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4.4. BETEKENIS VAN SEKS. MONOGAMIE EN LIEFDE 

AA BETEKENI S VAN SEKS, MONOGAMI E EN UEFDE 

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

4.11 Noties over  seks 

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

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

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

Seks?? Dat is van nature. Je hebt bloed in je lichaam, je hebt bepaalde stoffen die 
overtolligg worden in je lichaam. Zodra je een vrouw ziet, krijg je een spanning in je 
lichaam,, die gelijk op je hersenen gaat werken, en dan gaat het verder. 

104 4 



4.4. BETEKENIS VAN SEKS. MONOGAMW EN UEFDB 

Eenn andere laag opgeleide man, 26 jaar, gouddelver  in het binnenland: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TeveelTeveel seks is ongezond 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AnaleAnale seks 

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

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

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

SeksueleSeksuele taboes 

Zoenen Zoenen 

Alss we uitgaan van het dominante beeld over seksuele praktijken, zoals dat in 
Surinamee via de massamedia, (films, boeken, televisie, etc.) wordt gepresenteerd, 
dann ontstaat allicht de indruk dat (tong) zoenen een vanzelfsprekend onderdeel 
vormtt van het seksspel, en een van de belangrijkste manieren is om seksuele op-
windingg te stimuleren. 
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Ditt  beeld past evenwel niet in de seksualiteitsbeleving van grote delen in de lagere 
klasse,, waar  op vragen over  2oenen met nietmisverstane gezichtsuitdrukkingen 
vann afkeer  werd gereageerd. Verscheidene respondenten gaven nadrukkelij k hun 
afkeerr  voor  zoenen te kennen. Deze vrouw, laag opgeleid, veel wisselende partners, 
vindtt  zoenen Vies': 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TaboeTaboe op orale seks 

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

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

Terborgg 1994). 

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

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

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

4.3.11 Opvattingen over  monogamie bij  vrouwen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eenn werkzoekende, alleenstaande moeder  van 3 kinderen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43.22 Opvattingen over monogamie bij mannen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mann uit de lagere klasse, geldwisselaar: 

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

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

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

4.44 Liefde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Middenklassee vrouw, 50 jaar, 25 jaar getrouwd: 

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

128 8 



4.4. BETEKENIS VAN SEKS, MONOGAMIE BNUEFDB 

4.55 Homoseksualiteit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.11 Seksuele richtlijnen  voor  meisjes 

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

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

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

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

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

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

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

4.6.22 Seksuele richtlijnen  voor  jongens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7.11 Mannelijk e seksualiteit 

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

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

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

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

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

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

Eenn handelaar, uit het illegale circuit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iss een goeie, stabiele relatie. 

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

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

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

4.7.22 Vrouwelijk e seksualiteit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoogopgeleidee vrouw, 47 jaar: 

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

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

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

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

145 5 



4.4. BETEKENIS VAN SEKS, MONOGAMIE EN LIEFDE 

anderss hebben). Maat als je toestemt- niet altijd- 'dan a man, a o abijmsiri,ya'(dza heeft 
diee man plezier met je). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laagopgeleidee vrouw, 28 jaar, bezoeksrelatie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.88 Seksuele beleving 

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

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

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

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

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

28-jarigee mannelijke universiteitsstudent 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrouwenn zelf hebben over het algemeen weinig seksuele ervaring en geringe 
kenniss over mogelijkheden om seksueel genot te verhogen. Deze houding is afhan-

153 3 



4.4. BETEKENIS VAN SEKS, MONOGAMIE BN LIEFDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee houding van vrouwen in de privé-sfeer benadrukt nog meer de kracht van 
hett patriarchale vertoog, en het misleidende karakter van de openbare sfeer. Het 
blijktt dat vooral in de privé- sfeer, mannen en vrouwen in hun verwachtingen 
wederomm gevangen raken in patriarchale principes. Dit is in tegenstelling met 
bevindingenn van Parker (1991), die onderzoek heeft gedaan naar seksuele cultuur 
inn Brazilië. Hij suggereert dat juist binnen de privé sfeer van Vier muren' seks 
primairr gericht is op overtreding van de regels en dat binnen deze muren alles 
mogelijkk wordt In Suriname schijnt in de heteroseksuele relatie het tegenover-

159 9 



4.4. BETEKENIS VAN SEKS. MONOGAMIE BS LIEFDE 

gesteldee plaats te vinden. Openheid op straat en geslotenheid in de slaapkamer. 
Dee privésfeer wordt gekenmerkt door een schaamtecultuur die een obstakel 
vormtt in de ontwikkeling van een traditie van overdracht van alternatieve seksuele 
kennis,, counseling of training in seksuele vaardigheden. Hiermee verschilt de 
heteroseksuelee wereld in de Afro-Surinaamse gemeenschap van de subcultuur 
vann het maü-schap, waar er wel sprake is van doelgerichte kennisoverdracht en 
waarr vrouwen van jongs af ingewijd kunnen worden in een aantal seksuele 
vaardighedenn (Wekker 1994). Daarom zouden we in het geval van mati's wel 
duidelijkk kunnen spreken van verlegging van seksuele grenzen, die door de maat-
schappijj  aan vrouwen zijn opgelegd. 

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

4.99 Conclusie 

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

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

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

Inn het mannelijk zelfbeeld neemt seksuele potentie een centrale plaats in. Van 
mannenn wordt niet alleen verwacht dat ze seksueel potent en actief zijn, maat 
ookk dat ze de seksualiteit van hun vrouw controleren. In de ogen van het grootste 
deell  van de mannen wordt de mannelijke reputatie nog het meest geschaad door 
openlijkee seksuele ontrouw van de partner. Betekenissen van vrouwelijke seksualiteit 
zijnn dubbelzinnig. Vrouwen zijn vanwege de dubbele seksuele moraal beperkter 
inn hun bewegingsvrijheid op seksueel terrein. Zowel in de midden- als in de la-
geree klasse is er geen eenduidige benadering van seksualiteit Integendeel is er 
diversiteitt in seksuele betekenissen te bespeuren. We zien een denkpatroon dat 
gebaseerdd is op patriarchale principes: de man domineert, is actief, geniet seksuele 
vrijheid,, terwijl van de vrouw verwacht wordt dat ze zich monogaam, passief en 
'fatsoenlijk'' gedraagt Tegelijkertijd is et ook een ander denkpatroon waarin vrou-
wenn worden gezien als seksueel actieve wezens die een actieve rol vervullen in de 
seksuelee interactie. In een context waar vrouwen worden gezien als seksueel actieve 
wezens,, en er bovendien een vrij tolerant openbaar seksueel klimaat heerst, is het 
niett verwonderlijk dat controle op vrouwelijke seksualiteit een essentieel onderdeel 
vormtt van het manbeeld. Behalve het zichtbare systeem van seksuele regels voor 
vrouwenn zijn er, andere 'scripts' operationeel die zich historisch hebben ontwikkeld 
alss respons op een praktijk van dubbele seksmoraaL In deze alternatieve scripts 
kennenn vrouwen zich dezelfde rechten toe als mannen, met dien verstande dat ze 
hett dominante systeem manipuleren en zijn regels ontduiken, met behoud van 
respectt en sociale reputatie. Bij het interpreteren en verklaren van het eigen seksueel 
gedragg beroepen mensen zich doorgaans niet in eerste instantie op christelijke 
normen,, maar meer op een (onbewust) Surinaams besef van wat wel en niet 
magg op seksueel terrein. 
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Err is een schril contrast tussen de publieke seksuele cultuur en de privé seksuele 
cultuur.. Terwijl de publieke seksuele cultuur uitdagend, erotisch, seksueel prikkelend, 
vrijj  en open is, wordt de privé-cultuur gekenmerkt door tegenstrijdige verwach-
tingen,, schaamte, geringe kennis en vaardigheden op seksgebied en vele culturele 
sekstaboess die een open communicatie over seks verhinderen. 
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