niet altijd." I:"En dat tekort had duidelijk te maken 
mett je buitenrelatie?'' &"ja. Want ik betaal de crèche voor dat (buiten)kind, ik betaal de 
huishuur,, licht, water, gas. En ik draag bij in de pot Dus ik moet sowieso een deel van 
mijnn salaris afzonderen om dat gezin in stand te kunnen houden. En dan moet die 
moederr werken omdat er meer geld nodig is." 

Inn deze periode van economische crises is het ook voor mannen uit de mid-
denklassee moeilijk om buitenrelaties of een bijgezin erop na te houden. Ook zij 
zijnn voortdurend bezig na te gaan hoe ze hun beschikbare budget bet beste kunnen 
alloceren,, met het oog op zowel economische als seksuele doelen. Sommige 
mannenn gaan bewust duurzame buitenrelaties aan met financieel onafhankelijke 
vrouwen,, zodat ze 'thuis niet benadelen.' Een hoog opgeleide man, samenwonend. 
Hijj  onderhoudt meerdere buitenrelaties: 

Laatt me het beginnen te zeggen hoor. Ik knoop geen relaties aan met mensen die van 
mijj  financieel afhankelijk zijn." I:"Dus niet met arme vrouwen?" R:"No! je krijgt alleen 
problemenn toch. Dan wordt je sociale zaken en dan ga thuis benadelen toch. Als er iets 
is....jee wilt die fles kopen, hij kost 10 cent en ik kan helpen met een stuiver, dan krijg je 
eenn stuiver. Zo leef ik. Ik heb in het begin ook gezegd dat je afspraken moet maken met 
dee mensen. Die dames, die ik ken, hebben goede functies hoor, die ene isinspectrice, die 
anderee afdelingshoofd. Die mensen hebben je geld toch niet nodig 

Ookk in de middenklasse zien we dat mannen een balans proberen te houden 
tussenn economische en seksuele activiteiten. 

DeDe nieuwe élite 

Dee economische crisis heeft niet alleen verpaupering gebracht onder grote delen 
vann de bevolking, maar ook de economische ruimte gecreëerd voor het ontstaan 
vann een nieuwe elite, die voor een belangrijk deel is samengesteld uit mannen van 
lagereklassenafkomstt Ze zijn relatief jong, variërend in de leeftijd van 25-35 jaar. 
Eenn belangrijk deel woont of heeft in Nederland gewoond. Hun belangrijkste 
inkomstenbronnenn zijn de 'drugs en goudhandel' en Valutabusiness.' Kenmerkend 
iss dat ze de droom van de man uit de lagere klasse hebben kunnen verwezenlij-
ken,, namelijk: snel rijk worden. Zij hebben een zeer consumptieve en hedonistische 
levensstijl,, waarin vrouwen en seks centraal staan. 
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Bijj  deze groep van mannen zien we dat de ideologie van de man als kostwinner 
enn seksueel potente persoon versterkt wordt, omdat alle condities aanwezig zijn 
omm deze definitie van manne-lijkheid in extreme vorm te realiseren. De 
traditionelee patriarchale, hiërarchisch gestructureerde genderrelatie voert hier de 
boventoon.. De man heeft absolute dominantie, vrijwel onbeperkte seksuele 
vrijheidd terwijl de vrouw afhankelijk is, gehoorzaamt en onderschikt Mannelijkheid 
wordtt bepaald door strikte controle over vrouwen, gulheid, rijkdom en seksuele 
potentie.. Mannen uit de nieuwe elite pronken met hun rijkdom en zijn openlijk 
promiscue.. Hierin verschilt deze groep sterk van de oude elite die zich in haar 
openbaarr gedrag nog sterk laat leiden door de op westerse leest geschoeide 
normm van monogamie. De nieuwe elite trekt zich weinig aan van deze gedragscode 
enn is juist sterk geneigd om haar polygamisch patroon met veel flair te demon-
streren,, wat niet vreemd is gelet op de sociale status die deze gedragingen in hun 
omgevingg genieten. De houding van deze welvarende mannen maakt de econo-
mischh deterministische verklaring, namelijk dat verbetering van sociaal-economische 
positiee van mannen leidt tot navolging van het westers patroon van een monogaam 
huwelijk,, onhoudbaar. De nieuwe elite toont dat welvarende mannen uit de lagere 
klassee juist heel demonstratief deze normen vertrappen. Het is ook binnen dit 
milieuu dat seksuele grenzen meer dan ooit worden verschoven. Deze mannen 
zettenn zich af tegen dominante seksuele normen en experimenteren openlijk met 
anderee seksuele levensstijlen die door de sociale omgeving als abnormaal of 
afkeurenswaardigg worden bestempeld, zoals: seks met jonge meisjes, seks met 
jongee jongens en groepsseks. 

Zijj  kennen zich het recht toe om te experimenteren met alternatieve seksvormen, 
omdatt zij geld hebben, en daarmee macht over anderen. Het is deze nieuwe elite 
diee bij de jonge generatie mannen het traditionele manbeeld versterkt Zij zijn 
immerss de slimme jongens die het 'snel' hebben gemaakt Deze rijke mannen 
hebbenn vooral seksuele relaties met jonge meisjes die zich vaak zeer afhankelijk 
opstellen.. De positie van vrouwen in deze Swereld' is vaak tegenstrijdig. Vrouwen 
zijnn statussymbool, maar vormen tegelijkertijd ook een ernstige bedreiging. Volgens 
eenn 'baas'5 geldt in de onderwereld meer dan elders in de samenleving dat een 
vrouww je kan 'maken' en l>reken.' 

I:: Welke rol spelen vrouwen meestal in jullie wereld?" R:"Kijk , als je thuiskomt, moet 
jee eten klaar zijn. Dus eigenlijk is je vrouw een soort knecht. Die vrouw krijgt alles wat 
zee wilt, geld, mooie kleren, maar ze moet gehoorzaam zijn. Ik denk dat mannen in 
mijnn branche vrouwen willen die dag en nacht voor hen klaar staan, want als je problemen 
hebtt in mijn branche, zijn het echt 'wer'ede' (vervelende) problemen, dan moet ze echt 
niett gaan lullen aan je hoofd. 'Teju ede span* (wanneer je hoofd gespannen is) ga je 
seksen,, dat is ontspanning. Deze mannen, als ze muiskomen, moet het eten klaar zijn, 
klerenn gestreken, en dan gaan ze weer weg Die vrouw blijf t achter. 

ss de term *baas' is een veel gebruikte aanduiding voor mannen met een sleutelpositie in de illegale 
drugswereld.. Er zijn Ideine bazen' en grote bazen.' 
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Kijk ,, als man verdraag je het niet dat een ander een relatie heeft met jouw vrouw. In 
onzee wereld heb je veel roddels van; ey, ik heb zo'n meisje gepikt, dus als je dat van je 
eigenn vrouw hoort, weet je, dan doet het je pijn. Dus daarom houden ze hun vrouw 
lieverr thuis, om het te voorkomen. Meestal letten ze wel op die vrouw van: waar ga je 
naarr toe. Je checkt haar. I:"Schaad het je reputatie in je vriendenkring als je vrouw voor 
jee uitloopt?" R:"In de onderwereld wel, want je verliest niet alleen gezicht maar het is 
alsoff  je eigenlijk niks wordt. In de onderwereld heb je dit; zeg maar, ik heb een deal met 
jee afgesloten en ik heb winst met je gemaakt, dan neem je wraak door met mijn 
buitenvrouww of vrouw ervandoor te gaan. Dan gaat zo iemand juist pronken met 
jouww vrouw, zo van; 'kku, mipttm kkag so wan man* of 'a man na vriendje' (Kijk , ik heb 
zoo een man een lesje geleerd of 'die man is een sul"). Dat zeggen ze toch; 'A man na 
mendje\mendje\ Met dat woord Vriendje' bedoelen ze dat je reputatie naar de donder is. Kijk , je 
hebtt een 'grote baas' bier in Suriname. Als je een vriendin van hem neemt, dan stuurt 
hijj  zijn bodyguards op je af. Ze hebben hun eigen leger, en dan word je afgeranseld. 
Duss zo zie je, het is een beetje kortzichtig gedoe, maar ze nemen hun vrouwen en 
buitenvrouwenn als eigendom. 

Jongee vrouwen, met weinig relatie ervaring, onderwerpen zich gewillig aan de 
machtt van deze mannen, die meer dan ooit in de gelegenheid zijn om met hun 
rijkdomm vrouwen tot bezit te maken. 

5.6.. Conclusie 

Interpretatiee van de seksearbeidsdeling op huishoudniveau vertoont, door alle 
klassenn heen, sterke overeenkomsten. Mannen worden geacht kostwinners te zijn, 
terwijll  vrouwen naast werken» vooral worden beoordeeld op hun moederschap 
enn verantwoordelijkheden in het huishouden. Economische autonomie vormt 
eenn belangrijk element van het Creoolse vrouwbeeld, maar conflicteert met een 
ongelijkee genderstructuur, die onvoldoende mogelijkheden biedt om dit vrouwelijk 
ideaall  waar te maken. Gebrek aan goed betaald werk, gebrek aan adequate 
kinderopvang,, gebrek aan inspraak in politieke besluitvormingsprocessen, maken 
vrouwenn voor een groot deel nog afhankelijk van mannen. Op basis van deze 
bevindingenn heb ik de positie van Creoolse vrouwen op economisch terrein 
omschrevenn als relatieve vrouwelijke autonomie binnen een onderontwikkelde 
patriarchalee structuur. Zwarte vrouwen hebben in feite binnen de patriarchale 
plantagesamenlevingg een zekere autonomie verworven, die door de geschiedenis 
heenn van generatie op generatie is overgedragen. In de huidige tijd zien we dat het 
zelfbeeldd van economische onafhankelijkheid contrasteert met genderhiërarchie 
opp structureel niveau en voortduring van geïnternaliseerde opvattingen over de 
traditionelee arbeidsdeling en (mannelijke) seksualiteit 

Dee macht die sommige auteurs toeschrijven aan Creoolse vrouwen, op basis van 
hunn economische autonomie, is sterk overtrokken. De patriarchale genderideologie 
iss ook binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap het belangrijkste referentiekader 
bijj  het verdelen van taken en verantwoordelijkheden in het huishouden. Tegelijk 
bevestigtt deze studie dat patriarchie geen vaststaand en universeel gegeven is. 
Patriarchiee verschilt niet alleen van samenleving tot samenleving, maar vertoont 
ookk in historisch opzicht sterke variaties. 
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Inn het collectief Creools denken kunnen mannen patriarchale kwaliteiten als 
dominantiee en autoriteit niet simpelweg ontlenen aan 'natuurlijke autoriteit*  op 
basiss van christelijke levensvoorschriften of een natuurlijke orde. De belangrijkste 
voorwaardee is dat zij hun kostwinnersrol vervullen. Niet of onvoldoende vervullen 
vann deze plicht heeft directe consequenties voor de mate waarin ze dominantie 
enn autoriteit kunnen uitoefenen over vrouwen en kinderen. Of anders gezegd: 
vrouwenn onderschikken zich niet onvoorwaardelijk aan mannelijke dominantie 
enn autoriteit Daarom zien we ook dat de sterke identificatie van vrouwen met de 
roll  van moeder en verzorgster niet noodzakelijkerwijs samengaat met gevoelens 
vann inferioriteit of ongelijkheid ten opzichte van mannen. Het sterke gelijkheids-
beseff  bij vrouwen en het sterke streven om vrij en onafhankelijk te zijn komt 
voorall  tot uitdrukking in de grote behoefte om economisch zelfstandig te zijn, 
duss een eigen inkomen te genereren. Inkomen uit arbeid, opleiding, geboorte-
beperking,, inspraak in de besteding van het huishoudbudget zijn allemaal zaken 
diee de economische onderhandelingspositie van vrouwen in relatie met mannen 
hebbenn versterkt De vraag is echter: Wat is het effect van al deze activiteiten 
concreett op de genderverhoudingen, wat verandert er aan het denken over en de 
praktijkk van genderverhoudingen die worden gekenmerkt door een strikte 
arbeidsdeling,, een dubbele seksuele moraal, en structurele genderongelijkheid in 
dee toegang tot economische hulpbronnen. 
Dee participatie van vrouwen in economische activiteiten heeft geen ingrijpende 
veranderingenn gebracht in het denken over de seksearbeidsdeling en is ook niet 
gepaardd gegaan met veranderingen in het denken over mannelijke en vrouwelijke 
seksualiteit t 
Zowell  op nationaal niveau als op verwantschapsniveau is de traditionele 
seksearbeidsdelingg de leidraad bij de verdeling van taken. Mannen worden geacht 
primairr kostwinner te zijn en vanuit dit oogpunt gevrijwaard te zijn van repro-
ductievee taken. Het zijn vrouwen die (onbetaald) belast zijn met de reproductieve 
takenn en daarnaast vaak ook nog actief participeren in het werven van een gezins-
inkomen. . 
Inn het algemeen zijn mannen, door alle klassen heen sterk geneigd om de vrouw 
inn haar bewegingsvrijheid, anders dan op het terrein van werk, te beperken vanuit 
hett patriarchale idee dat mannen, als zij zorgen, het recht hebben om de seksualiteit 
vann hun vrouwen te controleren. Vanwege de restrictieve seksuele en fatsoens-
moraall  waar vrouwen van jongsaf aan mee worden opgevoed zijn ze sterk geneigd 
omm zich op seksueel terrein aan de wensen van de man te onderwerpen. Mannen 
hebbenn grote vrijheid op openbaar (seksueel) terrein, wat tot uitdrukking komt in 
eenn sterke straatgerichte of buitenshuizige levensstijl De onmacht van vrouwen 
komtt vooral tot uitdrukking in hun machteloosheid tegenover een cultuur van 
mannelijkheid,, gekenmerkt door buitenshuizigheid en promiscuïteit. Gender-
verhoudingenn worden op het terrein van de (sociale) reproductie en seksualiteit 
gedomineerdd door een mannelijk perspectief dat vrouwen op nationaal niveau 
nauwelijkss ter discussie hebben gesteld. Deze condities werken door op de wijze 
waaropp vrouwen hun relatie met mannen inhoud geven en de strategieën die ze 
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uitstippelenn in het streven naar sociale mobiliteit 
Zolangg veranderingen op huishoudniveau beperkt blijven tot veranderingen in 
economischee relaties en de mannelijke perceptie op de seksearbeidsdeling en 
seksualiteitt onaangetast blijft , zullen vrouwen belemmerd zijn in hun participatie 
inn het maatschappelijk gebeuren. 
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6SEKSUELEE RELATIESTRUCTUU R 

Tegenn de achtergrond van de eerder bestudeerde percepties en sociale relaties 
mett betrekking tot seksualiteit en gender is het nu mogelijk om de structuur van 
partnerrelatiess te begrijpen vanuit het perspectief en de maatschappelijke positie 
vann de mensen zelf. 
Inn dit hoofdstuk wordt concreet gekeken naar de manier waarop vrouwen en 
mannenn hun partnerrelaties ordenen en interpreteren, hierbij steeds terugkoppelend 
naarr eerder besproken structurele en ideologische condities. Op basis van de ana-
lysee van deze concrete levenservaringen wordt het mogelijk de nauwe verweven-
heidd tussen gender, seksualiteit en klasse en hun invloed op de bestaande relatiestruc-
tuurr bloot te leggen. 

6.11 Houding ten aanzien van het huwelijk 
Dee bestaande variatie aan relatievormen die de Creoolse gemeenschap kenmerkt, 
iss ook weerspiegeld in de onderzoekspopulatie. Van het totaal aantal respondenten 
wass 10% gehuwd, 22% leefde in concubinaat, 40% woonde gescheiden van de 
parmerr terwijl 28% geen duurzame relatie had1. 
Inn deze paragraaf is de focus gericht op de getrouwde respondenten. Het relatief 
geringee aantal gehuwde respondenten is afkomstig uit zowel de lagere als de 
middenklasse.. In het algemeen vormt het christelijk huwelijk een niet weg te denken 
elementt in de Creoolse cultuur. Van oudsher is het overgrote deel van de Creoolse 
gemeenschapp aangesloten bij een christelijke gemeente (zie hoofdstuk 2), veelal de 
Roomss Katholieke Kerk of de Evangelische Broeder Gemeente (EBG). Veel 
respondentenn hebben ook hun communie of belijdenis gedaan. Binnen deze 
contextt is het huwelijk niet alleen de norm maar ook het ideaal Gemeenschappelijk 
bijj  vrijwel alle gehuwden is dat zij de keuze voor het huwelijk motiveren met de 
verwachtingenn van hun ouders en andere familieleden. Alle getrouwde respon-
dentenn zijn afkomstig uit een overwegend christelijk milieu, waar de ouders vaak 
getrouwdd waren en de norm van het huwelijk ook op kinderen werd over-
gedragen.. Illustratief is de opmerking van een 38-jarige, gescheiden vrouw, op-
gegroeidd in een christelijk gezin. Ondanks haar negatieve ervaringen met het 
huwelijk,, blijf t ze deze relatievorm toch als ideaal zien. Haar pertinente huwelijks-
wenss is ingegeven door de familietraditie van het huwelijk. Zij zegt "Ik zou wel 
weerr willen trouwen. Ik zou niet zo willen leven. Ik weet niet waarom hoor. 
Misschienn omdat mijn ouders getrouwd waren, en mijn zusters en broers ook 
zijnn getrouwd." 

11 Deze verhoudingen wijken niet significant af van de verhoudingen zoals die zijn aangetroffen bij 
eenn representatieve onderzoekspopulatie van vrouwen betrokken bij  de nationale studie' Suriname 
Contraceptivee Survey 1992*. (Jagdeo 1992). Hier  was de differentiati e van de Creoolse groep naar 
relatievormm als volgt Huwelijk : 6.3%, Concubinaat 23%, Bezoeksrelatie: 39.8% en alleenstaand 
30.8%. . 

206 6 



é.é. SEKSUELE RELATTeSTOUCTUVR 

Voorr de onderstaande respondent, een 47- jarige man, 28 jaar getrouwd en op-
gevoedd in een EBG-gezin uit de hogere middenklasse, was trouwen in de jaren 
'600 vanzelfsprekend Hij heeft gedurende zijn huwelijk verschillende langdurige 
buitenrelatiess gehad. 

I:: Maar jij wilde niet samenwonen?" &" ! No. In de opvoeding die ik heb gehad was 
samenwonenn niet goed. Bij mij niet en bij haar niet. En dat hoorde zo. Mensen die een 
verhoudingg hebben en met mekaarr naar bed gaan, die zouden ook moeten trouwen. 
Hett is heel snel gegaan. Ik was binnen twee jaar getrouwdlk denk dat als ik niet zou 
trouwen,, ik zou blijven flierefluiten en wilde dingen doen. Maar doordat je trouwt, 
krijgg je opvattingen over verantwoordelijkheid en stijgen op de maatschappelijke ladder. 

Enkelee respondenten, opgegroeid in christelijk georiënteerde boerengezinnen in 
dee districten, kunnen zich de strenge huwelijksregels nog goed herinneren. Een 
vrouw,, 61 jaar, opgegroeid in het district Nickerie, geeft af op de jeugd van 
tegenwoordigg die er maar op los leeft Tijdens haar jeugdjaren, eind jaren '50, 
wass het uithuwelijken nog heel normaal. Het huwelijk werd gearrangeerd door 
dee ouders. Financiële positie en religieuze achtergrond waren de belangrijkste 
criteriaa bij het selecteren van een geschikte partner. Deze vrouw, opgegroeid in 
eenn één-ouder- 'Amtri' (EBG)-gezin, vertelt hoe het toeging toen zij door haar 
moederr werd uitgehuwelijkt 

Hett huwelijk werd geregeld door de '&gü>»fl'(oudets), en zij zeiden; 'deze man is goed 
voorr je, hij gaat je goed verzorgen. En dan moet jij niet kijken naar liefde en of hij mooi 
is.. Belangrijk is dat hij je goed kan verzorgen. Dus je denkt het is mijn moeder, ik stel 
mijnn moeder tevreden. Want vroeger kon je niet tegen je ouders zeggen; ma, ik wil niet, 
off  ïk ga dit niet doen, of dat niet doen. Nééé, er was eerbied en wat belangrijk is, is dat 
jee je moeder tevreden stelt Dus als je moeder zegt dat die man goed is, dan zeg je; ja ma, 
hethet is goed, dan zal ik het doen. Nu zoeken de mensen hun partner zelf Ze zeggen je 
niets,, plotseling zie je dat ze zwanger zijn. Maar vroeger was het niet zo. Zo lang je niet 
getrouwdd was met die man had je geen seks. 

Hoewell  vanuit christelijk oogpunt seks voorbehouden was tot het huwelijk, stemt 
ditt beeld maar met een beperkt deel van de praktijk overeen. De norm van het 
huwelijkk ging veelal niet gepaard met een nadrukkelijk taboe op premaritale seks. 
Dee meeste respondenten die uit christelijke overwegingen huwden, lieten zich 
niett leiden door het kerkelijk verbod op premaritale seks. In de streng christelijke 
gezinnenn werd zwangerschap buiten het huwelijk wel gezien als een grote schande. 
Inn deze gevallen werd van de partners verwacht dat ze trouwden om zo de 
goedee naam van de familie hoog te houden. 

Mett voorkinderen het huwelijk intreden was niet ongebruikelijk. Een 48-jarige 
man,, van lagereklassenafkomst, geeft een typische situatie weer: 

Mijnn vrouw had drie kinderen en ik had een kind toen we elkaar ontmoetten. Ik vind 
datdat voorkinderen geen probleem mogen vormen voor een goede samenleving Ik vond 
datdat ik een nette samenleving, dus een huwelijk, moest aangaan. Ik ben dus met haar 
getrouwd. . 
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Gehuwdee mannen werden geacht te voorzien in zorg, bescherming en leiding 
vann gezinsleden en te streven naar sociale mobiliteit Overeenkomstig de christelijke 
leerr werd van de echtgenote verwacht dat zij dienstbaarheid en respect toonde 
aann de man. 

Hoewell  deze taakverdeling binnen het huwelijk op het eerste gezicht geheel in 
overeenstemmingg lijk t met het West-Europese op christelijke leest geschoeide 
gezinsmodell  brengt een gedetailleerdere kijk een duidelijke paradox aan het licht. 
Veell  getrouwde vrouwen bleven ook binnen het huwelijk vasthouden aan waarden 
alss zelfstandigheid en zagen hun positie niet als een van onderdanigheid en 
gehoorzaamheidd aan de echtgenoot (zie hoofdstuk 5). 

Dee leefregel was: Trouwen, maar met behoud van economische autonomie. In 
dee lagere klasse waren er veel getrouwde vrouwen die buitenshuize arbeid ver-
richtten.. Herman is 38 jaar, getrouwd en marktverkoper. Hij is afkomstig uit een 
gezinn waar zijn ouders getrouwd waren. Zijn gezinssituatie vertoont kenmerken 
diee ook terugkomen in herkomstgezinnen van andere respondenten, wier ouders 
getrouwdd zijn/waren: 

Hermann trouwde op 19-jarige leeftijd voor het eerst. Dit huwelijk liep uit op een 
scheiding.. Op zijn 25ste jaar trouwde hij met zijn huidige vrouw. Hij komt uit een arm 
gezin.. Zijn moeder was marktvrouw en zijn vader visser. De respondent begon met 
werkenn toen hij elf jaar was. Hij hielp zijn moeder op de markt en was daarnaast 
krantenverkoper.. Zijn moeder heeft twee levenspartners gehad. Met zijn vader, die niet 
inn huis woonde, kreeg ze acht kinderen. Daarna trouwde ze met zijn stiefvader, met wie 
zee negen kinderen kreeg AHe zeventien kinderen zijn samen opgegroeid in één huis. 
Zijnn moeder vond het belangrijk dat haar kinderen trouwden. Ze is een erg gelovige 
vrouw,, en actief lid van de EBG. Bijna al haar kinderen zijn getrouwd. Zijn stiefvader 
beschrijftt hij als een goede vader, die populair was bij vrouwen, maar tot zijn dood zijn 
gezinn heeft verzorgd en veel van zijn moeder heeft gehouden. 

Dee meeste respondenten van middenklassenafkomst die zijn opgegroeid in een 
huwelijksgezinn herinneren zich de moeder als een dominante vrouw. Zo zegt een 
47-jarigee vrouw, opgegroeid in de middenklasse, over haar gehuwde moeder: 
"Vann mijn moeder weet ik dat zij de baas was in het gezin. Zij was de baas. Zij 
beslistee wat er gebeurde, zij had de broek aan, ze domineerde absoluut." 
Eenn andere man, afkomstig uit een elitegezin waar de ouders getrouwd waren: 
"Anderss dan in de meeste Surinaamse gezinnen heeft ze werkelijk een zeer domi-
nantee rol gespeeld Het is mijn moeder die eigenlijk alle dingen bepaalde." Wat 
dezee man typeert als een afwijking op de dominante norm, blijkt in de praktijk 
eenn wijdverbreid patroon te zijn. 
Dee invloed van de christelijke huwelijkse moraal heeft ongetwijfeld een stempel 
gedruktt op de Creoolse gemeenschap. Tegelijkertijd zien we dat ook waar mensen 
zichh conformeerden aan de dominante norm van het huwelijk, specifieke opvat-
tingentingen over seksualiteit en gender invloed blijven uitoefen. De slotsom is dat de 
huwelijksee praktijk in zowel de lagere als de middenklasse, behoorlijk verschilde 
vann het ideale West-Europese nucleaire huwelijkse gezinsmodel. 
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Pre-maritalee seks, voorkinderen en buitenechtelijke contacten werden niet gezien 
alss tegenstrijdig aan de huwelijkse moraaL Niet alleen vrouwen stelden zich flexibel 
op,, ook mannen hechtten relatief weinig waarde aan de traditionele huwelijkse 
waarden.. Eigenschappen die werden toegeschreven aan de lagere klasse en zouden 
bijdragenn aan instabiele gezinnen, kenmerkten dus ook de huwelijksrelaties in de 
middenklasse. . 

6.22 Genderspecifieke opvattingen over  het huwelij k 
Inn de vorige paragraaf hebben we gezien dat in de christelijke opvoeding het 
christelijkk huwelijk als norm geldt, en in principe ook wordt nagestreefd. Verder 
iss ook naar voren gekomen dat christelijke gezinsopvoeding en daaraan gekoppeld 
hett relationeel leven van de ouder(s) invloed uitoefenen op de keuze voor het 
huwelijk.. Interessant is dat vrijwel alle respondenten een christelijke opvoeding 
hebbenn genoten terwijl voorts opvalt dat van het grootste deel de ouders gehuwd 
zijn/waren2.. Toch zijn de meeste respondenten, ten tijde van het onderzoek, niet 
off  nog niet getrouwd. Di t gegeven impliceert dat er behalve de christelijke 
opvoedingg en relatievorm van de ouders andere factoren van invloed zijn die 
makenn dat mensen kiezen voor een niet-wettige relatie of uitstel van het huwelijk. 
Eenn nadere beschouwing leert dat opvattingen over het huwelijk sterk gebonden 
zijnn aan levensfase en gender. Vooral op jonge leeftijd is het huwelijk voor velen 
eenn ideaal Naarmate men geconfronteerd wordt met een sociale realiteit die 
anderee definities en betekenissen produceert, wordt het ideaalbeeld losgelaten en 
nemenn praktische ervaringen de overhand. Omdat deze ervaringen genderspecifiek 
zijn,, zullen we zowel bij vrouwen als mannen nagaan hoe zij het huwelijk zien en 
welkee motieven een rol spelen als ze het huwelijk overwegen. 

6.2.11 Opvattingen over  het huwelijk bij  vrouwen 
Hett is vooral op jonge leeftijd dat vrouwen het huwelijk zien als de ideale 
samenlevingsvorm.. In deze levensfase associëren veel vrouwen het huwelijk vooral 
mett liefde, kinderen krijgen en gezin. Jonge vrouwen voelen zich ook aangetrokken 
doorr de sociale status die volgens hen gepaard gaat met de positie van echtgenote. 
Zoo zegt een 23-jarige studente die ongeveer twee jaren een vaste relatie heeft: 

Ikk vind van trouwen, dat je ietsje meer gebonden bent Dan heb je meet vemikiitingen 
dann wanneer je samenwoont Ik heb mijn moeder altijd gezegd: ik wil een gebonden 
vrouww zijn. Niet gebonden, in de zin dat ik word gestropt, maar ik wil een man hebben. 
Ikk wil kunnen zeggen: dit is mijn man! Ik zou het leuk vinden om te zeggen: Ik ben 
mevrouww zo en zo. 

22 Dertig van de 72 respondenten kwamen uit een gezin waar  de ouders zijn/waren getrouwd. Van 
driee respondenten waren de ouders gescheiden. 23 werden opgevoed in een één-oudergezin (zie 
ookk hoofdstuk 1. paragraaf 1.11). Een verklaring voor  het relatief hoge percentage ouders dat 
getrouwdd is/was, is het feit dat in het algemeen huwelijken op oudere leeftijd toenemen. Zo is het 
geenn zeldzaamheid dat op latere leeftijd een concubinaatsverhouding wordt omgezet in een huwelijk. 
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Inn de ogen van deze respondent is het huwelijk vooral aantrekkelijk door de 
socialee status die het verschaft De voorkeur voor het huwelijk is bij andere vrouwen 
ingegevenn door de norm van monogamie. Het krijgen van kinderen met 
verschillendee mannen vinden ze, vooral in moreel opzicht, afkeurenswaardig. Zo 
merktt een 30-jarige alleenstaande vrouw op: c1k heb als jong meisje altijd gezegd: 
IkIk wil trouwen. Ik wil geen kinderen met meerdere mannen. Ik wil gewoon met 
éénn man kinderen krijgen.' Een factor die de idealisering van het huwelijk verder 
versterktt is de massamedia. Een 34-jarige vrouw, thans samenwonend en moeder 
vann twee kinderen, kijkt terug op haar meisjesdromen: 

Alss jong meisje heb ik veel idylles gelezen en vrouwenromannetje. Voor mij was het 
trouwen,, kinderen krijgen en lang en gelukkig leven met de man van wie ik hou. Ik leef 
nuu in een wereld die ik nooit heb gewild Ik heb nu letterlijk en figuurlijk het tegenoverge-
steldee van wat ik wilde. 

Afhankelijkk van de ervaringen die vrouwen opdoen in hun relaties treden er wel 
off  geen veranderingen op in dit ideaal beeld. Het blijkt dat naarmate vrouwen 
negatievee relatieervaringen opdoen, ook de waarde van het huwelijk en mono-
gamiee voor het leven afneemt 
Jongee vrouwen die opgroeien in een context van problematische relaties van 
moeders,, zusters en tantes, zijn sterk geneigd om zich van jongs af, af te zetten 
tegenn het huwelijk. Sommigen spreken resoluut de voorkeur uit voor apart wonen. 
Eenn 26-jarige vrouw, opgevoed door haar oma wijst het huwelijk met klem af, 
hierbijj  verwijzend naar de huweUjkservaringen van haar moeder. 

I:: Wil je trouwen?" ÏL'TSfee! Nooit, nooit" I:"Hoe denk je over trouwen?" R:"Ik heb 
gezienn wat mijn moeder is overkomen. Ik denk niet dat ik ooit trouw. Mijn moeder is 
tweee keer getrouwd. Met mijn vader en daarna met een andere man. Die man had haar 
inn een huis gezet Zij hadden samen spullen gekocht om het huis in te richten. PlotseKng 
wildee die man haar niet meer hebben. Na een paar maanden had hij iemand anders. Ze 
warenn nog niet eens een jaar getrouwd. Hij heeft sulletjes alle spullen uit het huis 
gehaaldd en een leeg huis voor haar achtergelaten. En toen moest ze opnieuw sparen, 
alless weer kopen. En nu leeft die man met een andere vrouw. 

Ookk teleurstellingen in de eigen relatie op jonge leeftijd beïnvloeden de keuze van 
eenn relatievorm. Een meisje van 16 jaar, opgegroeid in een één-oudergezin, is pas 
bevallenn van een tweeling. De vader van de kinderen heeft na de bevalling niets 
meerr van zich laten horen. Ze heeft vernomen dat hij een andere vrouw heeft 

I:: Wat wil je het liefst trouwen, samenwonen o£.?" R:"Apart" I:"Waarom?" R:"Ook 
all  ben je getrouwd met een man en woon je samen met 'm, je weet nooit of hij een 
buitenvrouww heeft. Daarom wil ik apart wonen, dan hoeft niemand me schande te 
komenn geven over straat 
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Inn het algemeen zijn ouders geneigd om trouwen op jonge leertijd af te raden. 
Hett advies is meestal om eerst samen te wonen en de partner goed te leren 
kennen.. De meeste vrouwen zijn niet bereid te trouwen, enkel en alleen om de 
socialee status of om rechtszekerheid. Er zijn meerdere cases waarbij de man de 
wenss tot trouwen te kennen geeft, en de vrouw pertinent weigert Een 40-jarige 
vrouw,, samenwonend en moeder van 5 kinderen weigert te trouwen, omdat 
haarr partner 'slechte manieren' heeft 

Neee ik wil niet trouwen. Hij vroeg me om te trouwen. Maar ik wil niet want hij is een 
moeilijkee man. Hij heeft me echt gevraagd om te trouwen. Ik heb 'm gezegd-.'Wie ik? 
Neee hoor!' Hij is misselijk! Hij is gierig! Dan hoe ga ik met zo een man trouwen? Nee 
hoor!!  Hij is ook hu. 

Eenn niet onaanzienlijk deel van de vrouwen, vooral uit de lagere klasse, zet zich 
niett alleen af tegen het huwelijk maar ook tegen elke vorm van samenwonen met 
eenn man. Gescheiden vrouw, 30 jaar. Ze woont met twee kinderen in bij haar 
ouders: : 

Ikk wil echt geen man meer nemen. Om in huis mee te bHjven? Helemaal niet! Eigenlijk 
will  ik niet eens een man voor me zien. Je hebt mannen in soorten, maar wat ik heb 
ervarenn met mannen, met die drie mannen, zie ik het echt niet meer zitten om met een 
mann te leven. Toen ik was getrouwd wilde ik echt een rustig leven hebben. Want mijn 
moeder,, ze houdt niet van uitgaan, en zo ben ik ook opgevoed. Ik heb altijd gezegd; ik 
will  niet met Jan, Piet, Klaas. Het heeft geen zin. Toen die man van me zei; Ketlien, kijk, 
wee gaan trouwen, dacht ik; het is goed, want ik wil echt een rustig leven." I:"En jij dacht 
datt trouwen een rustig leven garandeerde." R:"Ja, maar het is hetzelfde als samenwonen. 
Diee man verandert niet 

Vaakk spelen ook voorkinderen een roL Typerend is de case van Glenda, een 32-
jarigee alleenstaande moeder met drie kinderen uit vorige relaties. Haar huidige 
partnerr heeft de wens tot trouwen te kennen gegeven, maar zij wil dat liever niet 
Hierr komt duidelijk naar voren hoe de praktijk van voorkinderen de keuze van 
eenn relatievorm beïnvloedt 

Vroegerr wilde ik wel graag trouwen. Maar nu? Op dit ogenblik denk ik niet meer dat ik 
gaa trouwen. Want, ik ben bang. Ik wil niet dat hetzelfde me weer overkomt Gisteren 
vroegg hij me weer wanneer gaan we trouwen? Ik zeg; ik ga niet trouwen, want die 
kinderenn zijn niet van jou, en stel dat je die kinderen gaat erkennen en ze gaan jouw 
naamm dragen, is dat vervelend, want stel jij en ik gaan uit elkaar, dan dragen die kinderen 
nogg steeds jouw naam, en dat is vervelend Want als jij een andere vrouw vindt, je 
woontt met die vrouw, dan is het vervelend voor die kinderen van me. 
Wantt dan ben je niet hun vader, maar ze dragen jouw naam. Hij is het eens met me. Hij 
zegt;; het is goed, laten we het maar zo laten. We wonen samen, ik hou van die kinderen. 
Hijj  heeft geen kinderen. Hij zegt Teyufmyusagmwanpikitl (Wanneer je ervoorvoelt 
zall  je me een kind geven). Ik zei; okay, laten we het dan zo houden, want ik wil echt niet 
trouwen. . 
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Eenn andere vrouw, laagopgeleid, 36 jaar, woont acht jaar samen met haar huidige 
man.. Ze heeft vijf kinderen, waaronder drie voorkinderen. Ook zij ziet liever af 
vann trouwen omdat, bij een eventueel vertrek van haar partner, het alleen maar 
gecompliceerderr wordt voor haar en haar kinderen: 

I:: Wat wilde je als jong meisje?" R:"Ik wilde graag verpleegster worden en ik wilde graag 
trouwen.. Maar na al die problemen met mannen, denk ik; nee, liever niet. Deze man 
vann me heeft me gevraagd om te trouwen. Ik zeg; nee, liever niet Je trouwt vandaag 
mett die man, na drie jaar gaat het goed, vier jaar goed, vijfde, zesde jaar komen problemen 
enn die man vraagt een echtscheiding of zo. Dan denk je; 'Mijn God, liever was ik niet 
getrouwd.'' Daarom heb ik tegen hem gezegd; Hever niet. Je hebt me met kinderen 
genomen,, dan blijf ik met die kindeten. Ik blijf hier thuis, je verzorgt me, ik wil niets 
meerr hebben. 

Dee weerstanden bij vrouwen tegen het huwelijk zijn vooral gegrond in een 
overtuigingg dat er weinig tot geen garantie is voor een permanente relatie. Vanuit 
ditt perspectief is het huwelijk geen geschikte relatievorm omdat het gebonden is 
aann formele regels, die een eventuele scheiding moeilijk maken. Ongelijke gen-
derverhoudingen,, op zowel seksueel als economisch gebied en de relationele 
problemenn die hieruit voortvloeien komen steeds naar voren als de belangrijkste 
achtergrondenn als vrouwen het gebrek aan vertrouwen en geloof in een partner 
voorr het leven argumenteren. Hierbij is er sprake van een sterk pragmatische 
benaderingg die het product is van generaties lange relationele ervaringen met 
mannen.. Vooral vrouwen met kinderen, die meerdere relaties achter de rug heb-
ben,, staan sterk afwijzend tegenover het huwelijk. De keuze voor een niet-huwelijkse 
relatiee wordt makkelijker als ze ook nog in een financieel zelfstandige positie 
verkeren.. In deze levensfase speelt de sociale status van het huwelijk nauwelijks 
eenn rol meer omdat er alternatieve statusbronnen zijn, bijvoorbeeld kinderen die 
zijnn gestegen op de maatschappelijke ladder, kleinkinderen of het bezit van een 
eigenhuis. . 

Bijj  vrouwen die in een stabiele en langdurige concubinaatsrelatie zitten, is vaak 
well  heel nadrukkelijk de verwachting van het huwelijk aanwezig. Di t met het oog 
opp rechtszekerheid voor zichzelf en de kinderen. Het is vooral op oudere leeftijd 
datt vrouwen, meestal subtiel, aandringen op een huwelijk. Vrouw uit de midden-
klasse,, 35 jaar, 5 kinderen: 

I:: Vind jij trouwen belangrijk?" R:"Ja. Ik vind dat als je trouwt, je bepaalde rechten hebt 
enn meer zekerheid Als je kinderen hebt met die man is dat belangrijk. Die man van me 
heeftt nu dit huis gekocht Maar stel nu dat hij komt te overlijden, en je hebt van die 
hebzuchtigee families die eisen komen stellen. Misschien komen die moeder en andere 
familiee aan de deur om hun rechten op te eisen. Wat gebeurt er dan met de kinderen die 
ikk met hem heb en al die jaren dat we samen hebben geleefd? Dus trouwen is een beetje 
zekerheid.""  I:"En die man." R:"Hij zegt altijd hoor, we kunnen trouwen, we hebben 
kinderen.. Maar hij zegt ook; wanneer mijn kinderen groot zijn, dan trouwen we, dan 
zienn ze 't Hij vindt ook dat pas wanneer hij alles heeft, hij gaat trouwen.' 
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Uitt de opvattingen die bij vrouwen zijn aangetroffen zijn er een aantal belangrijke 
veronderstellingenn af te leiden. Ten eerste zien we dat het huwelijk vooral op 
jongee leeftijd, wanneer vrouwen nog weinig relatieervaring hebben, als ideaal 
wordtt gezien. Dit ideaal is ingegeven door een christelijke gezinsopvoeding, invloed 
vann de massamedia en het onderwijs (in het bijzonder de christelijke scholen). 
Naarmatee vrouwen zelf of in hun directe omgeving negatieve relationele erva-
ringenn opdoen neemt de weerstand tegen het huwelijk toe. 
Opp de tweede plaats blijkt dat het relationele leven van ouder(s) als referentiekader 
dientt wanneer vrouwen hun duurzame relaties vormgeven. Vrouwen die zijn op-
gegroeidd in een overwegend problematische relationele context zijn sterk geneigd 
omm het huwelijk af te wijzen op basis van de negatieve relationele ervaringen van 
hunn moeder en andere vrouwelijke verwanten. Een derde conclusie is dat vooral 
ouderee vrouwen met kinderen en meerdere relaties achter de rug, weinig waarde 
meerr hechten aan de maatschappelijke en ideële status van het huwelijk. In deze 
levensfasee worden strengere eisen gesteld aan de partner. 
Tenn vierde blijkt dat vrouwen sterk rekening houden met hun eventuele voor-
kinderen,, als ze het huwelijk overwegen. Ze zijn vaak niet bereid te trouwen als er 
aanwijzingenn zijn dat hun voorkinderen er de dupe van zullen worden. Een laatste 
belangrijkee constatering is dat bij vrouwen die langdurig samenwonen met de 
partnerr de wens om te trouwen wel aanwezig is, in het bijzonder vanwege de 
rechtszekerheidd die het huwelijk biedt 

Dee respectabiliteitscultuur en daaraan gekoppeld de prohuwelijkse attitude die 
Wilsonn (1973) aan vrouwen toeschrijft, is niet in overeenstemming met de Creoolse 
praktijk.. Daarentegen zien we juist dat een niet onaanzienlijke groep van vrouwen 
zichh bewust verzet tegen het huwelijk en zich daarmee eerder identificeert met de 
zogenaamdee 'reputattecultuur' die Wilson exclusief verbindt aan mannen. 
Wilsonn constateert terecht dat vrouwen, in vergelijking met mannen, trouwere 
kerkgangerss zijn. Dit gegeven blijkt in de praktijk geen maatstaf te zijn voor het 
huwelijk.. Hoewel meer vrouwen dan mannen inderdaad trouwe kerkbezoekers 
zijnn en velen zichzelf typeren als overtuigd christen, is de betekenis van het christelijk 
huwelijkk zeer variabel Een christelijke oriëntatie is niet per definitie indicatief 
voorr een christelijke levensstijl conform het westers ideaaL In de Caribische context 
heeftt het christendom een eigen interpretatie gekregen en is de christelijke moraal 
ookk cultureel bepaald. In de belevingswereld van veel vrouwen behoren het con-
cubinaat,, seriële monogamie, ongehuwd zwangerschap of relaties met getrouwde 
mannenn niet tot zondige of met schaamte beladen praktijken. 

6.2.2.. Opvattingen over  het huwelijk bij  mannen 
Inn het algemeen is er bij mannen minder eenduidigheid over de ideale relatievorm. 
Well  is voor vrijwel allemaal een duurzame relatie, liefst op oudere leeftijd, het 
ideaaLL Ook mannen, die ten tijde van het onderzoek, veel wisselende partners 
hadden,, gaven de wens van een duurzame relatie met een vaste partner te kennen. 
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I:: Hoe zie je de test van je leven, met of zonder een vrouw?" R:"Ik denk met een vrouw. 
Zonderr wordt moeilijk. Als ik een voorbeeld aan mijn vader neem, dan heb je als man 
tochh een vrouw nodig. Want het geeft niks om eenzaam te sterven. Met niemand aan je 
sterfbed,, dat idee maakt me huiverig. 

Inn eerdere hoofdstukken is uitgebreid aan de orde gekomen dat het vervullen 
vann de kostwinnersrol en controle over de seksualiteit van de partner, de belang-
rijkstee elementen vormen van mannelijkheid Deze elementen zijn ook weerspiegeld 
inn de houding tegenover het huwelijk. Een eerste voorwaarde voor samenwonen 
iss het kunnen garanderen van een regelmatig inkomen. De eisen die een huwelijk 
steltt zijn evenwel veel hoger. De ongeschreven regel is dat je als man eerst 'alles' 
moett hebben voordat je in het huwelijksbootje stapt Vanuit een mannenperspectief 
wordtt het huwelijk primair gezien als een symbool van een zekere materiële welvaart 
enn stabiliteit, tot uitdrukking komend in een regelmatig inkomen, een huis met 
inboedell  en andere bezittingen zoals een auto. Hoewel het huwelijk ook door 
mannenn wordt nagestreefd, is tegelijkertijd ook sterk het besef aanwezig dat 
zolangg een stevige materiële basis ontbreekt, het huwelijk niet reëel is. Hier waren 
voorall  jongemannen zeer resoluut in. Typerend zijn de overwegingen van een 
(werk)) student, 25 jaar, hoogopgeleid Zijn vriendin woont nog bij haar moeder. 

I:: Wil je later trouwen?" R:"Dat is een moeilijke vraag. Dat is afhankelijk van de situatie. 
Ikk kan nu niet zeggen dat ik wil trouwen. Het is in elk geval geen streven in mijn leven. 
Maarr mijn vriendin praat wel over trouwen. Ik zei haar; we kijken nog hoe de situatie 
uitpakt.""  I:"Waarom hangt het samen met die situatie?" Rj"Ik probeer nu eigenlijk te 
werkenn aan verzekering van mijn toekomst maar ik weet niet in hoeverre het zal lukken. 
Alss ik later wat voor mezelf heb, dan denk ik wel aan trouwen." !:"Je kan niet trouwen 
zonderr materiële basis?" R:"Nee, zeker niet, zeker niet." I:"Wat moet je op zijn minst 
hebbenn als man?" Rj'Tenminste een huis om in te wonen en een inkomen. En het 
liefstt een onderkomenn dat jouw bezit is. Dus geen huurhuis of zo, het moet van jou 
zijn.. Dan denk ik dat ik ga trouwen." I:"Zou je dan wel samenwonen?" R:"Ja, ik denk 
eerderr aan het concubinaat dan aan trouwen. Voor mij komt het concubinaat beter uit 
Ikk voel me dan toch vrij, want ik heb geen eigen huis, ik heb geen vast inkomen. 
Misschienn zie ik het als een uitvlucht of zo, maar dan zou ik toch anytime die..." 
I:"Relatiee kunnen beëindigen?" R:"Ja, toch wel, zo denk ik. Als je getrouwd bent is het 
tochh veel moeilijker, dan moet je gaan scheiden en dergelijke. Dat kost je meer geld. Je 
moett niet denken dat het alleen maar om het geld gaat, wat ik allemaal zeg, maar 't is 

eigenlijkk jk weet niet..huwebjk? Ik weet niet hoor, ik denk er voorlopig echt niet 
aan,, echt niet 

Al ss jongemannen besluiten een duurzame relatie aan te gaan zullen ze eerder 
kiezenn voor een concubinaatsrelatie als een soort uitprobeerfase, die vrij lang kan 
duren.. Zij verwijzen vaak naar voorbeelden in hun directe omgeving om uitstel 
vann het huwelijk te motiveren. Een jongeman, goudderver van beroep, noemt het 
voorbeeldd van zijn moeder: 
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I:: Vind je trouwen belangrijk?" R:"WeL...het is niet zo belangtijk, maar het is goed. 
Maarr op een bepaalde leeftijd. Want mijn moeder is getrouwd op haar 45ste jaar, toen 
zee alles had. En zo wil ik ook trouwen, ik moet alles hebben, mijn vrouw en ik hebben 
all  lang een relatie, kinderen, alles, dan trouwen we." I:"Maar wat is alles?" R:"Dus, ik 
bedoelbedoel huis, inboedel, auto, dan trouwen we." I:"Waarom kan je daarvoor niet 
trouwen?'**  R:"Omdat ik nog niet alles heb, ik heb nog niet alles. Ik heb wel een auto, 
maarr ik heb nog geen rijbewijs. 

Opmerkelijkk is dat geen van de mannen het huwelijk pertinent uitsluit De indruk 
bestaatt dat juist mannen, meer nog dan vrouwen, het huwelijk idealiseren en 
definiërenn volgens de dominante (koloniale) patriarchale norm. Trouwen betekent 
inn dit geval: Het kunnen voldoen aan de eisen die de dominante cultuur stelt aan 
eenn echtgenoot, namelijk het naar behoren vervullen van de kostwinnersrol en in 
hett bezit zijn van eigendom, met name een huis, perceel en auto. Als er een huwelijk 
komt,, menen enkele mannen, moet deze gelegenheid opgesierd en opgeluisterd 
kunnenn worden met een groot feest, genoeg eten en drank. Een jongeman die 
veell  geld verdient in het illegale circuit droomt op deze manier over het huwelijk: 

Alss ik ooit trouw, dan wil ik het heel groot Ik ga echt niet eenvoudig kunnen trouwen. 
Gewoonn naar de burgerlijke stand stappen, een ring en zo. Nee. Het wordt een groot 
tuinfeest.. Iedereen in wit gekleed. Ik in het zwart. Echt groots. Zo alleen ga je me 
krijgenn om te trouwen. Alles, alles, moet er zijn. Huis, auto, alles. Maar anders, denk ik 
datt we gewoon samenwonen of vriend/vriendin. 

Dee concubinaatsrelatie vormt een geaccepteerd en nuttig alternatief. De argu-
mentenn die worden aangevoerd zijn veelzijdig. Ten eerste biedt deze relatie de 
ruimtee om te werken aan versterking van je materiële positie. Ten tweede biedt 
hett de ruimte om je partner beter te leren kennen en in het bijzonder haar seksuele 
trouww te 'testen/ Ten derde biedt het concubinaat een relatief makkelijke uitweg 
alss de relatie stuk loopt Deze opvattingen worden gestimuleerd door het verwant-
schapssysteemm dat geen hoge prioriteit toekent aan het huwelijk, zeker niet waar 
hett mannen met een inkomen betreft In een voorgaand hoofdstuk is reeds naar 
vorenn gekomen dat zonen en andere mannelijke verwanten een van de belangrijkste 
inkomstenbronnenn vormen waar het familienetwerk op steunt Moeders zeggen 
aann hun zonen, dat ze liever eerst kunnen genieten van hun leven, dan een duurzame 
relatiee aangaan met een vrouw. Een 24- jarige, goed opgeleide man, inwonend bij 
moeder: : 

I:: Verwachten je ouders dat je trouwt?" R:"Nee. Mijn moeder zegt altijd: trouwen moet 
jee doen als je 40 bent Zo jong? Het wordt je nekslag. Ik weet niet waarom ze dat zegt, 
maarr ze zegt het altijd. Als we soms grappen maken, en ik zeg: ma, ik ga trouwen. Zegt 
ze;; dat wordt je nekslag. Zij is ook op oudere leeftijd getrouwd. Zij vindt; samenwonen, 
all  duurt het 10 jaren, zo leer je de persoon beter kennen. Dan kan je altijd eruit stappen 
alss het je niet bevalt 
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Zoalss eerder gesteld laten mannen het besluit om te trouwen in belangrijke mate 
afhangenn van het seksueel gedrag van de partner. Omdat, vooral in de lagere 
klasse,, het huwelijk gepaard gaat met ingrijpende materiële investeringen, is het 
vann groot belang dat de man 'zeker7 is van zijn partner. Zij moet een 'goede' 
vrouww zijn, wat niet alleen betekent dat zij zich goed kwijt van haar moederschap 
enn huishoudelijke taken, maar vooral dat ze seksueel trouw is3. 
Dezee sterke preoccupatie met seksuele trouw van de partner vloeit direct voort 
uitt de definiëring van vrouwelijke seksualiteit als actief en niet onvoorwaardelijk 
monogaam.. Evenals bij vrouwen, is er ook bij mannen een structureel wantrouwen 
overr het seksueel gedrag van de partner. Dit wantrouwen is deels gegrond in 
vasthoudenn aan het stereotype beeld van de vrouw als promiscue wezen, en deels 
inn een praktijk waarin vrouwen inderdaad niet onvoorwaardelijk monogaam 
zijn. . 

Eenn ander criterium dat indirect verband houdt met de eis van seksuele trouw, en 
vakerr door mannen naar voren werd gebracht, is dat een vrouw niet *hebzuchtig' 
(bigi-ay)(bigi-ay) moet zijn. Hebzucht vergroot niet alleen de kans op seksuele ontrouw, 
maarr is ook een obstakel in het samen bouwen aan een toekomst Zo merkte een 
mann op:"Kijk , als je vrouw een jurk van 3000 gulden wil , dan kan je haar vragen 
omm te wachten tot je meer geld hebt En ze gaat ook wachten. Maar een vriendin 
gaatt niet willen wachten, als ze die jurk wil en je kan het niet voor haar kopen dan 
gaatt ze naar een ander die het wel kan kopen." 
Mannenn die niet zeker zijn van hun partner, zijn doorgaans ook niet bereid om 
geldd uit te geven aan een huwelijk en de daaraan gekoppelde uitgaven, zoals ko-
penn of huren/inrichten van een huis. De praktijk wijst uit dat als een concubinaats-
rektiee beëindigd wordt, het meestal de man is die het huis verlaat en de inboedel, 
diee gezamenlijk is aangeschaft, voor de vrouw en kinderen achterlaat Eventuele 
scheidingg levert dus vooral voor de man materieel verlies op. De 'common-
sense'' redenering is dat pas als je zeker bent van je partner, het wettig huwelijk 
zinvoll  is. Het huwelijk wordt ook sterk geassocieerd met stabiliteit, in de betekenis 
van:: leven zoals het hoort Een man, samenwonend, laagopgeleid geeft deze visie 
alss volgt weer: 

Ikk zie het als volgt 'die vrouw en ik zijn al jaren samen, we hebben kinderen, we 
houdenn van elkaar, dan trouwen we, wat er ook gebeurt, we trouwen." I:"Dus dat wil 
zeggen;; jullie gaan niet meer uit elkaar?" Rj"Nee. Zuiver. Dan leven we samen, 'un lobi 
unun styfi' (we houden van elkaar) tn'unno opratimoro' (we gaan nooit meer uit elkaar). 

Stabiliteitt impliceert ook een hechte emotionele band tussen man en vrouw. Zoals 
dee man in het bovenstaande fragment zich uitdrukt 'm lobi un srtfi' (we houden 
vann elkaar) en 'un noprati moro'(we gaan nooit meer uit elkaar3). 

33 Ook Clarke (1957) noemt deze conditie als primaire eis van mannen aan een huwelijkspartner: 
"Duringg the trial period there are certain qualities for which the woman is 'tested.' Fidelity or the 
intentionn of being faithful is the first" (83). 
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Trouwenn is in deze context een symbolische bevestiging van een sterke band met 
dee partner, en stabiliteit in het leven. Een 49-jarige man leeft 12 jaren in concubinaat 
mett  zijn vrouw. Hij  merkt op: 

"DLL  leef nu al jaren in concubinaat met deze vrouw, en het loopt goed. En als alles goed 
zit,, laat me zeggen, als 2e zich op dezelfde manier  blijf t gedragen dan denk ik dat ik, 
voordatt  ik sterf, dat ik zeker  met deze vrouw ga trouwen hoor, zeker." 

Rechtszekerheidd is, evenals bij  vrouwen, ook bij  mannen een motief om te 
trouwen,, en past in de context van het streven naar  stabiliteit Een grote groep 
mannenn uit de middenklasse trouwt , omdat ze in maatschappelijke sectoren deel-
nemenn waar  het huwelijk voordelen oplevert Zo zijn er  veel mannen die trouwen 
onderr  druk van arbeidswetgeving. Trouwen wordt noodzakelijk in verband met 
pensioenregelingenn en rechten van kinderen.4 Vaak zijn deze regelingen een 
belangrijkk  motief voor  mannen om op latere leeftijd toch nog te trouwen. Bij 
eenn groot aantal bedrijven in de particulier e sector  komen vrouwen alleen in 
aanmerkingg voor  weduwen-pensioen als ze getrouwd waren terwij l ook achterge-
blevenn kinderen alleen in aanmerking komen voor  ziektekostenverzekering en 
anderee voorzieningen als ze de status van Vettige' kinderen hebben. De waarde 
diee mannen toekennen aan stabiliteit in de partnerrelati e neemt toe met de leeftijd. 
Opp jonge leeftijd worden beschikbare financiële middelen vooral geïnvesteerd in 
familierelatiess en in het versterken van hun seksuele reputatie. Het laatste door 
seksuelee veroveringen en een consumptieve levensstijl Stabiliteit is in deze fase 
minderr  belangrijk en bovendien moeilijk te realiseren. 

Inn de voorgaande interviewfragmenten is naar  voren gekomen dat het huwelijk 
wordtt  geassocieerd met materiële welvaart, met sociale status. Hier  zijn het vooral 
economischee condities die het besluit over  wel of niet huwen beïnvloeden. Tege-
lijkertij dd zien we hoe genderrolopvattingen, in het bijzonder  opvattingen over 
mannelijkee en vrouwelijk e seksualiteit doorwerken op het denken over  het huwelijk . 
Uitgaandee van de overtuiging dat mannen van nature polygaam zijn, is er  van 
mannenzijdee weinig geloof in een monogaam huwelijk . 
Hiermeee komt de huwelijkse moraal van monogamie op gespannen voet te staan 
mett  een praktij k waarin mannelijkheid wordt getoetst aan een buitenshuizige 
levensstijll  en succes op seksueel terrein. Mannen zijn zich er  goed van bewust dat 
dezee levensstijl een van de belangrijkste bronnen is voor  relatieconflict, waardoor 
err  weinig garantie is voor  een langdurige relatie. 
Inn de middenklasse zijn gehuwde mannen geneigd om continuering van hun 
buitenshuizigee levensstijl en extramaritale contacten te compenseren met adequate 

44 Een informant, stafmedewerker  bij  een particuliere bedrij f vertelde dat ongetrouwde mannen, 
kortt  voor  hun pensionering nadrukkelij k worden aangespoord om te trouwen, met bet oog op 
pensioenregelingen. . 
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vervullingg van de kostwinnersrol, waardoor ook het risico dat de vrouw hen 
verlaatt kleiner is. 
Dezee samenhang verklaart ook waarom in de lagere klasse de weerstand tegen 
hett huwelijk groter is dan in de middenklasse. Omdat hier de mogelijkheden om 
socialee status te verwerven door middel van kostwinnerschap en huwelijk relatief 
geringerr zijn, houdt men strakker vast aan traditionele mannelijke symbolen als 
seksuelee vrijheid en buitenshuizigheid. Een 35-jarige jongeman met een sterk 
straatgerichtt leven, nam op 30-jarige leeftijd het besluit om te trouwen, maar zag 
opp het laatste moment ervan af. Hij beargumenteert deze stap als volgt 

Wee gingen anderhalf jaar. Zij stelde voor dat we zouden trouwen. Ik vond het goed. Ik 
wildee mijn leven gaan beteren, ik wilde me gaan binden. Het ging goed, maai als ik 
voetball  speelde kwam ze me halen en als die wedstrijd was afgelopen trok ze een zuur 
gezicht,, dus ik moest weg, want ik wilde haar niet teleurstellen. Mijn vrienden lachten 
mee uit, dat slikte ik gewoon. Okay, alles wat ze wou deed ik. Maar op een gegeven 
momentt heb ik er een punt achter gezet, en een week voor de trouwdag ben ik 
weggebleven. . 

Vrijheidd blijft , onder alle omstandigheden, een belangrijk element van mannelijkheid 
Eenn zakenman, redelijk opgeleid* 

I:: Hoe definieer je vrijheid, wat is vrijheid?" R:"Eh.. .Jdjk, er zijn binnen een relatie 
verantwoordelijkhedenn naar de kinderen en naar de vrouw, maar ik zou toch nog de 
vrijheidd willen hebben om te gaan en te staan waar ik wil, wanneer ik wil, rekening 
houdendee dus met bepaalde verantwoordelijkheden. Ik zou niet enorm veel beper-
kingenn opgelegd willen hebben. 

Eenn werkende jongeman, 28 jaar. In zijn vrije tijd is hij muzikant. Hij wil voorlopig 
nogg niet trouwen omdat hij niet zeker is dat zijn partner bij hem blijft : 

I:: Trouwen is nog niet zeker?" R:"Nee, want ik hou er veel vriendinnen op na, ik ben 
eenn muzikant, dan kom je in contact met dames, en je weet hoe die dingen zijn. Wij zijn 
mannen. . 

Dezee opmerkingen geven weer hoe de buitenshuizige levensstijl en het promiscue 
mannelijkk levenspatroon op gespannen voet staan met de huwelijkse verwachtingen. 
Inn het algemeen hebben vrouwen moeite met de buitenshuizige levensstijl van 
mannenn en hun seksuele ontrouw. Overspelig gedrag van de parmer is een van de 
meestt voorkomende reden waarom vrouwen een relatie beëindigen. 
Impliciett schuilt ook hier het pragmatische besef dat een relatiee niet per definitie 
voorr het leven is. Di t besef is het product van een sociale context waarbinnen 
instabielee relaties een onlosmakelijk element vormen van de sociale realiteit 
Dee theoretische veronderstellingen van Wilson (1973) gaan voor deze onder-
zoekspopulatiee in Suriname niet op. In tegenstelling tot Wilsons bewering dat 
mannenn in de lagere klasse het huwelijk niet nastreven en dus geen cultuur van 

218 8 



6.6. SEKSUELE RELATLESTRUCTUUR 

respectabiliteitt kennen, blijkt uit dit onderzoek dat mannen, door alle klassen 
heen,, het huwelijk nastreven en vooral percipiëren als een symbool van status, sta-
biliteitt en verbondenheid met de partner. Mannen zijn vooral op jonge leertijd 
geneigdd het huwelijk uit te stellen en vast te houden aan een mannelijkheidscultuur 
vann seksuele vrijheid en buitenshuizigheid Deze cultuur staat op gespannen voet 
mett huwelijkse verwachtingen. In tegenstelling tot wat Wilson beweert, is er bij 
(jonge)) mannen geen uitdrukkelijke weerstand tegen het huwelijk. 

6.33 Apar t wonenden/Bezoeksrelatie 
Dee categorie 'apart wonenden' maakt ongeveer een derde uit van de onderzoeks-
populatiee en bestaat voor het overgrote deel uitt personen met kinderen die wel 
eenn partner hebben, maar niet met deze partner samenwonen. Een klein deel 
woontt zelfstandig. De meeste respondenten maken deel uit van een uitgebreid 
huishouden.. In de literatuur zijn deze gezinstypen vaak onder de grote noemer 
gebrachtt van matrifocale huishoudens of alleenstaand moederschap. We kunnen 
dee bezoeksrelatie definiëren als een min of meer vaste relatie waarbij de partners 
gescheidenn van elkaar wonen. Een klein deel van degenen die apart wonen, wordt 
gevormdd door jonge vrouwen en mannen die nog niet uit het ouderlijk huis zijn 
vertrokken.. Interessant is het feit dat het overgrote deel van de respondenten met 
dee status 'apart wonend', kinderen heeft en in het verleden wel heeft samenge-
woondd met de partner in een concubinaat of huwelijk. Deze bevinding bevestigt 
eenn eerdere stelling, namelijk dat een samenwoningsrelatie, of het nu huwelijk is 
off  concubinaat, door zowel mannen als vrouwen als ideaal wordt gezien... De 
vraagg die derhalve rijst is: Als samenwonen een ideaal is, waarom wonen partners 
gescheiden,, ook als er kinderen zijn? 

Welkee factoren beïnvloeden het besluit om apart van de partner te wonen? Aan 
dee hand van een case heb ik geprobeerd weer te geven hoe de relationele structuur, 
economischee factoren en geïnternaliseerde genderrolopvattjngen simultaan het 
gescheidenn wonen van partners conditioneren. 
Milli ee is een vrouw van 34 jaar. Ze werkt als schoonmaakster bij de overheid en 
heeftt drie kinderen. Ze woont al jaren in bij haar moeder, samen met nog drie 
anderee zusters en hun kinderen, twee broers, een neef en een nicht Milli e leerde 
haarr eerste man kennen op 18- jarige leeftijd. Een jaar daarna was ze in verwach-
tingg van haar eerste zoon. Ze trok in bij haar schoonmoeder, waar ook haar 
partnerr woonde. Een jaar later was ze voor de tweede keer in verwachting. 
Intussenn verslechterde de relatie met haar partner. Het was niet meer als vroeger. 
Hijj  had een andere vrouw ontmoet en was vaak weg van huis. Op advies van 
haarr moeder verhuisde Milli e terug naar haar ouderlijk huis. Ze zegt 

Mijnn moeder zei me om weer te verhuizen naar hier. Ik was negen maanden in verwachting 
toenn ik verhuisde. Ik heb mijn tweede zoon hier gekregen. Die moeder van mijn man 
iss hier gekomen, ze zat met mijn moeder te praten. Ze zei; kat me weer komen. De zei 
aann mijn moeder; ik ga niet meer. Het is ook vervelend voor mij, want hij is iedere dag 
niett thuis, overdag niet en 's avonds niet Toen ben ik hier gebleven bij mijn moeder. 
Tott nu toe. 
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Milli ee verbreekt uiteindelijk de relatie met de vader van haar twee kinderen. Enige 
tijdd later begint ze een duurzame (bezoeks)relatie met haar chef, een getrouwde 
mann uit de middenklasse. Ze krijgen twee kinderen. Hij komt haar regelmatig 
opzoekenn bij haar moeder en geeft geld voor levensonderhoud. De relatie is 
goed.. Milli e vindt het wel vervelend dat ze met haar vier kinderen nog steeds bij 
haarr moeder inwoont. Ze dringt bij haar partner aan op een zelfstandige woon-
ruimte,, evenwel zonder succes. Hij mist het inkomen om haar 'in een huis te zet-
ten// Dat is voor haar de belangrijkste reden om de relatie na 5 jaar te beëindigen. 

Datt ding was zo vervelend voor mij, want ik ben 34 jaar oud en ik wil mijn eigen huis 
hebben.. Ik vroeg hem om een huis voor me te zoeken. En als hij een dagje vrij is dan 
kann hij komen. Maar hij zei dat hij dat niet gaat kunnen doen. Ik zei; die baby is vijf 
maandenn oud, laten we het kort maken, als je dat geld voor me bij voogdijraad gaat 
zetten,, is ook goed, als je het hier voor me wil brengen, is ook goed, maar ik wil geen 
relatiee meer met je hebben, ik wil niet. 

Sindss kort heeft ze een nieuwe relatie. Ze kan het goed vinden met deze drie jaar 
jongeree partner. Ze zegt dat ze van hem houdt, want hij is een lieve man. Hij is 
goedd voor haar en haar kinderen. Ze willen gaan samenwonen, maar huisvesting 
iss een probleem. 

Dus,, die man heeft wel een huis, maar het is te klein. Het is een éénkamerwoning. Dan 
waarr gaan die 4 kinderen van me blijven? Dus we zijn nu bezig iets anders te zoeken. 

Uitt de relatiegeschiedenis van MüHe kunnen we afleiden hoe verschillende factoren 
ertoee bijdragen dat ze steeds gescheiden van haar partners, respectievelijk de vaders 
vann haar kinderen, woont. Bij de eerste relatie vormen genderrolopvattingen de 
belangrijkstee achtergrond voor het stukgaan van de relatie. Het gedrag van de 
partnerr is niet in overeenstemming met de verwachtingen die Milli e heeft van een 
mann met wie ze samenwoont Zij is niet bereid zijn buitenshuizige levensstijl te 
accepterenn noch zijn externe seksuele betrekkingen. Als ze besluit om bij haar 
mann weg te gaan, krijgt ze ondersteuning van zowel haar moeder als haar schoon-
moeder.. Ze wordt als vanzelfsprekend weer opgevangen in het ouderlijk huis. 
Dee tweede relatie, met een getrouwde man, gaat gepaard met complicaties die 
inherentt zijn aan buitenechtelijke relaties. Ze kan niet met de partner samenwonen 
omdatt hij getrouwd is en het inkomen mist om haar en haar kinderen in een apart 
huiss onder te brengen en een tweede huishouden volledig te financieren. Dit 
probleemm komen we ook tegen in de midden - en hogere klasse waar het voor 
mannenn zeer moeilijk is geworden om hun buitenvrouw 'in een huis te zetten*. 
Hett overgrote deel van de huizen wordt tegenwoordig in buitenlandse valuta 
verhuurd,, en zelfs mannen in hoge posities kunnen zich deze extra uitgavenpost 
niett langer veroorloven. De derde partner van Milli e heeft wel een woning maar 
diee is niet adequaat om het gezin in onder te brengen. Het enorme huisvestingspro-
bleemm vormt voor veel respondenten de achtergrond voor het gescheiden wonen. 

220 0 



**  SEKSUELE REIATIBSTB.VCTUUR 

Inn sommige gevallen is het huisvestingsprobleem zelfs de belangrijkste oorzaak 
voorr beëindiging van de relatie. Getrouwde vrouw uit de lagere klasse, 30 jaar, 7 
maandenn inwonend bij haar moeder: 

I:: Je bent nu dus hier met je ouders." Rj"Ja. Ik ben eigenlijk getrouwd. Ik had twee 
voorkinderenn en nadien ben ik getrouwd met een andere. Dat was acht jaar geleden. Het 
lmrenn ging hartstikk e goed hoor. Maar ree moesten Taprhw*»n P e figenaar  dfed vervelend, 

hijj  wilde valuta. Toen gingen we bij familie inwonen. Eerst bij mijn schoonzus, later bij 
zijnn moeder, en toen weer naar zijn vader. Het was zo vervelend, want er kwam steeds 
ruziee en dan moesten we elke keer weer verhuizen. Sinds we zonder huis zitten is die 
mann van me verschrikkelijk veranderd. Hij doet geen moeite om een huis te zoeken, hij 
geeftt me geen geld, hij scheldt me uit, en hij rookt, marihuana. Dus ik dacht; misschien 
hoee hij rookt, wordt hij agressief, of hoe hij geen huis kan vinden. Ik ben een dag 
stilletjess naar mijn moeder gekomen. Tot vandaag heb ik niets meer van hem gehoord. 
Hijj  heeft ook niet meer gebeld. En ik heb hem ook niet gebeld en ik ga hem ook niet 
gaann lastig vallen. 

Eenn andere belangrijke factor die het gescheiden wonen veroorzaakt, is migratie 
vann de partner. Sommige vrouwen zijn inwonend bij hun moeder, omdat hun 
partnerr naar Nederland is vertrokken met de bedoeling vrouw en kinderen in 
eenn later stadium over te laten komen. Vrouw, 27 jaar, een kind, woont bij haar 
moeder.. De vader van haar kind is in Nederland: 

Hijj  heeft vroeger bij een bank gewerkt en daarna is hij naar Nederland gegaan. Hij is nu 
vierr jaar in Nederland. Vorig jaar was hij hier met vakantie." I:"En is het de bedoeling 
datt jij naar daar gaat?" R"Ja, ik denk dat ik komend jaar ga, wanneer hij zijn nationaliteit 
all  heeft, dan ga ik ook weg. 

Ookk de gewoonte om nog lang bij ouders in te wonen, zelfs als je een duurzame 
relatiee met een partner onderhoudt, verhoogt het aantal bezoeksrelaties. De meeste 
personenn in deze categorie zijn tussen de 22 en 28 jaar oud. In Suriname is het 
gebruikk dat kinderen nog lang bij ouders blijven inwonen: 

I:: Op welke leeftijd zou je zelfstandig willen wonen?" R:"Na mijn 25ste, exact zou ik 
hett niet kunnen zeggen." l:"]e  vindt het geen probleem, bij je ouders inwonen?" 
R:"Nee,, misschien op bepaalde ogenblikken dat je meer privacy wilt, want mijn deur 
staatt open en ze lopen in en uit Soms heb je toch een beetje privacy nodig maar in het 
algemeenn valt het mee. Ik vind het zo goed. 

Concluderendd kunnen we stellen dat verschillende factoren maken dat partners 
gescheidenn wonen: gendeirolopvattingen, sociaal-economische omstandigheden 
(huisvestingsprobleem,, of migratie van mannen naar het buitenland), de structuur 
vann seksuele relaties (de relatie met een getrouwde man maakt gescheiden wonen 
noodzakelijk),, en het verschijnsel van voorkinderen. 

Niett altijd wordt het apart van de partner wonen ervaren als problematisch. 
Sommigee respondenten gaven nadrukkelijk te kennen dat zij bewust ervoor kozen 
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omm niet samen te wonen met de partner. Deze keus is vaak ingegeven door de 
wenss voor een alternatieve relatie, die minder relatieconflicten met zich meebrengt 
Dee mate waarin een vrouw bewust kan kiezen om apart van de partner te wonen 
iss sterk afhankelijk van haar leeftijdsfase, inkomen en opleiding. Vrouwen met 
jongee kinderen zijn doorgaans erg afhankelijk van een man. 
Datt een sterk gelijkheidsbesef een van de belangrijkste achtergronden vormt 
voorr relatieconflict wordt bevestigd door Safa (1995) die, op basis van onderzoek 
inn Cuba, concludeert dat het streven van de Cubaanse revolutie om stabiele nucleaire 
gezinnenn te stimuleren mislukte, omdat de versterking van de maatschappelijke 
positiee van vrouwen niet gepaard ging met veranderingen in de traditionele gender-
ideologie.. De toenemende economische autonomie van vrouwen leidde juist tot 
eenn hoger aantal echtscheidingen, toenemende tienerzwangerschappen en meer 
alleenstaandee moeders. Verbetering van hun economische positie gecombineerd 
mett kinderopvang en overheidssteun maakte dat vrouwen makkelijker de keuze 
kondenn maken om alleen voor hun kinderen te zorgen. Cuba is een duidelijk 
voorbeeldd van een samenleving waar ingrijpende sociale veranderingen weliswaar 
dee genderrelatie in economische termen gelijkwaardiger maakte, evenwel zonder 
aandachtt voor het veranderen van oude patriarchale waarden binnen het gezin. 
Wee zien dat in deze situatie versterking van de economische positie van vrouwen 
opp gespannen voet staat met een voortdurende patriarchale genderideologie. 
Vrouwenn lossen deze tegenstelling op door te kiezen voor relatievormen waar ze 
minderr gebonden zijn aan mannelijke dominantie en controle. 
Mannenn geven de voorkeur aan een bezoeksrelatie, omdat ze de rol van kostwinner 
niett kunnen vervullen, en/of omdat ze prioriteit geven aan een vrij en ongebonden 
leven. . 

Wee zien hoe cultureel bepaalde noties over mannelijkheid en vrouwelijkheid de 
keuzee voor een relatievorm beïnvloeden. De historisch gegroeide en maatschappe-
lijkk geaccepteerde alternatieve samenlevingsvormen die hun wortels hebben in de 
kolonialee samenleving, bevorderen bovendien het besluit om te kiezen voor een 
anderr soort relatie als een bestaande relatie niet werkt 

6.44 Buitenrelaties en het instituut buitenvrouw 
Inn vrijwel alle culturen worden genderver-houdingen op seksueel terrein 
gekenmerktt door een dubbele seksuele moraal Mannen hebben door alle tijden 
heenn en in de meeste samenlevingen de ruimte om meerdere partners erop na te 
houden.. Tijdens het veldwerk werd vaak door mannen opgemerkt dat mannelijk 
promiscuee gedrag niet cultureel, maar biologisch bepaald zou zijn. Mannen, zouden 
vann nature altijd op jacht zijn naar vrouwen. 
Dee Vaarom-vraag' staat hier evenwel niet ter discussie en is in feite ook niet rele-
vant.. De centrale vraag is: hoe gaat de samenleving om met dit gedrag, op welke 
wijzee is het gereguleerd, krijgt het betekenis en waarom? De sociale betekenis van 
promiscuïteitt en meerpartnerschap bij mannen en ook de wijze waarop deze 
praktijkk de (seksuele) betrekkingen tussen de seksen beïnvloedt is niet voor alle 
samenlevingenn hetzelfde. In sommige samenlevingen is polygynie maatschappelijk 
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geaccepteerdd en ook geïnstitutionaliseerd In andere samenlevingen is monogamie 
dee norm, maar is de mannelijke praktijk poiygynisch. 
Inn Suriname komt de dubbele seksuele moraal het sterkst tot uiting in wat van 
oudsherr bekend staat als de buitenvrouw. Het is een bekend verschijnsel dat 
mannenn naast hun huwelijk of concubinaatsrelatie er tegelijkertijd een of meerdere 
vastee relaties op na houden. Ook in de 90' er jaren is het vraagstuk van buitenrelaties 
actueel.. Vrijwel alle respondenten zijn of in het gezin van herkomst of in het 
eigenn gezin of de eigen relatie geconfronteerd geworden met buitenrelaties. Door-
gaanss hebben mensen geen uitgesproken mening over buitenrelaties. Buitenrelaties 
wordenn zelden resoluut afgekeurd of goedgekeurd Onuitgesproken bestaat er 
eenn collectief besef dat buitenrelaties deel uitmaken van een historisch gegroeid 
seksueell  systeem. De maatschappelijke houding tegenover het buitenvrouwschap 
iss dubbelzinnig. Aan de ene kant is deze buiten(echtelijke)relatie overtuigend 
aanwezigg in het gezins- en relationele leven in Suriname, en min of meer geïnstitutio-
naliseerdd door ongeschreven regels. Aan de andere kant is deze relatievorm in de 
openbaree formele sfeer geen onderwerp van gesprek en in feite 'non existent' 
Inn dit hoofdstuk wordt geprobeerd het karakter en de ontwikkeling van dit 
instituutt te begrijpen tegen de achtergrond van de eerder besproken betekenissen 
vann gender en seksualiteit Hoe gaan mannen en vrouwen om met het verschijnsel 
buitenvrouww en welke wijzigingen heeft deze relatievorm gedurende de loop der 
jarenn ondergaan? In hoeverre beïnvloedt het instituut buitenvrouw, de stabiliteit 
vann relaties en is het een bron van sociaal conflict? Welke motieven hebben mensen 
omm een buitenrelatie te beginnen en hoe verlopen deze relaties in de praktijk? 
Welkee factoren houden het instituut van buitenvrouw in stand? 

6.4.11 Buitentelaties van mannen uit de middenklasse 
Inn hoofdstuk 1 is reeds aandacht besteed aan de wijze waarop in de koloniale 
periode,, extramaritale verbintenissen uitgroeiden tot het getolereerde instituut van 
buitenvrouw.. Recente familiestudies wijzen uit dat sinds de 18̂  eeuw het huwe-
Ujkssysteemm in het Caribisch gebied in essentie nauwelijks veranderd is: mannen 
trouwenn met vrouwen van gelijke status en hebben andere soorten (niet-legale) 
relatiess met vrouwen uit de lagere klasse. 
Smithh (1986), zegt over Jamaica en Guyana: 

Outside'' unions between high status men, and women of lower status, did not 
disappear,, indeed they are an intrinsic part of present day life. TTie dual marriage system 
iss not a faint memory from die past but a living reality (16) 

Overr Jamaica, zegt Mc. Kenzie (1993): 

Historicallyy and up to die present day, upper-and middle income men as well as inter-
mediaryy male groups wim relative power such as soldiers, policemen, agricultural head-
men,, and small businessmen, have been noted for forming multiple liasons with low-
incomee dependent women (84). 
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Manyonii  (1996) constateert op basis van onderzoek in Barbados dat 

Thee consequence of die mode of sexual behavior which had prevailed from the 18th 
centuryy and continued to the 20th century was die inevitable large number of extra-
maritall  children. Also today there is consistency in this reproductive pattern in Barba-
diann society (216). 

Ookk in Suriname zijn buitenechtelijke relaties tussen mannen uit de hogere klassen 
enn volksvrouwen niet opgehouden te bestaan. Vanwege de scherpe ongelijkheid 
inn de genderstructuur konden deze relaties tot de jaren *70 op grote schaal 
plaatsvinden.. Het instituut buitenvrouw was vooral manifest in het verschijnsel 
vann de zogenaamde bijgezinnen. Veel mannen uit de middenklasse hadden naast 
hunn wettig gezin een bijvrouw, veelal van lagere sociale status en laag opgeleid, 
mett wie zij vaak evenveel kinderen hadden als met hun echtgenote5. Verscheidene 
respondentenn die zijn geboren en opgegroeid in de jaren '60-70, zijn afkomstig 
uitt deze bijgezinnen. Typerend is de tweederangspositie van het bijgezin. De 
getrouwdee vrouw en de wettige kinderen hadden meer aanzien in de samenleving 
dann het buitenechtelijke gezin. Het maatschappelijke verschil in status tussen deze 
gezinnenn was ook in de praktijk duidelijk merkbaar. De ervaringen van deze 
mannelijkee respondent, 34 jaar, die als buitenkind is opgegroeid, geven de 
verhoudingenn goed weer. In zijn ogen waren de kinderen uit het wettige gezin 
vann zijn vader 'negers met standing*, die neerkeken op de 'buitenkinderen' van 
hunn vader. 

I:: Je vader had, naast je moeder, een relatie met een getrouwde vrouw?" Rj"Ja. Mijn 
vaderr was een getrouwde man. Kort voordat hij zou gaan trouwen, dat is ongeveer 20 
jaarr geleden, heeft hij ons aüe 8 eerst erkend." I:"Hi j heeft ook kinderen met die 
getrouwdee vrouw?" R;"Ja, zeven of zo." I:"Kwamen ze ook bij jullie aan huis?" 
Rj"Nee,, ze zijn een hoofdstuk apart, je kent die negers met 'standing' en zo toch, dus 
zijj  wilden niet met ons bemoeien. 

Eenn andere vrouw, 34 jaar, vertelt dat haar moeder, een buitenechtelijk kind, vaak 
werdd gemolesteerd en bespuugd op straat door leden van het wettige gezin. 

Mijnn moeder is uit een gezin gekomen van een gehuwde man. Mijn moeder is een kind 
vann een gehuwde man. Mijn grootmoeder had acht kinderen met die getrouwde man. 
Duss mijn moeder kan niet echt praten van een mooie jeugd, van een liefdevolle periode 
vann haar vader, omdat dat ontbrak. Hij kwam en ging. En door die kinderen uit het 
huwelijk,, er werd op haar gespuugd 

55 Deze bijgezinnen kwamen niet alleen voor in Arro-Surinaamse kongen, maar waren ook onder 
anderee etnische groepen geen zeldzaamheid. Ik heb ad random twee Hindostaanse respondenten 
geïnterviewd,, een man en een vrouw, die beiden zijn opgegroeid in een zogenaamd bijgezin. Deze 
interviewss zijn zeer interessant, omdat ze bevestigen dat dwars door klassen en etnische groepen 
heen,, het instituut buitenvrouw, als manifestatie van een collectieve genderideologic, aanwezig is 
enn dat overal dezelfde regels gelden. 
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Vroegerr waren buitenvrouwen nog partners voor het leven. Voorts valt op dat 
dee verplichtingen die mannen hadden ten opzichte van hun bijgezin in wezen niet 
verschildenn van de verantwoordelijkheden in het wettige gezin. In het onderstaande 
iss een mannelijke respondent, 33 jaar, aan het woord wiens moeder in de jaren 
'600 buitenvrouw was van een getrouwde man. Uit deze relatie zijn negen kinderen 
voortgekomen. . 

I:: Beschrijf je vader een beetje." R:"Mijn vader was een playboy, hij was aannemer en 
verdiendee veel geld. Dus vroeger had je aannemers, die gewoon zes, zeven vrouwen 
eropp na konden houden, vanwege het geld. Aannemers waren toen echt mensen met 
geldd en aanzien. Mijn moeder heeft altijd thuis modistcn werk gedaan, waarmee ze 
goedd verdiende." I:"Je moeder heeft altijd genoegen genomen met de rol van buiten-
vrouw?""  R:"Ja, mijn moeder was één van zijn eerste vrouwen, maar omdat ze veel 
werktee kon ze voor zichzelf zorgen. Ik denk dat dat dus ook een rol gespeeld heeft 
wantt soms leende hij geld bij m'n moeder. Hij betaalde wel terug, maar daardoor had 
zijj  een bevoorrechte positie op die andere vrouwen. Ik denk dat hij daarom bang was 
omm die stap te nemen om met haar te trouwen," I:"Wïlde je je moeder wel met hem 
trouwen?""  R:"Ja, ik denk het wel, uit liefde wel Maar ze is ook niet een vrouw die kleren 
voorr een man gaat wassen of gaat koken, want mijn broer heeft altijd gekookt en ze had 
altijdd een dienst in huis, dus, ze deed alleen maar kleren naaien en soms kon ze een 
soepjee voor hem koken maar verder niet." I:"Kwam je vader regelmatig thuis?" 
R:"Meestall  week-end, of als hij vis had gevangen of zo." I:"Maar zijn huis was bij die 
anderee vrouw?" fc'^a. klopt" I:"Heeft ze last gehad van die andere vrouwen?" R,"Ik 
weett het niet, maar het zal wel. Ik kan me herinneren dat we niet naar mijn vaders huis 
kondenn bellen om hem wat te vragen, want als die vrouw opnam, legde ze gewoon 
neei.. En toen we ouder werden, konden we misschien een keertje naar hem toegaan, 
maarr niet dat dat vrij kon." I:"En je moeder heeft ook geen relatie gehad met zijn 
anderee vrouwen?" R:"Nee. Soms, als ze mijn vader moesten bereiken dan belden ze 
well  naar ons toe. En omdat mijn moeder een broer-zusrelatie met hem had, gaf ze 
gewoonn de boodschap door. Het verwondert me wel, maar ze had er geen problemen 
mee. . 

Opmerkelijkk is dat buitenechtelijke contacten van de middenklasse in Creoolse 
familiestudiess wel worden geconstateerd, maar verder weinig aandacht krijgen. 
Vann Lier (1977) bijvoorbeeld wuift deze relaties weg met de conclusie dat ze 'niet 
ongewoon'' zijn, maar ook niet afwijkend van de westerse norm. Zo merkt Van 
l ierr in een noot op: 

Hett feit dat personen uit de hogere klasse concubines uit de lagere klassen kunnen 
kiezen,, een niet ongewoon verschijnsel, doet aan deze constatering niets af (namelijk 
datt de middenklasse zich wat gezinstype betreft, volledig conformeert aan het westerse 
beeld).. Het gaat dan om een duidelijke afwijking van de norm, ook al wordt die 
getolereerd,, vergelijkbaar met het verschijnsel van maitresse in westerse culturen. 

Mijnss inziens is vergelijking van het *buitenvrouwschap' in de hogere klasse met 
hett westers systeem van 'maitresse' niet terecht 
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Opp de eerste plaats vinden deze buitenechtelijke verhoudingen plaats in een 
verschillendee ideologische context In het Europa tot de jaren '60 was het huwelijk 
nogg een dwingend voorschrift. Vrouwen met onwettige kinderen of seriële relaties 
werdenn gestigmatiseerd, (verg. Ortmayr 1996). In Suriname evenwel was het 
concubinaat,, met het daaraan verwante buitenvrouwschap van oudsher een 
maatschappelijkk geaccepteerde relatievorm. Hoewel de buitenvrouw lager in 
aanzienn stond dan de binnenvrouw, werd in haar eigen kringen niet op haar 
neergekeken.. Ten tweede, de kinderen uit (buitenechtelijke) niet-legale verhoudingen 
werdenn in Europa als doodzonde en grote schande bestempeld en niet 
geaccepteerd.. Onwettige kinderen werden meestal ondergebracht in pleeg- en 
adoptiegezinnen,, en verstoten door de familie. Ook bestaat er, bijvoorbeeld in 
Nederland,, nog steeds een maatschappelijk taboe op onwettige kinderen, wat tot 
uitdrukkingg komt in het feit dat in 1997 slechts 10% van de geboren kinderen als 
onwettigg was geregistreerd. In de Afro-Caribische culturele context, daarentegen, 
iss er in de dagelijkse praktijk geen uitdrukkelijke discriminatie tussen wettige en 
onwettigee kinderen merkbaar. Kinderen hebben een hoge waarde. Het verwekken 
enn opvoeden van kinderen vormen in de Creoolse gemeenschap een belangrijke 
bronn van sociale status, waarbij het weinig uitmaakt binnen welke relationele context 
dezee kinderen zijn geboren of grootgebracht (zie hoofdstuk 3). Het gebeurde 
niett zelden dat buitenkinderen werden opgenomen in het wettige gezin. Omdat 
dee familieband zeer hecht was en de norm van sociaal ouderschap sterk, werden 
buitenkinderenn soms geaccep-teerd als deel van het wettige gezin. 

I:: Hoe ging je moeder om met die buitenkinderen van je vader?" R:"Twee kwamen 
thuis.. Later heb ik gehoord dat er nog meer waren. Vooral die jongen van zijn 
buitenvrouw,, van zijn vaste buitenvrouw, die noemde mijn moeder tante Lien. Mijn 
moederr heeft hem wel geaccepteerd. Eigenlijk heeft ze alles geaccepteerd. 

Hett belangrijkste verschil tussen de buitenvrouw en de maïtresse manifesteert 
zichh dus vooral in de maatschappelijke acceptatie van hun onwettige kinderen. 
Hett buitenvrouwschap onderscheidt zich ook van de maitresse door haar relatief 
openlijkee karakter. Hoewel de samenleving kleinschalig is en iedereen iedereen 
kent,, maken vele mannen geen geheim van hun buitenvrouw. Een van de onge-
schrevenn regel is nog steeds dat echtgenoten onwetendheid voorwenden, dan 
well  goedkeuring geven aan extramaritale seksuele contacten van hun partners. De 
opmerkingg die Abraham-Van der Mark (1993) maakt over de Curacaóse Joodse 
elitee op Curacao in de jaren '30, gaat nu nog op voor Suriname; "A wife who, in 
thee 1930's, followed her husband to the house of his mistress and confronted 
himm was blamed by the community for her 'outrageous behavior" (43). 
Hett koloniale patroon van relaties tussen getrouwde mannen uit de hogere klasse 
enn vrouwen uit de lagere klasse duurt tot de dag van vandaag voort, omdat er 
geenn structurele wijziging is gekomen in de ongelijke genderstructuur op macro-
niveau.. In tegenstelling tot heersende opvattingen, is het buitenvrouwschap niet 
zozeerr gelieerd aan een demografisch overschot van vrouwen, als wel aan een 
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overschott van vrouwen in een lage economische positie, dat in potentie beschikbaar 
iss als buitenvrouw voor mannen uit de hogere klasse. Een andere factor die in-
vloedd uitoefent is de sterke oriëntatie op partners uit de eigen etnische groep6. 
Doorr het tekort aan 'geschikte' Creoolse mannen in de lagere klasse zijn Creoolse 
vrouwenn geneigd liever buitenvrouw te zijn van een man uit de Creoolse midden 
enn hogere klasse, dan een samenwoningsrelatie aangaan met een goed gesitueerde 
niet-Creoolsee man uit de lagere klasse. 
Dee teruggang in inkomsten van mannen uit de middenklasse beïnvloedt ook het 
patroonn van seksuele relaties. Terwijl vroeger de focus gericht was op vrouwen 
vann lagereklassenafkomst zien we dat een deel van deze mannen thans de voorkeur 
verschuiftt naar opgeleide vrouwen met een financieel zelfstandige positie. Zoals 
inn het onderstaande fragment treffend wordt verwoord, is de reden: *ik heb geen 
geldd om een vrouw te verzorgen/ Ook het verschijnsel van bijgezinnen en grote 
aantellenn buitenkinderen is drastisch afgenomen. Mannen zelf stellen ook geen 
prijss (meer) op buitenkinderen omdat ze weten dat de vrouw thuis deze niet 
(meer)) accepteert en vooral omdat ze de financiële lasten van een bijgezin niet 
kunnenn dragen. Onderstaande respondent, 52 jaar, manager, selecteert bewust 
zijnn partners: 

I:: Moet je als man geld hebben om een buitenrelatie te hebben?*' R:"!No man. Voor 
bepaaldee mensen geldt dat niet Ze hebben geen geld nodig. Het gaat om jou. Ze 
zeggen:: *to come across.' Jij moet seks met me bedrijven. Dus dan is daar geld niet 
belangrijk.. Het gaat sec om seks. En het bevredigen van die behoefte van die vrouw" 
I:"Maarr dat is de middenklasse?" R:"Ja, maar ik zou ook niet willen met een arme 
vrouw.. Ik heb ook geen geld om een vrouw te verzorgen. Alle vrouwen met wie ik heb 
geleefd,, die hebben ook een inbreng. Het zijn vrouwen met een goede baan, goed 
inkomen. . 

6.4.22 Buitenrelaties van mannen uit de lagere klasse 
Inn de meeste familiestudies wordt het meerpartnerschap bij mannen in de lagere 
klassee verklaard als een erfenis van de West-Afrikaanse cultuur van polygynie. 
Surinamee is het enige land in de Afrikaanse diaspora waar het polygynisch huwe-
lijkssysteemm door de jaren heen stand heeft gehouden, met name in de Mar-
rongemeenschappen.. De verleiding is groot om het meerpartnerschap te herleiden 
tott de Afrikaanse traditie van polygynie, zeker voor de lagere klasse waar de 
invloedd van Afrikaanse cultuurelementen doorgaans groter is dan in de midden-
klasse.. Toch is de beleving en de praktijk van het meerpartnerschap bij stadscreolen 
meerr in overeenstemming met de koloniale seksuele praktijken dan met de poly-
genee levensstijl van Marrons in het Surinaamse binnenland. 

66 Ook in de huidige tij d is er  relatief weinig veranderd aan deze praktij k van endogamie. De 
uitkomstenn van een sample survey in 1992, in Groot Paramaribo onder  4000 huishoudens van 
Schalkwijkk  en de Bruijn e (1997) toont aan dat 89% van de Creolen (indusief gemengden), 92% 
vann de Hbdostanen en 93% van de Javanen de voorkeur  geeft aan een partner  uit de eigen etnische 
groepp (87). 
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Tenn eerste is polygynie bij de Marrons een geïnstitutionaliseerd en gesanctioneerd 
systeem.. Mannen mogen meerdere huwelijken sluiten, die evenwel aan duidelijke 
regelss gebonden zijn. In de traditionele Marroncultuur is er nauw overleg tussen 
betrokkenn families, die doorgaans scherpe controle uitoefenen op de naleving 
vann huwelijkse verplichtingen. Zo staan er sancties op verwaarlozing van vrouw 
enn kinderen terwijl er ook een streng verbod is op relaties met een getrouwde 
vrouw.. De mate waarin deze regels in de praktijk van vandaag inderdaad nog 
striktt worden nageleefd, varieert sterk. Hoe groter het contact met de stad, hoe 
geringerr de sociale controle op naleving van de traditionele regels7. 
Eenn tweede belangrijk verschil is dat genderverhoudingen bij Marrons zijn ingebed 
inn een matrilineair verwantschapssysteem dat zich kenmerkt door overerving via 
dee vrouwelijke lijn. Deze erfrechtelijke positie van vrouwen verleent hun een 
zekeree mate van macht binnen de genderrelatte, omdat ze kunnen erven van hun 
familie.. Stadscreolen, daarentegen, hebben weliswaar een lange traditie van 
matrifocalee huishoudens, maar binnen een bilateraal verwantschapssysteem dat 
iss ingebed in een geïnstitutionaliseerde patriarchale genderideologie, die aan de 
mann een duidelijke machtspositie toekent 
Eenn derde argument dat het idee van continuïteit van 'Afrikaanse' polygynie 
ontkracht,, is dat het verschijnsel van buitenvrouw zowel in de koloniale als huidige 
maatschappelijkee context absoluut niet etnisch of klassengebonden is. 
Opp basis van voorgaande argumentatie kan worden gesteld dat ook in de lagere 
klasse,, buitenechtelijke relaties in historisch opzicht te beschouwen zijn als het 
productt van een koloniale sociale structuur en een patriarchaal denken, welke 
mannelijkheidd primair definieert in termen van het kostwinnerschap en de vrijheid 
omm externe seksuele betrekkingen te onderhouden. 
Hoewell  mannen uit de lagere klasse de patriarchale ideologie delen met mannen 
uitt de middenklasse, is hun seksuele relationele praktijk verschillend Vanwege de 
overlappingg van ras en klasse in de koloniale samenleving vormden zwarte mannen 
langee tijd een sterk gemarginaliseerde groep. Factoren als langdurige werkloos-
heidd en laag betaald werk legden drastische beperkingen op aan hun partnerkeus. 
Zijj  waren voor vele vrouwen geen geschikte partner, omdat ze immers de mate-
riëlee basis misten om aan de kostwinnersrol te voldoen. Zij konden niet concur-
rerenn tegen mannen uit de hogere klasse die meer materiële zekerheid konden 
bieden,, ook al was dat in een buitenechtelijke relatie. Hoewel mannen uit de 
lageree klasse zich ook spiegelden aan het gedrag van mannen uit de hogere klasse 
warenn de armen onder hen, vanwege hun zwakke economische positie, niet in de 
gelegenheidd om er een duurzame buitenrelatie opna te houden, laat staan de 
verzorgingg van een bijgezin. 

77 Zie: J.Terborg (2001). Sexual behavior  and sexually transmitted diseases among Maroons in the 
hintedandd of Suriname. Paramaribo. Medical Mission and PfoHealth, 

228 8 



6.6. SEKSUELE RELATIESTRVCTUUR 

Whiteheadd (1986), die seksuele gedragspatronen onder Jamaicaanse mannen 
bestudeerde,, bevestigt dat het vraagstuk van buitenvrouwen vooral een aangelegen-
heidd is van mannen uit de hogere klassen die zich deze relaties vanwege hun eco-
nomischee positie en sociale status kunnen veroorloven. Hij zegt"(..).. .the women 
respondedd more positively to the amorous overtures of the higher income men. 
I tt appeared to me that lower-income men often had to be satisfied with just 
sweett talking, without the possibility of a sexual liaison." 
Vanoudss zijn duurzame buitenrelaties voorbehouden aan mannen met geld, 
ongeachtt hun sociale afkomst Een man met een klein inkomen kan zich doorgaans 
geenn twee relaties tegelijkertijd veroorloven. In onderstaand fragment is een 39-
jarigee vrouw aan het woord. Ze verdient een inkomen door thuis op kinderen te 
passen.. Ze is zelf moeder van 4 kinderen en woont samen met haar partner die 
bijj  de overheid een baan heeft als timmerman: 

I:: Hij had andere vrouwen buiten?" R:"Ja, dus ik had hem gezegd dat als hij weet dat 
hijj  die kindeten niet kan verzorgen, hij ze niet moest hebben gemaakt Toen is hij weer 
gekomen.. Hij ging met een vrouw, met zes kinderen die niet van hem zijn (lacht luid). 
I:"Hi jj  is zelf teruggekomen?" R:"Ja. Hij zei dat hij die vrouw had gelaten. Die vrouw 
hadd al zes kinderen hoor." I:"Verzorgde hij die kinderen?" R:"Ja. Niet die van mij, die 
vann die vrouw. En die vrouw was ook een modepop Het was iemand die elke dag 
uitging.. Maat ik ging niet zo gemakkelijk uit Een vrouw met zes kinderen! Die niet van 
jouu zijn! Later heeft die vrouw aan hem gezegd; je moet kiezen. Wie ga je nemen, je 
vrouww of ik? Heeft hij gezegd; liever komt hij weet hier." I:"Waarom heeft hij voor jou 
gekozen?""  R:"Omdat hij hier minder moet uitgeven. 

Armee mannen geven de voorkeur aan los-vaste partners, met wie ze op onregel-
matigee tijden een seksuele relatie onderhouden. Fabrieksarbeidster, 31 jaar, alleen-
staand,, moeder van 4 kinderen: 

Diee mannen van tegenwoordig geven vrouwen geen geld. Ze geven niet, nee hoor, ze 
gevenn je helemaal niet Je krijgt geen geld van mannen. Nee." I:"Komt het door de 
situatiee in het land?" R:'Tk denk het wel hoor. Ze hebben ook niet genoeg geld. 
Hoeveell  verdien je? Maar echt Creoolse mannen,....ze willen twee, drie vrouwen, want 
zee moeten populair zijn. Maar dan kunnen ze niet zorgen. Als ze een vrouw thuis 
hebben,, zal die veelal niet pinaren. Als jij , als buitenvrouw aan die man zegt; kijk, ik heb 
niets,, dan gaat hij je zeggen;/ww, ik heb zelf ook niet Die man wil je gewoon gebruiken. 
Ikk zeg het je; uit de duizenden vind je nu een goede man, die je echt kan helpen. Iemand 
waarvann je weet dat als je niet hebt, dat je op hem kan rekenen. Maar die mannen zijn 
schaars. . 

Di tt fragment illustreert nogmaals de scherpe tegenstelling tussen ideologie en 
praktijk.. Arme mannen missen de economische basis om zich een buitenvrouw 
tee veroorloven. Onder rijke mannen van lagereklassenafkomst is het onderhouden 
vann een relatie met meerdere vrouwen versterkt Simpelweg omdat het aantal 
beschikbaree vrouwen, als gevolg van de verslechterende economische situatie, is 
toegenomen. . 
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Illustratieff  is de opvatting van deze 30-jarige man, in concubinaat wonend, en 
actieff  in het <drugscircuit,: 

InIn de samenleving waarin we nu verkeren komt elke man makkelijk aan een vrouw. In 
dezee tijd waarin we nu leven vind ik het normaal als een man er nog een vrouw opna 
houdt""  I:"Was het vroeger niet 20?" R;"Nu is het veel en veel erger geworden. Je 
merktt het gewoon, en het wordt ook geaccepteerd door de samenleving dat iedere man 
tweee of drie vrouwen heeft Men let er niet zo sterk meer op als vroeger." I:"Hoe komt 
het?""  R:"Ik denk dat de situatie in het land een belangrijke rol speelt. Die vrouwen 
zittenn met allerlei economische problemen. Dus vandaar dat de vrouw van nu zich 
makkelijkerr laat gaan. Als je zo om je heen kijkt, heeft bijna iedere man meerdere 
vrouwen. . 

Economischee condities bepalen de wijze waarop seksuele ideologie vertaald wordt 
naarr de praktijk. In de middenklasse wordt de promiscue mannelijke levensstijl 
gekenmerktt door overwegend opeenvolgende duurzame buitenechtelijke) relaties 
terwijll  in de lagere klasse de promiscue levensstijl van arme mannen vooral tot 
uitingg komt in een hoge frequentie van wisselende partners. 
Dezee uitkomst is niet verwonderlijk. Omdat arme mannen zich geen duurzame 
vastee relatie kunnen veroorloven, kiezen ze voor kortdurende, vluchtige contacten 
diee vaak in het straatcircuit worden geworven. Vanwege hun onregelmatige econo-
mischee activiteiten hebben ze ook meer ruimte en tijd om seksuele betrekkingen 
aann te knopen waardoor ook de frequentie van het wisselende contact hoger is. 
Omdatt de frequentie van het wisselende contact in de lagere klasse hoger is, is 
ookk het risico van besmetting met een seksueel overdraagbare aandoening, inclusief 
HIV,, groter ( verg. Lamur en Terborg 1994). 

6.4.33 De ongeschreven regels van het instituu t buitenvrouw 
Gedurendee de loop der jaren zijn er ongeschreven regels ontwikkeld voor het 
instituutt buitenvrouw gericht op het minimaliseren c.q. voorkomen van sociaal 
conflict.. Zo is er voor de man met een buitenvrouw duidelijk een gedragscode 
ontwikkeld,, waar hij zich aan dient te houden om sociaal conflict te vermijden. 
Eenn belangrijke regel is dat het respect van de binnenvrouw niet mag worden 
aangetast,, wat met zich meebrengt dat hij niet met zijn buitenvrouw op openbare 
plaatsenn mag verschijnen. Verder dient hij zijn huiselijke plichten en verantwoor-
delijkhedenn onverkort na te komen. Voorts is de verwachting alom, zeker in de 
middenn - en hogere klasse, dat een getrouwde man ervoor zorgt dat zijn huwelijk 
standd houdt Daarom zullen mannen niet makkelijk het besluit nemen om te 
scheiden.. Een hoogopgeleide man, staffunctionaris, is een tiental jaren getrouwd 
Hijj  legt uit 

Ikk heb je verteld dat mijn vrouw en ik uit elkaar zijn geweest, ongeveer twee jaar. Zij 
heeftt gezegd dat ze wilde scheiden. We hebben ook besloten om uit elkaar te gaan. Maar 
watt je dan krijgt, is dat je vrienden, zelfs je stoere vrienden die allemaal hun vriendinnen 
enn buitenvrouwen hebben, zelfs die gescheiden zijn, je bewegen om het bij te leggen; je 
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moett  niet scheiden, je moet het bijleggen. Dat is een feit Die tweede vrouw van 
Hendrik ,, bijvoorbeeld, is nooit echt geaccepteerd, onder  vrienden. Hij  was al van zijn 
eerstee vrouw gescheiden, maar  toch, de norm is; je houdt dat huwelijk in stand. 

Eenn andere ongeschreven regel is dat buitenrelaties behoren tot de privésfeer. 
Daaromm zullen mensen gewoonlijk zwijgen over  de buitenrelaties van anderen. 
Dezee houding hangt nauw samen met een belangrijk principe dat je het prjvé-
levenn van anderen respecteert De kleinschaligheid van de samenleving, de enorme 
onderlingee sociale afhankelijkheid, en de complexiteit van relaties maakt dat mensen 
err  huiverig tegenover  staan om anderen te beschuldigen van zaken waar  zij  zichzelf 
vaakk ook schuldig aan maken. 
Buitenvrouwenn hebben relatief meer  vrijhei d en minder  fysieke beperkingen dan 
dee binnenvrouw, maar  moeten zich binnen de dominante seksuele ideologie aan-
passenn aan de situatie van de man. Zo zijn zowel buitenvrouwen uit de lagere als 
dee middenklasse geneigd om het spel te spelen volgens de regels van de (mannen) 
gemeenschap.. Een hoogopgeleide 38-jarige vrouw, moeder  van twee kinderen 
enn werkzaam in een leidinggevende positie in de particulier e sector, is al vier  jaar 
dee buitenvrouw van een academicus: 

Ikk  vind dat het buitenvrouwschap regels heeft. Ook al zijn ze nergens opgeschreven, 
hett  heeft regels. Je bent buitenvrouw, maar  je fokt de man zijn thuissituatie niet op. Je 
gaatt  niet bellen of naar  zijn huis gaan en dat soort dingen. Bovendien verlies je daar 
alleenn maar  mee."  I:"Aa n welke regels hou jij  je?"  &"I k zal nooit naar  zijn huis bellen. 
Ikk  weet niet eens waar  hij  woont Hij  is verhuisd, maai ik heb hem nooit gevraagd waar 
hijj  woont Hij  heeft het ook nooit gezegd. Als hij  ergens met zijn vrouw is, bijvoorbeeld 
opp een feest, en ik ben er  ook, zal ik ook nooit provoceren. 

34-- jarige vrouw in een goed betaalde baan onderhoudt al vijfjaa r  een relatie met 
eenn getrouwde zakenman: 

I::  Kan je bepaalde rechten claimen als buitenvrouw?"  R:"I k kan geen enkel recht claimen. 
Ikk  vind dat ik mijn verstand moet gebruiken. Ik ben bewust bezig, ik ben volwassen 
genoegg Ik moet weten wat ik wü en hoe ik mijn leven bouw Ik mag niet hinderlij k gaan 
doenn en lastig en dit en dat Uit vrij e wil mag hij  me dit of dat geven, maar  ik mag niet 
gaann eisen. Hij  is en blijf t een getrouwde man. Hij  heeft zijn gezin, zijn kinderen, alles, 
enn ik vind dat ik daarmee rekening moet houden. Ik ben te verstandig genoeg om dat 
tee weten. Ik wil mijn geluk niet op andermans ongeluk bouwen. En ik hou rekening 
mett  kinderen, die mogen geen slachtoffer  worden. Dat zou ik erg vinden. Ik wil niet de 
oorzaakk zijn van een kapotte relatie. 

Laagopgeleidee getrouwde vrouw, werkloos en moeder  van drie kinderen, 32 
jaar.. Is ongeveer  een jaar  bij  haar  man weg en is vier  maanden geleden een relatie 
begonnenn met een getrouwde man: 

Ikk  zei van; kijk , ik moet geen problemen krijgen met je vrouw, want ik ben iemand, ik 
benn 'stipUfy'k'ovet zulke dingen, 'm no mttsu konporiju Jilri (ik moet er  nietde reden van 
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zijnn dat je (gezins)leven vernietigd wordt), vandaag of morgen. Hij moet zijn gezin niet 
verwaarlozenn om mij. Als hij tijd heeft, dan komt hij even langs maar ik wil echt geen 
problemenn hebben. Ik moet gewoon over straat kunnen lopen. Niemand moet me 
hinderen.. En jij als vrouw moet natuurlijk de aanleiding niet geven dat zoiets je gebeurt. 
Datt die vrouw je op straat begint uit te schelden: Yu teki mi man' (je hebt mijn man 
afgepakt).. Dat moet je voorkomen. Ik heb hem ook gezegd: kijk, luister, je moet je 
gezinn niet verwaarlozen om mij. Dus, als je kan, kom je. Als je niet kan, nou ja, dan 
bellenn we mekaar op. Ik zal hem ook niet dwingen om bij me te komen. Nee, dat doe 
ikk niet. 

Hett is duidelijk dat buitenvrouwen op geen enkele manier rechten kunnen ontlenen 
aann hun positie. Hoewel het instituut een aantal duidelijke ongeschreven regels 
kent,, zijn buitenvrouwen rechteloos. Het belangrijkste mechanisme dat ervoor 
zorgtt dat buitenvrouwen zich aan de regels houden, is intemaliseting van de dubbele 
seksuelee moraal. Zij beseffen dat bij eventuele ontdekking de blaam vooral hen 
zall  treffen. Vrouwen vinden het belangrijk om hun sociale reputatie hoog te hou-
denn en zijn daarom sterk geneigd om conflict met de sociale omgeving te vermijden. 

HetHet perspectief van de buitenvrouw 
Vann het totaal aantal geïnterviewde vrouwen heeft ongeveer de helft ooit een 
relatiee onderhouden met een getrouwde man. Deze vrouwen variëren van laag 
opgeleidee werkenden, werklozen, studenten en huisvrouwen tot hoog opgeleide 
vrouwenn in leidinggevende posities. In het algemeen maken buitenvrouwen in 
hunn directe omgeving (familiekring) geen geheim van hun relatie met een getrouwde 
man. . 
Dee familie van de buitenvrouw zal zich aanvankelijk, vooral vanuit moreel oogpunt, 
terughoudendd opstellen. Naarmate de relatie vordert en de man een geschikte 
parmerr blijkt te zijn wat betreft sociale status en gedrag, neemt de acceptatie toe. 
Uiteindelijkk zijn praktische overwegingen doorslaggevender dan morele over-
wegingen.. Come is schoonmaakster, 28 jaar, en woont in een volksbuurt Ze 
geeftt haar ervaringen weer over buitenrelaties in haar buurt: 

I:: Veel vrouwen hier hebben een relatie met een getrouwde man." R:"Ja, inderdaad, er 
zijnn veel mensen. Mijn nicht is ook met een getrouwde man. Met een getrouwde man 
heeftt ze drie kinderen. Ze woont om de bocht, eerste huis. Ja, want die man is ge-
trouwdd met een andere vrouw, maar ze kunnen geen kinderen maken. Die man is elke 
dagg hier. Hij slaapt soms hierzo." I:"Wat vinden de mensen in de buurt, vinden ze het 
gewoonn of is het erg?" R:"Ze vinden het gewoon. Ik vind het ook gewoon. Want kijk, 
alss je met die getrouwde man bent, dan geeft die man je meer dan die getrouwde vrouw. 
UU wist het niet no? 

Dee meeste vrouwen vinden het inderdaad gewoon om buitenvrouw te zijn en 
hebbenn er geen schuldgevoel over. In het algemeen zijn ze ook van mening dat 
hett buitenvrouwschap gegeven de bestaande context van man-vrouwverhoudingen, 
voordelenn met zich meebrengt. Veel vrouwen zijn van mening dat een positie van 
buitenvrouww relatief gezien, meer ruimte creëert om belangrijke aspecten van het 
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idealee vrouwbeeld, namelijk onafhankelijkheid en vrijheid , te behouden. 
Hierr  enkele reacties van buitenvrouwen: 
Sonja,, 34 jaar, moeder  van 2 kinderen, hosselt 

Nou.. ..hij  is getrouwd Hij  heeft twee kinderen."  I:"Maak t het voor  jouw niet uit dat hij 
getrouwdd is?"  R:"Voor  mij  maakt het niet uit De wil geen man meer  hebben op me. 
Lieverr  dat ik zo alleen blijf , echt eedijk."  I:"J e vindt het geen probleem dat die man een 
vrouww heeft?"  RJ"NO U ja, bij  mij  is het gewoon hoor. Ik vind het geen probleem 
omdatt  we mekaar  goed kunnen verstaan. Niet dat ik boos op hem ben omdat hij  een 
vrouww heeft. Nee, ik ben gewoon. 

Helen,, administratief medewerkster, 32 jaar: 

I::  Vind je het een probleem om een relatie te hebben met een getrouwde man?"  R:'1k 
vindd het geen probleem hoor. Ik hou niet van problemen toch. Maar  kijk , als die man 
zijnn vrouw heeft en hij  maakt een klopjacht op mij. Als ik het goed vind, begin ik aan die 
relatie.. Belangrijk is dat ik en zijn vrouw geen probleem moeten hebben. Als we toevallig 
samenn op straat zijn of ergens en die man wijst me: kijk , dat is mijn vrouw...dan mag 
ikk  niet zo brutaal zijn om die vrouwmet schele ogen aan te kijken, of'&ft'^'(schimpe n 
doorr  gebruik van spreekwoorden). Want sommige vrouwen creëren dit soort problemen 
toch.. Dus, ik vind het helemaal niet erg. Ik heb ook nooit probleem gehad met zijn 
vrouw.. Aan de ene kant vind ik het wel erg, want als ik het was, zou ik het niet leuk 
vinden,, want ik hou niet van een man die uidoopt voor  een vrouw. Ik hou ook niet van 
eenn man die veel vrouwen heeft 

Voorall  na de Tweede Wereldoorlog, en in het bijzonder  sinds het eind van de 
jarenn *70, is er  in de maatschappelijke positie van vrouwen een drastische veran-
deringg opgetreden. Vrouwen kregen meer  dan ooit de mogelijkheid om via on-
derwij ss en arbeid sociale mobiliteit te realiseren. Toenemende participati e aan het 
maatschappelijkk  leven maakte dat vooral opgeleide en financieel zelfstandige 
vrouwenn hun grenzen verschoven. Veranderde genderverhoudingen vormden 
vruchtbar ee grond voor  het ontstaan van veranderde definities van geschikte part-
nerr  en nieuwe wensen van vrouwen die ook het instituut buitenvrouw beïn-
vloedden.. Thans zijn er  in Suriname veel buitenvrouwen, die zich kenmerken 
doorr  een hoge opleiding en een redelijk tot goede maatschappelijke positie. Een 
relatiee met een getrouwde man is bij  deze groep van vrouwen niet primai r 
ingegevenn door  financiële nood Zij  kunnen immers zelf in hun levensonderhoud 
voorzienn en zijn daarom niet op zoek naar  een kostwinner. Behoefte aan emotionele 
steun,, seks, aanspraak en gezelligheid zijn de belangrijkste motieven om een relatie 
aann te gaan. Omdat er  geen nadrukkelij k taboe rust op het buitenvrouwschap in 
Suriname,, is een relatie met een getrouwde man voor  hen een reëel alternatief. 
Hett  relatief hoge aantal buitenvrouwen met een middenklasscnpositie is mede 
toee te schrijven aan verschuivingen die op economisch gebied hebben plaats-
gevondenn en die ook genderverhoudingen beïnvloeden. Ten eerste wijzen sta-
tistiekentistieken in het gehele Caribisch gebied, inclusief Suriname, uit dat de snelle 
maatschappelijkee opmars van vrouwen niet gepaard is gegaan met een gelijke 
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tredd bij mannen. Terwijl vrouwen optimaal gebruik maakten van de opleidings-
mogelijkheden,, is het aantal opgeleide mannen niet evenredig toegenomen. In 
veell  Caribische landen, waaronder ook Suriname, is bijvoorbeeld het aandeel van 
vrouwenn in het universitair onderwijs hoger dan dat van mannen. Deze ont-
wikkelingenn brengen veranderingen teweeg in het traditionele relatiepatroon. In 
dee huwbare leeftijdsgroep is er een overschot ontstaan aan opgeleide vrouwen, 
datt een tekort ervaart aan geschikte partners, namelijk mannen met een gelijke of 
hogeree status. Het merendeel van deze mannen is namelijk reeds getrouwd of 
leeftt in concubinaat Er is dus een surplus van huwbare, opgeleide vrouwen, dat 
kiestt voor een vrijgezellenleven of voor een relatie met een getrouwde of samen-
wonendee man van hogere of gelijke status. Het bestaande reservoir van 'potentiële 
buitenvrouwen'' bestaande uit vrouwen uit de lagere klasse is dus uitgebreid met 
opgeleidee vrouwen uit de midden- en hogere klasse. 

Inn het algemeen bestaat er bij respondenten uit de middenklasse ook de indruk 
datt het aantal buitenechtelijke relaties bij mannen in hun vrienden - en familiekring 
iss toegenomen. Een hoogopgeleide vrouw in een staffunctie, alleenstaand, met 
eenn grote kennissenkring en een actief uitgaansleven: 

(..)) ....maar ik zeg ook heel vaak dat de Surinaamse samenleving ziek is. Hypocriet als de 
pestt Want er is geen enkele man die ik ken als vriend of kennis die geen vriendin of 
vrouww buiten heeft En van de meeste ken ik zowel hun vrouw als hun vriendinnetjes. 
Dee vind ze heel erg schizofreen. Ze leiden gewoon een dubbel leven. Van twee mannen 
weett ik dat die ook duidelijk aan hun vrouw hebben gezegd: ik heb twee vrouwen, en 
diee ook gewoon zeggen; ik ga vanavond daar slapen. 

Tenn tweede heeft de economischee crisis ook de financiële ruimte van mannen uit 
dee middenklasse, om er een buitenvrouw of bijgezin op na te houden, drastisch 
verkleind.. Als alternatief wordt gekozen voor buitenechtelijke relaties, die niet al 
tee zware financiële verplichtingen met zich meebrengen. 
Dee maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren hebben een nieuw soort 
typee buitenvrouw gecreëerd, welke ik gemakshalve omschrijf als de 'moderne 
buitenvrouw// In het volgende fragment is een moderne buitenvrouw aan het 
woordd die heel zelfverzekerd aangeeft hoe ze haar positie ervaart Rita is 42 jaar, 
hoofdd van een afdeling, woont in een middenklassebuurt en heeft ongeveer 7 
jaarr een relatie met een hoogopgeleide, getrouwde man. Haar visie geeft ze als 
volgtt weer: 

Ikk ben één van die vrouwen die leent' en het bevalt me prima. Zoals het in Suriname 
heet:: ik ben buitenvrouw En dat vind ik op dit moment de meest ideale oplossing 
voorr de manier waarop ik mijn leven heb ingericht Die man woont niet in mijn huis. 
Ikk heb een heleboel ruimte voor mezelf omdat hij gewoon elders zijn huis heeft Hij 
laatt me de ruimte om zelfstandig te zijn en seksueel kom ik aan me trekken. Want ik 
hoeff  niet constant op zoek te zijn naar een ander vriendje en wat ik het belangrijkste 
vindd van deze relatie is dat hij echt een goede vriend is. Ik kan alles met hem bespreken 
Hijj  neemt de tijd om naar me te luisteren. Bij hem vind ik emotionele geborgenheid en 
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datt  vind ik het belangrijkste. I:"He t is een man met wie je kan praten?"  Rj"Ja , ja, met 
hemm kan ik over  alles praten. Over  politiek, over  de wereld, over  mezelf, j e kan echt met 
hemm praten. Dus hij  kent me door  en door. En dat is een heel prettig gevoeL Ik zou niet 
zijnn vrouw willen zijn, omdat ik weet dat ik als buitenvrouw meer  'quaStytmte 'krij g dan 
zijnn vrouw binnen. Die man heeft meer  tijd  en aandacht voor  je.**  FWeDte verplichtingen 
heeftt  hij  naar  jou toe?"  IL**I k denk alleen maar  een emotionele. Dus, hij  hoeft me niet 
tee verzorgen. Nee, hij  hoeft me op geen enkele manier  materieel te fadHteren.Datwüik 
ookk niet Ik ben buitenvrouw van een man die me verschrikkelij k veel ruimt e geeft en 
tochh emotionele geborgenheid biedt Ik ben een vrouw die geen man wil in mijn huis. 
Kijk ,, als dat op een gegeven moment wel je doel is, om een man in je huis te hebben, 
zodatt  iedereen zegt dat is een koppeL.dan moet je geen buitenvrouw zijn, of dan ben 
jee kortdurend buitenvrouw. Maar  voor  mij  is dit op dit moment de ideale relatie. 

Modernee buitenvrouwen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, die 
verschillenn van het traditionele buitenvrouwpatroon. Een belangrijk onderscheid 
iss dat ze zich niet primai r  laten leiden door  financiële motieven. Ze geven prioritei t 
aann bevrediging van de eigen emotionele en seksuele behoeften en doen er  veel 
voorr  om hun economische zelfstandigheid te behouden. Verder  valt op dat de 
relatiess van kortere duur  zijn en er  vaak geen bereidheid is om kinderen te ver-
wekkenn met een getrouwde man. Een voorbeeld is Miriam , Zij  is 40 jaar  en leer-
kracht t 

Ikk  heb nu een relatie met een getrouwde man. Hij  komt en gaat. Ik heb hem niet 
constant.. Maar  zo is het tot vandaag Dat is al vij f jaax zo. I:"Wa t is je ideaal?"  R:'Tk 
wildee altij d samenwonen met een man. Het lijk t me boeiend. Maar  ik heb ook altij d aan 
mijnn moeder  gezegd; ik wil geen man verwennen zoals ji j  mijn vader  hebt verwend. Ik 
houu sowieso niet van huishoudelijke taken en dat kan conflict brengen. Misschien gaat 
diee man het niet zijn leven lang willen nemen. Hij  gaat balen. Hij  gaat meopsodemieteren. 
Hijj  gaat boos worden. Daarom zeg ik: laat mijn relatie zo zijn. Ik ga hem verwennen 
mett  een kopje thee, met een ei bakken, maar  ik ga hem niet verwennen met een 
uitgebreidee tafeL Want ik hou niet er  van. Ik heb al besloten dat ik geen kinderen wiL 
Enn misschien zou hij  me uiteindelijk toch gaan dwingen om een kind te krijgen. 
Daarvoorr  ben ik ook bang. Hij  gaat me morgen toch verwijten maken en het in mijn 
gezichtt  slingeren dat ik hem geen kind heb gegeven. Dan ga ik vinden dat ik ben 
tekortgeschoten.. Terwij l ik vind; ik wil dat offer  niet voor  hem brengen! Ik wil met 
mezelff  rekening houden. Het is misschien egoïstisch, maar  ik vind niet dat ik om jouw 
eenn genoegen te doen mezelf moet offeren. Daarom vind ik dit goed zo. We hebben 
eenn goede verstandhouding en hij  komt en gaat Ik krij g alles. Ik ga op tijd  op reis en ik 
benn vrij . 

Inn de bovenstaande fragmenten is er  niet alleen een verandering te bespeuren in 
dee definiti e van een geschikte partner  maar  ook in de definiëring van een 'goede 
vrouw7,, in die zin dat men bewust afstand neemt van het traditionele vrouwbeeld. 
Dee buitenvrouw ervaart haar  relatie met de getrouwde man niet als afwijkend 
Hett  is één van de alternatieve seksuele relaties en biedt bovendien een aantal 
voordelen.. Tegelijkertij d is deze relatie niet één die bewust wordt nagestreefd 
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Vaakk komt ook achteraf aan het licht dat de man een gezin heeft Het ideaal blijf t 
eenn samenwoningsrelatie met een man die geen andere partners heeft. 

HetHet perspectief van de binnenvrouw 
Eenn wijdverspreide opvatting is dat vrouwen zich niet druk maken over seksuele 
ontrouww van de partner, zolang hij zijn financiële verplichtingen maar nakomt. 
Dee gesprekken met vrouwen wijzen het tegendeel uit 
Vrijwell  alle vrouwen ervaren buitenrelaties van hun partner als een groot probleem 
enn zijn vooral in emotionele zin vaak diep gekwetst Vooral als blijkt dat er ook 
buitenkinderenn in het spel zijn. In het algemeen kan gesteld worden dat waar 
mann en vrouw samenwonen, buitenrelaties diep ingrijpen en vaak een bron vormen 
vann voortdurend conflict en spanning in de partnerrelatie. De mate van conflict 
iss afhankelijk van de wijze waarop de man met zijn buitenrelatie omgaat. Er zijn 
inn principe twee mogelijkheden: 

1.. de man houdt de buitenrelatie strikt geheim en leidt in principe een dubbelleven: 
Uitgaandee van de eerder besproken genderrollen is het niet uitzonderlijk dat de 
binnenvrouww geen kennis draagt van de buitenechtelijke verhouding van haar 
concubaann of echtgenoot Deze situatie wordt geconditioneerd door de onge-
schrevenn regel dat het normaal is als mannen een buitenshuizig leven leiden. Van 
dee vrouw wordt verwacht dat ze er geen vragen over stelt Daarnaast is de 
socialee omgeving sterk geneigd om te zwijgen en de vrouw niet in te lichten, 
enerzijdss ter bescherming van de man en anderzijds uit vrees voor een beschuldi-
gendee vinger bij een eventuele relatiebreuk. Uit de relationele geschiedenissen van 
eenn drietal mannelijke respondenten blijkt dat zij er in slagen om jarenlang de 
binnen-- en buiten situatie harmonieus te combineren. 
Inn deze gevallen creëert het 'instituut buitenvrouw' geen noemenswaardig conflict 
omdatt 'binnen' en 'buiten' strikt gescheiden blijven terwijl de man op beide fronten 
zijnn verplichtingen op economisch en seksueel gebied nakomt 
2.. de binnenvrouw draagt kennis van de buitenvrouw(en). Ontdekking van de 
buitenrelatiee van de man is altijd aanleiding tot scherp conflict Langdurige buiten-
relatiess vormen een belangrijke reden om de relatie tijdelijk of permanent te ver-
breken.. De meeste vrouwen zijn evenwel geneigd om buitenrelaties van de man 
doorr de vingers te zien. Deze tolerantie zegt evenwel niets over hoe vrouwen er 
inn het dagelijks leven emotioneel mee omgaan. 
Uitt de gesprekken met vrouwen blijkt keer op keer dat ze emotionele pijn lijden 
maarr dat ze sterk geneigd zijn om deze werkelijke emotionele gevoelens te onder-
drukken,, en zich naarr de buitenwereld toe te presenteren als ongedeerd en sterk, 
enn zich vooral te concentreren op hun moederrol. In de middenklasse, zijn het 
niett willen schaden van de sociale reputatie van de man en bescherming van kin-
derenn redenen om naar buiten toe de schijn op te houden van het ideale huwelijk. 
Doorgaanss wordt ook van vrouwen verwacht dat ze de Vuile was niet buiten-
hangen'.. Hoewel ze bij andere vrouwen veelal wel terecht kunnen voor emotionele 
steun,, blijf t het onderwerp binnen de partnerrelatie vaak moeilijk tot onbespreek-
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baar.. Ter compensatie van hun emotionele -woede leggen ze het accent op de eis 
vann financiële verzorging. Zo zegt een vrouw: 'Zo zijn mannen nou éénmaal. Als 
hijj  het maar niet onder me neus doet en als ik niets tekort kom. Zolang hij me 
geenn schande geeft buiten, heb ik er geen moeite mee.' Een andere mening is; 
*Neee hoor, ik ben niet getrouwd om te scheiden. Hij gaat op zijn kop staan, maar 
ikk ga niet van hem scheiden, of alleen als hij voldoet aan een aantal zakelijke eisen.' 
Nogg meer dan jonge vrouwen zijn oudere vrouwen, met volwassen kinderen, 
geneigdd buitenrelaties (en eventuele buitenkinderen) van hun man te 'accepteren', 
waarbijj  verschillende overwegingen meespelen. Een aantal vrouwen houdt zoveel 
vann de partner dat ze buitenrelaties maar voor lief neemt Zo is een opvatting: 
*Laatt hem maar gewoon 'yowla \ (hier en daar plezier hebben) hij komt uiteindelijk 
tochh thuis/ Andere vrouwen wonen weliswaar nog met de man in huis maar 
eerderr als broer en zus dan als man en vrouw. In deze situatie maakt het de 
vrouww weinig uit wat voor activiteiten de man buitenshuis verricht Emotionele 
bevredigingg zoeken ze in de relatie met kinderen, vriendinnen en of verwanten. 

Dee reactie van binnenvrouwen is dus zeer gevarieerd. Maar ook waar vrouwen 
tolerantt staan tegenover buitenrelaties van hun man, is er vaak geen passieve houding 
Zoo zijn er vrouwen die niet meer voor hun man koken, of uit de slaapkamer 
verhuizenn en apart gaan slapen. Vooral getrouwde vrouwen in de middenklasse, 
diee het moeilijk vinden om bij hun partner weg te gaan, leveren verzet door de 
mann seksueel contact te onthouden. 
Onderr de jongere generatie vrouwen is er een veranderde houding te bespeuren. 
Eenn aantal jonge, opgeleide vrouwen is van mening dat economische zelfstandig-
heidd of een onafhankelijke opstelling alleen geen afdoende reactie is op het 
probleemm van mannelijke prorriiscuïteit Zij vinden dat ook de tegenstellingen op 
seksueell  gebied moeten worden opgeheven en pleiten voor verzet tegen een 
dubbelee seksuele moraal 
Dezee veranderde opvattingen komen niet alleen voort uit verhoogde opleiding 
enn betere economische perspectieven voor geschoolde vrouwen, maar hangen 
ookk ongetwijfeld samen met veranderde betekenissen van moederschap en part-
nerrelatie.. Vroeger was moederschap het hoogste goed, en was de relatie met de 
kinderenn belangrijker dan de relatie met de partner. Tegen deze achtergrond waren 
vrouwenn ook eerder geneigd om buitenrelaties van de man hun hele leven lang te 
accepteren.. Vandaag de dag stellen steeds meer vrouwen hogere eisen aan partners 
enn beweren met klem dat zij niet bereid zijn stilzwijgend buitenrelaties te tolereren 
off  door de vingers te zien. 

MoedersMoeders en buitenvrouwen 
Traditionelee genderrolopvattingen houden het instituut buitenvrouw in stand, wat 
onderr andere manifest wordt in de houding van vele moeders tegenover 
buitenrelatiess van hun zonen. Veel moeders zijn geneigd om de dubbele seksuele 
moraall  bewust of onbewust in hun zonen te versterken. 
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Shirleyy is een hoogopgeleide, 40 jarige vrouw. Ze heeft onlangs ontdekt dat haar 
partnerr met wie ze enige tijd een relatie had, een getrouwde man is. Toch is ze 
nogg het meest verontwaardigd over de moeder, die het spel gewoon meespeelde. 
Dee moeder van haar toenmalige partner ontving haar namelijk in het huis waar 
hijj  woonde met zijn echtgenote, die voor langere tijd uidandig was: 

Hijj  brengt me een keertje bij zijn moeder om me aan haar voor te stellen. En die 
moederr speelt het spelletje mee, terwijl hij een vrouw heeft, die daar ook thuis woont. 
Enn als ik later tegen die moeder zeg van: maar mevrouw, hoe kon u dat doen...die man 
steltt me aan u voor. Ik neem aan dat u mij niet ontvangt als die zoon van u al hier met 
eenn vrouw woont. Ze zegt; nou, het is me zoon, als hij van die vrouw houdt en die 
vrouww van hem,...ik heb geen bezwaar. En ik denk; san! (Watf). Maar dit gedrag is 
typischh voor Surinaamse vrouwen. Niet allemaal, ik zal niet generaliseren, maar een 
heleboel!!  Ik vind het niet goed. Je moet toch kunnen zeggen; luister, je mag met die 
mann gaan, is je zaak, maar hier mag je niet komen, hier woont hij met die vrouw. Maar 
diee vrouw is er niet, dan ontvang je me wel. Dus...dat hele ding is één, voor mij hoor, 
dramaa geworden. Want ik voelde me geweldig genept. Meer door die moeder dan door 
diee idioot Begrijp je, ik verwacht niet dat die moeder dat doet 

Maarr ook moeders die morele bezwaren hebben tegen de buitenvrouwrelatie, 
oordelenn vaak anders als het hun eigen zoon betreft Deze simultane werking van 
tegenstrijdigee waarden en normen komt tot uitdrukking in de ambivalente houding 
vann Mevrouw A. Zij is de moeder van een mannelijke respondent die in het on-
derstaandee fragment aan het woord is. Mevrouw A. komt uit een elitefamilie en 
iss fel gekant tegen buitenvrouwen. Als haar eigen zoon, een keer zijn buitenvrouw 
bijj  haar thuisbrengt, maakt ze gelijk een radicale omslag. Hugo, 49 jaar, academicus, 
managerr in een groot bedrijf is zich goed bewust van de tegenstrijdige houding 
vann zijn moeder: 

Hildaa (de buitenvrouw) werd volledig geaccepteerd door mijn moeder. Ja, ja. Kijk , 
Hildaa was de dochter van een hooggeplaatste man, onder wie me moeder had gewerkt. 
Zeerr fijne christelijke familie, dus in mijn moeders perceptie waren aüe buitenvrouwen 
hoerenn totdat ze haar ontmoette. Mijn vrouw thuis kreeg aüe schuld. Het was fout 
gegaann omdat zij fout was en omdat zij geen goeie vrouw voor mij zou zijn geweest. 
Mijnn moeder kwam zelfs bij Hilda aan huis, ze kwam zelfs bij haar thuis en als ze jarig 
was,, kreeg ze ook cadeautjes. Dus, Surinaamse moeders kiezen voor hun zoon, ze zijn 
zeerr subjectief. De schoondochter heeft het a-priori al verkeerd gedaan. 

Dezee voorbeelden geven nogmaals weer hoe sterk de dubbele seksuele moraal 
geïnternaliseerdd is. Het buitenvrouwschapp is geen aangelegenheid van individuen, 
maarr een instituut dat ingebed is in de bestaande genderideologie en maatschap-
pelijkee genderverhoudingen. Moeders spelen een centrale rol in de handhaving 
vann dit instituut, omdat zij in de relatie met hun zonen en dochters traditionele 
ideeënn over seksearbeidsdeling en genderverhoudingen in stand houden. 
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6.55 Getrouwde vrouw met buitenechtelijke relaties 
Verschillendee studies wijzen uit dat vrouwen ook op seksueel gebied hun vrijheden 
enn rechten herdefiniëren. Seksonderzoeken in Europa en de Verenigde Staten 
hebbenn aangetoond dat; ondanks de norm van monogamie, buitenechtelijke relaties 
bijj  vrouwen op grote schaal voorkomen*. Typerend voor  deze relaties is dat ze 
buitenn de openbare sfeer  onderhouden worden. 
I nn Suriname zijn de meeste mensen van mening dat vrouwen, net zoals mannen, 
err  meerdere partners op na houden. Zelfs als ze een samenwoningsrelatie hebben. 
Datt  vrouwen met buitenrelaties geen zeldzaam verschijnsel zijn blijk t uit het feit 
datt  alle respondenten minstens een geval kenden in hun directe omgeving van een 
getrouwdee vrouw met een buitenman. Uit de relationele geschiedenissen van 
mannelijkee respondenten blijk t voorts dat de meeste ooit een relatie hadden met 
eenn vrouw die getrouwd was of samenwoonde. Zoals eerder  gesteld (zie hoofd-
stukk 4) hebben vrouwen een verzetscultuur  ontwikkeld tegen de bestaande dubbele 
seksuelee moraal, die tot uiting komt in het negeren van de norm van monogamie. 
Err  is een grote groep van vrouwen die als reactie op het promiscue gedrag van 
mannenn een standpunt inneemt van: *Nu is het mijn beurt' , of I k heb best wel 
watt  tegoed.'  Deze reactie bewijst wederom het sterk besef van gelijkheid aan de 
man.. Dit denken is evenwel niet makkelijk uitvoerbaar  in de praktij k omdat de 
socialee omgeving polygaam gedrag bij  vrouwen afkeurt Zeker  ah men vindt dat 
dee man zijn financiële verplichtingen nakomt Vrouwen hebben daarom in het 
geheimm buitenrelaties. Hieri n ontwikkelen ze bepaalde vaardigheden. Vaker  werd 
dee opmerking gemaakt 'Vrouwen zijn betere toneelspeelsters dan mannen. Een 
vrouww kan jarenlang een buitenechtelijke relatie hebben en je komt het nooit te 
weten.' ' 
Mannenn praten onderling niet makkelijk over  een relatie met een getrouwde vrouw, 
omdatt  er  een onuitgesproken code is onder  mannen dat je de vrouw van een 
anderee man met rust laat Mannen die vrouwen 'afpakken' hebben weinig aanzien 
enn respect in de mannenwereld. De volgende respondent, een man op middelbare e 
leeftijdd die meerdere buitenrelaties heeft gehad, beschouwt de relatie met een 
getrouwdee vrouw als het minst bedreigend voor  de thuissituatie. Hij  legt ui t 

Hett  is het minst bedreigend. Dus als ik een verhouding wil hebben met een vrouw en 
ikk  wil thuis geen 'djugt djugt' problemen), dan moet ik een getrouwde vrouw nemen." 
I:"Ja? ""  R:"Natuudijk ! Ze gaat niet met me naar  openbare plaatsen willen, ik hoef haar 
ookk geen cadeautjes te geven want anders moet ze thuis verklaren hoe ze eraan komt 
Zee gaat niet zeggen: *büjf bij  me slapen'. Je ontmoet elkaar  in het geniep. Daarvoor  zijn 
err  in Suriname een heleboel plekken waar  je kamers kan huren voor  een korte rijd.  Je 
hebtt  er  veel meer  dan je zo op het eerste gezicht zou denken. 

**  De 'Hite' studie (1987)over  vrouwelijke seksualiteit in de V.S. toont aan dat 70% van de 
getrouwdee vrouwen buitenechtelijke relaties meldde. Voor  mannen is dit percentage 72% (410-
412).. Een onderzoek van Komter  (1985) naar  man-vrouwreUues in Nederland wijst uit dat 
ongeveerr  een derde van de gehuwde vrouwen en ongeveer  de helft van de gehuwde mannen ooit 
eenn buitenechtelijke relatie heeft gehad. Het blijk t ook dat buhenechtelijke relaties nicer  voorkomen 
inn de hogere klasse dan in de lagere klasse. 
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Onderr mannen is er een sterk besef dat vrouwen geen genoegen nemen met de 
ongelijkee situatie op seksueel terrein. Zo toonden meerdere mannelijke respon-
dentenn begrip voor een vrouw die 'buiten' haar heil zoekt, met dien verstande dat 
zijj  hierbij de nodige discretie in acht neemt. Een leerkracht, samenwonend en 
daarnaastt in een relatie met een buitenvrouw: 

Hett mag wel, maar ik mag het niet te weten komen. Ergens zeg je, ze komt aan je trots 
alss man. Wij mannen weten onderling wat er gebeurt toch, je wordt uitgelachen. Je 
wordtt met de vinger nagewezen. En met die gedachte leef je als man. Omdat mannen 
onderlingg ook praten toch. Wat wij weten is dat de meeste vrouwen uitlopen, of de 
meestee vrouwen hebben ook nog een andere relatie, ze hebben het Alleen is het zo dat 
dee man het niet moet weten. Omdat wij ook zelf snoepen van andere mannen hun 
vrouwen.. En wij hebben geleerd dat als wij naar een andere wijzen, dan wijzen er twee 
vingerss naar de persoon maar naar jezelf wijzen er drie. Dus je moet in omgekeerde 
richtingg ook verwachten wat jij doet. Alleen zeg ik, en ik benadruk het, dat je het als man 
niett te weten moet komen, want dat gaat dan tot misverstanden leiden. Ik heb geen 
bezwaarr dat ik behalve mijn vrouw nog iemand anders heb Als ik te weten zou komen 
datdat mijn vrouw buiten mij nog een andere persoon heeft, met die persoon seks bedrijft 
enn ze kan een reden aanhalen waarom ze het gedaan heeft, ga ik haar niet laten om hem. 
Omdatt ik zelf ook een 'dief' ben. Dus ik heb nog een concurrent als 'dief' bij haar. Zij 
moett het bekijken. Maar als mijn vrouw het zou doen, zou ik er eerlijk gezegd moeite 
meee hebben. 

Inn het algemeen lijken getrouwde vrouwen in de middenklasse eerder geneigd te 
zijnn tot een buitenrelatie dan getrouwde vrouwen in de lagere klasse. Vooral 
hoogopgeleidee vrouwen in hoge functies met een goed betaalde baan slagen erin 
omm buiten de sociale controle, ruimte voor zichzelf creëren om op seksueel ge-
biedd aan hun trekken te komen. Vrouwen zijn geen passieve slachtoffers, maar 
ontwikkelenn strategieën om hetzelfde systeem dat hun seksualiteit onderdrukt, te 
manipuleren.. In deze actie ontwikkelen ze contra ideeën als tegenwicht op de 
dominantee cultuur. Alhoewel de sociale omgeving vrouwen beperkt in hun 
mogelijkhedenn om hun seksualiteit optimaal te beleven, ontwikkelen zi^strategieën 
omm zich te bewegen op een terrein dat als typisch mannelijk wordt beschouwd. 

6.66 Structurele bronnen van conflict in partnerrelaties 
Analysee van het onderzoeksmateriaal leidt tot een aantal conclusies. Ten eerste 
moetenn we af van de simpele redenering dat relaties stabieler worden als econo-
mischee condities verbeteren en het aantel huwelijken toeneemt 
Err is geen causale relatie tussen economische condities en de mate van stabiliteit in 
relaties.. Economische condities kunnen de keus voor een huwelijk stimuleren, 
maarr leiden niet vanzelfsprekend tot een stabiel huwelijksleven. 
Eenn tweede conclusie is dat het huwelijk geen maatstaf is voor stabiliteit Het idee 
datt stabiliteit gelijk staat aan het wettig huwelijk is wereldwijd achterhaald. In 
Europaa en de Verenigde Staten, waar het huwelijk nog steeds de dominante 
normm is, eindigt één op de drie huwelijken, binnen vijf jaar in een scheiding. 
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Eenn derde conclusie is dat instabiliteit in partnerrelaties een actueel en belangtijk 
vraagstukk is, dat aandacht verdient in de Afro-Surinaamse gemeenschap. Relationele 
problemenn grijpen diep in het gezinsleven en zijn ook in emotionele zin zeer 
kwetsend.. Zowel vrouwen als mannen ervaren de instabiliteit en wisselvalligheid 
vann partners als een probleem, in het bijzonder als er opgroeiende kinderen be-
trokkenn zijn. Hoe flexibel de relatiestructuur ook is, mensen blijven een samen-
woningsrelatiee en het gezamenlijk opvoeden van kinderen zien als het ideaal 
Alternatievee relaties, met een minder stabiel karakter, zijn vaak noodgedwongen 
enn schenken minder bevrediging Vooral in tijden van verslechterende economische 
omstandighedenn is het vooral voor alleenstaande moeders met kinderen moeilijk 
omm gezinsstabiliteit te bewaren. 
Samengevatt kunnen een aantal samenhangende structurele factoren worden 
geïdentificeerdd die de ontwikkeling van stabiele relaties verhinderen: 

1.. Dubbele seksuele moraal: Deze moraal is in strijd met de norm van mono-
gamiee in partnerrelaties. Zowel mannen als vrouwen verwachten dat de partner 
zichh monogaam gedraagt In de praktijk laten vooral mannen zich echter 
aansprekenn door de notie dat ze van nature polygaam zijn en dat derhalve 
buitenrelatiess normaal zijn. De dubbele seksuele moraal is een van de belang-
rijkstee bronnen van spanning in de man -vrouwrelatie. 

2.. Sociale activiteiten zijn sterk genderspecifiek: Vooral op volwassen leeftijd 
hebbenn mannen en vrouwen gescheiden sociale activiteiten. Vrouwen zijn 
meerr betrokken bij activiteiten die een verlengstuk zijn van hun taken in huis, 
terwijll  mannen het openbare leven beheersen. Het laatste komt vooral tot 
uitdrukkingg in een mannelijke cultuur van buitenshuizigheid. Ongeacht of 
mannenn wel of niet samenwonen, de praktijk is dat ze vaak afwezig zijn en 
daaromm weinig betrokken bij het dagelijks leven van vrouwen en kinderen. 
Dezee scheiding in sociale activiteiten is niet bevorderlijk voor het ontwikkelen 
vann een hechte partnerband 

3.. Simultaan bestaan van tegenstrijdige genderideologieën: Definities van 
mannelijkheidd en vrouwelijkheid die binnen het verwantschapssysteem zijn 
geproduceerdd in de strijd voor overleving en van generatie opp generatie zijn 
overgedragenn conflicteren met de dominante genderideologie op nationaal 
niveau.. Vrouwen hebben vanwege hun socialisatie een sterk gelijkheidsbesef 
ontwikkeld,, wat blijkt uit de hoge waardering voor onafhankelijkheid, vrijheid 
enn zelfontplooiing. Mannen, daarentegen, zijn sterk geneigd om vast te houden 
aann traditionele, patriarchale denkbeelden gekenmerkt door een strikte 
arbeidsdeling.. Waar mannen vasthouden aan traditionele rolopvattingen is de 
kanss groot dat er spanningen optreden in de relatie. 

4.. HetpersisterenvaneenmanneUjkeseksudeideologie,waarinm 
tatiee in belangrijke mate bepaald wordt door controle over vrouwelijke seksua-
liteitt (garanderen van haar seksuele trouw) en het kostwinnerschap wordt 
gezienn als de belangrijkste voorwaarde om deze controle te garanderen. Deze 
opvattingenn resulteren in een praktijk waarbij mannen, vooral diegenen met 
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eenn zwakke financiële positie, doorgaans niet bereid zijn om samen te wonen, 
ookk als er kinderen zijn. Dit manbeeld wordt versterkt door de grote waarde 
diee vrouwen hechten aan het mannelijk kostwinnerschap. 

5.. Het onwettige karakter van niet-huwelijkse relaties maakt dat vooral mannen 
hunn verantwoordelijkheid naar het gezin kunnen ontlopen, met name waar 
hett gaat om de zorg voor kinderen. Van overheidswege zijn er nauwelijks 
formelee sancties düe druk uitoefenen op mannen om gedeelde verantwoorde-
lijkheidd te dragen voor kinderen. 

6.. Generaties lange negatieve relationele ervaringen hebben negatieve man- en 
vrouwbeeldenn gecreëerd, die een autonoom bestaan leiden en voedingsbodem 
zijnn voor een structureel wantrouwen in de man-vrouwrelatie. Deze negatieve 
beeldvormingg wordt van generatie op generatie overgedragen. 

7.. De (over) idealisering van het moederschap, onder andere versterkt door het 
verschijnsell  van de afwezige vaders en de traditie van collectieve opvoeding 
vann kinderen, heeft geleid tot een situatie waarin de partnerband ondergeschikt 
iss aan de verwantschapsband. Mannen en vrouwen hebben doorgaans de 
sterkstee banden met hun directe bloedverwanten, met name kinderen en 
ouderss (meestal de moeder). Er is een sterke neiging tot het ontwikkelen van 
eenn individuele relatie met kinderen, die los staat van de relatie met de partner. 
Dezee benadering leidt in de praktijk tot een situatie waarr beide partners het 
gevoell  hebben dat ze voor aandacht van de partner voortdurend moeten 
wedijverenn met kinderen en of bloedverwanten. 

8.. Verscherpte sociale tegenstellingen op maatschappelijk niveau en de daaruit 
voortvloeiendee problemen als toenemende werkloosheid, arbeidsmigratie 
enn huisvestingsproblemen leiden tot noodgedwongen scheiding van partners 
enn mede daardoor tot afbrokkeling van gezinnen. 

9.. Structurele ongelijkheid in de toegang van vrouwen en mannen tot 
economischee hulpbronnen. Door gebrekkige toegang tot inkomensbronnen 
zijnn vrouwen sterk geneigd om sociale mobiliteit te verwezenlijken via seksuele 
relatiess met mannen. Deze scherpe genderongelijkheid op economische gebied 
reduceertt de man-vrouwrelatie tot een zakelijke transactie waarbij vrouwen 
sekss bieden in ruil voor geld In deze context zijn zowel mannen als vrouwen 
geneigdd hun natuurlijke emotionele behoeften te onderdrukken, wat leidt tot 
mentalee spanningen. 

10.. De seksuele relatie en daaraan gekoppeld de seksuele beleving van mannen 
enn vrouwen wordt geleid door koloniale mythen over het seksueel gedrag 
vann zwarten, en verhinderen een vrije seksuele expressie. Het gebrek aan ken-
niss over eikaars werkelijke seksuele behoeften en wensen is een belangrijke 
bronn van relationeel conflict. 
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6.77 Conclusie 
Ditt hoofdstuk laat zien dat de houding tegenover het huwelijk niet 2ozeer gebonden 
iss aan klasse als wel aan een historisch gegroeide collectieve gender- en seksuele 
ideologie.. Dwars door alle klassen heen zien we dat er binnen het Creoolse ver-
wantschapssysteemm collectieve ideeën bestaan over vrouwelijkheid en manne-
lijkheid,, die ook doorwerken op het denken over de structuur van partnerrelaties. 
Dee praktische toepassing van deze noties kan, afhankelijk van economische positie, 
variëren,, maar is in essentie hetzelfde. Het huwelijk impliceert niet per definitie 
eenn oriëntatie op westerse waarden. De achterliggende noties komen het best tot 
uitdrukkingg als we de huwelijkse praktijk onder de loep nemen. Dan blijkt dat 
dezee sterk afwijkt van het ideale westerse huwelijkse model Premahtale seks, 
premaritalee zwangerschap, buitenechtelijke relaties, met voorkinderen een huwelijk 
ingaan,, gendergescheiden sociale activiteiten, zijn niet exclusief verbonden aan 
Creolenn in de lagere klasse, maar zijn ook in de middenklasse veel voorkomende 
patronen. . 

Mensenn kiezen weloverwogen voor een bepaalde relatievorm. De wijdverbreide 
opvattingg dat Creolen een losse seksuele levensstijl' kennen, is het product van 
eenn ernstig gebrek aan inzicht in de werkelijke verhoudingen. Integendeel komt 
steedss weer naar voren dat mensen primair streven naar een samenwoningsrelatie, 
enn dat de voor- en nadelen van de diverse alternatieve relatievormen goed tegen 
elkaarr worden afgewogen. 
Hett christelijk huwelijk neemt in de Creoolse cultuurbeleving een centrale plaats 
in.. De houding tegenover het huwelijk varieert Of het huwelijk als ideaal wordt 
gezienn hangt af van sociaal-economische positie, leeftijd, relationeel leven van de 
ouders,, eigen relationele ervaringen en gendernoties, met name de mate waarin 
onafhankelijkheidd en vrijheid in het vrouw-manbeeld belangrijk zijn. De strikte 
scheidingg die vaak wordt gemaakt tussen Creoolse vrouwen uit de middenklasse-
enn de lagere klasse, waarbij de eerste worden getypeerd als huwelijksgericht en 
afhankelijkk en de tweede groep als anti-huwelijk, en onafhankelijk, is niet in overeen-
stemmingg met mijn onderzoeksbevindingen. Zowel in de midden- als lagere 
klassee komen we vrouwen tegen die of het huwelijk idealiseren of pertinent ver-
werpen.. Partnerrelaties verlopen niet volgens een voorspelbaar evolutionistisch 
patroon.. Matrifocale huishoudens zijn daarom niet simpelweg een fase in de 
ontwikkelingg van huishoudens. Het besluit om aan een relatie wel of geen wettig 
karakterr te geven hangt niet alleen samen met economische condities maar ook 
mett betekenissen van het huwelijk, die genderspecifiek zijn. 

Behalvee het huwelijk en de concubinaatsrelatie, is ook de buitenvrouwrelatie 
geïnstitutionaliseerdd Dit gevarieerde en hiërarchische relatiepatroon is het product 
vann een ideologische en sociale structuur, die al in de koloniale periode dominant 
was.. Het statusverhogende huwelijk was voorbehouden aan blanken, terwijl het 
concubinaatt als tweederangsrelatie werd ingesteld voor statusongelijken. Deze 
kolonialee relatiestructuur is tot de dag van vandaag nog steeds van kracht in de 
Surinaamsee samenleving 
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Tegelijkk zijn er ook veranderingen te bespeuren. Tegenwoordig zijn niet alle 
buitenechtelijkee relaties te verklaren met een ongelijke genderstructuur en econo-
mischee afhankelijkheid van vrouwen. Er zijn hoogopgeleide vrouwen van midden-
klasseafkomstt die bewust kiezen voor de positie van buitenvrouw. Deze moderne 
buitenvrouww is het product van maatschappelijke veranderingen die de positie 
vann een deel van de vrouwen aanzienlijk hebben verbeterd, en ook gendernoties 
beïnvloeden.. Vanwege opleiding en actieve deelname in de openbare sfeer ontwik-
kelenn vrouwen andere noties over genderverhoudingen, waardoor ook hun 
definitiee van geschikte partner wijzigt Binnen deze veranderlijke maatschappekjke 
contextt past ook het verschijnsel van de getrouwde/of in concubinaat levende 
vrouww met buitenechtelijke relaties. De motieven om naast de echtgenoot een re-
latiee te hebben met een andere partner lopen uiteen van financiële nood, seksuele 
bevredigingg tot behoefte aan intimiteit en aandacht De indruk bestaat dat vooral 
inn de midden- en hogere klasse vrouwen voor zichzelf meer seksuele vrijheid 
creëren. . 
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^J^J  CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 

*Wee moeten een keuze maken voor transformatie van ons denken, een keuze voor 
zelfkritiek,, en zelfverandering. In een samenleving die wordt gekenmerkt door 'de 
cultuurr van verhulling' is dit geen gemakkelijke opgave. Maar het is wel onze enige 
redding'' (Silos 1991:51). 

Dezee studie is primair gericht geweest op het begrijpen van constructies van 
seksualiteitt en gender in man-vrouwpartnerrelaties in de Creoolse gemeenschap. 
Dee centrale vraag was: "Hoe interpreteren en ordenen Creoolse vrouwen en 
mannenn hun partnerrelaties en hoe moeten we deze ideologische en sociale (relatie) 
structuurstructuur begrijpen tegen de achtergrond van (historisch gegroeide) culturele 
perceptiess over seksualiteit en gender, en de macro sociaal-economische context?" 

Hett vraagstuk van seksualiteit vormt in het Caribisch gebied nog braak terrein. 
Waarr er in Suriname aandacht voor is geweest, lag het accent sterk op vrouw-
vrouwrelatiess onder Creolen in de volksklasse. In deze studie gaat het vooral om 
seksuelee relaties tussen vrouwen en mannen. Relaties die doorgaans als vrij vanzelf-
sprekendd en normaal worden gezien, maar waar nog sterke taboes op rusten en 
waarr veel nog onbespreekbaar is. 

Bijj  het verzamelen van onderzoeksdata zijn overwegend kwalitatieve methoden 
toegepastt De diepte-interviews met 72 Creoolse mannen en vrouwen uit ver-
schillendenn sociale lagen, met diverse familie- en-reküeachtergronden, vormen 
dee belangrijkste informatiebron. Het betrekken van personen uit de midden- en 
hogeree klasse is een bewuste keuze geweest In de vele studies die zijn verricht 
naarr het Creoolse familieleven is de nadruk steeds heel sterk gelegd op lagereklassen-
populatiess wat een beperkt en onjuist beeld heeft opgeleverd. Bij de analyse van 
hett materiaal is gepoogd de ervaringen en opvattingen van mannen en vrouwen 
tee begrijpen vanuit hun percepties en definities van de sociale werkelijkheid en als 
productt van hun nauwe interactie. 

Eenn belangrijk uitgangspunt in deze studie is dat definities van gender voor een 
belangrijkk deel gegrondvest zijn in de betekenissen die het verwantschapssysteem 
toekentt aan reproductie en productie, of met andere woorden aan seksualiteit en 
arbeid,, en dat deze fundamenten van het leven nauw met elkaar verweven zijn. 
Hoewell  het verwantschapssysteem een relatieve autonomie kent, is er ook 
voortdurendd interactie met externe maatschappelijke krachten. In deze benadering 
zijnn seksualiteit, gender, economie en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
zonderr dat de één noodzakelijk over de andere domineert Daarom zijn man-
vrouwverhoudingenn en familierelaties in de Afro-Surinaamse of Creoolse ge-
meenschapp niet simpelweg te verklaren met enkel economische, culturele of sociale 
factoren. . 
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Hett leven is complex, niet eenduidig, dynamisch, tegenstrijdig, wat ook weer-
spiegeldd is in de resultaten van dit onderzoek. Mensen laten zich in hun dagelijks 
handelenn leiden door verschillende, simultaan werkende, en vaak tegenstrijdige 
ideologischee referentiekaders, die in nauwe wisselwerking met sociaal-economische 
condities,, het (seksueel) gedrag bepalen. Door het in detail bestuderen van de 
dagelijksee interactie tussen mannen en vrouwen op diverse gebieden is gepoogd 
dezee intensieve en dynamische wisselwerking tussen cultuur/ideologie en structuur 
bloott te leggen. 

Bijj  het bestuderen van man-vrouwrelaties heb ik vooral gekeken naar het gebied 
vann de biologische reproductie (voortplanting en vruchtbaarheid), sociale 
reproductiee (contexten waarbinnen kinderen worden opgevoed), seksualiteit (seks 
gedefinieerdd als drift, verlangen, en genot), genderarbeidsdeling op microniveau 
(taakverdelingg tussen mannen en vrouwen in het huishouden), en genderverhou-
dingenn op macroniveau. 
Inn navolging van Raymond Smith (1986,1996) ben ik uitgegaan van de veronder-
stellingg dat familiestructurenn en partnerrelaties in het Caribisch gebied gefundeerd 
zijnn in een collectieve ideologie welke het product is van een koloniaal verleden, 
waarinn de samenleving gekenmerkt werd door een hiërarchische ras-, gender- en 
klassenstructuur. . 
Dee invloed van koloniale denkbeelden, is simultaan verlopen met de ontwikkeling 
vann betekenissen in het Afro-Surinaams verwantsschapssysteem. Creolen hebben, 
alss etnische groep, in nauwe interactie met de sociale en ideologische omgeving, 
eenn eigen betekenis gegeven aan gender en seksualiteit, die voortbouwt op een 
gemeenschappelijkee West-Afrikaanse achtergrond, een West-Europese koloniale 
cultuurr van dominantie en een specifieke Surinaamse context De basisprincipes 
vann deze gender- en seksuele ideologie bestaan dwars door alle klassen heen en 
vormenn een collectief ideologisch referentiekader 

Eenn nadere beschouwing van de historische context leert dat de Surinaamse 
samenlevingg vanaf haar vestiging als plantagesamenleving een grote variatie aan 
partnerrelatiess kende. De ontwikkeling van deze gevarieerde (hiërarchische) 
relatiestructuurr is parallel verlopen met de ontwikkeling van een structuur van 
sociale,, ras- en genderhiërarchie. Sociale verhoudingen waren gefundeerd in een 
krachtigee rasideologie, waarin blanken werden gezien als superieur en slaven als 
inferieur.. Het huwelijk was uitsluitend toegankelijk voor blanken, en derhalve 
bekleedd met hoge sociale status. Het concubinaat of Surinaams huwelijk, primair 
gecreëerdd om relaties tussen blanke mannen en zwarte vrouwen te accommoderen, 
kreegg een tweederangspositie. Naast deze twee hoofd samenlevingsvormen was 
het,, geheel in overeenstemming met de aan het patriarchaat gerelateerde dubbele 
seksuelee moraal, wijdverspreid dat mannen zogenaamde bijrelaties en bijgezinnen 
hadden.. Binnen deze relationele context past ook het concept van de bezoeksrelatie 
enn nauw daaraan gelieerd het verschijnsel van hoge frequenties matrifocale 
huishoudens.. Kenmerkend aan deze relaties en gezinsvormen was dat de man 
niett samenwoonde met zijn partner, maar 'kwam en ging', ook als hij de biologische 
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vaderr was van haar kinderen. Bijgezinnen en buitenvrouwrelaties hadden in de 
kolonialee context een lage sociale status. Zij waren een direct gevolg - niet van een 
demografischh vrouwenoverschot- maar van een overschot van vrouwen in een 
lagereklassenpositie.. Deze vrouwen waren in potentie beschikbaar als bijvrouwen 
voorr mannen uit de hogere Masse. 

Genderverhoudingenn in zowel de blanke als zwarte gemeenschap werden 
gedomineerdd door een patriarchale ideologie. In het algemeen waren blanke 
vrouwenn onderworpen aan een strikt hiërarchisch regiem, gekenmerkt door 
onderworpenheidd en volgzaamheid op zowel economisch als seksueel terrein. 
Zwartee vrouwen werden, mede vanwege de belangrijke rol die ze al hadden in 
dee voedselproductie in West-Afrika, een peiler in de productiesector van de 
plantage-economie.. Hun relatief gunstige economische positie stimuleerde een 
zekeree economische onafhankelijkheid, welke ook doorwerkte op de machtsver-
houdingg in de relatie met zwarte mannen. Zwarte vrouwen hadden relatief meer 
ruimtee dan blanke vrouwen om zich te verzetten tegen de dominantie van de 
mann en zich op economisch gebied te ontplooien, terwijl ook de restricties op 
seksueell  gebied minder scherp waren. Het ontbreken van dwingende huwelijks-
normenn en regelingen was duidelijk weerspiegeld in de grote mate van flexibiliteit 
enn variatie in relatiepatronen binnen de slavengemeenschap. Het was geen zeld-
zaamheidd dat zwarte vrouwen meerdere of wisselende relaties hadden, terwijl ze 
vaakk ook een einde konden maken aan een relatie als deze ze niet beviel. Seksualiteit 
wass zowel in de relatie met blanke als zwarte mannen een belangrijk onderhan-
delingsmiddell  en in het algemeen een belangrijke overlevingsstrategie. 

Dee blanke beeldvorming over seksualiteit van slaven was geheel in overeenstem-
mingg met het dominante raciale beeld van zwarten als inferieur en dierlijk. Door-
gaanss werd het seksueel gedrag van slaven beschreven in termen van 'onver-
zadigbaar,, dierlijk en hyperseksueel'. De idee dat slaven geen huwelijksvormen 
kendenn en primair gedreven werden door seksuele instincten was diep gewor-
teldd in het blanke koloniale denken. Een veronderstelling is dat deze blanke beeld-
vormingg een belangrijke factor is geweest in de sociale constructie van seksualiteit 
vann zwarte mensen. Deze racistische interpretatie van seksualiteit van zwarten is 
doorr de jaren heen, bewust of onbewust, de belangrijkste grondslag geweest 
voorr de typering van seksuele betrekkingen bij zwarten als verdorven en hun 
familiestructuurr als 'afwijkend' en 'instabiel'. Deze koloniale noties hebben de 
vertogenn over zwarte seksualiteit gedomineerd en zijn niet alleen doorgesijpeld in 
socialee studies naar familiestructuren en partnerrelaties, maar ook in de beeld-
vormingg die Afro-Surinamers hebben over hun eigen seksualiteit 

Dee plantagesamenleving is lang gekenmerkt als een samenleving van losbandigheid 
enn zedeloosheid, waar vooral de machtige planters grote vrijheid hadden op 
seksueell  gebied en zich weinig aantrokken van de seksuele voorschriften die door 
religiee en wetgeving aan burgers werden opgelegd. De seksuele attitude en de 
daaraann gerelateerde seksuele relatiepatronen van de planters groeiden uit tot 
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normenn waar ook blanke en zwarte mannen uit andere sociale lagen van de be-
volkingg zich aan spiegelden, en óüe uiteindelijk de status kregen van 'maatschappelijk X 
geaccepteerd'' of 'maatschappelijk getolereerd'. 

Inn de laatste fase van de slavernij onderneemt de koloniale overheid, ondersteund 
doorr kerk en medici verwoede pogingen om het seksuele leven in de kolonie om 
tee buigen naar monogamie en huwelijk. Niet in eerste instantie uit moralistische 
overwegingen,, maar omdat de visie heerste dat monogame huwelijken onder /*{ 
slavenn de voortplanting zouden bevorderen, en daarmee vergroting van de arbeids-
krachtt De koloniale ordening van seksualiteit in Suriname was nauw gerelateerd 
aann economische ontwikkelingen die zich, als gevolg van de industriële revolutie, 
inn Europa voltrokken, met name in de tweede helft van de 18^ eeuw en in de 
19^^ eeuw. 

Aann het einde van de 19^ eeuw werd het op westerse en christelijke maatstaven, 
wettelijkk gesanctioneerde burgerlijk huwelijk, als dominante norm aan de Creoolse 
bevolkingg opgedrongen. In de sterk gestratificeerde koloniale context was het 
huwelijkk vooral een symbool van status maar ook een symbool van de patriarchale 
genderverhoudingen.. Meer dan in welke relatie dan ook was de huwelijkse ver-
wachtingg dat partners zich conformeerden aan een strikte arbeidsdeling: de man 
alss kostwinner en leider van het gezin en de vrouw als huisvrouw en moeder, 
gehoorzaamm en volgzaam aan haar man. Het aantal Creolen dat conform de 
voorschriftenn van het westers huwelijk een verbintenis aanging, was evenwel zeer 
gering.. Men gaf de voorkeur aan het minder dwingend Verbond', maar deze 
werdd door de koloniale overheid niet erkend. 

Dee weerstanden tegen het huwelijk vloeiden niet simpel weg voort uit materiële 
obstakelss maar hielden ook nauw verband met historische gegroeide opvattingen 
overr gender en seksualiteit. Al tijdens de slavernij waren er duidelijke indicaties 
datt slaven zich niet of moeilijk konden verenigen met de huwelijkse voorschriften. 
Enn ook na de emancipatie, blijkt dat vooral vrouwen moeite hadden met de 
regelss van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderschikking aan de man. 
Parenn gaven er de voorkeur aan om mekaar eerst te leren kennen en vervolgens 
eenn eventueel huwelijk te overwegen. 

Dee sterke associatie van het huwelijk met status en welvaart, legde vooral op X. 
mannenn grote druk. Nog meer dan in andere relaties werd van een getrouwde 
mann verwacht dat hij zijn rol van kostwinner op adequate wijze vervulde. Vanwege 
dee grote werkloosheid, bij Creolen versterkt door een voortdurende werking 
vann de rasideologie, was het voor zwarte mannen extra moeilijk om een econo-
mischh stabiele positie te realiseren. Vooral mannen uit de lagere klasse waren niet 
geneigdd te trouwen omdat ze niet konden voldoen aan de materiële eisen die met 
hett huwelijk gepaard gingen. Als alternatief kozen vele mannen voor een niet 
wettigee samenwoningsrelatie of een bezoeksrelatie. 

Pogingenn van koloniale machthebbers om de westerse cultuur van wettig huwelijk 
enn monogamie als culturele norm te vestigen, onder zowel de blanke plantersge-
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meenschapp als de afstammelingen van slaven, zijn niet succesvol geweest Het 
geringee effect van de koloniale seksuele ordeningspolitiek moet toegeschreven 
wordenn aan de specifieke gender-, ras- en klassenverhoudingen in de kolonie, en 
dee daaraan gekoppelde ideologische context 
Hett is deze koloniale context, de normen en waarden maar ook de aard van de 
socialee verhoudingen, die een belangrijk referentiekader vormt waar mannen en 
vrouwen,, uit zowel de lagere- als de middenklasse, tot de dag van vandaag hun 
betekenissenn aan ontlenen als zij hun relaties ordenen. 

Mett inachtneming van historisch gegroeide interpretaties is getracht constructies 
vann seksualiteit en gender in actuele partnerrelaties te begrijpen. 
Watt reproductie betreft, ontlenen zowel mannen als vrouwen genderidentiteit in 
belangrijkee mate aan het bewijzen van vruchtbaarheid, ongeacht de relationele 
contextt waarbinnen deze vruchtbaarheid manifest wordt Bij vrouwen komt de 
hogee culturele waardering voor vruchtbaarheid niet alleen tot uiting in tradities 
diee gericht zijn op onderhoud en koestering van de baarmoeder, maar ook in de 
niett strikte maagdelijkheidscultuur. Vrouwelijke maagdelijkheid heeft hoge waarde 
enn is een belangrijke bron van respect, evenwel zonder de dwingende eis dat 
geboortee van kinderen per sé plaats vindt binnen het huwelijk. 

Ookk in het manbeeld staat het bewijzen van vruchtbaarheid centraal In het tradi-
tionelee manbeeld is mannelijke reproducnviteit primair gedefinieerd in termen 
vann biologische reproductie. De man wordt hier overwegend voorgesteld als de 
kinderverwekker,, gedreven door de drang om zijn vruchtbaarheid en seksuele 
potentiee publiekelijk te bewijzen door het verwekken van zoveel mogelijk kinderen, 
bijj  meerdere vrouwen, zonder daar sociale verantwoordelijkheden aan te ver-
binden.. Deze invulling van vaderschap was vooral vroeger wijdverbreid en werd 
gefaciliteerdd door hechte en uitgebreide netwerken van vrouweEjke verwanten, 
diee de kinderzorg, dus het terrein van de sociale reproductie, als een collectieve 
taakk van vrouwelijke verwanten naar zich toe trokken. De collectieve opvoeding 
vann kinderen maakte dat er relatief weinig sociale druk op mannen werd gelegd 
omm het vaderschap op zich te nemen. 

Hett gebied van de sociale reproductie heeft zich historisch dus ontwikkeld als een 
typischh vrouwelijk terrein, met moederschap als een centraal element van 
vrouwelijkheidd Deze praktijk heeft niet alleen geresulteerd in het stereotiepe beeld 
vann de eKrioroMma\ de liefdevolle Creoolse moeder die eigen en andere kinderen 
opvangtt en verzorgt, maar ook in het beeld van de sterke en onafhankelijke 
zwartee vrouw, die moederschap en werken probleemloos combineert en zonder 
dee steun van een mannelijke partner erin slaagt haar kinderen succesvol op te 
voeden.. Dit is het vrouwbeeld waar niet alleen vrouwen, maar ook mannen mee 
opgroeien.. Het is niet verwonderlijk dat het moederschap in deze context een 
heroïschh karakter krijgt Vrouwen zijn sterk geneigd om het alleen kunnen opvoeden 
vann kinderen te demonstreren als symbool van trots en kracht Deze trots is ook 
weerspiegeldd in de sterke weerstand van vrouwen om veel moeite te doen om 
mannenn bij het opvoedingsproces te betrekken. 
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Zoalss een vrouw het uitdrukte: "Die kinderen zijn van mij, ze zijn van geen enkele 
man.. Ze zijn van mij! " De geschiedenis, maar ook de actuele praktijk, leert dat 
mannenn inderdaad vaak niet aanwezig waren/zijn als vaders. Het ontbreken van 
dee rol van vader, echtgenoot en kostwinner tijdens slavernij, het gebrek aan toegang 
tott economische bronnen, en historisch gegroeide noties over mannelijke repro-
ductiviteitt en seksualiteit, zijn materiële en ideologische condities die hebben 
geresulteerdd in een situatie waarbij vaderschap niet per definitie een hechte band 
mett kinderen impliceert, maar afhankelijk van de relationele context inhoud krijgt 
Terwijll  moederschap per definitie een hechte band met kinderen betekent, is de 
belevingg van het vaderschap sterk variërend. De ervaringen van vrouwen en 
kinderenn met het vaderschap zijn niet eenduidig. Overheersend is het beeld van 
dee 'afwezige vader', maar vaderschap roept ook het beeld op van mannen die de 
verantwoordelijkheidd over rüet-biologische kinderen op zich nemen, en vaders 
mett wie een hele hechte en emotionele band bestaat. Het is vooral in situaties van 
striktee arbeidsdeling, kortdurende, sterk wisselende relaties, en marginale aanwezig-
heidd van de man in het huishouden, dat het vaderschap een marginaal karakter 
krijgt,, waarbij het niet zoveel uitmaakt of het mannen uit de lagere klasse of mid-
denklassee betreft 

Dee beelden over moederschap en vaderschap zijn niet eenduidig en boven-dien 
vaakk in schril contrast met de geleefde werkelijkheid. De (over) idealisering van. 
hett moederschap, gecombineerd met een praktijk van een gevarieerde invulling 
vann het vaderschap staat op gespannen voet met een voortdurende nationale 
economischee crisis. Terwijl het moederschap wordt gepropageerd als bron van 
trots,, dominantie en macht, ervaren veel vrouwen ook woede, wanhoop en 
machteloosheid.. De toenemende armoede onder grote groepen vrouwen leidt 
tott verzwakking van hun traditionele netwerken, waardoor ze meer dan ooit 
aangewezenn zijn op mannen, omdat die van oudsher een grotere toegang hebben 
tott structurele inkomensbronnen dan vrouwen. Het historische gegroeide karakter 
vann de man-vrouwverhouding waarin seks en geld nauw aan elkaar gerelateerd 
zijn,, stimuleert een vrouwelijke overlevingsstrategie die primair gericht is op 
overlevingg door middel van het aangaan van seksuele relaties met mannen. Hoewel 
vrouwenn beseffen dat ze, in deze problematische man-vrouwcontext, een hele 
hogee prijs betalen voor het ideale moederbeeld, bestaat ook sterk gevoel dat ze 
geenn andere keus hebben en dat vrouwen in hun rol als moeder geboren worden 
omm deze ontberingen te dragen. 

Dee centrale rol van de moeder in het familienetwerk, en daaruit voortvloeiend de 
sterkee moeder-kindband, werkt ook door op de aard van de seksuele betrekkingen. 
Zowell  mannen als vrouwen zijn geneigd om prioriteit te geven aan de band met 
verwanten,, wat soms ten koste gaat van de band met de partner. Het is vooral in 
dee relatie moeder-kind, zowel moeder-dochter als moeder-zoonrelatie, dat 
bestaandee opvattingen over gender, seksualiteit en reproductie worden overge-
dragen. . 

Tochh is onder jonger, opgeleide vrouwen en mannen een andere houding tegen-
overr het ouderschap te bespeuren. In de loop der tijd zijn er duidelijke verande-
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ringenringen opgetreden in de constructie van biologische-en sociale reproductie. Hoewel 
vruchtbaarheidd en het krijgen van kinderen nog steeds belangrijke bronnen zijn 
vann sociale status, is bij beide genders het gewenste kindertal sterk afgenomen. In 
tegenstellingg tot vroeger, hebben vrouwen ook meer controle over hun repro-
ducnviteitt Vrouwen bepalen zelf hoeveel kinderen ze willen en wanneer. 

Toenemendee armoede onder vrouwen, verzwakking van familienetwerken, maar 
ookk toenemende opleidings- en carrièremogelijkheden voor vrouwen, zijn factoren 
diee meer druk leggen op mannen om hun sociale vaderrol te vervullen. Jonge 
mannenn laten zich niet meer leiden door de gedachte van 'hoe meer kinderen, 
hoee mannelijker'. Vooral jonge, opgeleide mannen zetten zich af tegen de tradi-
tionelee mannelijke rol en willen bewust meer verantwoordelijkheid dragen en 
meerr inhoud geven aan de relatie met hun kinderen. 

Hoewel,, in het denken over seksualiteit, seks nauw gekoppeld is aan voortplanting 
iss dit niet de enige interpretatie van seks. Seks wordt ook gezien als een natuurlijke 
activiteit,, die los van de voortplanting, noodzakelijk is voor een gezond fysiek en 
psychischh functioneren. De behoefte aan seksuele bevrediging neemt zowel in de 
belevingg van vrouwelijkheid als mannelijkheid een belangrijke plaats in. Vrouwen 
kunnen,, evenals mannen, een actieve seksuele rol vervullen. Seks is niet alleen 
natuurlijk,, maar seks is, in de heteroseksuele context, per definitie penetratie. Toch 
valtt het op dat vrouwen, meer dan mannen, geneigd zijn om seksuele bevrediging 
ratmerratmer te definiëren dan uitsluitend in relatie met seks of omgang. Het gaat ook 
omm aandacht, liefde, partnerschap, intimiteit en begrip. 

Inn de lagere klasse is het taboe op alternatieve seksuele praktijken, bij zowel vrouwen 
alss mannen, vrij groot. Culturele tradities, maar ook de onbekendheid met 
alternatievee seks, maken dat vooral in de lagere klasse, heteroseksuele seks een vrij 
beperktt repertoire kent Monogamie wordt in het algemeen niet beschouwd als 
eenn genderspecifieke norm en staat daarom ook in schril contrast met de dubbele 
seksuelee moraal Hoewel mannen en vrouwen in een duurzame vaste relatie mono-
gaamm gedrag van elkaar verwachten, is er tegelijkertijd een sterk besef dat de 
normm nogal ver van <üe praktijk kan komen te liggen. Vrouwen zijn sterk geneigd 
omm zich, conform de normen van vrouwelijke respectabiliteit, monogaam te 
gedragen.. Wat niet verwonderlijk is, gelet op de sociale sancties die verbonden 
zijnn aan openlijke vrouwelijke promiscuïteit Tegelijkertijd is er in de sociale omge-
vingg ook een zekere tolerantie voor vrouwen met meerdere relaties, welke voort-
vloeitt uit de ongeschreven regel dat een vrouw niet onvoorwaardelijk monogaam 
is.. Het geloof is sterk dat een vrouw die op seksueel en/of financieel gebied 
tekortt komt, deze hiaten buitenshuis zal invullen. 

Veell  meer dan mannen, verwachten vrouwen dat hun partner zich niet zal houden 
aann de norm van monogamie Vrouwen ervaren de dubbele seksuele moraal bij 
uitstekk als een vraagstuk waar zij weinig invloed op kunnen uitoefenen. Terwijl de 
overwegendd mannelijke cultuur van promiscuïteit de belangrijkste bron is van 
relationelee conflicten en instabiliteit, en diepe emotionele wonden slaat in het leven 
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vann vrouwen, staat deze praktijk zowel op verwantschapsniveau als op macro 
sociaal-politiekk niveau niet ter discussie. De ingewortelde perceptie is dat mannen 
vann nature polygaam zijn; een gegeven waar vrouwen mee moeten leven. De X 
meestee vrouwen zijn sterk geneigd om hun emotionele woede en frustratie te 
onderdrukkenn en zichzelf te troosten met een houding, gebaseerd op de leefregel: 
*watt niet weet, wat niet deert'. In deze tijd waar verspreiding van HTV onder 
vrouwenn een sterke stijging vertoont, en besmetting via de vaste partner een reëel 
probleemm vormt, zijn vrouwen zich meer dan ooit bewust van het gebrek aan 
controlee over de eigen seksualiteit 

Hett is van jongsaf dat jongens en meisjes opgroeien met tegenstrijdige boodschap-
penn en ervaringen met betrekking tot seksualiteit. Meisjes worden beschermd en v 

inn huis opgevoed terwijl jongens de vrijheid hebben om te experimenteren met ' ^ 
seks.. Ontbreken van communicatie over seks in het gezin contrasteert met de 
openheidd van seksualiteit in de openbare cultuur. Vooral in de lagere klasse is de 
opvoedingg van meisjes zeer tegenstrijdig. Enerzijds wordt zelfstandigheid en man-
onafhankelijkheidd sterk gestimuleerd: ^e eerste man is je diploma'. Anderzijds 
wordtt met de paplepel ingegoten. 'Zoek een man die wat van je kan maken'. ^ 
Dezee tegenstrijdigheid is het resultaat van de simultane werking van verschillende 
vrouwbeelden. . 

Jongenss leren al vroeg dat mannelijke seksualiteit bestaat uit drie centrale elementen, 
namelijk:: toegang tot en controle over de vrouwelijke seksualiteit, en het bevredigen 
vann de vrouwelijke seksuele behoefte. In tegenstelling tot mannelijke seksualiteit, 
diee sterk patriarchaal georiënteerd is, wordt vrouwelijke seksualiteit gevoed vanuit 
verschillendee referentiekaders. Enerzijds is de invloed van patriarchale principes 
duidelijkk aanwezig, tot uitdrukking komend in de algemene verwachting dat 
vrouwenn zich, vooral in het openbaar, conformeren aan de normen van seksueel 
fatsoen.. Dat wil zeggen: geen seksuele initiatieven nemen, beheersen van seksuele X 
gevoelens,, geen seksuele taal gebruiken en seksuele onervarenheid voorwenden. 
Anderzijdss ondenen vrouwen hun richtlijnen voor gedrag aan de specifieke 
ervaringenn van het verwantschapssysteem, dat in nauwe interactie met een sociaal-
economischee context andersoortige waarden produceert en zich in de praktijk 
ookk daarnaar gedraagt. Voorwaardelijke monogamie, actieve vrouwelijke seksua-
liteit,, natuurlijke behoefte van vrouwen aan seks, belang van vrouwelijk seksueel 
genott en het gebruik van seks als middel tot sociale mobiliteit zijn allemaal bood-
schappenn die bewust of onbewust ook aan vrouwen worden overgedragen in 
dee dagelijkse socialisatie. 

Tegenstellingenn tussen mannen en vrouwen doen de behoefte aan een hechte V i 
emotionelee relatie met de partner niet afnemen. In het collectief denken draagt 
liefdee zowel materiële als immateriële elementen die onlosmakelijk aan elkaar 
gekoppeldd worden. De meeste mensen hebben een sterk pragmatische benadering 
vann liefde. liefde is geen aangelegenheid van twee individuen, maar zit sterk ge-
worteldd in een verwantschapssysteem dat gender en seksualiteit definieert en daar-
meee ook criteria aanreikt op basis waarvan mannen en vrouwen liefde interpre-
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teren.. liefde is zorgen. Liefde is je verplichtingen en verantwoordelijkheden 
nakomen,, maar liefde is ook vertroetelen, aandacht, begrip en intimiteit Deze 
laatste,, meer immateriële elementen van liefde worden vaak op de achtergrond 
geschoven.. Terwijl de behoefte aan meer intimiteit wederzijds aanwezig is, zien 
wee dat traditionele man- en vrouwbeelden een vrije beleving van deze gevoelens 
vaakk verhinderen. De harde condities waaronder het verwantschapssysteem moest 
zienn te overleven hebben specifieke genderrelaties gecreëerd waarin het aspect 
vann emotionaliteit vaak onbewust werd verwaarloosd Mannen en vrouwen zijn 
geneigdd om elkaar overwegend te definiëren in strikt economische en seksuele 
termen,, hierbij het emotionele op de achtergrond drukkend. 

Err bestaat een grote discrepantie tussen de openbare seksuele cultuur en de privé 
seksuelee cultuur. De openbare seksuele cultuur wordt gedomineerd door de 
opvattingg dat Caribische mensen, zwarte mensen in het bijzonder, van nature 
toegerustt zijn met seksuele vaardigheden en dat seks altijd een bron van genot is. 
Terwijll  men sterk geneigd is om zich in het openbaar naar deze opvatting te 
gedragen,, zien we een privé seksuele praktijk die wordt gekenmerkt door terug-
houdendheid,, schaamte, geringe kennis en vaardigheden op seksueel gebied, vele 
culturelee taboes, geringe communicatie over seks, seksuele dissatisfactie en on-
vervuldee verwachtingen. 

Matrifocalee gezinnen, economisch actieve vrouwen en vrouwelijke gezinshoofden 
zijnn kenmerken van de Creoolse familie- en huishoudstructuur, die geenszins de 
afwezigheidd van patriarchale genderverhoudingen impliceren. In overeenstem-
mingg met de dominante genderideologie is ook in de Creoolse gemeenschap de 
constructiee van gender geworteld in een patriarchale ideologie. 
Partnerrelaties-- wettig of on- wettig, samenwonend of niet-samenwonend - wor-
denn doorgaans gekenmerkt door een vrij strikte arbeidsdeling waarbij aan de 
mann primair de rol van kostwinner is toegewezen en aan de vrouw de rol van 
moederr en huisvrouw. Het economisch actief zijn van vrouwen doet niets af aan 
dezee taakverdeling. Ook als vrouwen werken, blijven ze de man percipiëren als 
primairee kostwinner. Omgekeerd worden vrouwen door mannen primair gezien 
alss secundaire kostwinners, van wie verwacht wordt dat zij naast hun economische 
activiteitenn de verantwoordelijkheid over kinderen en huis continueren. In het 
algemeenn zijn mannen nauwelijks betrokken bij directe verzorging en opvoeding 
vann kinderen, en andere huishoudelijke taken. 

Dee associatie van mannen met de openbare sfeer en vrouwen met de sfeer van 
huis/privé,, komt ook tot uitdrukking in het genderspecifieke karakter van sociale 
activiteitenn en vrijetijdsbesteding Mannen hebben een sterk buitenshuizige levensstijl 
enn domineren ook het openbare macro-economische en politieke leven. Vrouwen, 
ookk als ze werken en op economisch gebied een zekere autonomie hebben, ont-
plooienn vooral sociale activiteiten welke een vedengstuk zijn van hun verantwoor-
delijkhedenn in de privé-sfeer, namelijk gericht op kinderen, huis, familie en lokale 
gemeenschap. . 
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Dee macht die sommige auteurs toeschrijven aan Creoolse vrouwen, op basis van 
hunn economische autonomie, is sterk overtrokken. De patriarchale genderideologie 
iss ook binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap het belangrijkste referentiekader 
bijj  het verdelen van taken en verantwoordelijkheden in het huishouden. Tegelijk 
bevestigtt deze studie dat het patriarchaat geen vaststaand en universeel gegeven is. 
Patriarchalee constructies van genderverhoudingen verschillen niet alleen van 
samenlevingg tot samenleving, maar vertonen ook in historisch opzicht sterke 
variaties.. In de Afiro-Surinaamse context zien mannen zichzelf als primaire 
kostwinners,, (autoritair) leider en beschermer van het gezin maar groeien ook op 
mett het beeld van werkende en leidende vrouwen, die van generatie op generatie 
eenn centrale rol vervullen in de overleving van de familie. De man beseft voorts 
datt de mate waarin de vrouw bereid is hem als autoriteit en hoofd van het 
huishoudenn te accepteren, sterk afhankelijk is van zijn financiële inbreng in het 
huishouden.. Ook bij vrouwen zien we tegenstrijdige percepties. Hoewel zij de 
mannelijkee rol van kostwinner en leider erkennen, gaat deze toewijzing niet gepaard 
mett gevoelens van inferioriteit en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de 
man.. Het sterke gelijkheidsbesef bij vrouwen en het streven om vrij en 
onafhankelijkk te zijn komt vooral tot uitdrukking in de grote behoefte aan het 
genererenn van een eigen inkomen en het zelfstandig ontplooien van buitenhuizige 
socialee activiteiten. Vooral deze laatste wens geeft aanleiding tot veel conflict in de 
partnerrelatiee omdat mannen, sterk geneigd zijn om beperkingen op te leggen 
aann de bewegingsvrijheid van vrouwen, uit vrees voor seksuele ontrouw en daar-
meee ernstige aantasting van hun mannelijke reputatie. Mannen beperken vrouwen 
inn hun uitgaansactiviteiten, verhinderen het contact met vriendinnen en gebruiken 
niett zelden geweld om de controle te handhaven. 

Genderverhoudingenn worden op het terrein van de (sociale) reproductie en 
seksualiteitt gedomineerd door een mannelijk perspectief dat vrouwen op nationaal 
niveauu nauwelijks ter discussie hebben gesteld. Deze condities werken door op 
dee wijze waarop vrouwen hun relatie met mannen inhoud geven en de strategieën 
diee ze uitstippelen in het streven naar sociale mobiliteit. Zolang veranderingen op 
huishoudniveauu beperkt blijven tot veranderingen in economische relaties en de 
mannelijkee perceptie op de seksearbeidsdeling en seksualiteit onaangetast blijft , 
zullenn vrouwen belemmerd zijn in hun participatie in het maatschappelijk gebeuren. 
Opp basis van deze bevindingen heb ik de positie van Creoolse vrouwen op 
economischh terrein omschreven als relatieve vrouwelijke autonomie binnen een 
onderontwikkeldee patriarchale structuur. Zwarte vrouwen hebben in feite binnen 
dee patriarchale plantagesamenleving een zekere autonomie verworven, die door 
dee geschiedenis heen van generatie op generatie is overgedragen. In de huidige 
tijdd zien we dat het zelfbeeld van economische onafhankelijkheid contrasteert 
mett een genderhiërarchie op structureel niveau en voortduring van geïnternaliseerde 
opvattingenn over de traditionele arbeidsdeling en (mannelijke) seksualiteit Collec-
tievee ideeën over vrouwelijkheid, mannelijkheid, en seksualiteit, werken ook door 
opp de structuur van partnerrelaties. De praktische toepassing van deze noties 
varieertt naar economische condities maar is in essentie hetzelfde. 
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Inn het algemeen is het aantal huwelijken in de middenklasse hoger dan in de lagere 
klasse,, wat verklaard kan worden met de associatie van het huwelijk met welvaart 
enn het kunnen vervullen van de kostwinnersroL Economische factoren verklaren 
evenwell  niet waarom ook onder Creolen in de middenklasse het aantal huwelijken 
beduidendd lager is dan bij andere etnische groepen, en waarom huwelijken vaak 
opp latere leeftijd plaatsvinden. Hier komt duidelijk de invloed van ideologische 
conditiess naar voren. Het huwelijk impliceert niet per definitie een oriëntatie op 
westersee waarden. In het algemeen is de huwelijkse praktijk ook niet conform de 
westersee norm van monogame relaties en nucleaire gezinnen. Verschijnselen als 
premaritalee seks, premaritale zwangerschap, buitenechtelijke relaties, met voorkin-
derenn een huwelijk ingaan en gendergescheiden sociale activiteiten, zijn met exclusief 
verbondenn aan Creolen in de lagere klasse, maar zijn ook in de middenklasse veel 
voorkomendee patronen. 

Mensenn kiezen weloverwogen voor een bepaalde relatievorm. De wijdverbreide 
opvattingg dat Creolen een losse seksuele levensstijl' kennen, is dan ook het pro-
ductt van een ernstig gebrek aan begrip van de motieven, interpretaties en gevoelens 
diee verbonden zijn aan partnerrelaties. Mensen streven primair naar een samen-
woningsrelatie.. De voor- en nadelen van de diverse alternatieve relatievormen 
wordenn goed tegen elkaar afgewogen. Het christelijk huwelijk neemt in de Creoolse 
cultuurbelevingg een centrale plaats in. Of het ook als ideaal wordt gezien hangt 
nauww samen met een aantal factoren. De houding tegenover het huwelijk varieert 
enn hangt niet alleen samen met sociaal-economische positie maar ook met gen-
der,, leeftijd, relationeel leven van de ouders, eigen relationele ervaringen en de 
matee waarin onafhankelijkheid en vrijheid in het vrouw/manbeeld belangrijk zijn. 
Inn de verschillende familiestudies wordt vooral aan mannen een antihuwelijkse 
attitudee toegeschreven. Mannen zouden weerstand hebben tegen het huwelijk 
omdatt ze niet aan de economische condities kunnen voldoen die noodzakelijk 
zijnn voor de rol van kostwinner. Vrouwen zouden een prohuwelijkse attitude 
hebbenn en zich meer dan mannen conformeren aan de dominante westerse cultuur. 
Typerendd van vele studies is ook de strikte scheiding die wordt gemaakt tussen 
Creoolsee vrouwen uit de middenklasse en die uit de lagere klasse, waarbij de 
eerstenn worden getypeerd als huwelijksgericht en afhankelijk en de tweede groep 
alss antihuwelijk en onafhankelijk. Deze beweringen zijn mijns inziens onjuist en 
ongegrond. . 
Idealiseringg en verwerping van het huwelijk komen we tegen bij zowel mannen 
alss vrouwen, ongeacht hun klassenpositie. Verschil is er wel in de motieven die 
wordenn aandragen bij het afwegen van de voordelen en de nadelen van het 
huwelijk.. Uit de opvattingen die bij vrouwen zijn aangetroffen kunnen een aantal 
belangrijkee veronderstellingen worden afgeleid Ten eerste blijkt dat het huwelijk 
voorall  op jonge leeftijd, wanneer vrouwen nog weinig relatie-ervaring hebben, 
alss ideaal wordt gezien. Dit ideaal is ingegeven door een christelijke gezinsopvoeding, 
invloedd van de massamedia en het onderwijs (in het bijzonder de christelijke 
scholen).. Vrouwen associëren het huwelijk met zekerheid, stabiliteit, een rustig 
leven,, sociale status en een goede opvoeding van kinderen. 
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Maar,, evenals bij mannen, roept het permanente bindingsaspect ook bij vrouwen 
weerstandenn op. 
Zolangg er onzekerheid is over de vraag of de partner een 'goede' man is, is er 
geenn bereidheid tot trouwen. Naarmate vrouwen zelf of in hun directe omgeving 
negatievee relationele ervaringen opdoen, neemt de weerstand tegen het huwelijk 
toe.. Op de tweede plaats blijkt dat het relationele leven van de ouder(s) als refe-
rentiekaderr dient wanneer vrouwen hun duurzame relaties vormgeven. Vrouwen 
diee zijn opgegroeid in een milieu van problematische man-vrouwrelaties zijn sterk 
geneigdd om het huwelijk af te wijzen op basis van de negatieve relationele er-
varingenn van hun moeder en eventueel andere vrouwelijke verwanten. Een derde 
conclusiee is dat vooral oudere vrouwen met kinderen en meerdere relaties achter 
dee rug, weinig waarde meer hechten aan de maatschappelijke en ideële status van 
hett huwelijk. In deze levensfase worden strengere eisen gesteld aan de partner. 
Dezee vrouwen geven nadrukkelijk de voorkeur aan alleen/apart wonen, of een 
concubinaatt In deze fase zijn vrouwen het minst bereid om zich nog restricties te 
latenn opleggen. Ten vierde blijkt dat vrouwen sterk rekening houden met hun 
eventuelee voorkinderen, als ze het huwelijk overwegen. Ze zijn vaak niet bereid te 
trouwenn als er aanwijzingen zijn dat hun voorkinderen er de dupe van zullen 
worden.. Een laatste belangrijke constatering is dat bij vrouwen die langdurig 
samenwonenn met de partner, de wens om te trouwen wel aanwezig is, in het 
bijzonderr vanwege de rechtszekerheid die het huwelijk biedt. 

Mannenn uit zowel de middenklasse als uit de lagere klasse idealiseren het huwelijk. 
Dezee idealisering is niet zozeer ingebed in een christelijke huwelijkse moraal die 
hett huwelijk voorschrijft als een Tieilig' verbond, maar in een koloniale erfenis die 
hett huwelijk associeert met maatschappelijke status en welvaart. Door te trouwen 
verwervenn mannen sociale status, niet primair omdat ze een formele relatie met 
eenn vrouw zijn aangegaan, maar omdat het huwelijk het symbool is van een 
stabielee levensstijl en een zekere welvaart Daarom zijn mannen sterk geneigd om 
aann het huwelijk materiële voorwaarden te verbinden, en daarmee ook hun kost-
winnerscapaciteitenn expliciet te demonstreren. Zo zijn de meeste mannen van 
meningg dat ze alleen kunnen trouwen als ze in bezit zijn van een eigen huis, een 
erf,, een auto, en andere statusverhogende materiële goederen. Er is dus een sterke 
associatiee tussen huwelijk en bezit Opvattingen over het huwelijk zijn onlosmakelijk 
verbondenn met de bestaande noties over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit. 
Dee sterke preoccupatie bij mannen met het uitoefenen van controle over de 
vrouwelijkee seksualiteit werkt ook door op de besluitvorming over het huwelijk. 
Dee meeste mannen staan terughoudend over een permanente seksuele relatie, 
zolangg ze onzeker zijn over de seksuele trouw van de partner. Vooral onder 
mannenn met een zwakke economische positie is er een voortdurende vrees dat 
dee vrouw ze in de steek laat voor een ander die economisch meer te bieden heeft. 
Eenn lange praktijk heeft mannen geleerd dat vrouwen, maatschappelijk gezien, 
dee ruimte hebben om een eind te maken aan de relatie, als deze niet voldoet aan 
haarr verwachtingen. 
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Dee meeste mannen beseffen dat de dominante mannelijke levensstijl, gekenmerkt 
doorr buitenshuizigheid en meerpartnerschap, conflicteert met verwachtingen van 
vrouwen,, waardoor de kans groot is dat de vrouw een eind maakt aan de relatie. 
Voorall  in de lagere klasse, waar de economische positie van mannen minder 
stabiell  is, is er een enorme terughoudendheid om zich te binden aan formele 
verplichtingenn en verantwoordelijkheden zolang er geen garantie is op een 
permanentee relatie Mannen zien een relatie niet alleen als een materiele investering 
maarr ook als symbool voor een hechte band met de partner. We zien bij mannen 
eenn historisch gegroeid gevoel van grote onzekerheid over de vraag of de vrouw 
well  of niet bij hem blijf t Deze onzekerheid maakt dat hij de stap tot permanente 
samenwoningg niet durft te maken. Dwars door alle klassen heen zien we een vrij 
sterkee uniformiteit in de wijze waarop mannen over het huwelijk denken. 

Analysee van de bevindingen leidt tot een aantal centrale conclusies: 

1.. Ordening en interpretatie van man-vrouwverhoudingen wordt niet primair 
bepaaldd door sociaal-economische condities, maar door een intensieve wissel-
werkingg tussen collectieve noties over gender en seksualiteit enerzijds, en sociaal-
economischee condities anderzijds. 
Alss we kijken naar de manier waarop mensen betekenis geven aan man-vrouw-
verhoudingen,, met name op de basisgebieden van het bestaan, namelijk het gebied 
vann productie (voorziening in levensonderhoud) en reproductie (voortplanting 
enn seksualiteit), dan zien we dat er grote overeenkomsten bestaan tussen de klassen. 
Wee kunnen stellen dat de basisnoties over gender en seksualiteit worden ontleend 
aann een collectief denken dat het product is van generatie op generatie overgedragen 
ervaringenn binnen een specifieke sociale structuur, van ras-, klasse- en gender-
ongelijkheid.. Op dit collectieve referentiekader kunnen varianten optreden als ge-
volgg van opleiding, leeftijd, religie, economische positie. De invloed van deze 
collectievee noties over gender en seksualiteit komt niet alleen tot uiting in de 
zelfbeeldenn van vrouwen en mannen, maar ook in de strategieën en oplossings-
modellenn die worden toepast in het streven naar ontwikkeling. De dagelijkse 
praktijkk leert dat sommige noties en daaraan gekoppelde strategieën niet meer af-
gestemdd zijn op huidige condities en derhalve niet alleen hun functionaliteit hebben 
verloren,, maar ook een obstakel vormen in zowel de persoonlijke- als maatschap-
pelijkee ontplooiing. 

2.. Mannen en vrouwen zijn op centrale gebieden van het leven met elkaar in 
conflictt omdat ze zich in hun handelen laten leiden door tegenstrijdige definities 
vann gender en seksualiteit en daardoor niet aan eikaars verwachtingen voldoen. 
Ditt conflict komt tot uitdrukking in de instabiliteit in partnerrelaties. 

Eenn wijdverbreide opvatting is dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, zich 
well  hebben geconformeerd aan dominante westerse normen en waarden, wat 
tott uitdrukking komt in hun frequenter kerkbezoek, hun prohuwelijkse attitude, 
hunn monogame levensstijl en hun vooruitstrevenheid 
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Dezee houding bij vrouwen wordt historisch verklaard met het frequenter contact 
datt zij hadden met de blanke cultuur. Op basis van deze analyse wordt geconclu-
deerdd dat in de hedendaagse samenleving de positie van mannen ernstig bedreigd 
wordtt omdat vrouwen, door hun grotere gerichtheid op 'mainstream' waarden, 
eenn snelle opwaartse maatschappelijke ontwikkeling doormaken, gelet op hun 
positiee in het onderwijs en hun mobiliteit in de beroepenstructuur, en dat mannen 
daarentegenn marginaliseren. In het Caribisch gebied heeft deze visie geleid tot het 
conceptt van 'male marginalisation\ Mijn kritiek op deze visie wil ik als volgt 
weergeven: : 

Dezee redenering wordt gevoed door een rascistisch vertoog, en 
gekenmerktt door een basistegenstelling blank - zwart, die doorwerkt 
inn superieur — inferieur; goede cultuur - slechte cultuur; vrouw — 
man;; opwaartse mobiliteit - marginalisering; rijk - arm. De auteurs 
gaann er vanzelfsprekend vanuit dat de grote behoefte aan econo-
mischee autonomie, vooruitstrevenheid en andere positieve waar-den 
diee vrouwen ten toon stellen, allen waarden zijn ondeend aan een 
dominantee westerse cultuur. De eigen specifieke historische erva-
ringen,, en andere niet-westerse culturele erfenissen worden hierbij 
genegeerd. . 
Dee economische, sociale- en culturele ontwikkelingen die Suriname 
alss plantagesamenleving, kolonie, neokolonie en derdewereldland heeft 
meegemaakt,, zijn absoluut niet te vergelijken met de maatschappelijke 
ontwikkelingenn die in de afgelopen drie eeuwen hebben plaatsge-
vondenn in westerse landen.Het is daarom ook niet verwonderlijk 
datt wereldbeelden en mensbeelden verschillen. Mijn stelling is dat 
wee geen samenleving zijn met een dominant westerse cultuur, maar 
mett een koloniale plantagecultuur, waar westerse mogendheden 
uitaardd mede de grondvesten voor hebben gelegd. Deze koloniale 
plantagecultuurr uit zich niet alleen in de structuur en noties over gender 
enn seksualiteit, maar is weerspiegeld op alle andere maatschappelijke 
terreinenn zoals de economie, politiek, familieverhoudingen, religie 
etc c 
Vrouwenn hebben, vanwege hun specifieke geschiedenis en ervaringen 
inn de samenleving, een zelfbeeld ontwikkeld waarin vrijheid, econo-
mischee autonomie en onafhankelijkheid centrale elementen zijn. Deze 
waardenn worden niet alleen overgedragen van generatie op generatie 
maarr in het proces van sociale mobiliteit ook van klasse op klasse. 
Hett zelfbeeld van vrouwen is van oudsher niet in overeenstemming 
mett het dominante koloniale patriarchale vrouwbeeld, noch op het 
terreinn van de productie noch op het terrein van de reproductie. Dat 
neemtt niet weg dat vrouwen in de praktijk steeds opbotsen tegen 
eenn patriarchale cultuur, waar mannen in het bijzonder, vooralsnog 
grotee waarde aan hechten. Mannen, zijn veel meer dan vrouwen, 
geneigdd om vast te houden aan het traditionele patriarchale manbeeld 
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Opp het economische gebied komt dit vooral tot uiting in de hoge 
waardee die mannen toekennen aan de strikte arbeidsdeling. Ook als 
dee vrouw belangrijke economische inbreng heeft, wordt ze gezien 
alss ondergeschikt en afhankelijk aan de man, en is ze primair belast 
mett opvoeding en zorg van kinderen. Op seksueel gebied wordt 
hett mannelijke perspectief beheerst door een dubbele seksuele moraal 
diee mannen maatschappelijk de ruimte biedt om meerdere partners 
eropp na te houden, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in 
gevall  van vaderschap te ontlopen en geen betrokkenheid te hebben 
bijj  de preventie van zwangerschap en seksueel overdraagbare ziekten. 
Dee sterke invloed van het patriarchaal denken op mannen komt 
ookk tot uiting in het sterk buitenshuizig leven en de wens om controle 
uitt te oefenen op de seksualiteit van hun vrouwen. Samenvattend 
kann worden gesteld dat niet vrouwen, maar mannen vasthouden 
aann dominante patriarchale waarden en dat vrouwen zich juist hier-
tegenn verzetten omdat ze beseffen dat het hun persoonlijke en maat-
schappelijkee ontwikkeling remt c.q. stagneert. 
Surinamee is onderdeel van een sterk globaliserende wereld. Deze 
globaliseringg kenmerkt zich vooral door een ongekende invloed van 
internationalee ontwikkelingen, waaronder ook de internationale 
aandachtt voor het opheffen van de achtergestelde positie van vrouwen 
valtt Deze ontwikkeling is niet aan het Caribische gebied voorbij-
gegaann en heeft zich gemanifesteerd in de sterk toegenomen inter-
nationalee ondersteuning aan en druk op lokale overheden om gender-
gelijkheidd op alle terreinen door te voeren. In dit verband zijn er 
zowell  internationaal als nationaal allerlei acties ondernomen die de 
toegangg van vrouwen tot werk, opleiding, internationale ervaring 
hebbenn vergroot Geheel in overeenstemming met hun zelfbeeld 
hebbenn vrouwen deze nieuwe mogelijkheden met beide handen 
aangegrepen.. Dat neemt niet weg dat ze op nationaal niveau nog 
steedss te maken hebben met een dominante patriarchale cultuur, ge-
kenmerktt door grote genderongelijkheid in de toegang tot econo-
mischee en politieke macht. 

3.. We moeten de man-vrouwrelatie bij Afro -Surinamers begrijpen tegen een 
specifiekee achtergrond. Het is daarom van groot belang om niet klakkeloos theo-
rieënn over man-vrouw- relaties toe te passen op de Surinaamse samenleving, 
maarr de eigen situatie als vertrekpunt te nemen, te bestuderen en te analyseren en 
vann daaruit, op basis van dialoog en consensus, te komen tot oplossingsmodellen 
enn ontwikkelingsstrategieën. 
Dee man-vrouwrelatie bij Afro-Surinamers is evenals de man-vrouwrelatie in 
westersee samenlevingen gebaseerd op patriarchale principes. Dat betekent geenszins 
datt het patriarchaat zich overal en altijd op dezelfde manier manifesteert en overal 
enn altijd dezelfde mate van ongelijke machtsverhoudingen impliceert De beelden 
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diee mannen en vrouwen in hun nauwe interactie, van zichzelf en van elkaar ont-
wikkelenn zijn meervoudig en zowel positief als negatief. Hoewel er grote tegen-
stellingenn zijn tussen mannen en vrouwen, is er naar mijn mening geen sprake van 
binairee opposities of van antagonistische relaties, zoals dat in literatuur vaker is 
aangeduid.. Ongelijke machtsverhoudingen zijn niet absoluut, en vaak in praktijk 
verschillendd van theorie. Met dit laatste wordt bedoeld dat mensen in hun handelen 
gedrevenn worden door een sterk pragmatisme. Mannen geloven in patriarchale 
rollen,, maar beseffen tegelijkertijd dat strikte controle over de arbeid en seksualiteit 
vann vrouwen, gegeven de specifieke condities, niet alleen irrealistisch is maar 
uiteindelijkk ook leidt tot marginalisering en zelf-destructie. Mannen beschouwen 
zichzelff  als superieur maar worden ook gekweld door gevoelens van faalangst, 
frustratiee en grote onzekerheid in hun pogjngen om het dominante manbeeld te ^ 
realiseren.. Vrouwen zijn zich goed bewust van het bestaan van mannelijke 
dominantiee op economisch en seksueel terrein maar hebben geleerd binnen dit 
systeemm van ongelijkheid een zekere ruimte voor zichzelf te creëren en los te 
komenn van mannelijke dominantie. Vrouwen hebben in de harde praktijk van 
overlevingg en in reactie op onderdrukking, een aantal waarden en attituden ont-
wikkeldd die mijns inziens, onder de huidige genderverhoudingen en sociale 
structuur,, remmend werken op hun maatschappelijke ontwikkeling maar ook op 
individueell  niveau een hoge emotionele tol eisen. Deze zijn: negatief manbeeld, 
vasthoudenn aan het traditionele idee van de man als kostwinner, sterk materialistische 
visiee op de seksuele relatie (seks is primair een ruil voor geld, mooie kleren of 
anderee materiële voordelen) vasthouden aan traditionele autoritaire relaties met 
kinderen,, overmatige idealisering van het moederschap en daardoor domineren 
vann de ouder - kindrelatie en het onderdrukken van emotionele behoeften. Mannen 
opp hun beurt houden vast aan: een negatief beeld van de vrouw als materialistisch, 
(en)) seksueel onbetrouwbaar, een mannelijke cultuur van buitenshuizigheid en 
promiscuïteit,, de mythe van natuurlijke seksuele potentie, en de mythe van de 
mannelijkee kostwinner. 
Man-vrouwverhoudingenn worden niet alleen gekenmerkt door vele spanningen 
maarr tegelijkertijd ook door een enorme dosis solidariteit. Mannen en vrouwen 
makenn een wezenlijk deel uit van eikaars supportnetwerken, en zijn vaak ook 
oprechtt in hun ondersteuning naar elkaar toe. De titel van dit proefschrift l iefde 
enn conflict' is bewust gekozen, omdat in de verhalen over problemen altijd ook 
dee grote behoefte aan een hechte band en wederzijdse ondersteuning hoorbaar 
is.. Zowel mannen als vrouwen geven voortdurend aan dat ze elkaar nodig hebben, 
enn dat ze in een hechte samenwerking ook veel meer zouden kunnen bereiken. \ 
Zowell  vrouwen als mannen proberen op hun eigen manier af te doen met het 
verleden.. Ze zijn vaak evenwel niet voldoende toegerust met adequate econo-
mischee middelen, en zitten bovendien vast in allerlei familie-, partner- en andere 
socialee verhoudingen die traditionele ideeën versterken en reproduceren. Con-
structiess van gender en seksualiteit zijn niet vaststaand maar veranderlijk. De vraag 
diee gelijk hier achteraan komt is: Vi e bepaalt welke betekenissen juist en zinvol 
zijn'.. Ik geloof dat betekenissen het resultaat dienen te zijn van dialoog en consensus. 
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7.7. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 

Dee mannen en vrouwen die ik bestudeerde, hebben vele overeenkomsten waar 
hett de definiëring van een goede relatie betreft. Het is een relatie gekenmerkt 
door: : 

-- een stabiele samenwoningsrelatie, die niet per sé een huwelijk 
hoeftt te zijn, maar wel rechtszekerheid biedt 

-- seksuele betrouwbaarheid van de partner 
-- financiële zekerheid 
-- gedeeld ouderschap en nauw betrokken zijn bij de opvoeding van 

kinderen n 
-- liefde en respect 
-- vrijheid om zich buitenshuis te bewegen en sociale contacten te leggen 
-- respect voor eikaars hechte band met de familie van herkomst 
-- economische zelfstandigheid 

Economischee factoren zijn belangrijk omdat ze verband houden met het kunnen 
voorzienn in basislevensbehoeften. Op nationaal niveau is de aandacht sterk gericht 
opp het realiseren van economische doelen, hierbij voorbijgaand aan het feit dat 
dee voorziening in materiële behoeften niet het enige middel van bestaan is. Mensen 
zijnn sociale wezens en hebben van nature een behoefte aan liefde, sociale acceptatie, 
warmte,, vertrouwen en veiligheid. Reproductie en seksualiteit staan centraal in de 
socialee verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Seksuele relaties kunnen diep 
ingrijpenn in mensen hun leven, en emotioneel zeer verrijken maar ook enorm 
kwetsen.. Problemen in partnerrelaties zijn problemen die de menselijke psyche 
emotioneell  diep raken en doorwerken, niet alleen op familierelaties en socialisatie 
vann kinderen, maar ook op andere sociale verhoudingen, die zich uitstrekken 
buitenn het gezin, bijvoorbeeld in de politiek en op economisch gebied 

Inn het nadenken over oplossingen voor geconstateerde problemen in de be-
studeerdee man-vrouwrelaties pleit ik voor het waarderen van de bronnen van 
krachtt maar ook voor het onderkennen van de 'hebi's'(problemen). Ik pleit voor 
erkenningg van historisch gegroeide misvormingen in de manier waarop we de 
wereldd om ons heen interpreteren en voor het afrekenen met de mythen die aan 
onss zijn opgedrongen. De mythe van de mannelijke kostwinner, de mythe van de 
zelfstandigee zwarte vrouw, de mythe van de seksueel potente zwarte man, de 
mythee van de uitgebreide vrouwelijke hulpnetwerken, de mythe van de vrije 
expressiee van seksualiteit, de mythe van de sterke alleenstaande moeders. Ik pleit 
voorr zelfkritiek, voor het bewust veranderen van bepaalde van onze ideologische 
principes,, van de negatieve elementen uit onze gender- en seksuele ideologie omdat 
dezee niet alleen remmend werken op de ontwikkeling van onszelf, maar ook op 
dee ontwikkeling van onze samenleving 

Ikk heb het niet over een strijd van vrouwen tegen mannen. Gender is geen substituut 
voorr vrouw, maar gender heeft betrekking op de wijze waarop de man-vrouw-
verhoudingg in een specifieke tijd en plaats is georganiseerd. 

261 1 



7.7. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 

Daaromm zijn beide seksen 'gendered'. Ze zijn beiden min of meer onderworpen 
aann een bepaald gendersysteem. Zowel vrouwen als mannen zitten gevangen in 
eenn traditionele genderideologie, die enorme beperkingen oplegt 

Ideologischee principes veranderen niet vanzelfsprekend, omdat ze van generatie 
opp generatie worden overgedragen en onderdeel zijn geworden van het zelfbeeld. 
Ikk hoop dat deze studie door mannen en vrouwen aangegrepen wordt om met 
elkaarr in dialoog te gaan en op deze manier bijdraagt aan het belangrijke proces 
vann ideologische transformatie. Ik denk dat het de hoogste tijd is dat mannen en 
vrouwenn de '/fefoVdie ze uit het verleden hebben meegekregen erkennen en samen 
opp een bewuste manier gaan werken aan oplossingen. We kunnen alleen tot een 
werkelijkk begrip van man-vrouwrelaties komen als we als gemeenschap bereid 
zijnn om de mythen waar we ons mee gehuld hebben, al pratend van ons leren 
afzetten.. Dit met het besef dat slechts praten en betere communicatie tussen de 
seksenn onvoldoende oplossing is voor relationele problemen. Die hebben een 
structureell  karakter en zijn mede gegrond in de ongelijke toegang van mannen en 
vrouwenn tot economische, politieke en wettelijke macht Daarom zullen veran-
deringenn op familie- en gemeenschapsniveau, bijvoorbeeld voorlichtings- en be-
wustwordingsprogramma'ss gericht op het versterken van de band tussen partners 
enn tussen ouders en kinderen, gepaard moeten gaan met veranderingen op macro-
niveau,, bijvoorbeeld creëren van gelijke onderwijs- en beroepsmogelijkheden 
voorr meisjes en jongens uit alle sociale milieus, creëren van condities voor een 
groteree betrokkenheid van mannen op het gebied van de sociale reproductie en 
voorr gelijke toegang van vrouwen en mannen tot economische- en politieke 
macht t 

Tenslottee hoop ik dat mijn onderzoek en de resultaten die hieruit zijn voortge-
komenn een stimulans zijn voor verder onderzoek naar dit (braak) terrein van Su-
rinaamsee man-vrouwverhoudingen en hun historische ontwikkeling. 
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SUMMAR Y Y 

Thiss study was focused primarily on understanding constructions of sexuality 
andd gender in male-female partner relations among Creoles. The central question 
was:: *How do Creole women and men interpret and order their (partner) rela-
tionss and how should we understand this ideological and social structure against 
thee background of (historically developed) cultural perceptions of sexuality and 
gender,, as well as the macro-socioeconomic context? 

Sexualityy is still an unexplored field in the Caribbean. Where studies on sexuality 
weree carried out in Suriname» the focus lay strongly on female-female sexual 
relationshipss of working class Creoles. The present study looks at sexual relations 
betweenn women and men. Relations which are generally considered as quite nor-
mall  and natural, but where strong taboos still exist and many things remain un-
mentionable. . 

Collectionn of data mainly took place through qualitative methods. The in-depth 
interviewss with 72 Creole men and women from different social layers, and 
diversee family- and relational backgrounds, were the most important source of 
information.. An intentional choice was made to involve persons from the middle 
andd upper classes. In the diverse studies carried out with regard to Creole family 
life,, the emphasis has always been on the working class, which has yielded a 
limitedd and incorrect picture. 
Inn the analysis of the material I have tried to understand the experiences and 
notionss of men and women from their points of view and their perceptions and 
definitionss of social reality, and as a product of their close interaction. 

Ann important assumption in this study is that definitions of gender are based, to 
ann important extent, on the meanings that the kinship system attributes to repro-
ductionn and production, or, in other words, to sexuality and labor, and that these 
essentiall  qualities of life are closely interwoven. Although the kinship system has a 
relativee autonomy, simultaneously there is also a continuous interaction with ex-
ternall  social forces. From this point of view, sexuality, gender, economics and 
culturee are intertwined, without one necessarily dominating the other. This is the 
reasonn why male-female relationships in the Afro-Surinamese or Creole com-
munityy cannot be explained with merely economic, cultural or social factors. Life 
iss complex, unequivocal, dynamic, and contradictory, which is also reflected in 
thee results of this study. People are actors and led in their daily activities by differ-
entt ideological reference frameworks which work simultaneously, and are often 
contradictory,, and which determine (sexual) behavior in close interaction with 
socioeconomicc conditions. By studying the daily interaction between men and 
womenn in detail in different areas, an effort was made to expose this intensive 
andd dynamic interaction between culture/ ideology and structure. 
Inn studying male-female relationships, I looked specifically at biological repro-
ductionn (procreation and fertility), social reproduction (contexts within which 
childrenn are brought up), sexuality (sex denned as passion, desire, pleasure), the 
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genderr labor division (division of tasks between men and women in the house-
hold),, and gender relations at the macro level 
Inn accordance with Raymond Smith (1986, 1996), I assumed that family struc-
turess and partner relations are founded in a collective ideology which is the pro-
ductt of a colonial past, in which the Surinamese society was characterized by a 
hierarchicall  race, gender and class structure. The influence of dominant colonial 
thoughtt exists simultaneous with the development of meanings in the Afro-
Surinamesee kinship system. As an ethnic group, Creoles have, in close interaction 
withh their social and ideological environment; given an own meaning to gender 
andd sexuality, which builds on the common West African background, a West 
Europeann colonial culture of dominance, and a specific Surinamese context It is 
myy opinion mat the basic principles of this gender and sexual ideology cut across 
alll  social layers and forms a collective ideological frame of reference. 

AA further contemplation of the historical context shows that Surinamese society, 
sincee its establishment as a plantation society, has known a great variety of partner 
relations.. The development of this varied (hierarchical) relationship structure took 
placee parallel to me development of a social, race and gender hierarchy structure. 
Sociall  relations were founded in a powerful ideology of race, in which whites 
weree considered superior and slaves inferior. Marriage was only accessible to 
whites,, and thus carried with high social status. Common law, or Surinamese 
marriage,, created primarily to accommodate relationships between white men 
andd black women, acquired a second-rate position. Entirely in accordance with 
thee double sexual moral related to patriarchy, it was quite common that men 
maintainedd so-called outside relations and outside families besides the two main 
conjugall  forms of cohabitation. It is in this relational context that we have to 
understandd the phenomena of visitor relationships and matrifocal households. 
Characteristicc to these relationships and family forms was that the man did not 
livee with his partner, but that he 'came and went*, even if he was the biological 
fatherr of her children. Outside families and 'buitenvrouw' relations (outside wife 
-- relations) had a low social status in the colonial context, and were a direct 
consequence,, not of a demographic surplus of women, but of a surplus of 
lowerr class women. These women were potentially available to men of higher 
classess as their 'buitenvrouw'. 

Genderr relations in white and black communities alike were dominated by a 
patriarchall  ideology. In general, white women were subjected to a strict hierar-
chicall  regime, characterized by sexual and economic subordination and obedi-
ence.. Black women were, due to the important role that they played in food 
productionn in West Africa, an important pillar in the production sector of the 
plantationn economy. This position of relative economic independency was also 
reflectedd in the power relation with the black man. Black women had relatively 
moree space than white women to resist male dominance and develop themselves 
economically,, while sexual restrictions were less sharp. Since there were no cum-
bersomee marriage standards and regulations, relationships were formed in the 
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slavee community with a certain measure of flexibility. It was not uncommon for 
blackk women to have different or alternating sexual relationships, whilst they 
couldd also end a dissatisfying relationship. Sexuality was an important means of 
negotiationn in relationships with both white and black men, and in general an 
importantt survival strategy. 

Thee white image of sexuality was entirely in accordance with the dominant racial 
imagee of blacks as inferior and animal-like. In general, the sexual behavior of 
slavess was described in terms of 'insatiable, animal-like and hyper-sexual*. The 
ideaa that slaves did not know marriage forms and were primarily driven by 
sexuall  instincts was deeply rooted in the white colonial thought It is assumed that 
thiss white image was an important factor in the social construction of sexuality 
off  black people. Throughout the years, this racist interpretation of sexuality of 
blackss was, consciously or unconsciously, die most important basis for the cha-
racterizationn of sexual relationships among blacks as perverse, and their family 
structuree as 'deviant' and ^unstable'. These colonial notions dominated the dis-
coursess on black sexuality, and not only filtered through into die many studies of 
familyy and relationships, but also into the image that Afro-Surinamese have of 
theirr own sexuality. 

Thee plantation society was long characterized as a society of licentiousness and 
immorality,, in which especially the powerful planters had great freedom in the 
sexuall  field, and hardly bothered with die sexual rules, which were laid down for 
citizenss by religion and the law. The sexual attitudes and related sexual relational 
patternss of the planters were imitated by white and black men of other social 
layerss of the population, and accomplished the status of 'socially accepted' or 
'sociallyy tolerated'. 

Inn the last phase of slavery the colonial government, with the support of church 
andd physicians, undertook frantic efforts to turn sexual life in the colony to one 
off  monogamy and marriage. Not so much because of moralistic considerations, 
butt because they held the view that monogamous marriages among slaves would 
encouragee sexual reproduction, and thus increase the labor force. The historical 
perspectivee shows that the colonial structuring of sexuality was closely related to 
economicc developments in Europe, in particular in the second half of the 18* 
andd 19* centuries, as a result of the industrial revolution. 

Att the end of the 19* century, the legally sanctioned civil marriage according to 
Westernn and Christian standards was forced on the Creole population as a domi-
nantt norm. In the strongly stratified colonial context, marriage was primarily a 
statuss symbol, but also a symbol of patriarchal gender relations, because more 
thann in any other relationship, it expected partners to conform to a strict labor 
division:: the man as breadwinner and head of the family and the woman as 
housewifee and mother, obedient and subservient to her husband However, the 
numberr of Creoles who entered into matrimony in accordance with the rules 
andd regulations of Western marriage was very low. 
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Theyy preferred the less imperative verbond (= union), although it was not ac-
knowledgedd by the colonial government 

Thee objections against marriage did not simply ensue from material obstacles, 
butt were closely connected with historically developed notions about gender and 
sexuality.. Even during slavery there were clear indications that slaves could not or 
nott easily comply with marriage regulations. And after abolition of slavery, espe-
ciallyy the women had difficulty with the rules of unconditional obedience and 
subserviencee to the man. Couples preferred to learn to know one another first 
andd men consider a possible marriage. 

Thee strong association of marriage with status and prosperity put great pressure 
onn men in particular. Even more than in other relationships, a married man was 
expectedd to adequately fulfil l his role as breadwinner. Because of the high rate of 
unemployment,, which was reinforced among Creoles by a consistent race ideol-
ogy,, it was extra difficult for black men to realize an economically stable position. 
Menn of the lower social layers in particular were not inclined to marry, because 
theyy could not meet the material demands linked to marriage. As an alternative, 
manyy men chose for non-legitimized cohabitation relations or a visitor relation-
ship. . 

Thee endeavors of the colonial power to establish the Western culture of legal 
marriagee and monogamy as a cultural norm among both white colonial rulers 
andd descendants of slaves, were unsuccessful The meager effect of the colonial 
policyy on sexual structuring should be ascribed to the specific gender, race and 
classs relationships in the colony, and the related ideological context This colonial 
context,, namely the norms and values, but also the nature of social relationships, 
formss die most important frame of reference from which men and women 
evenn to this day derive their meaning, when they structure their relationships. 

Givenn die historical development of interpretations, an understanding was de-
velopedd of constructions of sexuality and gender in contemporary partner rela-
tions.. As far as reproduction is concerned, both men and women derive gender 
identityy to a great extent by proving fertility, irrespective of the relational context 
withinn which such fertility becomes manifest Among women, the high cultural 
valuee for fertility is not only expressed in traditions .aimed at the care and cherish-
ingg of the cervix, but also in the not strictly virginal culture. Female virginity is 
highlyy valued and is an important source of respect, but it is not an imperative 
demandd mat the birth of children takes place only within a marriage. Among 
men,, proving fertility is also central In the traditional image of men the male 
reproductrvityy is primarily defined in terms of 'biological reproduction*. This 
malee image is predominantly one of the 'procreator of children*, driven by the 
urgee to provide his fertility and sexual potency in public by producing as many 
childrenn as possible, with more than one woman, without linking this to social 
responsibility.. This interpretation of fatherhood used to be quite common in the 
pastt and was facilitated by dose and extensive networks of female family mem-
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bers,, who took the responsibility for the care of children, and hence the area of 
sociall  reproduction, as a collective task. Because of the collective upbringing of 
children,, there was relatively littl e pressure on men to embrace fatherhood The 
areaa of social reproduction, therefore, developed as a typically ferninine area, 
andd women were socialized with motherhood as a central element of femininity. 
Thiss practice not only resulted in the stereotypical image of the Krioro Mma> the 
lovingg Creole mother who lakes care of her own and other children, but also in 
thee image of the strong and independent black woman, who combines mother-
hoodd and work without problems and who, without the support of a male 
partner,, manages to bring up her children quite successfully. This is the ideal 
femalee image, with which not only women, but men as well, grow up. It is not 
surprisingg that motherhood in this context acquires a heroic nature. Women are 
stronglyy inclined to show their ability to bring up their children on their own as a 
symboll  of pride and power. Such pride is reflected in the firm resistance from 
womenn against taking the trouble to involve men in the process of caring for 
children.. As one of the woman stated: The children are mine, they don't belong 
too any man. They are mine!' 

Thee history, but also the actual practice, shows that men are often not present as 
fathers.. The lack of the roles of father, husband and breadwinner during slavery, 
thee lack of access to economic sources, and historically developed notions of 
malee reproductiVity and sexuality, are material and ideological conditions that 
havee resulted in a situation in which fatherhood does not necessarily imply a 
closebondd with children. Whilst motherhood means having a close bond with 
children,, the experience of fatherhood varies strongly and is closely related not 
onlyy to interpretations of maleness and sexuality, but also to the sustainability and 
naturee of the relationship. This is why experiences with fatherhood are not univocaL 
Whatt predominates is the image of the 'absent father*, but fatherhood also evokes 
thee image of men who take responsibility for their non-biological children, and 
fatherss who have a very close and emotional relationship with their children. It is 
particularlyy in situations of strict labor division, short, alternating relations, and 
thee marginal presence of a man in the household, that fatherhood acquires a 
marginall  nature, irrespective of whether the men are of middle class or working 
class. . 

Thee ideal images of motherhood and fatherhood are not univocal and, more-
over,, often in sharp contrast with real-life experiences. The (over) idealization of 
motherhoodd and the practice of giving varied meaning to fatherhood, are at 
oddss with the ongoing national economic crisis. While motherhood is propa-
gatedd as a source of pride, dominance and power, many women experience 
especiallyy anger, despair and powerlessness. Increasing poverty among large groups 
off  women leads to disintegration of their traditional networks, as a consequence 
off  which they have to fall back on the men, who traditionally have greater access 
too structural income sources than women. The historically developed nature of 
male-femalee relations, in which sex and money are closely related, encourages a 
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femalee survival strategy that is primarily aimed at survival through establishing 
sexuall  relations with men. Although women are aware mat in this problematic 
male-femalee relationship they pay a very high price for the ideal mother image, 
theree exists a strong feeling that they have no other choice, and that women are 
bornn into their role as mothers to bear these burdens. The central role of me 
motherr in the family network, and the ensuing strong mother-child relationship, 
alsoo influences the nature of sexual relations. Both men and women are inclined 
too give priority to the bond with relatives, rather than to the bond with the 
partner.. It is especially in the relationship between mother and child, both in 
mother-daughterr and mother-son relationships, that existing notions of gender, 
sexualityy and reproduction are transferred 

Nevertheless,, among younger, educated women and men there seems to be a 
differentt attitude towards motherhood. In the course of time, clear changes have 
becomee evident in the structure of biological and social reproduction. Although 
fertilityy and bearing children are still important sources of social status, the de-
siredd number of children has sharply decreased among both sexes. Unlike the 
past,, women also have more control over their reproducuVity, in terms of being 
ablee to regulate births. Women themselves can determine how many children 
theyy want and when they want the children. The increasing poverty among women, 
deteriorationn of family networks, but also increasing education and career possi-
bilitiess for women, are factors that put more pressure on men to fulfil l their role 
ass a father. Young men are no longer led by the idea of 'the more children, the 
moree masculine*. Especially young, educated men resist the traditional male role 
andd want to accept more responsibility and give more content to the relationship 
withh their children. 

Althoughh people think of sexuality as closely linked to reproduction, this is not 
thee only perception of sex. Beside its reproductive function, sex is perceived as a 
naturall  activity, which is necessary for a healthy physical and emotional function-
ing.. The need for sexual satisfaction is important in the experience of femininity 
ass well as masculinity. Like men, women (can) fulfil l an active sexual role. Sex is 
nott only natural, but sex in a heterosexual context is by definition penetration. It 
iss notable that more women than men are inclined to define sexual satisfaction in 
aa much wider context than as merely satisfaction in sex or intercourse. Sexual 
satisfactionn is also felt to be attention, love, partnership, intimacy and understand-
ing g 

Thee taboo on alternative sexual practices is quite high, especially among lower 
classs men and women. As a result of cultural traditions and also lack of knowl-
edgee about alternative sex, heterosexual sex, in particular in the lower class, has a 
ratherr limited repertoire. In general, monogamy is not regarded as a gender-
specificc norm, and therefore stands in sharp contrast with the double sexual 
moral. . 
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Althoughh men and women in a steady relationship expect monogamous behav-
iorr from one another, at the same time they are aware that the norm can be quite 
farr from practice. Women are strongly inclined to behave monogamously in 
accordancee with the norms of female respectability. This is not surprising, in 
vieww of the social sanctions connected with female promiscuity. At the same 
time,, there is a certain tolerance in the social environment for women with more 
relationships,, which ensues from the unwritten rule that a woman is not uncondi-
tionallyy monogamous. There is a strong belief that a woman who experiences 
sexuall  and/or financial dissatisfaction in her relation, is inclined to compensate 
forr this outside. 

Women,, much more than men, expect that their partner will not adhere to the 
normm of monogamy. Women'éxperience the double sexual moral pre-eminendy 
ass an issue in which they have litde influence. While the predominantly male cul-
turee of promiscuity is the main source of relational conflicts and instability, and 
makess deep emotional wounds in the life of women, this issue is not discussed at 
thee relationship level, nor at the socio-political level. The rooted perception is 
thatt men are polygamous by nature and that this is a fact with which women have 
too live. Most women are strongly inclined to suppress their emotional anger and 
frustrationfrustration and to console with an attitude rooted in the rule of life: 'What one 
doess not know, does not matter'. In this day and age, in which the spread of HIV 
amongg women is showing a steep rise, and infection through the steady partner 
formss a genuine problem, women are more aware than ever of the lack of 
controll  over their own sexuality 

Fromm a young age already boys and girls grow up with ambiguous messages 
andd experiences with respect to sexuality. Girls are protected and brought up in 
thee home, while boys have the freedom to experiment with sex. A lack of com-
municationn about sex at home in the family contrasts with the openness of sexu-
alityy in the public culture. Particularly in die lower social strata, girls are brought 
upp quite paradoxically. On the one hand, autonomy and independence of men is 
stronglyy encouraged: 'Your first diploma is your husband'. On the other hand, 
girlss learn from very young: Took for a man who can make you into something.' 
Thiss contradiction is the result of the simultaneous workings of different female 
images. . 

Boyss learn early that male sexuality consists of three central elements, namely: 
accesss to and control over female sexuality and satisfaction of female sexual 
needs.. Contrary to male sexuality, with its strong patriarchal orientation, female 
sexualityy is fed from different systems of meanings. The influence of patriarchal 
principless is clearly evident, which is expressed in the general expectation that 
womenn will conform to the norms of sexual morality, especially in public, namely 
nott to take sexual initiatives, master their sexuality, not to use sexual language, and 
pretendd sexually inexpediency. At the same time, women receive their behavior 
guideliness from the specific experiences of the kinship system, which in close 
collaborationn with a socioeconomic context, produces other values and responds 
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accordingly.. Conditional monogamy, active female sexuality, the natural female 
needd for sex, sexual pleasure, and sex as a potential mean for social mobility, are 
alll  messages that are passed on consciously or unconsciously to women in their 
dailyy socialization. 

Differencess and conflict between men and women, does not diminish the need 
forr an emotional relationship with the partner. In the collective thinking love 
bearss material and immaterial elements, which are intertwined. Most people have 
aa pragmatic approach towards love. Love is not something of two individuals, 
butt is strongly rooted in a kinship system mat defines gender and sexuality, and 
thuss also provides criteria on the basis of which men and women interpret love. 
Lovee is caring. Love is meeting one's obligations and responsibilities, but love is 
alsoo indulging, attention, understanding and intimacy. These more immaterial el-
ementss of love are often relegated to the background. Although the need for 
moree intimacy is mutually present, traditional male-female images are often an 
impedimentt to freely experiencing these feelings. The hard conditions, under which 
thee kinship system had to survive, have created specific meanings of gender 
relationss in which the aspect of emotionality is often unconsciously ignored. Men 
andd women are inclined to define one another primarily in strictly economic and 
sexuall  terms, hereby suppressing emotional terms. 

Theree exists a big discrepancy between the public sexual culture and the private 
sexuall  culture. The public sexual cultural is dominated by the belief that Carib-
beann people, and in particular black people, are naturally endowed with sexual 
skillss and that sex is always a source of pleasure. Although in public people tend 
too behave in accordance with this myth, we see a private sexual practice that is 
characterizedd by reluctance, shame, ignorance and lack of sexual skills, sexual 
dissatisfaction,, and cultural sexual taboos which hinder an open communication 
aboutt sex. 

Matrifocall  families, economic active women and female heads of households 
aree all characteristics of the Creole family and household structure, which do not 
att all imply the absence of patriarchal gender relations. In accordance with the 
dominantt gender ideology, the structure of gender in the Creole community is 
alsoo rooted in a patriarchal ideology. In partner relations, irrespective of whether 
partnerss live together (legitimized by marriage or not), there is quite a strict labor 
divisionn in which the man is appointed primarily the role of breadwinner and the 
womann primarily the role of mother and housewife. Notwithstanding the fact 
thatt women are economically active, this division of tasks remains. Although 
womenn work, they still perceive men as primary breadwinner. Women are per-
ceivedd by men primarily as secondary breadwinners, who are expected to con-
tinuee the responsibility for children and home next to their economic activities. In 
general,, men are hardly involved in the direct care and education of children, and 
inn other household tasks. The association of men with the public sphere and 
womenn with the home/ private sphere is also expressed in the gender-specific 
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naturee of social activities and recreation. Men have a strong outside-oriented 
publicc life and also dominate macro-economic and political life. Women, even 
thoughh they work and have a certain measure of economic autonomy, have 
sociall  activities that are often a continuation of their responsibilities in the private 
sphere,, namely directed towards children, home, family and local community. 

Thee power, which some authors ascribe to Creole women, on the basis of their 
economicc autonomy, is strongly exaggerated. In the Afro-Surinamese family the 
patriarchall  gender ideology is also the most important frame of reference in the 
divisionn of tasks and responsibilities in the household. At the same time, the 
presentt study confirms that the patriarchy is not fixed and universal Patriarchal 
structuress of gender relations vary according to societies and historical periods. 
Inn the Afro-Surinamese context, men see themselves as primary breadwinners, 
(authoritative)) leaders and protectors of the family, but also grow up with the 
imagee of economically active and leading women, who from one generation to 
thee other play a central role in the survival of the family. The man is furthermore 
awaree that the degree to which the woman is prepared to see him as authority 
andd head of the household, depends to a great extent on his financial input in the 
household.. Among women we also see conflicting perceptions. Although women 
recognizee the male as breadwinner and leader, this role assignment is not coupled 
withh feelings of inferiority and unconditional obedience to the man. Because of 
thee great value for freedom and independence in the female image, they - like 
menn — have die need to move freely, and often clash with male dominance. The 
strongg awareness of equality among women and their determination to be free 
andd independent is expressed in particular in their need to be economically inde-
pendent,, that is to say, to be able to generate an own income, and to be able to 
developp their own social activities outside the home. TTiis latter need gives rise to 
manyy conflicts in the partner relationship with men, because men, led by the 
patriarchall  rule that men should control the sexuality of their women, are strongly 
inclinedd to set restrictions to the freedom of movement of women, out of fear 
forr sexual infidelity, and thus a serious infringement of their male reputation. 
Menn restrict women's outside activities, impede their contacts with friends, and 
usee violence to maintain control. 

Genderr relations in the area of (social) reproduction and sexuality are dominated 
byy a male perspective, which women have hardly put to the discussion at die 
nationall  level These conditions influence the manner in which women give meaning 
too their relationship with men and to the strategies they develop in their struggle 
forr social mobility. As long as changes at the household level are restricted to 
changess in economic relations, and the male perception of the sexual labor divi-
sionn and sexuality remain untouched, women will be constrained in their partici-
pationn in social activities. On the basis of these findings, I have described the 
positionn of the Creole women in the economic area as a relative female authonomy 
inn an underdeveloped patriarchal structure. In fact, black women have earned a 
certainn measure of autonomy in the patriarchal plantation community, which was 
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transferredd from generation to generation throughout history. In present times 
wee see that the self-image of economic independence contrasts with gender 
hierarchyy at a structural level and a continuation of internalized notions of tradi-
tionall  labor  division and (male) sexuality. 

Collectivee interpretations of femininity» masculinity and sexuality also influence 
thee structure of partner  relations. The practical application of these notions can, 
dependingg on the economic position, vary, but in essence is the same. Marriage 
doess not necessarily imply an orientation towards Western values. In general the 
practicee of marriage is not in accordance with the Western, nuclear, monoga-
mouss family either. Phenomena like premarital sex, premarital pregnancy, outside 
relationships,, entering into marriage while having children from a previous rela-
tionship,, gender-specific social activities, are not exclusively bound to Creoles in 
thee lower  social strata, but are tolerated in the middle class as well 

Peoplee make a conscious choice for  a certain relationship. The widespread no-
tionn mat Creoles have a loose sexual lifestyle' is a product of a serious lack of 
understandingg of the motives, interpretations and feelings that are connected to 
partnerr  relationships. People strive primaril y for  a cohabitation relationship, and 
thee pros and cons of the different relationship forms are properly weighed. The 
Christiann marriage takes a central place in the Creolee cultural experience. Whether 
itt  is also considered the ideal depends on a number  of factors. The attitude 
towardss marriage varies, and besides socioeconomic position also depends on 
age,, relationship of parents, own relationship experiences, and the measure in 
whichh independence and freedom in the male-female image are important In 
thee past an anti-marriage attitude was ascribed mainly to men. They were said to 
resistt  marriage, because they were unable to meet the economic conditions nec-
essaryy for  the role of breadwinner. Women were said to be in favor  of marriage 
andd conform more than men to the dominant Western culture. Typical of classi-
call  studies, is also the strict division made between middle class and lower  class 
Creolee women, whereby the former  group is typified as marriage-oriented and 
dependent,, and the latter  group as anti-marriage, and independent 
Idealizationn and rejection of marriage occur  among both women and men, irre-
spectivee of their  class position. There is a gender  difference, though, between the 
motivess used in weighing the pros and cons of marriage. From the notions 
womenn vented, a number  of important opinions can be derived First, it seems 
matt  marriage, particularl y at a young age, when women still have litde experience 
withh relationships, is considered as ideal This ideal is based on a Christian family 
upbringing,, the influence of the mass media and education (in particular  in Chris-
tiann schools). Women associate marriage with security, stability, a 'peaceful1 life, 
sociall  status, a good education for  children. But, as with men, the notion of 
permanentt  binding also causes resistance among women. As long as there they 
aree not sure of whether  the man is a 'good' man, women are not prepared to 
enterr  into marriage. 
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Thee more negative experiences women have from their own direct environment, 
thee more resistance there is against marriage. Secondly; it seems that the relation-
shipp of the parent(s) serves as a frame of reference when women form lasting 
relationships.. Women who grow up in an environment of problematic male-
femalee relations are strongly inclined to reject marriage on the basis of negative 
relationall  experiences of their mother and perhaps other female family mem-
bers.. Thirdly, especially older women with children and a number of past rela-
tionshipp experiences, hold litde value for the social and ideal status of marriage. 
Inn this life phase stricter demands are set on the partner. These women emphati-
callyy prefer Irving alone/ separately, or in concubinage. In mis phase, women are 
thee least prepared to accept restrictions. Fourthly, it seems that women strongly 
takee into account the children, which they have from a previous relationship, 
whenn they consider marriage. They are often not prepared to marry if there are 
indicationss that these children will become victims. Finally, women who have 
livedd together with a partner for a long period of time, do display a wish for 
marriage,, particularly in view of me legal security offered by the institution of 
marriage. . 

Menn of both middle and lower classes idealize marriage. This idealization is not 
soo much based on a Christian marriage moral, which prescribes that marriage is 
aa Tioly' union, but from a colonial heritage, which associates marriage with social 
statuss and prosperity. By entering into marriage, men acquire social status, not 
primarilyy because they enter into a formal relationship with a woman, but be-
causee marriage is a symbol of a stable lifestyle and a certainn measure of welfare. 
Thus,, men are strongly inclined to link marriage with material conditions, and 
thuss also to explicidy demonstrate their capacities as a breadwinner. Most men 
aree of the opinion that they can only get married if they possess an own house, a 
plott of land, a car, and other status-raising material goods. There is, therefore, a 
strongg association between marriage and possessions. Ideas about marriage are 
alsoo intertwined with existing notions of male and female sexuality. The strong 
preoccupationn among men with having control over female sexuality (guarantee 
herr sexual fidelity), and inherent thereto the insecurity about the partner's fidelity, 
influencess decisions about marriage. Most men are unwilling to enter into a last-
ingg sexual relationship, if they are not sure about the sexual fidelity of the partner. 
Thee man always seems to be afraid that the woman will leave him for someone 
else,, who has more to offer economically. From long experience, men have 
learnedd that socially a woman has the opportunity to end a relationship,-if it does 
nott meet her expectations. Most men are aware that the dominant male lifestyle, 
characterizedd by outside activities and multiple partnerships, clashes with the ex-
pectationss of women, as a result of which there is a good chance that the woman 
willl  end the relationship. Especially in the working class, where the economic 
positionn of men is less stable, there is an enormous unwillingness to bind oneself 
too formal obligations and responsibilities as long as there is no guarantee of a 
lastingg relationship. Men see a relationship not only as a material investment, but 
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alsoo as a symbol of a close bond with a partner. Among men there is a histori-
callyy developed feeling of insecurity about the question of whether the woman 
wil ll  stay or not Such insecurity is the reason why he does not dare take the step to 
lastingg cohabitation. There is quite a strong uniformity that cuts across all classes 
concerningg the manner in which men think about marriage. 

Ann analysis of die findings leads to a number of central conclusions: 

1.. The structure and interpretation of male-female relationships are not primarily 
determinedd by socioeconomic conditions, but also by an intensive mutual ex-
changee of collective notions of gender and sexuality on the one hand, and socio-
economicc conditions, on the other hand. If we look at the manner in which 
peoplee give meaning to male-female relationships, particularly in the fundamental 
areass of existence, mat is the area of production (provision of maintenance) and 
reproductionn (procreation and sexuality), we see great similarities among the classes. 
Moreover,, the basic principles ensue from a collective notion which is the pro-
ductt of experiences within a specific social structure, transferred from generation 
too generation, and characterized by unequal race, class and gender relations. In 
thiss collective ideology there are variants as a consequence of education, age, 
religion,, economic position. The influence of these collective notions of gender 
andd sexuality are not only expressed in the self-images of women and men, but 
alsoo in the strategies and solution models applied in striving for development. 
Dailyy practice shows that some notions and strategies linked thereto are no longer 
attunedd to present-day conditions and have thus not only lost their functionality, 
butt also form an obstacle to both personal and social development. 

2.. Females and males are in conflict with each other, in key areas of life, because 
inn their actions they are guided by contradictory notions about gender and sexu-
ality,, and therefore cannot meet one another's expectations. This conflict is ex-
pressedd in the instability of partner relationships. 

Theree is a widespread idea that women, contrary to men, have conformed to 
dominantt Western cultural norms and values, expressed in their more frequent 
Churchh visits, their pro-marriage attitude, their monogamous lifestyle and their 
strivee for social mobility. This attitude among women is historically explained by 
thee more frequent contact, which they had with white culture. On the basis of 
thiss analysis it is concluded that in the present-day society, the position of man is 
seriouslyy threatened because women, in their more directed 'mainstream' values, 
experiencee a rapid upward social development, as is reflected by their position in 
educationn and their mobility in the vocational structure, and that men are being 
marginalized.. This view has led in the Caribbean to a concept of 'male 
marginalization'.. I would like to give my criticism of this view as follows: 

Thee view is fed by a racist discourse, and is characterized by a fun-
damentall  contradiction between black and white, which continues 
onn into superior and inferior, good and bad culture, woman and 
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man,, upward mobility and marginalization, rich and poor. The au-
thorss assume that the great need for economic autonomy, social 
mobilityy and other positive values displayed by women, are all val-
uess derived from a Western culture. The own specific historical ex-
periencess and other non-Western heritage are disregarded. 
Ass said earlier, the economic, social and cultural development which 
Surinamee experienced as a plantation society, colony, neo-colony and 
thirdd world country, cannot at all be compared with the social de-
velopmentss which took place in the past three hundred years in 
Westernn countries, and thus world views wil l differ. It is my belief 
thatt we are not a society with a dominant Western culture, but a with 
coloniall  plantation culture, where Western powers have naturally also 
laidd the foundations. This colonial culture is not only expressed in the 
structuree and notions of gender and sexuality, but is also reflected in 
specificspecific areas, such as the economy, politics, family relationships, re-
ligion,, etc. 

Becausee of their specific history, position in society and the experi-
encess with respect thereto, women have developed a self-image in 
whichh freedom and economic autonomy are central elements. These 
valuess are not only transferred from generation to generation, but in 
thee process of social mobility, also from class to class. The self-
imagee of women was never in accordance with the dominant colo-
niall  patriarchal image of women, neither in the area of production, 
norr in the area of reproduction. This does not mean that women in 
practicee do not constantly clash with a patriarchal culture, which 
menn in particular still hold in high value. Men are more inclined than 
womenn to adhere to traditional patriarchal values. In the economic 
areaa this is expressed in the high value set by men on the strict labor 
division,, in which the woman, even when she has an important eco-
nomicc input, is considered as subjected to and dependent on man, 
andd primarily responsible for the care and education of children. In 
thee sexual field, which is dominated by a double sexual moral that 
offerss men socially more space to have more partners, and avoid 
theirr social responsibility in case of fatherhood and not be involved 
inn the prevention of pregnancy and sexually transferable diseases. 
Thee strong influence of patriarchal thought on men is also expressed 
inn the strong outside-home life and the desire to control the sexuality 
off  women, by setting all kinds of limitations which restrict women's 
freedomfreedom of movement, especially in public. Summarizing, it can be 
statedd that men, not women, maintain dominant patriarchal values 
andd it is women who resist these values, because they are aware that 
thesee restrict and stagnate their personal and social development 
Surinamee is part of a strongly globalizing world This globalization 
iss characterized in particular by an unprecedented influence of inter-
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nationall  developments, among which the international support for 
eliminationn of all forms of discrimination against women. These 
developmentss have not passed the Caribbean by and have become 
manifestt in increased international support for and pressure on local 
governmentss to introduce gender equality in all areas. In this regard, 
bothh international and national actions have been taken, which have 
increasedd women's access to work, education, and international ex-
perience.. Entirely in accordance with their self-image, women have 
vigorouslyy accepted these opportunities. However, on a national 
level,, they are still faced with a dominant patriarchal culture, charac-
terizedd by great gender inequality in the access to economic and 
politicall  power. 

3.. The male-female relationship among Afro-Surinamese must be understood 
againstt a specific background. It is therefore important that we do not merely 
applyy theories of male-female relationships in our own society, but take the own 
situationn as point of departure, study it and analyze it, and attain solution models 
andd development strategies on the basis of dialogue and consensus. 
Likee the male-female relationship in Western societies, the male-female relation-
shipp among Afro-Surinamese is based on patriarchal principles. This does not 
meann that the patriarchy is manifest everywhere and in the same manner, or 
alwayss implies the same measure of unequal power relations. The images which 
menn and womenj in their close interaction, develop of themselves and one an-
other,, are multiple and both positive and negative. Althoughh there are great dif-
ferencess between men and women, I do not believe that there are binary oppo-
sitionss or antagonistic relations, as is often indicated in the literature. Unequal 
powerr relations are not absolute and in practice they are often different from 
theory.. The latter refers to the fact that human beings in their actions are often led 
byy an adapted translation of notions to practice, and thus in their actions are 
drivenn by strong pragmatism. Men believe in patriarchal roles, but at the same 
timetime they are aware that strict control of the labor and sexuality of women in our 
specificc conditions, is not only unrealistic, but eventually wil l lead to their 
marginalizationn and self-destruction. Men consider themselves superior, but are 
alsoo plagued by a fear of failure, frustration and great insecurity in their efforts to 
realizee the dominant male image. Women are aware of the existence of male 
dominancee in economic and sexual areas, but have learned to create a certain 
amountt of space for themselves within this system, and to detach themselves 
fromfrom male dominance. In the hard practice of survival, and in reaction to sup-
pression,, women have developed a number of values and attitudes which, under 
thee present gender relations and social structure, I believe, impede their social 
developmentt and demand a high emotional price at individual level, namely: a 
negativee male image, maintaining the traditional idea that a man should be the 
breadwinner,, a strong materialistic view of a sexual relationship (sex primarily in 
exchangee for money, beautiful clothing or other material benefits), maintaining 
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traditionall  authority relations with children, an excessive idealization of mother-
hoodd and thus domination of the parent-child relationship, and suppression of 
emotionall  needs. Men maintain a negative female image of being materialistic, 
sexuallyy unreliable, promiscuous, while also maintaining myths about natural sexual 
skillss and sexual potency, as well as the myth of the male breadwinner. 

I tt would be naive to state that people have subjected themselves entirely to the 
ideologicall  power. The historically developed practice and experiences which 
peoplee have gained in the historical struggle for survival have also yielded a wealth 
off  knowledge, which forms an important ideological frame of reference but 
thatt does not have any power or voice, and does not contribute to a public 
debate.. Hence, male-female relations are not only characterized by much stress, 
butt also by an enormous dose of solidarity. Men and women form an essential 
partt of one another's support networks, and are often quite sincere in their mu-
tuall  support. The title of this thesis 'love and conflict' was chosen intentionally, 
becausee in the tales of problems, the great need for a close bond and mutual 
supportt could also be heard Both men and women constandy show that they 
needd one another, and that they would also be able to attain much more in close 
collaboration. . 
Bothh women and men in their own way try to challenge the past One of the 
problemss is that they are not sufficiendy equipped with adequate economic means, 
andd are moreover attached to all sorts of family, partner and other social rela-
tionships,, which strengthen and reproduce traditional ideas. Constructions of 
genderr and sexuality are not permanent; they can be changed. The question that is 
immediatelyy raised is: *Who determines which meanings are correct and useful*. I 
believee mat meanings should be the result of dialogue and consensus. The men 
andd women I studied, have many basic agreements with respect to the definition 
off  a good relationship. It is a relationship characterized by: 

aa stable/ peaceful cohabitation, which need not necessarily be mar-
riage,, but one that does offer legal security 
sexuall  fidelity of the partner 
financialfinancial security 
sharedd parenting and close involvement with the upbringing of chil-
dren n 
lovee and respect 
freedomm of movement outside the home and possibility to develop 
otherr social relations 
respectt for each others close bond with the family of origin 
economicc autonomy 

Economicc changes are important, because they have to do with the ability to 
providee in one's basic life necessities. At a national level, attention is focused on 
realizingg economic goals, without taking into account the fact that providing in 
materiall  needs is not the only means of existence. Human beings are social beings 
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andd have a natural desire for love, social acceptance, warmth, trust and security. 
Reproductionn and sexuality are central in the social relations between men and 
women.. Sexual relations can deeply influence the lives of human beings and be 
emotionallyy enriching, but also extremely painful. This study shows that pro-
blemss in partner relations emotionally touch the human psyche deeply and have 
greatt influence, not only on family relations and the socialization of children, but 
alsoo on other social relationships, outside the family, for example in politics and in 
thee economic area. 

Inn minking about solutions for problems identified in male-female relations stu-
dies,, I plead for appreciation of our strengths, but also for the acknowledgment 
off  our own weaknesses, recognizing that there are historically developed mis-
conceptionss in the way in which we interpret the world around us. At the same 
time,, we should do away with myths that were forced upon us: the myth of the 
malee breadwinner, the myth of the black, independent woman, the myth of the 
blackk man as a symbol of sexual potency, of the extensive female support net-
works,, of the free expression of sexuality, of the heroic single mother. I plead 
forr self-criticism, for making a conscious choke for changing certain of our 
ideologicall  principles, for changing negative elements in our gender and sexuality 
ideology,, because they restrict our self-development and the development of 
ourr community. I do not suggest a fight between men and women. Gender is 
nott a substituting term for woman; gender relates to the manner in which male-
femalee relations are organized in a specific time and place. That is why both sexes 
aree 'gendered', and both more or less subjected to a certain gender system. Both 
menn and women are captured in a traditional gender ideology, which places 
enormouss restrictions on them. 

Ideologicall  principles do not easily change, because they are transferred from 
onee generation to another, and have become part of one's self-image. 
II  hope that this study will be employed by men and women alike to enter into 
dialoguee with one another, and that it will thus contribute to the important pro-
cesss of ideological transformation. I think it is high time that men and women 
acknowledgee die peculiarities passed down from the past, and work together to 
findfind solutions. We can only reach a true understanding of male-female relations if 
wee are prepared to discuss with one another as a community, in order to discard 
thee myths, which surround use, with the full awareness that it will take more than 
talkingg and better communication between the sexes to solve relational prob-
lems.. For, they have a structural character and are based on the unequal access of 
menn and women to economic, political and legal power. Hence, changes in fam-
ilyy and community levels, for example through educational and informational 
programss and campaigns directed towards strengthening the bond between part-
nerss and between parents and children, will have to take place concomitantly 
withh changes at macro-level, for example the creation of equal educational and 
vocationn opportunities for girls and boys of all social layers, the creation of 
conditionss for greater involvement of men in social reproduction and for equal 
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accesss of women and men to economic and political power. 
Finally,, I express the hope that mis study and its results will be seen as a stimulance 
forfor further research on this (relatively unexplored) area of Surinamese male-
femalee relations, and their historical development 
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BIJLAG EE 1. STANDAAR D VRAGENLIJS T 

PERSOONSKENMERKE N N 

1.. Woonplaats: 

2.. Geslacht 

3.. Geboorteplaats: 

4.. Leeftijd: 

5.. Opleiding: 

6.. Economische activiteit: 

7.. Etnische afkomst: 

8.. Religieuze oriëntatie: 

9.. Soort huishouden: 

10.. Omvang van het huishouden: 

11.. Relatietype: 

12.. Aantal kinderen: 

13.. Lidmaatschap politieke of sociale organisatie: 

14.. Migratiegeschiedenis: 
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BIJLAGEBIJLAGE  2. INTERVIEW PROTOCOL 

SOCIALESOCIALE ACHTERGROND 

beroep/opleidingg ouders 

groottee herkomst gezin 

gezinssituatie e 

vrijetijdsbestedingg op jonge leeftijd 

religieuzee opvoeding/activiteiten 

soortt vrienden 

belangrijkstee familiecontacten 

centralee waarden in de opvoeding 

beeldvormingg over vader/moeder/verzorgers 

relatiee tussen ouders 

relatiee met ouders 

relatiee met zusters en broers 

taakverdelingg in het huishouden 

opleidingsgeschiedenis s 

beroepsgeschiedenis s 

toekomstdromenn m.b.t. werk en relatie 

KINDEREN KINDEREN 

opvattingenn over kinderen op jonge leeftijd 

waaromm wel of geen kinderwens 

well  of geen voorkeur voor jongens/meisjes 

well  of geen planning van kinderen, en waarom 

besluitvormingg bij kinderplanning 

betekeniss van kinderen 

watt is de relatie met kinderen; prettige en onprettige ervaringen 

taakverdelingg in de opvoeding van kinderen 

watt is een goede vader/goede moeder 

taakverdelingg van jongens en meisjes in het gezin/huishouden 

eisen/verwachtingenn m.b.t. het seksueel gedrag van zonen en dochters 

gewenstee leeftijd eerste seks kinderen 

communicatiee over seks met kinderen 

verwachtingenn van kinderen 

inn hoeverre voldoen kinderen aan verwachtingen 

veranderingenn in opvattingen over opvoeding kinderen 
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SOCIALESOCIALE CONTACTEN EN VRIJETIJDSBESTEDING 

vriendschappen:: vroeger en nu 

bestee vriendin(nen) en waarom 

frequentiee contact met vrienden 

verwachtingenn van vrienden: emotionele/ financiële steun 

well  of geen lid van een sociale vereniging, politieke partij of sportorganisatie 

redenn lidmaatschap en activiteiten 

buurtcontacten:: frequentie en soort 

SEKSUELESEKSUELE SOCIALISATIE 

socialisatiee in kennis over seks 

socialisatiee in seksuele moraal en normen 

eerstee seksuele ervaring 

duurr van de eerste seksuele relatie, reden voor beëindiging 

socialisatiee in de vriendengroep 

invloedd van kerk/geloof op opvattingen en m.b.t. seks 

R E L A T I E G E S C H I E D E N IS S 

kenmerkenn en verloop eerste vaste relatie 

aardd van de volgende en andere relatie(s): motieven, verwachtingen, ervaringen, 

gevoelens s 

belangrijkstee relatieproblemen 

redenenn voor het beëindigen van een relatie 

redenn voor het aangaan van een relatie 

invloedd van vaste relatie op persoonlijk 

criteriaa bij selectie van partners 

verwachtingen:: welke verstandhouding, rechten en plichten 

soortt gevoelens en expressie gevoelens 

goedee en slechte eigenschappen van je partner 

toekomstperspectieven n 

SEKSUELESEKSUELE TROUW 

opvattingenn over buitenrelaties bij mannen en vrouwen 
opvattingenn over buitenkinderen 
verwachtingenn ta.v. seksuele trouw 
opvattingenn over seksuele trouw van mannen/vrouwen (m het algemeen en 

eigenn partner) 
sanctiess bij vermoedens seksuele ontrouw 
wanneerr wel en geen tolerantie 
consequentiess seksuele ontrouw op de relatie/sociale status/image 
verwachtingen/reactiess van vrienden en familie op seksuele ontrouw partner 
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BRONNENBRONNEN VAN CONFLICT 

belangrijkstee bronnen van conflict 

wijzee waarop conflicten zich manifesteren 

gebruikk van geweld bij conflicten 

wijzee waarop conflicten worden opgeheven 

SEKSUALITEITSEKSUALITEIT EN VROUWELIJKHEID 

definitiee 'goede' vrouw 

belangrijkee zaken in een vrouwenleven 

dee rol van een man (als seksuele partner) in het leven van een vrouw 

verwachtingenn die mannen hebben van vrouwen 

definitiee van seks 

dee plaats van seks in het persoonlijk leven 

seksuelee normen en waarden; wat is behoorlijk, wat is onbehoorlijk gedrag 

hoee lang moet je een man kennen om met hem naar bed te gaan 

gaa je met een man naar bed als je weet dat hij een partner heeft 

belangg van seksuele bevrediging van de man 

belangg van seksuele bevrediging van de vrouw 

seksuelee verwachtingen 

iss liefde hetzelfde als seks, welke verschillen 

opvattingenn over het huwelijk/concubinaat en andere relatievormen 

watt zou er moeten veranderen in het leven van Surinaamse vrouwen 

watt zou jij anders willen in je leven 

hebb je ooit geweld van je man ervaren: reden en reactie 

belangg van etniciteit als criterium bij selectie 

wiee moet het initiatief nemen in het seksspel 

sekspraktijken:: geoorloofde en taboe 

watt is prettiger: geslachtsgemeenschap of intimiteit (strelen, knuffelen etc.) 
communicatiee met de partner over seks 

SEKSUALITEITSEKSUALITEIT EN MANNELIJKHEID 

watt is een 'echte' man 

seksuelee normen en waarden 

watt is belangrijk in je leven 

welkee vrouwen zijn belangrijk in je leven 

dee rol van een vrouw (als seksuele partner) in het leven van een man 

verwachtingenn van vrouwen 

definitiee en rol van seks 

hoee moet een vrouw zich seksueel gedragen; 

watt is behoorlijk, wat is onbehoorlijk gedrag bij mannen en bij vrouwen 
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seksuelee normen en waarden; wat is behoorlijk, wat is onbehoorlijk gedrag 

hoee lang moet je een vrouw kennen om met haar naar bed te gaan 

belangg van seksuele bevrediging van de man 

belangg van seksuele bevrediging van de vrouw 

seksuelee verwachtingen 

iss liefde hetzelfde als seks, welke verschillen 

opvattingenn over het huwelijk/concubinaat en andere relatievormen 

watt zou jij anders willen in je leven 

hebb je ooit geweld toegepast reden en reactie 

belangg van etniciteit als criterium bij selectie 

wiee moet het initiatief nemen in het seks spel 

sekspraktijken:: geoorloofde en taboes 

watt is prettiger: geslachtsgemeenschap of intimiteit (strelen, knuffelen etc.) 

communicatiee over seks 

WISSELEND EE SEKSCONTACTEN (inclusief prostitutie ) 
hoeveell  sekscontacten heb je in de afgelopen zes maanden gehad 

soortt partners: leeftijd, etniciteit, burgelijke status, opleiding 

verloopp van het contact ontmoetingsplaats, tijdstip, wie versiert en hoe wordt 

err versierd, stemming, selectiecriteria 

motieven,, setting, en duur van de contacten 

hoee heb je seks ervaren: gevoelens vooraf en achteraf 

welkee seksuele handelingen 

CONTRACEPTIE/ZWANGERSCHAPPEN CONTRACEPTIE/ZWANGERSCHAPPEN 

wanneerr voor het eerst contraceptie gebruikt en motief 

welkee soort contraceptie 

wiee is verantwoordelijk voor contraceptie 

iss het goed om anticonceptiemiddelen te gebruiken: waarom wel/niet 

heeftt de man inspraak bij besluitvorming en keuze m.b.t. contraceptie 

invloedd van anticonceptie op het lichaam 

aantall  zwangerschappen 

aantall  abortussen: waarom, is de man geïnformeerd, wat is zijn reactie en 

wiee heeft het laatste woord 

soortt behandeling van vaginale infecties 
wel/geenn gebruik van intieme kruidenbaden, redenen 

SAMESAME -SEX CONTACT 

seksuelee ervaringen met iemand van het hetzelfde geslacht 
opvattingenn over man-man of van vrouw-vrouw contacten 
reactiess van de omgeving: familie, vrienden, kennissen 
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