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^ ïï FAMILI E EN REPRODUCTIE 

3.11 Seksualiteit, gender  en verwantschap 

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

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

3.22 Familiestructuur 

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

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

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

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

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

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

DeDe centrale rol van vrouwen 

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

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

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

333 Maagdelijkheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.44 Vruchtbaarheid 

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

3.4.11 Vrouwelijkhei d en vruchtbaarheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RituelenRituelen tijdens de zwangerschap en na de bevatting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderen Kinderen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.22 Mannelijkhei d en vruchtbaarheid 

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

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

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

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

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

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

Eenn 32- jarige hosselaar  verwoordt zijn mening als volgt 

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

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

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

3.55 Ouderschap 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.11 Moederschap 

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

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

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

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

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

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

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

1.. Positieve gezinssocialisatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.22 Vaderschap 

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

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

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

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

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

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

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

DeDe norm van het sociaal vaderschap 

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

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

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

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

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

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

Dee manréchtvaardigt het verzaken van zijn kostwinnersplicht met het argument 
vann financiële zwakte; *hij kan niet voor die kinderen zorgen'. Voorts verwacht hij 
datt de huidige stiefvader nu ook verantwoordelijkheid draagt voor zijn kinderen, 
omdatt die een relatie heeft met hun moeder. Deze case illustreert hoe de impliciete 
enn onbewuste norm van sociaal ouderschap ook vaderschap definieert De biolo-
gischee vader schuift zijn verantwoordelijkheid af naar de stiefvader, op basis van 
hett principe dat een mannelijke kostwinner de verantwoordelijkheid draagt over 
allee inwonende kinderen, ongeacht of hij nou wel of niet de biologische vader is. 
Eenn andere case is die van een getrouwde man uit de hogere klasse die een kind 
heeftt met een buitenvrouw uit de lagere klasse. Deze vrouw heeft ook een inwo-
nendd voorkind. De vader van haar voorkind gaf maandelijks een vast bedrag 
voorr levensonderhoud. Als hij erachter komt dat ze een nieuwe relatie heeft 
(bovendienn met een rijkere man), beëindigt hij zijn financiële bijdrage. Gesprekken 
mett informanten, onder andere werkzaam bij de voogdijraad, bevestigen dat 
veell  mannen geen geld meer geven als ze te weten komen dat de vrouw een 
nieuwee partoer heeft Een mannelijke respondent die in een vergelijkbare situatie 
zit,, legt het als volgt uit *]e hebt het toch niet in de hand of je bijdrage bij jouw 
kindd komt of bij de kinderen van die andere man*. In het onderzoek kwamen 
voorbeeldenn naar voren van gezinnen waar de biologische vader weliswaar (af 
enn toe) aanwezig was, maar door zijn kinderen vaak geen 'pa*  of 'papa' wordt 
genoemd,, maar 'oom'. Het volgende interviewfragment heeft betrekking op een 
32-jarigee mannelijke respondent die is opgegroeid in een bijgezin. Zijn biologische 
vader,, een getrouwde man, kwam alleen in het weekend op bezoek. 
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Wee zeiden nooit papa tegen hem. We noemden hem; 'Oom Glenn'. Ja, ik heb eigenlijk 
geenn vader  gekend als zodanig, meer  een oom."  Z:"E n hij  vond het ook niet belangrijk 
datt  julli e papa tegen hem zeiden?"  R"Nec, echt niet, hij  was echt een nonchalant type. 
Hijj  2orgde voor  geld en in het algemeen was hij  geen heersende vader. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eenn universiteitsstudente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.11 Moeder-dochterrelatie 

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

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

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

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

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

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

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

3.6.22 Moeder-zoonrelatie 

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

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

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

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

Hierr  twee mannen aan het woord 

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

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

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

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

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

heeftt  ons geleerd zelfstandig te zijn. 

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

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

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

3.77 Conclusie 

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

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

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

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