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II  AFROJUBMAAMSE SEKSUALITEIT IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

AFRO-SURINAAMS EE SEKSUALITEI T I N 

HISTORISC HH PERSPECTIEF 

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

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

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

2.11 Seksearbeidsdeling en seksuele relaties in de blanke gemeenschap 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.22 De institutionalisering van het concubinaat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.33 Seksearbeidsdeling en seksuele relaties in de slavengemeenschap 

Seksearbeidsdeling Seksearbeidsdeling 

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

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

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

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

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

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

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

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

SeksueleSeksuele betrekkingen 

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

ActieveActieve vrouwelijke seksualiteit 

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

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

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

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

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

GevarieerdeGevarieerde seksuele betrekkingen 

Hoewell  de meeste auteurs geen onderscheid maken tussen huishoudvormen en 
partnerrelaties,, valt uit de beschikbare feiten af te leiden dat slaven verschillende 
soortenn seksuele verbintenissen kenden, die zowel duurzaam als tijdelijk waren, 
terwijll  ook het aantal seksuele partners varieerde. In dit sterk gevarieerd patroon 
vann seksuele relaties waren er niet alleen verschillen tussen de plantages maar ook 
tussenn de stad en het platteland Op sommige plantages leefden paren overwegend 
samen,, op andere plantages hadden zowel mannen als vrouwen kortdurende en 
wisselendee relaties. Polygynische relaties, waarbij een man met twee vrouwen 
tegelijkk een duurzame relatie had, was op de plantages een zeldzaam verschijnsel 
(Klinkerss 1994). In de gemeenschappen van weggelopen slaven (Marrons) die 
zichh vooral in de bossen vestigden, langs de grote rivieren, werd het West-
Afrikaansee huwelijkssysteem van polygynie gecontinueerd Een veel voorkomende 
relatievormm was de zogenaamde bezoekersrelatie, waarbij de partners gescheiden 
vann elkaar woonden, vaak op verschillende plantages. Een factor die deze soort 
relatiess bevorderde was de demografische structuur: tekort of juist een overschot 
aann 'geschikte' seksuele partners. Op sommige plantages was het moeilijk een 
partnerr te vinden vanwege de vele verwantschapsrelaties. 
Opp andere plantages was er juist een mannen- of vrouwenoverschot wat de 
promiscuïteitt bij beide seksen bevorderde. Bepaalde relatievormen waren voorts 
afhankelijkk van het beleid van de plantagemeester. Zo is bijvoorbeeld van de 
plantagess in Para bekend dat het aantal duurzame samenwoningsrelaties hier groot 
was,, omdat er een verbod was op gescheiden verkoop van koppels (Mintz en 
Pricee 1976). 

43 3 



2.2. AFROSURINAAMSE SEKSVAUTETT Vf HISTORISCH PERJPBCTTEF 

Inn een duurzame samenwoningsrelaties was seksuele trouw wederzijds de ver-
wachting.. Lamur (1985) en Oostindie (1989) concluderen beide dat monogamie 
alss norm gold in duurzame relaties. Ook uit andere studies, en Hernhutterverslagen 
blijktt dat ontrouw hoog werd opgenomen en dat overspel of verdenking daarvan 
eenn belangrijk motief was om een relatie te beëindigen. Volgens Klinkers (1997) 
wass 'crime passionel' geen zeldzaamheid onder slaven (zie ook Buschkens 1973). 
Slavenn hadden ook hun eigen huwelijksvormen. Klinkers (1997) verwijst naar een 
groott aantal auteurs uit de 18*  en 19*  eeuw, die melding maken van huwelijken 
volgenss slavengewoonten, die soms gepaard gingen met ceremonieën. Vermoe-
delijkk ging het hier om de toepassing van uit Afrika meegenomen huwelijks-
regelingen. . 

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

2.44 Dominante blanke beeldvorming over  zwarte seksualiteit 

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

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

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

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

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

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

2.55 Wettig huwelijk en monogamie. 

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

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

DeDe kerk, (Hernhutters): 

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

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

DeDe overheid: 

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

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

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

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

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

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

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

Medici: Medici: 

Inn de 19de eeuw werd de bevolkingspolitiek van de overheid niet alleen gesteund 
doorr de kerk. Ook in medische kringen was er een toenemende belangstelling 
voorr het seksuele leven van de slaven, welke voortsproot uit ontwikkelingen op 
medischh vlak in West-Europa. Daar was binnen de medische wetenschappen een 
nieuww concept ontstaan, namelijk dat van de Volksgezondheid*. Het accent lag 
niett meer op het bestrijden van individuele ziekten maar op de preventie van 
ziektenn door strategieën van sociale hygiëne. 
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MediciMedici  kregen een centrale rol in de organisatie en regulering van het seksuele 
leven.. Centraal in het denken van de medici was een utilitaristisch e benadering 
vann seksualiteit De notie van voortplantin g was vooral verbonden met de doelen 
vann modernisering en economische groei. Seksuele energie moest worden 
gekanaliseerdd in reproductieve relaties en bijdragen aan de groei van een gezonde 
populatie.. Seks voor  plezier  was dus verspilling van energie. Terwij l monogamie 
inn het religieus denken verband hield met een christelijk e moraal, werd vanuit het 
medischh perspectief monogamie gerelateerd aan gezondheid; preventie van 
geslachtsziektenn en efficiënte benutting van seksuele energie (zie Foucault 1980, 
Weekss 1981, Parker  1991). Het is ook in deze periode dat het idee post vat dat 
teveell  seks ongezond ïs, en leidt tot verzwakking van het lichaam en afname van 
dee seksuele potentie (c.q. voortplanting). In dit verband kan wederom worden 
verwezenn naar  de medicus Kuhn. Kuhn werd door  de koloniale overheid 
geraadpleegdd om de geringe voortplantin g onder  slaven te verklaren. 

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

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

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

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

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

Overr  slavinnen zegt Kuhn dat die zich in lichamelijk opzicht te vroeg ontwikkelden. 
Problematischh was niet alleen hun vroege seksuele activiteit maar  ook hun sterk 
promiscuee gedrag, dat bevorderd werd door  het grote mannenoverschot. 
Promiscuïteitt  bij  vrouwen zou een van de belangrijkste oorzaken zijn van het 
hogee sterftecijfer  onder  pasgeborenen en onvruchtbaarheid bij  vrouwen. Deze 
verklarin gg illustreert Kuhn met de volgende beeldspraak "Het is eene bekende 
waarheidd dat een veel bezocht voetpad nimmer eenige plant of vrucht kan voort-
brengen'*. . 
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Verderr relateerde hij de lage fertiliteit ook aan de hoge prevalentie van geslachts-
ziektenn onder de slaven en aan de 'onzedelijke levensstijl' van vele blanke planters. 
Dee relaties die (seksueel losbandige) Europeanen aangingen met slavinnen zorgden, 
volgenss Kuhn, niet alleen voor vergroting van het tekort aan zwarte vrouwen 
binnenn de slavenpopulatie maar droegen, volgens Kuhn, ook bij aan vermindering 
vann de kwaliteit van het nageslacht: 

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

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

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

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

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

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

50 0 



ZATHOJOBINAAMSBSBKSUAUTBITtNHZSTCUaSCHPBÊtSPBCnBP ZATHOJOBINAAMSBSBKSUAUTBITtNHZSTCUaSCHPBÊtSPBCnBP 

EconomischeEconomische obstakels 

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

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

IdeologischeIdeologische weerstanden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

133 Deze informatie, die oorspronkelijk ontleend is aan het genoemd Hemhutterverslag, heb ik uit 
eenn gesprek met Harold Jap A Joe. Hij  heeft zich verdiept in de ontwikkeling van het Christendom 
inn Suriname en is in het dagelijks leven nauw verbonden aan de EBG. 
144 Het koloniaal beleid is op dit stuk niet consistent geweest Terwij l aan Afro-Surinamers het 
burgerlij kk  huwelijk (conform Nederlands model) bij  wet werd opgedrongen, heeft het koloniaal 
bestuurr  wel het Aziatisch huwelijk erkend en bij  wet vastgelegd (Aziatische huwelijkswetgeving). 
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Conditiess onder slavernij hadden Creoolse vrouwen een zekere economische 
autonomiee toebedeeld, die ze niet wilden opgeven ten koste van het wettig huwelijk, 
datt hen het moeilijker maakte om de partner eventueel te verlaten. Bovendien, 
ookk waar mensen een kerkelijk huwelijk sloten, werd niet strak de hand gehouden 
aann de seksuele moraal die de kerk voorschreef. Zo was er geen dwingend verbod 
opp pre-maritale seks. Ongetrouwd kinderen krijgen was in de ogen van vele 
Creolenn geen zonde noch schande (Lenders 1994). 

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

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

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

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

SeksueleSeksuele verbintenissen in de blanke en gekleurde gemeenschap 

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

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

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

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

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

2.77 Effecten van de koloniale (seksuele) politiek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eeuww uitgroeide tot het dominante model voor de regulering van seksualiteit in 

58 8 



2.2. AFBOSÜBINAAMSB SEKSVAUTEIT IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

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

MonogamieMonogamie en humetijk, eind 20* eeuw 

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

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

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

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

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

2.88 Conclusie 

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

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

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

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