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J.J. SBKSEARBEmSDEUNG EN SEKSUALITEIT 

ff  SEKSEARBEIDSDELIN G EN SEKSUALITEI T 

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

5.11 Vrouwen over  de taakverdeling in het huishouden 

VrouwelijkVrouwelijk zelfbeeld: economische onafhankelijkheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Balata: Grondstof voor  rubber 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VrouwelijkeVrouwelijke praktijk; economische afhankelijkheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.22 Mannen over de taakverdeling: Kostwinnersro! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.33 Sociale contacten en vrijetijdsbesteding 

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

5.3.11 Sociale activiteiten van mannen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.44 De relatie seks en geld 

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

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

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

186 6 



t.t. SEXSEABaEmSDELlNG EN SEKSUAUTETT 

mischee hulpbronnen leidt ertoe dat vrouwen het seksuele terrein gebruiken om 
economischee doelen te realiseren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoogopgeleidee vrouw, 30 jaar: 

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

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

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

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

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

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

5.55 Mannen: 'No money, no love' 

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

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

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

Eenn 26-jarige man, hosselaar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eenn 26- jarige universitair student die bij zijn ouders inwoont 

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

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

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

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

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

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

Meestall  praten mijn vrienden over vrouwen en geld, over hoe ze geld gaan maken. Dus 
zee dromen. Als ze over vrouwen praten, dan is hun probleem meestal dat ze willen dat 
hunn vriendin zich aan hun wil moet onderwerpen, of ze hebben een vrouw iets beloofd 
enn ze kunnen het niet kopen. Hun droom is meestal; een grote slag slaan en dan eerst 
huiss en dan een auto te kopen en dan komen de vrouwen/' I:"Maar ze willen snel geld 
maken?""  R:"Ja, als je 32 bent en je hebt nog geen huis dan wordt het moeilijk, dan kan 
jee alleen maar rekenen op iets snels. Als ik 50 vrienden heb in de buurt, hebben vijf een 
woning,, misschien 15 een huurwoning en de rest is nog steeds bij moeder." I:"Dus dat 
gelukk is weggelegd voor enkelen?" R:"Dat klopt ja, je hebt meer armoedzaaiers dan 
rijken,, maar allemaal dromen, want je moet een hoop hebben in je leven, daarom zegt 
men;; hoop doet leven. I:'T>oen ze er in de praktijk ook wat voor, of is het alleen maar 
dromen?""  R:"Het hangt af van hun karakter. Je hebt sommigen die gaan op pad, ze 
stelenn of handelen in drugs, of bouwen een systeem op, misschien een kleine hossel, 
eenn tentje opzetten en daarna kter iets groter opbouwen. Maar kijk, Suriname is 
economischh instabiel, dus degene die het nou gaan proberen hebben een basis nodig, 
maarr zoveel geduld hebben de meeste mannen niet Ze beloven hun vriendin ook 
zoveel,, want dat is een voorwaarde om een relatie op te bouwen; je belooft veel omdat 
zee het nodig heeft, dan gaat ze het geloven en dan blijf t ze bij je. Dus als je wat hebt, ga 
d'rr altijd wat geven om je belofte waar te maken, zodat ze ook een beetje in je kan 
geloven.. Een anderereden waarom geld snel opgaat kleren, uitgaan en de rest sieraden. 

Dee centrale notie is dat je als man controle moet hebben over de seksualiteit van 
vrouwen.. Om die controle te krijgen moet je geld hebben, moet je welvaart 
uitstralen.. Immers, het is vooral in de straathoekcultuur dat de tegenstelling tussen 
dee seksen het grootst is. De heersende opvattingen onder, vooral 'mkamans' 
('mannenn van de straaf) is dat vrouwen 'piranha? zijn, 'geldpiraten' die slechts uit 
zijnn op je geld. 

195 5 



J. SEKSEABBEIDSDELINGJ. SEKSEABBEIDSDELING EN SEKSUALITEIT 

Vrouwenn willen geld, en als je ze wil t veroveren moet je tonen dat je geld hebt. 
Illustratieff  is de extravagante leefstijl van de 'rijke' jongens die een duidelijk stempel 
drukkenn op het hedendaagse straatbeeld in Paramaribo, met hun dure auto's, 
exclusievee kleren, en zware gouden sieraden. Een informant legt het als volgt uit 
Ĵee ziet het ook in hun benadering van vrouwen. Altijd , eerste wat deze rijke 

mannenn doen, pronken met het materiële. Daarmee proberen ze altijd die vrouw 
aann te trekken.' 

Armee mannen met een straatgerichte levensstijl ervaren problemen bij het effectief 
allocerenn van hun schaarse middelen. Image building*  op straat en in de familie 
vereistt geld. Het combineren van de familie met de straat levert vaak grote pro-
blemenn op. Een deel van de mannen probeert zich aan de verantwoordelijkheid 
vann het kostwinnerschap te onttrekken, wat enorme conflicten teweegbrengt met 
anderee leden, veelal vrouwen, in het(de) betreffende huishouden(s). De case van 
Minaa geeft goed weer welke spanningen kunnen ontstaan. Mina woont samen 
mett twee kinderen en twee volwassen broers in bij haar alleenstaande moeder, 
diee in de informele sector een baan heeft als straatverkoopster. 

Mijnn moeder heeft 4 zonen, ze steunen haar nauwelijks. Ook al hebben ze geld in hun 
zak,, dan nog krijgt ze niet eens een soft. Mijn andere zussen en ik geven haar geld. Die 
enee broer van me, hij werkt bij Lanti, hij is 3 maanden niet aan het werk gegaan, ze 
hebbenn zijn salaris geblokkeerd Dus die man heeft geen inkomen, maar hij eet elke dag 
bijj  mijn moeder. Ik vind het erg, want eigenlijk werkt hij, terwijl ik niet werk. Mijn 
moederr werkt ook niet. Als ik mijn moeder wel geld geef, dan vind ik dat hij mijn geld 
'eet**  En je weet niet hoe ik aan me geld kom. Dan heeft die man laatst een bankafschrift 
gehad,, blijkt dat hij nog geld op de bank heeft. Dan heeft hij eergisteren geld geEcht, 
tochh geeft die man mijn moeder niet wat geld om eten te kopen. Ik heb mijn moeder 
gezegd:: luister no, ik ga je met je zoon hier laten, want je houdt van je zoon. Als jij het 
niett kan inzien, dan ga ik je met je zoon laten en dan trek ik mezelf terug. Ik blijf met 
jee in dat huis, maar dan ga ik mijn eten apart koken. En al die dingen ga ik kopen en in 
mijnn kamer opsluiten. En dan voelt ze zich niet goed als ik haar die dingen zeg, maar ik 
hebb gezien dat ze hem twee dagen geen eten heeft gegeven. Ik heb haar gezegd; het 
levenn is hard. 'A übi trangt'(Het leven is zwaar). Mijn moeder is niet verplicht om te 
koken,, vooral als hij geen geld in huis brengt, wanneer mijn broers daar aan huis 
komen,, hebben ze altijd honger. Dan zegt mijn moeder gewoon van; gaan jullie 
opscheppen.. Maar ze geven haar niet eens een honderd gulden, of ze weten dat ze 
rookt,, maar nooit brengen ze een pakje sigaretten of een fles bier, dan voelt ze zich een 
beetjee goed, maar nee, nooit. Ik heb mijn moeder ook gezegd, wanneer ze komen moet 
jee ze geen eten meer geven. Want als zij verstand hebben van hun geld, dan wat gebeurt 
err met mijn geld? 

Dee paradox is dat weinig mannen genoeg geld verdienen om het ideale manbeeld 
waarr te maken. Laagopleide jongemannen hebben over het algemeen weinig 
toegangg tot economische hulpbronnen. Meestal proberen ze om via 11085618' een 
inkomenn te verwerven, maar deze zijn meestal van instabiele aard. Materiële be-
loftenn aan vrouwen, om te 'paaien', kan de man vaak niet waarmaken. Uitein-
delijkk kiest hij ervoor om weg te blijven. Ook hier zien we hoe bestaande gender 
rolopvattingenn ook op mannen een zware last leggen, en beperkend werken in 
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hunn relaties met vrouwen. Het onderstaand fragment geeft weer hoe een jongeman, 
277 jaar en hoogopgeleid, overeenkomstig het dominante manbeeld, indruk 
probeertt te maken door 'materiële beloften' te doen aan een vriendin. Zijn 
economischee omstandigheden laten het evenwel niet toe om dit imago in de 
praktijkk te realiseren. Om gezichtsverlies te voorkomen blijf t hij weg. 

I:: En je kon die ene dag niet met haar uitgaan omdat je geen geld had?" R:"Nee, ik had 
geenn geld, die dag had ik geen geld. Ik vind het wel heel belangrijk om geld bij me te 
hebbenn als ik met een vrouw uitga. Als je met een dame uitgaat is het belangrijk dat jij 
alss heer sponsort. Vooral in het beginstadium moet je dat wel doen als heer. Later als je 
diee persoon beter kent en een relatie hebt, dan is het niet zo belangrijk, dan kunnen 
julli ee afspreken dat degene die geld heeft, betaalt. Maar als je in een fase bent waar je 'ja' 
moett krijgen dan is het wel belangrijk, voor mij althans." I:"Denk je dat zij het be-
langrijkk vindt dat jij geld hebt?" R:"Misschien vond zij het belangrijk, misschien niet, 
maarr misschien hou ik er ook van om teveel te beloven, dat is misschien fout. Want ik 
zeii  van; ja, we gaan dit en dat doen, ik ga je zo en zo brengen, maar dan kijk ik niet of 
ikk het kan doen. Als het er op aan komt, blijkt dat ik het niet kan doen. En dan blijf ik 
wegg Dat is mijn fout. 

Volgenss een andere jongeman, die in een volksbuurt woont, is het Svegblijven' 
eenn veel gehanteerde strategie van mannen om problemen op te lossen. 

Dee meeste mannen hier denken; als ik weg ga, ben ik van het probleem af. Ik denk dat 
zee frustraties willen vermijden. Vandaar dat ze er gauw een punt achter zetten. Het heeft 
tee maken met de manier waarop ze zijn opgevoed. Dat speelt een rol. Meestal weten ze 
niett beter, ze zien niet anders, ze kennen geen andere vormen van oplossing van een 
probleem.. Ze denken van; ik ben niet in staat dit op te lossen, dus ik kap ermee. Ze 
wetenn niet. Ze kennen geen andere vormen van het leven. Ze weten niet dat het ook op 
eenn andere manier kan. 

Hett onvermogen van vele jongemannen om te kiezen voor andere soort oplossingen 
hangtt nauw samen met traditionele opvoedingspatronen. Vooral in huishoudens 
waarr vrouwen de meerderheid uitmaken, worden mannen nauwelijks betrokken 
bijj  huishoudelijke verantwoordelijkheden. De moeder is geneigd haar zonen te 
'pamperen'' en ze bij tegenslagen op te vangen. Terwijl dochters well  worden toe-
gerustt met waarden en normen om zich economisch staande te houden, worden 
dezee kwaliteiten in veel mindere mate bijgebracht aan zonen. Het resultaat is een 
gebrekk aan verantwoordelijkheidsgevoel en vaardigheden om tegenslagen het 
hoofdd te bieden. 

Jongemannenn in de lagere klasse, met een straatgerichte levensstijl, zijn sterk geneigd 
omm het weinige dat ze verdienen eerder uit te geven aan attributen (kleding, sieraden 
etc.)) die hun status van succesvolle versierder verhogen. Daarnaast gaat een 
belangrijkk deel van hun uitgaven ook richting vriendengroep, wat bij vele vrouwen 
dee reactie oproept van: %ij geeft zijn geld liever uit aan zijn vrienden op straat dan 
aann zijn vrouw en kindden).*  Ook op straat geldt het principe van generositeit 
Vann mannen die geld hebben, wordt verwacht dat ze delen met de vriendengroep 
(Sansonee 1992). Maar nog meer dan generositeit wordt sociaal aanzien verworven 
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doorr in het openbaar te kunnen tonen dat je als man controle uitoefent over de 
seksualiteitt van vrouwen. Dat is op straat de belangrijkste bron van mannelijke 
status.. Deze opvatting komt duidelijk tot uitdrukking in de ervaringen van de 
volgendee respondent. Hij vertelt over zijn jeugd, die gekenmerkt werd door een 
sterkk straatgerichte levensstijl. Er is bij jongens onderlinge wedijver over het aantal 
seksuelee veroveringen. Hoe meer meisjes, hoe meer status, hoe populairder. Zoals 
eenn jongeman het zegt: 

Eigenlijkk bouw je je reputatie op door vrouwen en je houdt het in stand door vrouwen. 
Mensenn moesten me zien met meisjes en je moest die meisjes natuurlijk onderhouden 
mett seks en geld. Dus ja, je moest het doen, en ik bleef nooit langer dan twee dagen 
zonderr seks. 

Drukk van de 'peergroup' maakt dat jongemannen bewust gezinsverantwoorde-
lijkheidd uitstellen en prioriteit geven aan het versterken van him seksuele reputatie. 
Omdatt ze vanwege hun instabiele inkomensbronnen geen duurzame relatie kunnen 
garanderenn kiezen ze voor kortdurende, vluchtige seksuele relaties. Jongemannen 
zijnn voortdurend bezig hun omgeving te manipuleren en na te gaan hoe ze, gegeven 
hunn objectieve economische positie, kunnen voldoen aan de rol van kostwinner, 
zonderr hun seksuele reputatie te verliezen. Het Creoolse verwantschapssysteem 
speeltt hierin een belangrijke rol. 

Dee faxnilie is namelijk sterk geneigd om jongemannen die gezinsverantwoordelijk-
heidd uitstellen te faciliteren door het creëren van alternatieve opvang en zorg van 
kinderen.. Enerzijds oefent het familiesysteem enorme druk uit op mannen om 
dee kostwinnersrol te vervullen maar tegelijk heeft het zich gedurende de loop der 
geschiedeniss aangepast aan de economisch marginale positie van mannen, en biedt 
hett alternatieve overlevingsmogelijkheden voor vrouwen en kinderen die een 
mannelijkee verzorger moeten ontberen. 

Inn deze paragraaf is naar voren gekomen hoe in de lagere klasse ideologie en 
praktijkk met elkaar in strijd zijn. Terwijl op ideologisch niveau van mannen verwacht 
wordtt dat ze kostwinnen, zijn voor arme mannen de materiële condities om 
dezee ideologie te realiseren afwezig. Mannen hebben niet alleen geïnternaliseerd 
datt ze moeten kostwinnen maar ook dat ze de seksualiteit van hun vrouw(en) 
moetenn controleren. In de praktijk ervaren ze, vanwege economische obstakels, 
immensee problemen om op deze manier vorm te geven aan mannelijkheid. Him 
pogingenn worden nog meer 'gedwarsboomd' door een verwantschapssysteem 
datt vrouwen heeft geleerd om onafhankelijk en zelfstandig te zijn, waardoor hun 
partnerss zich niet onvoorwaardelijk onderwerpen aan de mannelijke dominantie. 
Ookk het seksueel controleren van de vrouw kost de man veel moeite gelet op de 
eerderr besproken seksueel actieve rol van vrouwen en de sociaal geaccepteerde 
overlevingsstrategiee van vrouwen om in tijden van nood seks te hebben voor 
geldd Een derde obstakel is dat vooral mannen die zijn opgegroeid in huishoudens 
waarr vrouwen domineren, nauwelijks worden toegerust met vaardigheden en 
kwaliteitenn die noodzakelijk zijn voor economische overleving. 
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Concluderendd kunnen we stellen dat een groot deel van de mannen uit lagere 
klassee vanwege gebrekkige opleiding en laag betaald werk, niet aan zijn kostwin-
nersroll  kan voldoen. Deze mannen missen de economische basis om de balans te 
houdenn tussen kostwinnersrol (economische activiteiten) en de rol van seksueel 
potentee man (verg. Whitehead 1986). Deze verstoring van het evenwicht komt 
tott uiting in een levensstijl die gekenmerkt wordt door conflict en instabiliteit. 
Statuss zoeken op het terrein van de seks levert niet het gewenste effect op. Er 
ontstaann problemen als er een ongeplande zwangerschap optreedt of als er teveel 
(losse)) vrouwen een beroep gaan doen op zijn financiële bijdrage. Hij komt terecht 
inn een sociaal afkeurenswaardige situatie waarbij hij zijn vrouw en zijn kinderen 
niett kan verzorgen, seksueel onaantrekkelijk wordt voor andere vrouwen omdat 
hijj  geen economisch voordeel biedt en door zijn familie op afstand gehouden 
wordtt omdat hij zijn leven niet kan 'managen'(dat wil zeggen dat hij de balans 
niett weet te handhaven). Zowel in de relatie met zijn partner(s) als met de familie 
treedtt conflict op. Het zelfbeeld van mannen wordt drastisch geschaad Er ontstaat 
eenn verlies aan zelfrespect dat in veel gevallen uitmondt in drankmisbruik, seksueel 
misbruik,, geweld, criminaliteit, vluchtige en risicovolle seksuele contacten. 

Evenalss vrouwen zijn ook mannen gewrongen in een keurslijf van knellende 
oudee cultureel bepaalde noties en worstelen ook zij met tegenstrijdige waarden. 
Hett niet kunnen voldoen aan het dominante manbeeld brengt bij mannen span-
ningenn teweeg die doorwerken in de relatie met vrouwen. Het proces van man-
nelijkee marginalisering, een thema dat vooral in deze tijd vrij actueel is, is een 
process dat zich vooral voltrekt onder mannen uit de lagere klasse. Een stijgend 
percentagee mannelijke schooldrop-outs, afname van jongens die doorstromen 
naarr hogere onderwijsniveaus, toenemend aantal jongens dat betrokken raakt bij 
criminelee activiteiten en stijgend aantal jeugdige delinquenten zijn enkele belangrijke 
indicatorenn van dit marginaliseringsproces. De economische crisis verscherpt niet 
alleenn de man-vrouwtegenstelling, maar leidt ook tot toenemende polarisatie binnen 
dee mannenpopulatie. De toegang tot economische en politieke macht is beperkt 
tott een steeds kleiner wordende groep van mannen. De meerderheid van de 
mannenn is hiervan uitgesloten, en heeft, objectief gezien, daardoor meer gemeen-
schappelijkee kenmerken met de maatschappelijke positie van vrouwen dan met 
diee van mannen aan de top. 

MannenMannen uit de middenklasse: houden balans 

Verschillendee studies in de Verenigde Staten en in de rest van de Afrikaanse diaspora 
hebbenn de hoge waarde van seksuele virilitei t in het zelfbeeld van 2warte mannen 
inn de lagere klasse in verband gebracht met economischee marginalisatie. Bekend 
iss de 'super-stud compensation'- theorie. Hierin wordt verondersteld dat de 
zwartee man zijn economische marginaliteit en het daarmee hangend gevoel van 
inferioriteitt compenseert door seksuele successen en vaardigheden, die hem niet 
alleenn sociale status verschaffen maar ook een superieur gevoel ten opzichte van 
dee blanke man. Er zou hier sprake zijn van een'selffulfilling prophecy', waarin de 
zwartee man de door blanken gecreëerde mythe van zwarte hyperseksualiteit zelf 
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versterktt en reproduceert door zich in zijn handelen te laten leiden door het 
stereotypee beeld (Marks en Roemer 1975). Sansone (1992) die Creoolse jongens 
inn Nederland onderzocht, komt tot vergelijkbare conclusies. Hoewel de 'super-
stud'-theoriee erg aanspreekt, is deze benadering te simplistisch. Deze theorie ver-
klaartt niet waarom ook mannen met zeer goede economische posities, die niets 
tee compenseren hebben, meerdere en wisselende seksuele partners hebben. Als 
wee niet de formele gezinsstructuur als indicator hanteren, maar de feitelijke seksuele 
relaties,, dan laat de mannelijke seksuele levensstijl in de middenklasse nauwelijks 
tott geerfrverschil zien met de lagere klasse. Ook opvattingen over de mannelijke 
kostwinnersroll  en de druk op naleving hiervanj vanuit vrouwenzijde, is hetzelfde 
alss in de lagere klasse. In de middenklasse is zowel vanuit de vrouw als haar 
familiee de druk op de man zelfs groter dan in de lagere klasse, vooral waar er 
sprakee is van een huwelijk. Het niet nakomen van deze verplichting wordt bestraft 
mett duidelijke sancties. Hooggeschoolde vrouw, 23 jaar, over haar vader: 

Maarr als hij geen geld heeft gezet dan eet hij niet, dus zo simpel is dat ook weer." I: Dat 
doett je moeder met hem?" R:"Dat doet mijn moeder met hem." I:"Zet ze gewoon 
geenn eten voor hem?" R:"Ze schept geen eten uit, hij krijgt geen eten voor de dag Wij 
etenn gewoon alles op, want dan heeft hij niet ervoor gezoigd." L"En wat doet hij dan?" 
R:"Hijj  wordt vals natuurlijk. Maar dan gaat hij in de kamer zitten en dan zegt hij niets 

-- voor de dag, want dan weet hij dat hij verkeerd is en dan geeft hij weer geld. 

35-jarigee man, sociaal wetenschapper, getrouwd met een vrouw, die ook hoog-

opgeleidd is: 

Ikk denk ook dat vrouwen ervan uilgaan, ook zeggen ze dat het niet zo is, dat de man 
moett zorgen dat alles in huis goed gaat, dat er altijd te eten is. Als er daar problemen 
zijn,, bijvoorbeeld met die huidige crisis nu, zou er een groot probleem zijn, als ik niet 
inn staat zou zijn dat huis te onderhouden. Ik merkte al dat alle prijsstijgingen bij mijn 
vrouww wrevel opwekte. En dat heeft weer met de houding van haar ouders te maken, 
diee steeds op mij neerkijken. Haar broers wonen in het buitenland. Haar zusje werkt 
voorr een Nederlands bedrijf. Haar vader krijgt een Nederlands pensioen. Dus wij zijn 
dee enige die nu aan het verpauperen zijn. En ze gooien dat in de schoenen van mij. 

Evenalss mannen uit de lagere klasse zijn ook mannen uit de middenklasse voort-
durendd bezig om de balans te houden tussen het terrein van de seksualiteit en van 
dee economie. Ook hier zien we de werking van een collectieve genderideologie. 
Dee mate waarin mannen deze balans kunnen houden is sterk afhankelijk van hun 
economischee positie. Mannen uit de middenklasse hebben meer toegang tot 
economischee hulpbronnen. Ze hebben een hogere opleiding, bezetten een betere 
positiee in de beroepenstructuur, en hebben meer maatschappelijke macht Deze 
materiëlee condities stellen hun in staat om zowel het imago van kostwinner als dat 
vann seksueel potente man te realiseren. Mannen uit de middenklasse zijn ook 
beterr in staat om conflicten die gepaard gaan met hun buitenechtelijke) relaties te 
minimaliseren.. Als ze buitenrelaties hebben, zullen ze in de openbare formele 
sfeerr hierover zwijgen. In het volgende fragment licht een getrouwde 49-jarige 
man,, met een hoge functie zijn positie nader toe. 
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Hijj  heeft gedurende zijn jarenlange huwelijk, altijd buitenrelaties gehad: 

I:: Sommige mannen gaan weg omdat ze die sociaal-economische basis missen omdat 
gezinn te onderhouden?" Rj"Die man gaat weg bij zijn vrouw. Kijk , ik klop op me 
borst,, en ik zeg; ik kom in voor mijn buitenvrouw en haar drie kinderen. Maar ik heb 
inderdaadd makkelijk praten. Toch? De doe dat vanuit een voor Surinaamse begrippen 
relatieff  hoog inkomen, waarvan ik een deel verduister naar mijn 'buiten' situatie toe. 
Maarr ik kan niet de helft van m'n salaris verduisteren, dus ik verduister inderdaad een 
relatieff  klein deel. Maar ik kan dat nog wel hebben. Maar als ik een tiende van het 
inkomenn heb van wat ik nu heb zou dat ook niet gaan." I:"Maar jij doet het altijd 
zodanigg dat het thuis niet merkbaar is dat je extra uitgaven hebt?" R:"No, ik denk dat 
hett thuis niet merkbaar is. Dus ik moet gewoon meer genereren en meer verdienen dan 
zoo op het eerste gezicht lijk t En dat heb ik een tijdje geprobeerd, om een nevenactiviteit 
erbijj  te hebben. Maar dat lukt ook niet altijd." I:"En dat tekort had duidelijk te maken 
mett je buitenrelatie?'' &"ja. Want ik betaal de crèche voor dat (buiten)kind, ik betaal de 
huishuur,, licht, water, gas. En ik draag bij in de pot Dus ik moet sowieso een deel van 
mijnn salaris afzonderen om dat gezin in stand te kunnen houden. En dan moet die 
moederr werken omdat er meer geld nodig is." 

Inn deze periode van economische crises is het ook voor mannen uit de mid-
denklassee moeilijk om buitenrelaties of een bijgezin erop na te houden. Ook zij 
zijnn voortdurend bezig na te gaan hoe ze hun beschikbare budget bet beste kunnen 
alloceren,, met het oog op zowel economische als seksuele doelen. Sommige 
mannenn gaan bewust duurzame buitenrelaties aan met financieel onafhankelijke 
vrouwen,, zodat ze 'thuis niet benadelen.' Een hoog opgeleide man, samenwonend. 
Hijj  onderhoudt meerdere buitenrelaties: 

Laatt me het beginnen te zeggen hoor. Ik knoop geen relaties aan met mensen die van 
mijj  financieel afhankelijk zijn." I:"Dus niet met arme vrouwen?" R:"No! je krijgt alleen 
problemenn toch. Dan wordt je sociale zaken en dan ga thuis benadelen toch. Als er iets 
is....jee wilt die fles kopen, hij kost 10 cent en ik kan helpen met een stuiver, dan krijg je 
eenn stuiver. Zo leef ik. Ik heb in het begin ook gezegd dat je afspraken moet maken met 
dee mensen. Die dames, die ik ken, hebben goede functies hoor, die ene isinspectrice, die 
anderee afdelingshoofd. Die mensen hebben je geld toch niet nodig 

Ookk in de middenklasse zien we dat mannen een balans proberen te houden 
tussenn economische en seksuele activiteiten. 

DeDe nieuwe élite 

Dee economische crisis heeft niet alleen verpaupering gebracht onder grote delen 
vann de bevolking, maar ook de economische ruimte gecreëerd voor het ontstaan 
vann een nieuwe elite, die voor een belangrijk deel is samengesteld uit mannen van 
lagereklassenafkomstt Ze zijn relatief jong, variërend in de leeftijd van 25-35 jaar. 
Eenn belangrijk deel woont of heeft in Nederland gewoond. Hun belangrijkste 
inkomstenbronnenn zijn de 'drugs en goudhandel' en Valutabusiness.' Kenmerkend 
iss dat ze de droom van de man uit de lagere klasse hebben kunnen verwezenlij-
ken,, namelijk: snel rijk worden. Zij hebben een zeer consumptieve en hedonistische 
levensstijl,, waarin vrouwen en seks centraal staan. 
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Bijj  deze groep van mannen zien we dat de ideologie van de man als kostwinner 
enn seksueel potente persoon versterkt wordt, omdat alle condities aanwezig zijn 
omm deze definitie van manne-lijkheid in extreme vorm te realiseren. De 
traditionelee patriarchale, hiërarchisch gestructureerde genderrelatie voert hier de 
boventoon.. De man heeft absolute dominantie, vrijwel onbeperkte seksuele 
vrijheidd terwijl de vrouw afhankelijk is, gehoorzaamt en onderschikt Mannelijkheid 
wordtt bepaald door strikte controle over vrouwen, gulheid, rijkdom en seksuele 
potentie.. Mannen uit de nieuwe elite pronken met hun rijkdom en zijn openlijk 
promiscue.. Hierin verschilt deze groep sterk van de oude elite die zich in haar 
openbaarr gedrag nog sterk laat leiden door de op westerse leest geschoeide 
normm van monogamie. De nieuwe elite trekt zich weinig aan van deze gedragscode 
enn is juist sterk geneigd om haar polygamisch patroon met veel flair te demon-
streren,, wat niet vreemd is gelet op de sociale status die deze gedragingen in hun 
omgevingg genieten. De houding van deze welvarende mannen maakt de econo-
mischh deterministische verklaring, namelijk dat verbetering van sociaal-economische 
positiee van mannen leidt tot navolging van het westers patroon van een monogaam 
huwelijk,, onhoudbaar. De nieuwe elite toont dat welvarende mannen uit de lagere 
klassee juist heel demonstratief deze normen vertrappen. Het is ook binnen dit 
milieuu dat seksuele grenzen meer dan ooit worden verschoven. Deze mannen 
zettenn zich af tegen dominante seksuele normen en experimenteren openlijk met 
anderee seksuele levensstijlen die door de sociale omgeving als abnormaal of 
afkeurenswaardigg worden bestempeld, zoals: seks met jonge meisjes, seks met 
jongee jongens en groepsseks. 

Zijj  kennen zich het recht toe om te experimenteren met alternatieve seksvormen, 
omdatt zij geld hebben, en daarmee macht over anderen. Het is deze nieuwe elite 
diee bij de jonge generatie mannen het traditionele manbeeld versterkt Zij zijn 
immerss de slimme jongens die het 'snel' hebben gemaakt Deze rijke mannen 
hebbenn vooral seksuele relaties met jonge meisjes die zich vaak zeer afhankelijk 
opstellen.. De positie van vrouwen in deze Swereld' is vaak tegenstrijdig. Vrouwen 
zijnn statussymbool, maar vormen tegelijkertijd ook een ernstige bedreiging. Volgens 
eenn 'baas'5 geldt in de onderwereld meer dan elders in de samenleving dat een 
vrouww je kan 'maken' en l>reken.' 

I:: Welke rol spelen vrouwen meestal in jullie wereld?" R:"Kijk , als je thuiskomt, moet 
jee eten klaar zijn. Dus eigenlijk is je vrouw een soort knecht. Die vrouw krijgt alles wat 
zee wilt, geld, mooie kleren, maar ze moet gehoorzaam zijn. Ik denk dat mannen in 
mijnn branche vrouwen willen die dag en nacht voor hen klaar staan, want als je problemen 
hebtt in mijn branche, zijn het echt 'wer'ede' (vervelende) problemen, dan moet ze echt 
niett gaan lullen aan je hoofd. 'Teju ede span* (wanneer je hoofd gespannen is) ga je 
seksen,, dat is ontspanning. Deze mannen, als ze muiskomen, moet het eten klaar zijn, 
klerenn gestreken, en dan gaan ze weer weg Die vrouw blijf t achter. 

ss de term *baas' is een veel gebruikte aanduiding voor mannen met een sleutelpositie in de illegale 
drugswereld.. Er zijn Ideine bazen' en grote bazen.' 
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Kijk ,, als man verdraag je het niet dat een ander een relatie heeft met jouw vrouw. In 
onzee wereld heb je veel roddels van; ey, ik heb zo'n meisje gepikt, dus als je dat van je 
eigenn vrouw hoort, weet je, dan doet het je pijn. Dus daarom houden ze hun vrouw 
lieverr thuis, om het te voorkomen. Meestal letten ze wel op die vrouw van: waar ga je 
naarr toe. Je checkt haar. I:"Schaad het je reputatie in je vriendenkring als je vrouw voor 
jee uitloopt?" R:"In de onderwereld wel, want je verliest niet alleen gezicht maar het is 
alsoff  je eigenlijk niks wordt. In de onderwereld heb je dit; zeg maar, ik heb een deal met 
jee afgesloten en ik heb winst met je gemaakt, dan neem je wraak door met mijn 
buitenvrouww of vrouw ervandoor te gaan. Dan gaat zo iemand juist pronken met 
jouww vrouw, zo van; 'kku, mipttm kkag so wan man* of 'a man na vriendje' (Kijk , ik heb 
zoo een man een lesje geleerd of 'die man is een sul"). Dat zeggen ze toch; 'A man na 
mendje\mendje\ Met dat woord Vriendje' bedoelen ze dat je reputatie naar de donder is. Kijk , je 
hebtt een 'grote baas' bier in Suriname. Als je een vriendin van hem neemt, dan stuurt 
hijj  zijn bodyguards op je af. Ze hebben hun eigen leger, en dan word je afgeranseld. 
Duss zo zie je, het is een beetje kortzichtig gedoe, maar ze nemen hun vrouwen en 
buitenvrouwenn als eigendom. 

Jongee vrouwen, met weinig relatie ervaring, onderwerpen zich gewillig aan de 
machtt van deze mannen, die meer dan ooit in de gelegenheid zijn om met hun 
rijkdomm vrouwen tot bezit te maken. 

5.6.. Conclusie 

Interpretatiee van de seksearbeidsdeling op huishoudniveau vertoont, door alle 
klassenn heen, sterke overeenkomsten. Mannen worden geacht kostwinners te zijn, 
terwijll  vrouwen naast werken» vooral worden beoordeeld op hun moederschap 
enn verantwoordelijkheden in het huishouden. Economische autonomie vormt 
eenn belangrijk element van het Creoolse vrouwbeeld, maar conflicteert met een 
ongelijkee genderstructuur, die onvoldoende mogelijkheden biedt om dit vrouwelijk 
ideaall  waar te maken. Gebrek aan goed betaald werk, gebrek aan adequate 
kinderopvang,, gebrek aan inspraak in politieke besluitvormingsprocessen, maken 
vrouwenn voor een groot deel nog afhankelijk van mannen. Op basis van deze 
bevindingenn heb ik de positie van Creoolse vrouwen op economisch terrein 
omschrevenn als relatieve vrouwelijke autonomie binnen een onderontwikkelde 
patriarchalee structuur. Zwarte vrouwen hebben in feite binnen de patriarchale 
plantagesamenlevingg een zekere autonomie verworven, die door de geschiedenis 
heenn van generatie op generatie is overgedragen. In de huidige tijd zien we dat het 
zelfbeeldd van economische onafhankelijkheid contrasteert met genderhiërarchie 
opp structureel niveau en voortduring van geïnternaliseerde opvattingen over de 
traditionelee arbeidsdeling en (mannelijke) seksualiteit 

Dee macht die sommige auteurs toeschrijven aan Creoolse vrouwen, op basis van 
hunn economische autonomie, is sterk overtrokken. De patriarchale genderideologie 
iss ook binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap het belangrijkste referentiekader 
bijj  het verdelen van taken en verantwoordelijkheden in het huishouden. Tegelijk 
bevestigtt deze studie dat patriarchie geen vaststaand en universeel gegeven is. 
Patriarchiee verschilt niet alleen van samenleving tot samenleving, maar vertoont 
ookk in historisch opzicht sterke variaties. 

203 3 



J.J. SEKSBASBEIDSDEUNC EN SEKSUALITEIT 

Inn het collectief Creools denken kunnen mannen patriarchale kwaliteiten als 
dominantiee en autoriteit niet simpelweg ontlenen aan 'natuurlijke autoriteit*  op 
basiss van christelijke levensvoorschriften of een natuurlijke orde. De belangrijkste 
voorwaardee is dat zij hun kostwinnersrol vervullen. Niet of onvoldoende vervullen 
vann deze plicht heeft directe consequenties voor de mate waarin ze dominantie 
enn autoriteit kunnen uitoefenen over vrouwen en kinderen. Of anders gezegd: 
vrouwenn onderschikken zich niet onvoorwaardelijk aan mannelijke dominantie 
enn autoriteit Daarom zien we ook dat de sterke identificatie van vrouwen met de 
roll  van moeder en verzorgster niet noodzakelijkerwijs samengaat met gevoelens 
vann inferioriteit of ongelijkheid ten opzichte van mannen. Het sterke gelijkheids-
beseff  bij vrouwen en het sterke streven om vrij en onafhankelijk te zijn komt 
voorall  tot uitdrukking in de grote behoefte om economisch zelfstandig te zijn, 
duss een eigen inkomen te genereren. Inkomen uit arbeid, opleiding, geboorte-
beperking,, inspraak in de besteding van het huishoudbudget zijn allemaal zaken 
diee de economische onderhandelingspositie van vrouwen in relatie met mannen 
hebbenn versterkt De vraag is echter: Wat is het effect van al deze activiteiten 
concreett op de genderverhoudingen, wat verandert er aan het denken over en de 
praktijkk van genderverhoudingen die worden gekenmerkt door een strikte 
arbeidsdeling,, een dubbele seksuele moraal, en structurele genderongelijkheid in 
dee toegang tot economische hulpbronnen. 
Dee participatie van vrouwen in economische activiteiten heeft geen ingrijpende 
veranderingenn gebracht in het denken over de seksearbeidsdeling en is ook niet 
gepaardd gegaan met veranderingen in het denken over mannelijke en vrouwelijke 
seksualiteit t 
Zowell  op nationaal niveau als op verwantschapsniveau is de traditionele 
seksearbeidsdelingg de leidraad bij de verdeling van taken. Mannen worden geacht 
primairr kostwinner te zijn en vanuit dit oogpunt gevrijwaard te zijn van repro-
ductievee taken. Het zijn vrouwen die (onbetaald) belast zijn met de reproductieve 
takenn en daarnaast vaak ook nog actief participeren in het werven van een gezins-
inkomen. . 
Inn het algemeen zijn mannen, door alle klassen heen sterk geneigd om de vrouw 
inn haar bewegingsvrijheid, anders dan op het terrein van werk, te beperken vanuit 
hett patriarchale idee dat mannen, als zij zorgen, het recht hebben om de seksualiteit 
vann hun vrouwen te controleren. Vanwege de restrictieve seksuele en fatsoens-
moraall  waar vrouwen van jongsaf aan mee worden opgevoed zijn ze sterk geneigd 
omm zich op seksueel terrein aan de wensen van de man te onderwerpen. Mannen 
hebbenn grote vrijheid op openbaar (seksueel) terrein, wat tot uitdrukking komt in 
eenn sterke straatgerichte of buitenshuizige levensstijl De onmacht van vrouwen 
komtt vooral tot uitdrukking in hun machteloosheid tegenover een cultuur van 
mannelijkheid,, gekenmerkt door buitenshuizigheid en promiscuïteit. Gender-
verhoudingenn worden op het terrein van de (sociale) reproductie en seksualiteit 
gedomineerdd door een mannelijk perspectief dat vrouwen op nationaal niveau 
nauwelijkss ter discussie hebben gesteld. Deze condities werken door op de wijze 
waaropp vrouwen hun relatie met mannen inhoud geven en de strategieën die ze 
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uitstippelenn in het streven naar sociale mobiliteit 
Zolangg veranderingen op huishoudniveau beperkt blijven tot veranderingen in 
economischee relaties en de mannelijke perceptie op de seksearbeidsdeling en 
seksualiteitt onaangetast blijft , zullen vrouwen belemmerd zijn in hun participatie 
inn het maatschappelijk gebeuren. 
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