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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. 
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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 
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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 

5 5 



/.. THBORIEBNMEmODOLOCm 

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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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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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 
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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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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 Totaall % 

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

31 1 



I.I.  THEORIE EN METHODOLOGIE 

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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