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6SEKSUELEE RELATIESTRUCTUU R 

Tegenn de achtergrond van de eerder bestudeerde percepties en sociale relaties 
mett betrekking tot seksualiteit en gender is het nu mogelijk om de structuur van 
partnerrelatiess te begrijpen vanuit het perspectief en de maatschappelijke positie 
vann de mensen zelf. 
Inn dit hoofdstuk wordt concreet gekeken naar de manier waarop vrouwen en 
mannenn hun partnerrelaties ordenen en interpreteren, hierbij steeds terugkoppelend 
naarr eerder besproken structurele en ideologische condities. Op basis van de ana-
lysee van deze concrete levenservaringen wordt het mogelijk de nauwe verweven-
heidd tussen gender, seksualiteit en klasse en hun invloed op de bestaande relatiestruc-
tuurr bloot te leggen. 

6.11 Houding ten aanzien van het huwelijk 
Dee bestaande variatie aan relatievormen die de Creoolse gemeenschap kenmerkt, 
iss ook weerspiegeld in de onderzoekspopulatie. Van het totaal aantal respondenten 
wass 10% gehuwd, 22% leefde in concubinaat, 40% woonde gescheiden van de 
parmerr terwijl 28% geen duurzame relatie had1. 
Inn deze paragraaf is de focus gericht op de getrouwde respondenten. Het relatief 
geringee aantal gehuwde respondenten is afkomstig uit zowel de lagere als de 
middenklasse.. In het algemeen vormt het christelijk huwelijk een niet weg te denken 
elementt in de Creoolse cultuur. Van oudsher is het overgrote deel van de Creoolse 
gemeenschapp aangesloten bij een christelijke gemeente (zie hoofdstuk 2), veelal de 
Roomss Katholieke Kerk of de Evangelische Broeder Gemeente (EBG). Veel 
respondentenn hebben ook hun communie of belijdenis gedaan. Binnen deze 
contextt is het huwelijk niet alleen de norm maar ook het ideaal Gemeenschappelijk 
bijj  vrijwel alle gehuwden is dat zij de keuze voor het huwelijk motiveren met de 
verwachtingenn van hun ouders en andere familieleden. Alle getrouwde respon-
dentenn zijn afkomstig uit een overwegend christelijk milieu, waar de ouders vaak 
getrouwdd waren en de norm van het huwelijk ook op kinderen werd over-
gedragen.. Illustratief is de opmerking van een 38-jarige, gescheiden vrouw, op-
gegroeidd in een christelijk gezin. Ondanks haar negatieve ervaringen met het 
huwelijk,, blijf t ze deze relatievorm toch als ideaal zien. Haar pertinente huwelijks-
wenss is ingegeven door de familietraditie van het huwelijk. Zij zegt "Ik zou wel 
weerr willen trouwen. Ik zou niet zo willen leven. Ik weet niet waarom hoor. 
Misschienn omdat mijn ouders getrouwd waren, en mijn zusters en broers ook 
zijnn getrouwd." 

11 Deze verhoudingen wijken niet significant af van de verhoudingen zoals die zijn aangetroffen bij 
eenn representatieve onderzoekspopulatie van vrouwen betrokken bij  de nationale studie' Suriname 
Contraceptivee Survey 1992*. (Jagdeo 1992). Hier  was de differentiati e van de Creoolse groep naar 
relatievormm als volgt Huwelijk : 6.3%, Concubinaat 23%, Bezoeksrelatie: 39.8% en alleenstaand 
30.8%. . 
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Voorr de onderstaande respondent, een 47- jarige man, 28 jaar getrouwd en op-
gevoedd in een EBG-gezin uit de hogere middenklasse, was trouwen in de jaren 
'600 vanzelfsprekend Hij heeft gedurende zijn huwelijk verschillende langdurige 
buitenrelatiess gehad. 

I:: Maar jij wilde niet samenwonen?" &" ! No. In de opvoeding die ik heb gehad was 
samenwonenn niet goed. Bij mij niet en bij haar niet. En dat hoorde zo. Mensen die een 
verhoudingg hebben en met mekaarr naar bed gaan, die zouden ook moeten trouwen. 
Hett is heel snel gegaan. Ik was binnen twee jaar getrouwdlk denk dat als ik niet zou 
trouwen,, ik zou blijven flierefluiten en wilde dingen doen. Maar doordat je trouwt, 
krijgg je opvattingen over verantwoordelijkheid en stijgen op de maatschappelijke ladder. 

Enkelee respondenten, opgegroeid in christelijk georiënteerde boerengezinnen in 
dee districten, kunnen zich de strenge huwelijksregels nog goed herinneren. Een 
vrouw,, 61 jaar, opgegroeid in het district Nickerie, geeft af op de jeugd van 
tegenwoordigg die er maar op los leeft Tijdens haar jeugdjaren, eind jaren '50, 
wass het uithuwelijken nog heel normaal. Het huwelijk werd gearrangeerd door 
dee ouders. Financiële positie en religieuze achtergrond waren de belangrijkste 
criteriaa bij het selecteren van een geschikte partner. Deze vrouw, opgegroeid in 
eenn één-ouder- 'Amtri' (EBG)-gezin, vertelt hoe het toeging toen zij door haar 
moederr werd uitgehuwelijkt 

Hett huwelijk werd geregeld door de '&gü>»fl'(oudets), en zij zeiden; 'deze man is goed 
voorr je, hij gaat je goed verzorgen. En dan moet jij niet kijken naar liefde en of hij mooi 
is.. Belangrijk is dat hij je goed kan verzorgen. Dus je denkt het is mijn moeder, ik stel 
mijnn moeder tevreden. Want vroeger kon je niet tegen je ouders zeggen; ma, ik wil niet, 
off  ïk ga dit niet doen, of dat niet doen. Nééé, er was eerbied en wat belangrijk is, is dat 
jee je moeder tevreden stelt Dus als je moeder zegt dat die man goed is, dan zeg je; ja ma, 
hethet is goed, dan zal ik het doen. Nu zoeken de mensen hun partner zelf Ze zeggen je 
niets,, plotseling zie je dat ze zwanger zijn. Maar vroeger was het niet zo. Zo lang je niet 
getrouwdd was met die man had je geen seks. 

Hoewell  vanuit christelijk oogpunt seks voorbehouden was tot het huwelijk, stemt 
ditt beeld maar met een beperkt deel van de praktijk overeen. De norm van het 
huwelijkk ging veelal niet gepaard met een nadrukkelijk taboe op premaritale seks. 
Dee meeste respondenten die uit christelijke overwegingen huwden, lieten zich 
niett leiden door het kerkelijk verbod op premaritale seks. In de streng christelijke 
gezinnenn werd zwangerschap buiten het huwelijk wel gezien als een grote schande. 
Inn deze gevallen werd van de partners verwacht dat ze trouwden om zo de 
goedee naam van de familie hoog te houden. 

Mett voorkinderen het huwelijk intreden was niet ongebruikelijk. Een 48-jarige 
man,, van lagereklassenafkomst, geeft een typische situatie weer: 

Mijnn vrouw had drie kinderen en ik had een kind toen we elkaar ontmoetten. Ik vind 
datdat voorkinderen geen probleem mogen vormen voor een goede samenleving Ik vond 
datdat ik een nette samenleving, dus een huwelijk, moest aangaan. Ik ben dus met haar 
getrouwd. . 

207 7 



S.S. SEKSUELE RELATtESTRüCTUUR 

Gehuwdee mannen werden geacht te voorzien in zorg, bescherming en leiding 
vann gezinsleden en te streven naar sociale mobiliteit Overeenkomstig de christelijke 
leerr werd van de echtgenote verwacht dat zij dienstbaarheid en respect toonde 
aann de man. 

Hoewell  deze taakverdeling binnen het huwelijk op het eerste gezicht geheel in 
overeenstemmingg lijk t met het West-Europese op christelijke leest geschoeide 
gezinsmodell  brengt een gedetailleerdere kijk een duidelijke paradox aan het licht. 
Veell  getrouwde vrouwen bleven ook binnen het huwelijk vasthouden aan waarden 
alss zelfstandigheid en zagen hun positie niet als een van onderdanigheid en 
gehoorzaamheidd aan de echtgenoot (zie hoofdstuk 5). 

Dee leefregel was: Trouwen, maar met behoud van economische autonomie. In 
dee lagere klasse waren er veel getrouwde vrouwen die buitenshuize arbeid ver-
richtten.. Herman is 38 jaar, getrouwd en marktverkoper. Hij is afkomstig uit een 
gezinn waar zijn ouders getrouwd waren. Zijn gezinssituatie vertoont kenmerken 
diee ook terugkomen in herkomstgezinnen van andere respondenten, wier ouders 
getrouwdd zijn/waren: 

Hermann trouwde op 19-jarige leeftijd voor het eerst. Dit huwelijk liep uit op een 
scheiding.. Op zijn 25ste jaar trouwde hij met zijn huidige vrouw. Hij komt uit een arm 
gezin.. Zijn moeder was marktvrouw en zijn vader visser. De respondent begon met 
werkenn toen hij elf jaar was. Hij hielp zijn moeder op de markt en was daarnaast 
krantenverkoper.. Zijn moeder heeft twee levenspartners gehad. Met zijn vader, die niet 
inn huis woonde, kreeg ze acht kinderen. Daarna trouwde ze met zijn stiefvader, met wie 
zee negen kinderen kreeg AHe zeventien kinderen zijn samen opgegroeid in één huis. 
Zijnn moeder vond het belangrijk dat haar kinderen trouwden. Ze is een erg gelovige 
vrouw,, en actief lid van de EBG. Bijna al haar kinderen zijn getrouwd. Zijn stiefvader 
beschrijftt hij als een goede vader, die populair was bij vrouwen, maar tot zijn dood zijn 
gezinn heeft verzorgd en veel van zijn moeder heeft gehouden. 

Dee meeste respondenten van middenklassenafkomst die zijn opgegroeid in een 
huwelijksgezinn herinneren zich de moeder als een dominante vrouw. Zo zegt een 
47-jarigee vrouw, opgegroeid in de middenklasse, over haar gehuwde moeder: 
"Vann mijn moeder weet ik dat zij de baas was in het gezin. Zij was de baas. Zij 
beslistee wat er gebeurde, zij had de broek aan, ze domineerde absoluut." 
Eenn andere man, afkomstig uit een elitegezin waar de ouders getrouwd waren: 
"Anderss dan in de meeste Surinaamse gezinnen heeft ze werkelijk een zeer domi-
nantee rol gespeeld Het is mijn moeder die eigenlijk alle dingen bepaalde." Wat 
dezee man typeert als een afwijking op de dominante norm, blijkt in de praktijk 
eenn wijdverbreid patroon te zijn. 
Dee invloed van de christelijke huwelijkse moraal heeft ongetwijfeld een stempel 
gedruktt op de Creoolse gemeenschap. Tegelijkertijd zien we dat ook waar mensen 
zichh conformeerden aan de dominante norm van het huwelijk, specifieke opvat-
tingentingen over seksualiteit en gender invloed blijven uitoefen. De slotsom is dat de 
huwelijksee praktijk in zowel de lagere als de middenklasse, behoorlijk verschilde 
vann het ideale West-Europese nucleaire huwelijkse gezinsmodel. 
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Pre-maritalee seks, voorkinderen en buitenechtelijke contacten werden niet gezien 
alss tegenstrijdig aan de huwelijkse moraaL Niet alleen vrouwen stelden zich flexibel 
op,, ook mannen hechtten relatief weinig waarde aan de traditionele huwelijkse 
waarden.. Eigenschappen die werden toegeschreven aan de lagere klasse en zouden 
bijdragenn aan instabiele gezinnen, kenmerkten dus ook de huwelijksrelaties in de 
middenklasse. . 

6.22 Genderspecifieke opvattingen over  het huwelij k 
Inn de vorige paragraaf hebben we gezien dat in de christelijke opvoeding het 
christelijkk huwelijk als norm geldt, en in principe ook wordt nagestreefd. Verder 
iss ook naar voren gekomen dat christelijke gezinsopvoeding en daaraan gekoppeld 
hett relationeel leven van de ouder(s) invloed uitoefenen op de keuze voor het 
huwelijk.. Interessant is dat vrijwel alle respondenten een christelijke opvoeding 
hebbenn genoten terwijl voorts opvalt dat van het grootste deel de ouders gehuwd 
zijn/waren2.. Toch zijn de meeste respondenten, ten tijde van het onderzoek, niet 
off  nog niet getrouwd. Di t gegeven impliceert dat er behalve de christelijke 
opvoedingg en relatievorm van de ouders andere factoren van invloed zijn die 
makenn dat mensen kiezen voor een niet-wettige relatie of uitstel van het huwelijk. 
Eenn nadere beschouwing leert dat opvattingen over het huwelijk sterk gebonden 
zijnn aan levensfase en gender. Vooral op jonge leeftijd is het huwelijk voor velen 
eenn ideaal Naarmate men geconfronteerd wordt met een sociale realiteit die 
anderee definities en betekenissen produceert, wordt het ideaalbeeld losgelaten en 
nemenn praktische ervaringen de overhand. Omdat deze ervaringen genderspecifiek 
zijn,, zullen we zowel bij vrouwen als mannen nagaan hoe zij het huwelijk zien en 
welkee motieven een rol spelen als ze het huwelijk overwegen. 

6.2.11 Opvattingen over  het huwelijk bij  vrouwen 
Hett is vooral op jonge leeftijd dat vrouwen het huwelijk zien als de ideale 
samenlevingsvorm.. In deze levensfase associëren veel vrouwen het huwelijk vooral 
mett liefde, kinderen krijgen en gezin. Jonge vrouwen voelen zich ook aangetrokken 
doorr de sociale status die volgens hen gepaard gaat met de positie van echtgenote. 
Zoo zegt een 23-jarige studente die ongeveer twee jaren een vaste relatie heeft: 

Ikk vind van trouwen, dat je ietsje meer gebonden bent Dan heb je meet vemikiitingen 
dann wanneer je samenwoont Ik heb mijn moeder altijd gezegd: ik wil een gebonden 
vrouww zijn. Niet gebonden, in de zin dat ik word gestropt, maar ik wil een man hebben. 
Ikk wil kunnen zeggen: dit is mijn man! Ik zou het leuk vinden om te zeggen: Ik ben 
mevrouww zo en zo. 

22 Dertig van de 72 respondenten kwamen uit een gezin waar  de ouders zijn/waren getrouwd. Van 
driee respondenten waren de ouders gescheiden. 23 werden opgevoed in een één-oudergezin (zie 
ookk hoofdstuk 1. paragraaf 1.11). Een verklaring voor  het relatief hoge percentage ouders dat 
getrouwdd is/was, is het feit dat in het algemeen huwelijken op oudere leeftijd toenemen. Zo is het 
geenn zeldzaamheid dat op latere leeftijd een concubinaatsverhouding wordt omgezet in een huwelijk. 

209 9 



6.6. SEKSUELE BBLATtESTBUCIWJB. 

Inn de ogen van deze respondent is het huwelijk vooral aantrekkelijk door de 
socialee status die het verschaft De voorkeur voor het huwelijk is bij andere vrouwen 
ingegevenn door de norm van monogamie. Het krijgen van kinderen met 
verschillendee mannen vinden ze, vooral in moreel opzicht, afkeurenswaardig. Zo 
merktt een 30-jarige alleenstaande vrouw op: c1k heb als jong meisje altijd gezegd: 
IkIk wil trouwen. Ik wil geen kinderen met meerdere mannen. Ik wil gewoon met 
éénn man kinderen krijgen.' Een factor die de idealisering van het huwelijk verder 
versterktt is de massamedia. Een 34-jarige vrouw, thans samenwonend en moeder 
vann twee kinderen, kijkt terug op haar meisjesdromen: 

Alss jong meisje heb ik veel idylles gelezen en vrouwenromannetje. Voor mij was het 
trouwen,, kinderen krijgen en lang en gelukkig leven met de man van wie ik hou. Ik leef 
nuu in een wereld die ik nooit heb gewild Ik heb nu letterlijk en figuurlijk het tegenoverge-
steldee van wat ik wilde. 

Afhankelijkk van de ervaringen die vrouwen opdoen in hun relaties treden er wel 
off  geen veranderingen op in dit ideaal beeld. Het blijkt dat naarmate vrouwen 
negatievee relatieervaringen opdoen, ook de waarde van het huwelijk en mono-
gamiee voor het leven afneemt 
Jongee vrouwen die opgroeien in een context van problematische relaties van 
moeders,, zusters en tantes, zijn sterk geneigd om zich van jongs af, af te zetten 
tegenn het huwelijk. Sommigen spreken resoluut de voorkeur uit voor apart wonen. 
Eenn 26-jarige vrouw, opgevoed door haar oma wijst het huwelijk met klem af, 
hierbijj  verwijzend naar de huweUjkservaringen van haar moeder. 

I:: Wil je trouwen?" ÏL'TSfee! Nooit, nooit" I:"Hoe denk je over trouwen?" R:"Ik heb 
gezienn wat mijn moeder is overkomen. Ik denk niet dat ik ooit trouw. Mijn moeder is 
tweee keer getrouwd. Met mijn vader en daarna met een andere man. Die man had haar 
inn een huis gezet Zij hadden samen spullen gekocht om het huis in te richten. PlotseKng 
wildee die man haar niet meer hebben. Na een paar maanden had hij iemand anders. Ze 
warenn nog niet eens een jaar getrouwd. Hij heeft sulletjes alle spullen uit het huis 
gehaaldd en een leeg huis voor haar achtergelaten. En toen moest ze opnieuw sparen, 
alless weer kopen. En nu leeft die man met een andere vrouw. 

Ookk teleurstellingen in de eigen relatie op jonge leeftijd beïnvloeden de keuze van 
eenn relatievorm. Een meisje van 16 jaar, opgegroeid in een één-oudergezin, is pas 
bevallenn van een tweeling. De vader van de kinderen heeft na de bevalling niets 
meerr van zich laten horen. Ze heeft vernomen dat hij een andere vrouw heeft 

I:: Wat wil je het liefst trouwen, samenwonen o£.?" R:"Apart" I:"Waarom?" R:"Ook 
all  ben je getrouwd met een man en woon je samen met 'm, je weet nooit of hij een 
buitenvrouww heeft. Daarom wil ik apart wonen, dan hoeft niemand me schande te 
komenn geven over straat 
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Inn het algemeen zijn ouders geneigd om trouwen op jonge leertijd af te raden. 
Hett advies is meestal om eerst samen te wonen en de partner goed te leren 
kennen.. De meeste vrouwen zijn niet bereid te trouwen, enkel en alleen om de 
socialee status of om rechtszekerheid. Er zijn meerdere cases waarbij de man de 
wenss tot trouwen te kennen geeft, en de vrouw pertinent weigert Een 40-jarige 
vrouw,, samenwonend en moeder van 5 kinderen weigert te trouwen, omdat 
haarr partner 'slechte manieren' heeft 

Neee ik wil niet trouwen. Hij vroeg me om te trouwen. Maar ik wil niet want hij is een 
moeilijkee man. Hij heeft me echt gevraagd om te trouwen. Ik heb 'm gezegd-.'Wie ik? 
Neee hoor!' Hij is misselijk! Hij is gierig! Dan hoe ga ik met zo een man trouwen? Nee 
hoor!!  Hij is ook hu. 

Eenn niet onaanzienlijk deel van de vrouwen, vooral uit de lagere klasse, zet zich 
niett alleen af tegen het huwelijk maar ook tegen elke vorm van samenwonen met 
eenn man. Gescheiden vrouw, 30 jaar. Ze woont met twee kinderen in bij haar 
ouders: : 

Ikk wil echt geen man meer nemen. Om in huis mee te bHjven? Helemaal niet! Eigenlijk 
will  ik niet eens een man voor me zien. Je hebt mannen in soorten, maar wat ik heb 
ervarenn met mannen, met die drie mannen, zie ik het echt niet meer zitten om met een 
mann te leven. Toen ik was getrouwd wilde ik echt een rustig leven hebben. Want mijn 
moeder,, ze houdt niet van uitgaan, en zo ben ik ook opgevoed. Ik heb altijd gezegd; ik 
will  niet met Jan, Piet, Klaas. Het heeft geen zin. Toen die man van me zei; Ketlien, kijk, 
wee gaan trouwen, dacht ik; het is goed, want ik wil echt een rustig leven." I:"En jij dacht 
datt trouwen een rustig leven garandeerde." R:"Ja, maar het is hetzelfde als samenwonen. 
Diee man verandert niet 

Vaakk spelen ook voorkinderen een roL Typerend is de case van Glenda, een 32-
jarigee alleenstaande moeder met drie kinderen uit vorige relaties. Haar huidige 
partnerr heeft de wens tot trouwen te kennen gegeven, maar zij wil dat liever niet 
Hierr komt duidelijk naar voren hoe de praktijk van voorkinderen de keuze van 
eenn relatievorm beïnvloedt 

Vroegerr wilde ik wel graag trouwen. Maar nu? Op dit ogenblik denk ik niet meer dat ik 
gaa trouwen. Want, ik ben bang. Ik wil niet dat hetzelfde me weer overkomt Gisteren 
vroegg hij me weer wanneer gaan we trouwen? Ik zeg; ik ga niet trouwen, want die 
kinderenn zijn niet van jou, en stel dat je die kinderen gaat erkennen en ze gaan jouw 
naamm dragen, is dat vervelend, want stel jij en ik gaan uit elkaar, dan dragen die kinderen 
nogg steeds jouw naam, en dat is vervelend Want als jij een andere vrouw vindt, je 
woontt met die vrouw, dan is het vervelend voor die kinderen van me. 
Wantt dan ben je niet hun vader, maar ze dragen jouw naam. Hij is het eens met me. Hij 
zegt;; het is goed, laten we het maar zo laten. We wonen samen, ik hou van die kinderen. 
Hijj  heeft geen kinderen. Hij zegt Teyufmyusagmwanpikitl (Wanneer je ervoorvoelt 
zall  je me een kind geven). Ik zei; okay, laten we het dan zo houden, want ik wil echt niet 
trouwen. . 

211 1 



f.f. SEKSUELE SELATIESTRVCTUÜR 

Eenn andere vrouw, laagopgeleid, 36 jaar, woont acht jaar samen met haar huidige 
man.. Ze heeft vijf kinderen, waaronder drie voorkinderen. Ook zij ziet liever af 
vann trouwen omdat, bij een eventueel vertrek van haar partner, het alleen maar 
gecompliceerderr wordt voor haar en haar kinderen: 

I:: Wat wilde je als jong meisje?" R:"Ik wilde graag verpleegster worden en ik wilde graag 
trouwen.. Maar na al die problemen met mannen, denk ik; nee, liever niet. Deze man 
vann me heeft me gevraagd om te trouwen. Ik zeg; nee, liever niet Je trouwt vandaag 
mett die man, na drie jaar gaat het goed, vier jaar goed, vijfde, zesde jaar komen problemen 
enn die man vraagt een echtscheiding of zo. Dan denk je; 'Mijn God, liever was ik niet 
getrouwd.'' Daarom heb ik tegen hem gezegd; Hever niet. Je hebt me met kinderen 
genomen,, dan blijf ik met die kindeten. Ik blijf hier thuis, je verzorgt me, ik wil niets 
meerr hebben. 

Dee weerstanden bij vrouwen tegen het huwelijk zijn vooral gegrond in een 
overtuigingg dat er weinig tot geen garantie is voor een permanente relatie. Vanuit 
ditt perspectief is het huwelijk geen geschikte relatievorm omdat het gebonden is 
aann formele regels, die een eventuele scheiding moeilijk maken. Ongelijke gen-
derverhoudingen,, op zowel seksueel als economisch gebied en de relationele 
problemenn die hieruit voortvloeien komen steeds naar voren als de belangrijkste 
achtergrondenn als vrouwen het gebrek aan vertrouwen en geloof in een partner 
voorr het leven argumenteren. Hierbij is er sprake van een sterk pragmatische 
benaderingg die het product is van generaties lange relationele ervaringen met 
mannen.. Vooral vrouwen met kinderen, die meerdere relaties achter de rug heb-
ben,, staan sterk afwijzend tegenover het huwelijk. De keuze voor een niet-huwelijkse 
relatiee wordt makkelijker als ze ook nog in een financieel zelfstandige positie 
verkeren.. In deze levensfase speelt de sociale status van het huwelijk nauwelijks 
eenn rol meer omdat er alternatieve statusbronnen zijn, bijvoorbeeld kinderen die 
zijnn gestegen op de maatschappelijke ladder, kleinkinderen of het bezit van een 
eigenhuis. . 

Bijj  vrouwen die in een stabiele en langdurige concubinaatsrelatie zitten, is vaak 
well  heel nadrukkelijk de verwachting van het huwelijk aanwezig. Di t met het oog 
opp rechtszekerheid voor zichzelf en de kinderen. Het is vooral op oudere leeftijd 
datt vrouwen, meestal subtiel, aandringen op een huwelijk. Vrouw uit de midden-
klasse,, 35 jaar, 5 kinderen: 

I:: Vind jij trouwen belangrijk?" R:"Ja. Ik vind dat als je trouwt, je bepaalde rechten hebt 
enn meer zekerheid Als je kinderen hebt met die man is dat belangrijk. Die man van me 
heeftt nu dit huis gekocht Maar stel nu dat hij komt te overlijden, en je hebt van die 
hebzuchtigee families die eisen komen stellen. Misschien komen die moeder en andere 
familiee aan de deur om hun rechten op te eisen. Wat gebeurt er dan met de kinderen die 
ikk met hem heb en al die jaren dat we samen hebben geleefd? Dus trouwen is een beetje 
zekerheid.""  I:"En die man." R:"Hij zegt altijd hoor, we kunnen trouwen, we hebben 
kinderen.. Maar hij zegt ook; wanneer mijn kinderen groot zijn, dan trouwen we, dan 
zienn ze 't Hij vindt ook dat pas wanneer hij alles heeft, hij gaat trouwen.' 
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Uitt de opvattingen die bij vrouwen zijn aangetroffen zijn er een aantal belangrijke 
veronderstellingenn af te leiden. Ten eerste zien we dat het huwelijk vooral op 
jongee leeftijd, wanneer vrouwen nog weinig relatieervaring hebben, als ideaal 
wordtt gezien. Dit ideaal is ingegeven door een christelijke gezinsopvoeding, invloed 
vann de massamedia en het onderwijs (in het bijzonder de christelijke scholen). 
Naarmatee vrouwen zelf of in hun directe omgeving negatieve relationele erva-
ringenn opdoen neemt de weerstand tegen het huwelijk toe. 
Opp de tweede plaats blijkt dat het relationele leven van ouder(s) als referentiekader 
dientt wanneer vrouwen hun duurzame relaties vormgeven. Vrouwen die zijn op-
gegroeidd in een overwegend problematische relationele context zijn sterk geneigd 
omm het huwelijk af te wijzen op basis van de negatieve relationele ervaringen van 
hunn moeder en andere vrouwelijke verwanten. Een derde conclusie is dat vooral 
ouderee vrouwen met kinderen en meerdere relaties achter de rug, weinig waarde 
meerr hechten aan de maatschappelijke en ideële status van het huwelijk. In deze 
levensfasee worden strengere eisen gesteld aan de partner. 
Tenn vierde blijkt dat vrouwen sterk rekening houden met hun eventuele voor-
kinderen,, als ze het huwelijk overwegen. Ze zijn vaak niet bereid te trouwen als er 
aanwijzingenn zijn dat hun voorkinderen er de dupe van zullen worden. Een laatste 
belangrijkee constatering is dat bij vrouwen die langdurig samenwonen met de 
partnerr de wens om te trouwen wel aanwezig is, in het bijzonder vanwege de 
rechtszekerheidd die het huwelijk biedt 

Dee respectabiliteitscultuur en daaraan gekoppeld de prohuwelijkse attitude die 
Wilsonn (1973) aan vrouwen toeschrijft, is niet in overeenstemming met de Creoolse 
praktijk.. Daarentegen zien we juist dat een niet onaanzienlijke groep van vrouwen 
zichh bewust verzet tegen het huwelijk en zich daarmee eerder identificeert met de 
zogenaamdee 'reputattecultuur' die Wilson exclusief verbindt aan mannen. 
Wilsonn constateert terecht dat vrouwen, in vergelijking met mannen, trouwere 
kerkgangerss zijn. Dit gegeven blijkt in de praktijk geen maatstaf te zijn voor het 
huwelijk.. Hoewel meer vrouwen dan mannen inderdaad trouwe kerkbezoekers 
zijnn en velen zichzelf typeren als overtuigd christen, is de betekenis van het christelijk 
huwelijkk zeer variabel Een christelijke oriëntatie is niet per definitie indicatief 
voorr een christelijke levensstijl conform het westers ideaaL In de Caribische context 
heeftt het christendom een eigen interpretatie gekregen en is de christelijke moraal 
ookk cultureel bepaald. In de belevingswereld van veel vrouwen behoren het con-
cubinaat,, seriële monogamie, ongehuwd zwangerschap of relaties met getrouwde 
mannenn niet tot zondige of met schaamte beladen praktijken. 

6.2.2.. Opvattingen over  het huwelijk bij  mannen 
Inn het algemeen is er bij mannen minder eenduidigheid over de ideale relatievorm. 
Well  is voor vrijwel allemaal een duurzame relatie, liefst op oudere leeftijd, het 
ideaaLL Ook mannen, die ten tijde van het onderzoek, veel wisselende partners 
hadden,, gaven de wens van een duurzame relatie met een vaste partner te kennen. 
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I:: Hoe zie je de test van je leven, met of zonder een vrouw?" R:"Ik denk met een vrouw. 
Zonderr wordt moeilijk. Als ik een voorbeeld aan mijn vader neem, dan heb je als man 
tochh een vrouw nodig. Want het geeft niks om eenzaam te sterven. Met niemand aan je 
sterfbed,, dat idee maakt me huiverig. 

Inn eerdere hoofdstukken is uitgebreid aan de orde gekomen dat het vervullen 
vann de kostwinnersrol en controle over de seksualiteit van de partner, de belang-
rijkstee elementen vormen van mannelijkheid Deze elementen zijn ook weerspiegeld 
inn de houding tegenover het huwelijk. Een eerste voorwaarde voor samenwonen 
iss het kunnen garanderen van een regelmatig inkomen. De eisen die een huwelijk 
steltt zijn evenwel veel hoger. De ongeschreven regel is dat je als man eerst 'alles' 
moett hebben voordat je in het huwelijksbootje stapt Vanuit een mannenperspectief 
wordtt het huwelijk primair gezien als een symbool van een zekere materiële welvaart 
enn stabiliteit, tot uitdrukking komend in een regelmatig inkomen, een huis met 
inboedell  en andere bezittingen zoals een auto. Hoewel het huwelijk ook door 
mannenn wordt nagestreefd, is tegelijkertijd ook sterk het besef aanwezig dat 
zolangg een stevige materiële basis ontbreekt, het huwelijk niet reëel is. Hier waren 
voorall  jongemannen zeer resoluut in. Typerend zijn de overwegingen van een 
(werk)) student, 25 jaar, hoogopgeleid Zijn vriendin woont nog bij haar moeder. 

I:: Wil je later trouwen?" R:"Dat is een moeilijke vraag. Dat is afhankelijk van de situatie. 
Ikk kan nu niet zeggen dat ik wil trouwen. Het is in elk geval geen streven in mijn leven. 
Maarr mijn vriendin praat wel over trouwen. Ik zei haar; we kijken nog hoe de situatie 
uitpakt.""  I:"Waarom hangt het samen met die situatie?" Rj"Ik probeer nu eigenlijk te 
werkenn aan verzekering van mijn toekomst maar ik weet niet in hoeverre het zal lukken. 
Alss ik later wat voor mezelf heb, dan denk ik wel aan trouwen." !:"Je kan niet trouwen 
zonderr materiële basis?" R:"Nee, zeker niet, zeker niet." I:"Wat moet je op zijn minst 
hebbenn als man?" Rj'Tenminste een huis om in te wonen en een inkomen. En het 
liefstt een onderkomenn dat jouw bezit is. Dus geen huurhuis of zo, het moet van jou 
zijn.. Dan denk ik dat ik ga trouwen." I:"Zou je dan wel samenwonen?" R:"Ja, ik denk 
eerderr aan het concubinaat dan aan trouwen. Voor mij komt het concubinaat beter uit 
Ikk voel me dan toch vrij, want ik heb geen eigen huis, ik heb geen vast inkomen. 
Misschienn zie ik het als een uitvlucht of zo, maar dan zou ik toch anytime die..." 
I:"Relatiee kunnen beëindigen?" R:"Ja, toch wel, zo denk ik. Als je getrouwd bent is het 
tochh veel moeilijker, dan moet je gaan scheiden en dergelijke. Dat kost je meer geld. Je 
moett niet denken dat het alleen maar om het geld gaat, wat ik allemaal zeg, maar 't is 

eigenlijkk jk weet niet..huwebjk? Ik weet niet hoor, ik denk er voorlopig echt niet 
aan,, echt niet 

Al ss jongemannen besluiten een duurzame relatie aan te gaan zullen ze eerder 
kiezenn voor een concubinaatsrelatie als een soort uitprobeerfase, die vrij lang kan 
duren.. Zij verwijzen vaak naar voorbeelden in hun directe omgeving om uitstel 
vann het huwelijk te motiveren. Een jongeman, goudderver van beroep, noemt het 
voorbeeldd van zijn moeder: 
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I:: Vind je trouwen belangrijk?" R:"WeL...het is niet zo belangtijk, maar het is goed. 
Maarr op een bepaalde leeftijd. Want mijn moeder is getrouwd op haar 45ste jaar, toen 
zee alles had. En zo wil ik ook trouwen, ik moet alles hebben, mijn vrouw en ik hebben 
all  lang een relatie, kinderen, alles, dan trouwen we." I:"Maar wat is alles?" R:"Dus, ik 
bedoelbedoel huis, inboedel, auto, dan trouwen we." I:"Waarom kan je daarvoor niet 
trouwen?'**  R:"Omdat ik nog niet alles heb, ik heb nog niet alles. Ik heb wel een auto, 
maarr ik heb nog geen rijbewijs. 

Opmerkelijkk is dat geen van de mannen het huwelijk pertinent uitsluit De indruk 
bestaatt dat juist mannen, meer nog dan vrouwen, het huwelijk idealiseren en 
definiërenn volgens de dominante (koloniale) patriarchale norm. Trouwen betekent 
inn dit geval: Het kunnen voldoen aan de eisen die de dominante cultuur stelt aan 
eenn echtgenoot, namelijk het naar behoren vervullen van de kostwinnersrol en in 
hett bezit zijn van eigendom, met name een huis, perceel en auto. Als er een huwelijk 
komt,, menen enkele mannen, moet deze gelegenheid opgesierd en opgeluisterd 
kunnenn worden met een groot feest, genoeg eten en drank. Een jongeman die 
veell  geld verdient in het illegale circuit droomt op deze manier over het huwelijk: 

Alss ik ooit trouw, dan wil ik het heel groot Ik ga echt niet eenvoudig kunnen trouwen. 
Gewoonn naar de burgerlijke stand stappen, een ring en zo. Nee. Het wordt een groot 
tuinfeest.. Iedereen in wit gekleed. Ik in het zwart. Echt groots. Zo alleen ga je me 
krijgenn om te trouwen. Alles, alles, moet er zijn. Huis, auto, alles. Maar anders, denk ik 
datt we gewoon samenwonen of vriend/vriendin. 

Dee concubinaatsrelatie vormt een geaccepteerd en nuttig alternatief. De argu-
mentenn die worden aangevoerd zijn veelzijdig. Ten eerste biedt deze relatie de 
ruimtee om te werken aan versterking van je materiële positie. Ten tweede biedt 
hett de ruimte om je partner beter te leren kennen en in het bijzonder haar seksuele 
trouww te 'testen/ Ten derde biedt het concubinaat een relatief makkelijke uitweg 
alss de relatie stuk loopt Deze opvattingen worden gestimuleerd door het verwant-
schapssysteemm dat geen hoge prioriteit toekent aan het huwelijk, zeker niet waar 
hett mannen met een inkomen betreft In een voorgaand hoofdstuk is reeds naar 
vorenn gekomen dat zonen en andere mannelijke verwanten een van de belangrijkste 
inkomstenbronnenn vormen waar het familienetwerk op steunt Moeders zeggen 
aann hun zonen, dat ze liever eerst kunnen genieten van hun leven, dan een duurzame 
relatiee aangaan met een vrouw. Een 24- jarige, goed opgeleide man, inwonend bij 
moeder: : 

I:: Verwachten je ouders dat je trouwt?" R:"Nee. Mijn moeder zegt altijd: trouwen moet 
jee doen als je 40 bent Zo jong? Het wordt je nekslag. Ik weet niet waarom ze dat zegt, 
maarr ze zegt het altijd. Als we soms grappen maken, en ik zeg: ma, ik ga trouwen. Zegt 
ze;; dat wordt je nekslag. Zij is ook op oudere leeftijd getrouwd. Zij vindt; samenwonen, 
all  duurt het 10 jaren, zo leer je de persoon beter kennen. Dan kan je altijd eruit stappen 
alss het je niet bevalt 
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Zoalss eerder gesteld laten mannen het besluit om te trouwen in belangrijke mate 
afhangenn van het seksueel gedrag van de partner. Omdat, vooral in de lagere 
klasse,, het huwelijk gepaard gaat met ingrijpende materiële investeringen, is het 
vann groot belang dat de man 'zeker7 is van zijn partner. Zij moet een 'goede' 
vrouww zijn, wat niet alleen betekent dat zij zich goed kwijt van haar moederschap 
enn huishoudelijke taken, maar vooral dat ze seksueel trouw is3. 
Dezee sterke preoccupatie met seksuele trouw van de partner vloeit direct voort 
uitt de definiëring van vrouwelijke seksualiteit als actief en niet onvoorwaardelijk 
monogaam.. Evenals bij vrouwen, is er ook bij mannen een structureel wantrouwen 
overr het seksueel gedrag van de partner. Dit wantrouwen is deels gegrond in 
vasthoudenn aan het stereotype beeld van de vrouw als promiscue wezen, en deels 
inn een praktijk waarin vrouwen inderdaad niet onvoorwaardelijk monogaam 
zijn. . 

Eenn ander criterium dat indirect verband houdt met de eis van seksuele trouw, en 
vakerr door mannen naar voren werd gebracht, is dat een vrouw niet *hebzuchtig' 
(bigi-ay)(bigi-ay) moet zijn. Hebzucht vergroot niet alleen de kans op seksuele ontrouw, 
maarr is ook een obstakel in het samen bouwen aan een toekomst Zo merkte een 
mann op:"Kijk , als je vrouw een jurk van 3000 gulden wil , dan kan je haar vragen 
omm te wachten tot je meer geld hebt En ze gaat ook wachten. Maar een vriendin 
gaatt niet willen wachten, als ze die jurk wil en je kan het niet voor haar kopen dan 
gaatt ze naar een ander die het wel kan kopen." 
Mannenn die niet zeker zijn van hun partner, zijn doorgaans ook niet bereid om 
geldd uit te geven aan een huwelijk en de daaraan gekoppelde uitgaven, zoals ko-
penn of huren/inrichten van een huis. De praktijk wijst uit dat als een concubinaats-
rektiee beëindigd wordt, het meestal de man is die het huis verlaat en de inboedel, 
diee gezamenlijk is aangeschaft, voor de vrouw en kinderen achterlaat Eventuele 
scheidingg levert dus vooral voor de man materieel verlies op. De 'common-
sense'' redenering is dat pas als je zeker bent van je partner, het wettig huwelijk 
zinvoll  is. Het huwelijk wordt ook sterk geassocieerd met stabiliteit, in de betekenis 
van:: leven zoals het hoort Een man, samenwonend, laagopgeleid geeft deze visie 
alss volgt weer: 

Ikk zie het als volgt 'die vrouw en ik zijn al jaren samen, we hebben kinderen, we 
houdenn van elkaar, dan trouwen we, wat er ook gebeurt, we trouwen." I:"Dus dat wil 
zeggen;; jullie gaan niet meer uit elkaar?" Rj"Nee. Zuiver. Dan leven we samen, 'un lobi 
unun styfi' (we houden van elkaar) tn'unno opratimoro' (we gaan nooit meer uit elkaar). 

Stabiliteitt impliceert ook een hechte emotionele band tussen man en vrouw. Zoals 
dee man in het bovenstaande fragment zich uitdrukt 'm lobi un srtfi' (we houden 
vann elkaar) en 'un noprati moro'(we gaan nooit meer uit elkaar3). 

33 Ook Clarke (1957) noemt deze conditie als primaire eis van mannen aan een huwelijkspartner: 
"Duringg the trial period there are certain qualities for which the woman is 'tested.' Fidelity or the 
intentionn of being faithful is the first" (83). 
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Trouwenn is in deze context een symbolische bevestiging van een sterke band met 
dee partner, en stabiliteit in het leven. Een 49-jarige man leeft 12 jaren in concubinaat 
mett  zijn vrouw. Hij  merkt op: 

"DLL  leef nu al jaren in concubinaat met deze vrouw, en het loopt goed. En als alles goed 
zit,, laat me zeggen, als 2e zich op dezelfde manier  blijf t gedragen dan denk ik dat ik, 
voordatt  ik sterf, dat ik zeker  met deze vrouw ga trouwen hoor, zeker." 

Rechtszekerheidd is, evenals bij  vrouwen, ook bij  mannen een motief om te 
trouwen,, en past in de context van het streven naar  stabiliteit Een grote groep 
mannenn uit de middenklasse trouwt , omdat ze in maatschappelijke sectoren deel-
nemenn waar  het huwelijk voordelen oplevert Zo zijn er  veel mannen die trouwen 
onderr  druk van arbeidswetgeving. Trouwen wordt noodzakelijk in verband met 
pensioenregelingenn en rechten van kinderen.4 Vaak zijn deze regelingen een 
belangrijkk  motief voor  mannen om op latere leeftijd toch nog te trouwen. Bij 
eenn groot aantal bedrijven in de particulier e sector  komen vrouwen alleen in 
aanmerkingg voor  weduwen-pensioen als ze getrouwd waren terwij l ook achterge-
blevenn kinderen alleen in aanmerking komen voor  ziektekostenverzekering en 
anderee voorzieningen als ze de status van Vettige' kinderen hebben. De waarde 
diee mannen toekennen aan stabiliteit in de partnerrelati e neemt toe met de leeftijd. 
Opp jonge leeftijd worden beschikbare financiële middelen vooral geïnvesteerd in 
familierelatiess en in het versterken van hun seksuele reputatie. Het laatste door 
seksuelee veroveringen en een consumptieve levensstijl Stabiliteit is in deze fase 
minderr  belangrijk en bovendien moeilijk te realiseren. 

Inn de voorgaande interviewfragmenten is naar  voren gekomen dat het huwelijk 
wordtt  geassocieerd met materiële welvaart, met sociale status. Hier  zijn het vooral 
economischee condities die het besluit over  wel of niet huwen beïnvloeden. Tege-
lijkertij dd zien we hoe genderrolopvattingen, in het bijzonder  opvattingen over 
mannelijkee en vrouwelijk e seksualiteit doorwerken op het denken over  het huwelijk . 
Uitgaandee van de overtuiging dat mannen van nature polygaam zijn, is er  van 
mannenzijdee weinig geloof in een monogaam huwelijk . 
Hiermeee komt de huwelijkse moraal van monogamie op gespannen voet te staan 
mett  een praktij k waarin mannelijkheid wordt getoetst aan een buitenshuizige 
levensstijll  en succes op seksueel terrein. Mannen zijn zich er  goed van bewust dat 
dezee levensstijl een van de belangrijkste bronnen is voor  relatieconflict, waardoor 
err  weinig garantie is voor  een langdurige relatie. 
Inn de middenklasse zijn gehuwde mannen geneigd om continuering van hun 
buitenshuizigee levensstijl en extramaritale contacten te compenseren met adequate 

44 Een informant, stafmedewerker  bij  een particuliere bedrij f vertelde dat ongetrouwde mannen, 
kortt  voor  hun pensionering nadrukkelij k worden aangespoord om te trouwen, met bet oog op 
pensioenregelingen. . 
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vervullingg van de kostwinnersrol, waardoor ook het risico dat de vrouw hen 
verlaatt kleiner is. 
Dezee samenhang verklaart ook waarom in de lagere klasse de weerstand tegen 
hett huwelijk groter is dan in de middenklasse. Omdat hier de mogelijkheden om 
socialee status te verwerven door middel van kostwinnerschap en huwelijk relatief 
geringerr zijn, houdt men strakker vast aan traditionele mannelijke symbolen als 
seksuelee vrijheid en buitenshuizigheid. Een 35-jarige jongeman met een sterk 
straatgerichtt leven, nam op 30-jarige leeftijd het besluit om te trouwen, maar zag 
opp het laatste moment ervan af. Hij beargumenteert deze stap als volgt 

Wee gingen anderhalf jaar. Zij stelde voor dat we zouden trouwen. Ik vond het goed. Ik 
wildee mijn leven gaan beteren, ik wilde me gaan binden. Het ging goed, maai als ik 
voetball  speelde kwam ze me halen en als die wedstrijd was afgelopen trok ze een zuur 
gezicht,, dus ik moest weg, want ik wilde haar niet teleurstellen. Mijn vrienden lachten 
mee uit, dat slikte ik gewoon. Okay, alles wat ze wou deed ik. Maar op een gegeven 
momentt heb ik er een punt achter gezet, en een week voor de trouwdag ben ik 
weggebleven. . 

Vrijheidd blijft , onder alle omstandigheden, een belangrijk element van mannelijkheid 
Eenn zakenman, redelijk opgeleid* 

I:: Hoe definieer je vrijheid, wat is vrijheid?" R:"Eh.. .Jdjk, er zijn binnen een relatie 
verantwoordelijkhedenn naar de kinderen en naar de vrouw, maar ik zou toch nog de 
vrijheidd willen hebben om te gaan en te staan waar ik wil, wanneer ik wil, rekening 
houdendee dus met bepaalde verantwoordelijkheden. Ik zou niet enorm veel beper-
kingenn opgelegd willen hebben. 

Eenn werkende jongeman, 28 jaar. In zijn vrije tijd is hij muzikant. Hij wil voorlopig 
nogg niet trouwen omdat hij niet zeker is dat zijn partner bij hem blijft : 

I:: Trouwen is nog niet zeker?" R:"Nee, want ik hou er veel vriendinnen op na, ik ben 
eenn muzikant, dan kom je in contact met dames, en je weet hoe die dingen zijn. Wij zijn 
mannen. . 

Dezee opmerkingen geven weer hoe de buitenshuizige levensstijl en het promiscue 
mannelijkk levenspatroon op gespannen voet staan met de huwelijkse verwachtingen. 
Inn het algemeen hebben vrouwen moeite met de buitenshuizige levensstijl van 
mannenn en hun seksuele ontrouw. Overspelig gedrag van de parmer is een van de 
meestt voorkomende reden waarom vrouwen een relatie beëindigen. 
Impliciett schuilt ook hier het pragmatische besef dat een relatiee niet per definitie 
voorr het leven is. Di t besef is het product van een sociale context waarbinnen 
instabielee relaties een onlosmakelijk element vormen van de sociale realiteit 
Dee theoretische veronderstellingen van Wilson (1973) gaan voor deze onder-
zoekspopulatiee in Suriname niet op. In tegenstelling tot Wilsons bewering dat 
mannenn in de lagere klasse het huwelijk niet nastreven en dus geen cultuur van 
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respectabiliteitt kennen, blijkt uit dit onderzoek dat mannen, door alle klassen 
heen,, het huwelijk nastreven en vooral percipiëren als een symbool van status, sta-
biliteitt en verbondenheid met de partner. Mannen zijn vooral op jonge leertijd 
geneigdd het huwelijk uit te stellen en vast te houden aan een mannelijkheidscultuur 
vann seksuele vrijheid en buitenshuizigheid Deze cultuur staat op gespannen voet 
mett huwelijkse verwachtingen. In tegenstelling tot wat Wilson beweert, is er bij 
(jonge)) mannen geen uitdrukkelijke weerstand tegen het huwelijk. 

6.33 Apar t wonenden/Bezoeksrelatie 
Dee categorie 'apart wonenden' maakt ongeveer een derde uit van de onderzoeks-
populatiee en bestaat voor het overgrote deel uitt personen met kinderen die wel 
eenn partner hebben, maar niet met deze partner samenwonen. Een klein deel 
woontt zelfstandig. De meeste respondenten maken deel uit van een uitgebreid 
huishouden.. In de literatuur zijn deze gezinstypen vaak onder de grote noemer 
gebrachtt van matrifocale huishoudens of alleenstaand moederschap. We kunnen 
dee bezoeksrelatie definiëren als een min of meer vaste relatie waarbij de partners 
gescheidenn van elkaar wonen. Een klein deel van degenen die apart wonen, wordt 
gevormdd door jonge vrouwen en mannen die nog niet uit het ouderlijk huis zijn 
vertrokken.. Interessant is het feit dat het overgrote deel van de respondenten met 
dee status 'apart wonend', kinderen heeft en in het verleden wel heeft samenge-
woondd met de partner in een concubinaat of huwelijk. Deze bevinding bevestigt 
eenn eerdere stelling, namelijk dat een samenwoningsrelatie, of het nu huwelijk is 
off  concubinaat, door zowel mannen als vrouwen als ideaal wordt gezien... De 
vraagg die derhalve rijst is: Als samenwonen een ideaal is, waarom wonen partners 
gescheiden,, ook als er kinderen zijn? 

Welkee factoren beïnvloeden het besluit om apart van de partner te wonen? Aan 
dee hand van een case heb ik geprobeerd weer te geven hoe de relationele structuur, 
economischee factoren en geïnternaliseerde genderrolopvattjngen simultaan het 
gescheidenn wonen van partners conditioneren. 
Milli ee is een vrouw van 34 jaar. Ze werkt als schoonmaakster bij de overheid en 
heeftt drie kinderen. Ze woont al jaren in bij haar moeder, samen met nog drie 
anderee zusters en hun kinderen, twee broers, een neef en een nicht Milli e leerde 
haarr eerste man kennen op 18- jarige leeftijd. Een jaar daarna was ze in verwach-
tingg van haar eerste zoon. Ze trok in bij haar schoonmoeder, waar ook haar 
partnerr woonde. Een jaar later was ze voor de tweede keer in verwachting. 
Intussenn verslechterde de relatie met haar partner. Het was niet meer als vroeger. 
Hijj  had een andere vrouw ontmoet en was vaak weg van huis. Op advies van 
haarr moeder verhuisde Milli e terug naar haar ouderlijk huis. Ze zegt 

Mijnn moeder zei me om weer te verhuizen naar hier. Ik was negen maanden in verwachting 
toenn ik verhuisde. Ik heb mijn tweede zoon hier gekregen. Die moeder van mijn man 
iss hier gekomen, ze zat met mijn moeder te praten. Ze zei; kat me weer komen. De zei 
aann mijn moeder; ik ga niet meer. Het is ook vervelend voor mij, want hij is iedere dag 
niett thuis, overdag niet en 's avonds niet Toen ben ik hier gebleven bij mijn moeder. 
Tott nu toe. 
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Milli ee verbreekt uiteindelijk de relatie met de vader van haar twee kinderen. Enige 
tijdd later begint ze een duurzame (bezoeks)relatie met haar chef, een getrouwde 
mann uit de middenklasse. Ze krijgen twee kinderen. Hij komt haar regelmatig 
opzoekenn bij haar moeder en geeft geld voor levensonderhoud. De relatie is 
goed.. Milli e vindt het wel vervelend dat ze met haar vier kinderen nog steeds bij 
haarr moeder inwoont. Ze dringt bij haar partner aan op een zelfstandige woon-
ruimte,, evenwel zonder succes. Hij mist het inkomen om haar 'in een huis te zet-
ten// Dat is voor haar de belangrijkste reden om de relatie na 5 jaar te beëindigen. 

Datt ding was zo vervelend voor mij, want ik ben 34 jaar oud en ik wil mijn eigen huis 
hebben.. Ik vroeg hem om een huis voor me te zoeken. En als hij een dagje vrij is dan 
kann hij komen. Maar hij zei dat hij dat niet gaat kunnen doen. Ik zei; die baby is vijf 
maandenn oud, laten we het kort maken, als je dat geld voor me bij voogdijraad gaat 
zetten,, is ook goed, als je het hier voor me wil brengen, is ook goed, maar ik wil geen 
relatiee meer met je hebben, ik wil niet. 

Sindss kort heeft ze een nieuwe relatie. Ze kan het goed vinden met deze drie jaar 
jongeree partner. Ze zegt dat ze van hem houdt, want hij is een lieve man. Hij is 
goedd voor haar en haar kinderen. Ze willen gaan samenwonen, maar huisvesting 
iss een probleem. 

Dus,, die man heeft wel een huis, maar het is te klein. Het is een éénkamerwoning. Dan 
waarr gaan die 4 kinderen van me blijven? Dus we zijn nu bezig iets anders te zoeken. 

Uitt de relatiegeschiedenis van MüHe kunnen we afleiden hoe verschillende factoren 
ertoee bijdragen dat ze steeds gescheiden van haar partners, respectievelijk de vaders 
vann haar kinderen, woont. Bij de eerste relatie vormen genderrolopvattingen de 
belangrijkstee achtergrond voor het stukgaan van de relatie. Het gedrag van de 
partnerr is niet in overeenstemming met de verwachtingen die Milli e heeft van een 
mann met wie ze samenwoont Zij is niet bereid zijn buitenshuizige levensstijl te 
accepterenn noch zijn externe seksuele betrekkingen. Als ze besluit om bij haar 
mann weg te gaan, krijgt ze ondersteuning van zowel haar moeder als haar schoon-
moeder.. Ze wordt als vanzelfsprekend weer opgevangen in het ouderlijk huis. 
Dee tweede relatie, met een getrouwde man, gaat gepaard met complicaties die 
inherentt zijn aan buitenechtelijke relaties. Ze kan niet met de partner samenwonen 
omdatt hij getrouwd is en het inkomen mist om haar en haar kinderen in een apart 
huiss onder te brengen en een tweede huishouden volledig te financieren. Dit 
probleemm komen we ook tegen in de midden - en hogere klasse waar het voor 
mannenn zeer moeilijk is geworden om hun buitenvrouw 'in een huis te zetten*. 
Hett overgrote deel van de huizen wordt tegenwoordig in buitenlandse valuta 
verhuurd,, en zelfs mannen in hoge posities kunnen zich deze extra uitgavenpost 
niett langer veroorloven. De derde partner van Milli e heeft wel een woning maar 
diee is niet adequaat om het gezin in onder te brengen. Het enorme huisvestingspro-
bleemm vormt voor veel respondenten de achtergrond voor het gescheiden wonen. 
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Inn sommige gevallen is het huisvestingsprobleem zelfs de belangrijkste oorzaak 
voorr beëindiging van de relatie. Getrouwde vrouw uit de lagere klasse, 30 jaar, 7 
maandenn inwonend bij haar moeder: 

I:: Je bent nu dus hier met je ouders." Rj"Ja. Ik ben eigenlijk getrouwd. Ik had twee 
voorkinderenn en nadien ben ik getrouwd met een andere. Dat was acht jaar geleden. Het 
lmrenn ging hartstikk e goed hoor. Maar ree moesten Taprhw*»n P e figenaar  dfed vervelend, 

hijj  wilde valuta. Toen gingen we bij familie inwonen. Eerst bij mijn schoonzus, later bij 
zijnn moeder, en toen weer naar zijn vader. Het was zo vervelend, want er kwam steeds 
ruziee en dan moesten we elke keer weer verhuizen. Sinds we zonder huis zitten is die 
mann van me verschrikkelijk veranderd. Hij doet geen moeite om een huis te zoeken, hij 
geeftt me geen geld, hij scheldt me uit, en hij rookt, marihuana. Dus ik dacht; misschien 
hoee hij rookt, wordt hij agressief, of hoe hij geen huis kan vinden. Ik ben een dag 
stilletjess naar mijn moeder gekomen. Tot vandaag heb ik niets meer van hem gehoord. 
Hijj  heeft ook niet meer gebeld. En ik heb hem ook niet gebeld en ik ga hem ook niet 
gaann lastig vallen. 

Eenn andere belangrijke factor die het gescheiden wonen veroorzaakt, is migratie 
vann de partner. Sommige vrouwen zijn inwonend bij hun moeder, omdat hun 
partnerr naar Nederland is vertrokken met de bedoeling vrouw en kinderen in 
eenn later stadium over te laten komen. Vrouw, 27 jaar, een kind, woont bij haar 
moeder.. De vader van haar kind is in Nederland: 

Hijj  heeft vroeger bij een bank gewerkt en daarna is hij naar Nederland gegaan. Hij is nu 
vierr jaar in Nederland. Vorig jaar was hij hier met vakantie." I:"En is het de bedoeling 
datt jij naar daar gaat?" R"Ja, ik denk dat ik komend jaar ga, wanneer hij zijn nationaliteit 
all  heeft, dan ga ik ook weg. 

Ookk de gewoonte om nog lang bij ouders in te wonen, zelfs als je een duurzame 
relatiee met een partner onderhoudt, verhoogt het aantal bezoeksrelaties. De meeste 
personenn in deze categorie zijn tussen de 22 en 28 jaar oud. In Suriname is het 
gebruikk dat kinderen nog lang bij ouders blijven inwonen: 

I:: Op welke leeftijd zou je zelfstandig willen wonen?" R:"Na mijn 25ste, exact zou ik 
hett niet kunnen zeggen." l:"]e  vindt het geen probleem, bij je ouders inwonen?" 
R:"Nee,, misschien op bepaalde ogenblikken dat je meer privacy wilt, want mijn deur 
staatt open en ze lopen in en uit Soms heb je toch een beetje privacy nodig maar in het 
algemeenn valt het mee. Ik vind het zo goed. 

Concluderendd kunnen we stellen dat verschillende factoren maken dat partners 
gescheidenn wonen: gendeirolopvattingen, sociaal-economische omstandigheden 
(huisvestingsprobleem,, of migratie van mannen naar het buitenland), de structuur 
vann seksuele relaties (de relatie met een getrouwde man maakt gescheiden wonen 
noodzakelijk),, en het verschijnsel van voorkinderen. 

Niett altijd wordt het apart van de partner wonen ervaren als problematisch. 
Sommigee respondenten gaven nadrukkelijk te kennen dat zij bewust ervoor kozen 
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omm niet samen te wonen met de partner. Deze keus is vaak ingegeven door de 
wenss voor een alternatieve relatie, die minder relatieconflicten met zich meebrengt 
Dee mate waarin een vrouw bewust kan kiezen om apart van de partner te wonen 
iss sterk afhankelijk van haar leeftijdsfase, inkomen en opleiding. Vrouwen met 
jongee kinderen zijn doorgaans erg afhankelijk van een man. 
Datt een sterk gelijkheidsbesef een van de belangrijkste achtergronden vormt 
voorr relatieconflict wordt bevestigd door Safa (1995) die, op basis van onderzoek 
inn Cuba, concludeert dat het streven van de Cubaanse revolutie om stabiele nucleaire 
gezinnenn te stimuleren mislukte, omdat de versterking van de maatschappelijke 
positiee van vrouwen niet gepaard ging met veranderingen in de traditionele gender-
ideologie.. De toenemende economische autonomie van vrouwen leidde juist tot 
eenn hoger aantal echtscheidingen, toenemende tienerzwangerschappen en meer 
alleenstaandee moeders. Verbetering van hun economische positie gecombineerd 
mett kinderopvang en overheidssteun maakte dat vrouwen makkelijker de keuze 
kondenn maken om alleen voor hun kinderen te zorgen. Cuba is een duidelijk 
voorbeeldd van een samenleving waar ingrijpende sociale veranderingen weliswaar 
dee genderrelatie in economische termen gelijkwaardiger maakte, evenwel zonder 
aandachtt voor het veranderen van oude patriarchale waarden binnen het gezin. 
Wee zien dat in deze situatie versterking van de economische positie van vrouwen 
opp gespannen voet staat met een voortdurende patriarchale genderideologie. 
Vrouwenn lossen deze tegenstelling op door te kiezen voor relatievormen waar ze 
minderr gebonden zijn aan mannelijke dominantie en controle. 
Mannenn geven de voorkeur aan een bezoeksrelatie, omdat ze de rol van kostwinner 
niett kunnen vervullen, en/of omdat ze prioriteit geven aan een vrij en ongebonden 
leven. . 

Wee zien hoe cultureel bepaalde noties over mannelijkheid en vrouwelijkheid de 
keuzee voor een relatievorm beïnvloeden. De historisch gegroeide en maatschappe-
lijkk geaccepteerde alternatieve samenlevingsvormen die hun wortels hebben in de 
kolonialee samenleving, bevorderen bovendien het besluit om te kiezen voor een 
anderr soort relatie als een bestaande relatie niet werkt 

6.44 Buitenrelaties en het instituut buitenvrouw 
Inn vrijwel alle culturen worden genderver-houdingen op seksueel terrein 
gekenmerktt door een dubbele seksuele moraal Mannen hebben door alle tijden 
heenn en in de meeste samenlevingen de ruimte om meerdere partners erop na te 
houden.. Tijdens het veldwerk werd vaak door mannen opgemerkt dat mannelijk 
promiscuee gedrag niet cultureel, maar biologisch bepaald zou zijn. Mannen, zouden 
vann nature altijd op jacht zijn naar vrouwen. 
Dee Vaarom-vraag' staat hier evenwel niet ter discussie en is in feite ook niet rele-
vant.. De centrale vraag is: hoe gaat de samenleving om met dit gedrag, op welke 
wijzee is het gereguleerd, krijgt het betekenis en waarom? De sociale betekenis van 
promiscuïteitt en meerpartnerschap bij mannen en ook de wijze waarop deze 
praktijkk de (seksuele) betrekkingen tussen de seksen beïnvloedt is niet voor alle 
samenlevingenn hetzelfde. In sommige samenlevingen is polygynie maatschappelijk 
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geaccepteerdd en ook geïnstitutionaliseerd In andere samenlevingen is monogamie 
dee norm, maar is de mannelijke praktijk poiygynisch. 
Inn Suriname komt de dubbele seksuele moraal het sterkst tot uiting in wat van 
oudsherr bekend staat als de buitenvrouw. Het is een bekend verschijnsel dat 
mannenn naast hun huwelijk of concubinaatsrelatie er tegelijkertijd een of meerdere 
vastee relaties op na houden. Ook in de 90' er jaren is het vraagstuk van buitenrelaties 
actueel.. Vrijwel alle respondenten zijn of in het gezin van herkomst of in het 
eigenn gezin of de eigen relatie geconfronteerd geworden met buitenrelaties. Door-
gaanss hebben mensen geen uitgesproken mening over buitenrelaties. Buitenrelaties 
wordenn zelden resoluut afgekeurd of goedgekeurd Onuitgesproken bestaat er 
eenn collectief besef dat buitenrelaties deel uitmaken van een historisch gegroeid 
seksueell  systeem. De maatschappelijke houding tegenover het buitenvrouwschap 
iss dubbelzinnig. Aan de ene kant is deze buiten(echtelijke)relatie overtuigend 
aanwezigg in het gezins- en relationele leven in Suriname, en min of meer geïnstitutio-
naliseerdd door ongeschreven regels. Aan de andere kant is deze relatievorm in de 
openbaree formele sfeer geen onderwerp van gesprek en in feite 'non existent' 
Inn dit hoofdstuk wordt geprobeerd het karakter en de ontwikkeling van dit 
instituutt te begrijpen tegen de achtergrond van de eerder besproken betekenissen 
vann gender en seksualiteit Hoe gaan mannen en vrouwen om met het verschijnsel 
buitenvrouww en welke wijzigingen heeft deze relatievorm gedurende de loop der 
jarenn ondergaan? In hoeverre beïnvloedt het instituut buitenvrouw, de stabiliteit 
vann relaties en is het een bron van sociaal conflict? Welke motieven hebben mensen 
omm een buitenrelatie te beginnen en hoe verlopen deze relaties in de praktijk? 
Welkee factoren houden het instituut van buitenvrouw in stand? 

6.4.11 Buitentelaties van mannen uit de middenklasse 
Inn hoofdstuk 1 is reeds aandacht besteed aan de wijze waarop in de koloniale 
periode,, extramaritale verbintenissen uitgroeiden tot het getolereerde instituut van 
buitenvrouw.. Recente familiestudies wijzen uit dat sinds de 18̂  eeuw het huwe-
Ujkssysteemm in het Caribisch gebied in essentie nauwelijks veranderd is: mannen 
trouwenn met vrouwen van gelijke status en hebben andere soorten (niet-legale) 
relatiess met vrouwen uit de lagere klasse. 
Smithh (1986), zegt over Jamaica en Guyana: 

Outside'' unions between high status men, and women of lower status, did not 
disappear,, indeed they are an intrinsic part of present day life. TTie dual marriage system 
iss not a faint memory from die past but a living reality (16) 

Overr Jamaica, zegt Mc. Kenzie (1993): 

Historicallyy and up to die present day, upper-and middle income men as well as inter-
mediaryy male groups wim relative power such as soldiers, policemen, agricultural head-
men,, and small businessmen, have been noted for forming multiple liasons with low-
incomee dependent women (84). 
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Manyonii  (1996) constateert op basis van onderzoek in Barbados dat 

Thee consequence of die mode of sexual behavior which had prevailed from the 18th 
centuryy and continued to the 20th century was die inevitable large number of extra-
maritall  children. Also today there is consistency in this reproductive pattern in Barba-
diann society (216). 

Ookk in Suriname zijn buitenechtelijke relaties tussen mannen uit de hogere klassen 
enn volksvrouwen niet opgehouden te bestaan. Vanwege de scherpe ongelijkheid 
inn de genderstructuur konden deze relaties tot de jaren *70 op grote schaal 
plaatsvinden.. Het instituut buitenvrouw was vooral manifest in het verschijnsel 
vann de zogenaamde bijgezinnen. Veel mannen uit de middenklasse hadden naast 
hunn wettig gezin een bijvrouw, veelal van lagere sociale status en laag opgeleid, 
mett wie zij vaak evenveel kinderen hadden als met hun echtgenote5. Verscheidene 
respondentenn die zijn geboren en opgegroeid in de jaren '60-70, zijn afkomstig 
uitt deze bijgezinnen. Typerend is de tweederangspositie van het bijgezin. De 
getrouwdee vrouw en de wettige kinderen hadden meer aanzien in de samenleving 
dann het buitenechtelijke gezin. Het maatschappelijke verschil in status tussen deze 
gezinnenn was ook in de praktijk duidelijk merkbaar. De ervaringen van deze 
mannelijkee respondent, 34 jaar, die als buitenkind is opgegroeid, geven de 
verhoudingenn goed weer. In zijn ogen waren de kinderen uit het wettige gezin 
vann zijn vader 'negers met standing*, die neerkeken op de 'buitenkinderen' van 
hunn vader. 

I:: Je vader had, naast je moeder, een relatie met een getrouwde vrouw?" Rj"Ja. Mijn 
vaderr was een getrouwde man. Kort voordat hij zou gaan trouwen, dat is ongeveer 20 
jaarr geleden, heeft hij ons aüe 8 eerst erkend." I:"Hi j heeft ook kinderen met die 
getrouwdee vrouw?" R;"Ja, zeven of zo." I:"Kwamen ze ook bij jullie aan huis?" 
Rj"Nee,, ze zijn een hoofdstuk apart, je kent die negers met 'standing' en zo toch, dus 
zijj  wilden niet met ons bemoeien. 

Eenn andere vrouw, 34 jaar, vertelt dat haar moeder, een buitenechtelijk kind, vaak 
werdd gemolesteerd en bespuugd op straat door leden van het wettige gezin. 

Mijnn moeder is uit een gezin gekomen van een gehuwde man. Mijn moeder is een kind 
vann een gehuwde man. Mijn grootmoeder had acht kinderen met die getrouwde man. 
Duss mijn moeder kan niet echt praten van een mooie jeugd, van een liefdevolle periode 
vann haar vader, omdat dat ontbrak. Hij kwam en ging. En door die kinderen uit het 
huwelijk,, er werd op haar gespuugd 

55 Deze bijgezinnen kwamen niet alleen voor in Arro-Surinaamse kongen, maar waren ook onder 
anderee etnische groepen geen zeldzaamheid. Ik heb ad random twee Hindostaanse respondenten 
geïnterviewd,, een man en een vrouw, die beiden zijn opgegroeid in een zogenaamd bijgezin. Deze 
interviewss zijn zeer interessant, omdat ze bevestigen dat dwars door klassen en etnische groepen 
heen,, het instituut buitenvrouw, als manifestatie van een collectieve genderideologic, aanwezig is 
enn dat overal dezelfde regels gelden. 
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Vroegerr waren buitenvrouwen nog partners voor het leven. Voorts valt op dat 
dee verplichtingen die mannen hadden ten opzichte van hun bijgezin in wezen niet 
verschildenn van de verantwoordelijkheden in het wettige gezin. In het onderstaande 
iss een mannelijke respondent, 33 jaar, aan het woord wiens moeder in de jaren 
'600 buitenvrouw was van een getrouwde man. Uit deze relatie zijn negen kinderen 
voortgekomen. . 

I:: Beschrijf je vader een beetje." R:"Mijn vader was een playboy, hij was aannemer en 
verdiendee veel geld. Dus vroeger had je aannemers, die gewoon zes, zeven vrouwen 
eropp na konden houden, vanwege het geld. Aannemers waren toen echt mensen met 
geldd en aanzien. Mijn moeder heeft altijd thuis modistcn werk gedaan, waarmee ze 
goedd verdiende." I:"Je moeder heeft altijd genoegen genomen met de rol van buiten-
vrouw?""  R:"Ja, mijn moeder was één van zijn eerste vrouwen, maar omdat ze veel 
werktee kon ze voor zichzelf zorgen. Ik denk dat dat dus ook een rol gespeeld heeft 
wantt soms leende hij geld bij m'n moeder. Hij betaalde wel terug, maar daardoor had 
zijj  een bevoorrechte positie op die andere vrouwen. Ik denk dat hij daarom bang was 
omm die stap te nemen om met haar te trouwen," I:"Wïlde je je moeder wel met hem 
trouwen?""  R:"Ja, ik denk het wel, uit liefde wel Maar ze is ook niet een vrouw die kleren 
voorr een man gaat wassen of gaat koken, want mijn broer heeft altijd gekookt en ze had 
altijdd een dienst in huis, dus, ze deed alleen maar kleren naaien en soms kon ze een 
soepjee voor hem koken maar verder niet." I:"Kwam je vader regelmatig thuis?" 
R:"Meestall  week-end, of als hij vis had gevangen of zo." I:"Maar zijn huis was bij die 
anderee vrouw?" fc'^a. klopt" I:"Heeft ze last gehad van die andere vrouwen?" R,"Ik 
weett het niet, maar het zal wel. Ik kan me herinneren dat we niet naar mijn vaders huis 
kondenn bellen om hem wat te vragen, want als die vrouw opnam, legde ze gewoon 
neei.. En toen we ouder werden, konden we misschien een keertje naar hem toegaan, 
maarr niet dat dat vrij kon." I:"En je moeder heeft ook geen relatie gehad met zijn 
anderee vrouwen?" R:"Nee. Soms, als ze mijn vader moesten bereiken dan belden ze 
well  naar ons toe. En omdat mijn moeder een broer-zusrelatie met hem had, gaf ze 
gewoonn de boodschap door. Het verwondert me wel, maar ze had er geen problemen 
mee. . 

Opmerkelijkk is dat buitenechtelijke contacten van de middenklasse in Creoolse 
familiestudiess wel worden geconstateerd, maar verder weinig aandacht krijgen. 
Vann Lier (1977) bijvoorbeeld wuift deze relaties weg met de conclusie dat ze 'niet 
ongewoon'' zijn, maar ook niet afwijkend van de westerse norm. Zo merkt Van 
l ierr in een noot op: 

Hett feit dat personen uit de hogere klasse concubines uit de lagere klassen kunnen 
kiezen,, een niet ongewoon verschijnsel, doet aan deze constatering niets af (namelijk 
datt de middenklasse zich wat gezinstype betreft, volledig conformeert aan het westerse 
beeld).. Het gaat dan om een duidelijke afwijking van de norm, ook al wordt die 
getolereerd,, vergelijkbaar met het verschijnsel van maitresse in westerse culturen. 

Mijnss inziens is vergelijking van het *buitenvrouwschap' in de hogere klasse met 
hett westers systeem van 'maitresse' niet terecht 
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Opp de eerste plaats vinden deze buitenechtelijke verhoudingen plaats in een 
verschillendee ideologische context In het Europa tot de jaren '60 was het huwelijk 
nogg een dwingend voorschrift. Vrouwen met onwettige kinderen of seriële relaties 
werdenn gestigmatiseerd, (verg. Ortmayr 1996). In Suriname evenwel was het 
concubinaat,, met het daaraan verwante buitenvrouwschap van oudsher een 
maatschappelijkk geaccepteerde relatievorm. Hoewel de buitenvrouw lager in 
aanzienn stond dan de binnenvrouw, werd in haar eigen kringen niet op haar 
neergekeken.. Ten tweede, de kinderen uit (buitenechtelijke) niet-legale verhoudingen 
werdenn in Europa als doodzonde en grote schande bestempeld en niet 
geaccepteerd.. Onwettige kinderen werden meestal ondergebracht in pleeg- en 
adoptiegezinnen,, en verstoten door de familie. Ook bestaat er, bijvoorbeeld in 
Nederland,, nog steeds een maatschappelijk taboe op onwettige kinderen, wat tot 
uitdrukkingg komt in het feit dat in 1997 slechts 10% van de geboren kinderen als 
onwettigg was geregistreerd. In de Afro-Caribische culturele context, daarentegen, 
iss er in de dagelijkse praktijk geen uitdrukkelijke discriminatie tussen wettige en 
onwettigee kinderen merkbaar. Kinderen hebben een hoge waarde. Het verwekken 
enn opvoeden van kinderen vormen in de Creoolse gemeenschap een belangrijke 
bronn van sociale status, waarbij het weinig uitmaakt binnen welke relationele context 
dezee kinderen zijn geboren of grootgebracht (zie hoofdstuk 3). Het gebeurde 
niett zelden dat buitenkinderen werden opgenomen in het wettige gezin. Omdat 
dee familieband zeer hecht was en de norm van sociaal ouderschap sterk, werden 
buitenkinderenn soms geaccep-teerd als deel van het wettige gezin. 

I:: Hoe ging je moeder om met die buitenkinderen van je vader?" R:"Twee kwamen 
thuis.. Later heb ik gehoord dat er nog meer waren. Vooral die jongen van zijn 
buitenvrouw,, van zijn vaste buitenvrouw, die noemde mijn moeder tante Lien. Mijn 
moederr heeft hem wel geaccepteerd. Eigenlijk heeft ze alles geaccepteerd. 

Hett belangrijkste verschil tussen de buitenvrouw en de maïtresse manifesteert 
zichh dus vooral in de maatschappelijke acceptatie van hun onwettige kinderen. 
Hett buitenvrouwschap onderscheidt zich ook van de maitresse door haar relatief 
openlijkee karakter. Hoewel de samenleving kleinschalig is en iedereen iedereen 
kent,, maken vele mannen geen geheim van hun buitenvrouw. Een van de onge-
schrevenn regel is nog steeds dat echtgenoten onwetendheid voorwenden, dan 
well  goedkeuring geven aan extramaritale seksuele contacten van hun partners. De 
opmerkingg die Abraham-Van der Mark (1993) maakt over de Curacaóse Joodse 
elitee op Curacao in de jaren '30, gaat nu nog op voor Suriname; "A wife who, in 
thee 1930's, followed her husband to the house of his mistress and confronted 
himm was blamed by the community for her 'outrageous behavior" (43). 
Hett koloniale patroon van relaties tussen getrouwde mannen uit de hogere klasse 
enn vrouwen uit de lagere klasse duurt tot de dag van vandaag voort, omdat er 
geenn structurele wijziging is gekomen in de ongelijke genderstructuur op macro-
niveau.. In tegenstelling tot heersende opvattingen, is het buitenvrouwschap niet 
zozeerr gelieerd aan een demografisch overschot van vrouwen, als wel aan een 
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overschott van vrouwen in een lage economische positie, dat in potentie beschikbaar 
iss als buitenvrouw voor mannen uit de hogere klasse. Een andere factor die in-
vloedd uitoefent is de sterke oriëntatie op partners uit de eigen etnische groep6. 
Doorr het tekort aan 'geschikte' Creoolse mannen in de lagere klasse zijn Creoolse 
vrouwenn geneigd liever buitenvrouw te zijn van een man uit de Creoolse midden 
enn hogere klasse, dan een samenwoningsrelatie aangaan met een goed gesitueerde 
niet-Creoolsee man uit de lagere klasse. 
Dee teruggang in inkomsten van mannen uit de middenklasse beïnvloedt ook het 
patroonn van seksuele relaties. Terwijl vroeger de focus gericht was op vrouwen 
vann lagereklassenafkomst zien we dat een deel van deze mannen thans de voorkeur 
verschuiftt naar opgeleide vrouwen met een financieel zelfstandige positie. Zoals 
inn het onderstaande fragment treffend wordt verwoord, is de reden: *ik heb geen 
geldd om een vrouw te verzorgen/ Ook het verschijnsel van bijgezinnen en grote 
aantellenn buitenkinderen is drastisch afgenomen. Mannen zelf stellen ook geen 
prijss (meer) op buitenkinderen omdat ze weten dat de vrouw thuis deze niet 
(meer)) accepteert en vooral omdat ze de financiële lasten van een bijgezin niet 
kunnenn dragen. Onderstaande respondent, 52 jaar, manager, selecteert bewust 
zijnn partners: 

I:: Moet je als man geld hebben om een buitenrelatie te hebben?*' R:"!No man. Voor 
bepaaldee mensen geldt dat niet Ze hebben geen geld nodig. Het gaat om jou. Ze 
zeggen:: *to come across.' Jij moet seks met me bedrijven. Dus dan is daar geld niet 
belangrijk.. Het gaat sec om seks. En het bevredigen van die behoefte van die vrouw" 
I:"Maarr dat is de middenklasse?" R:"Ja, maar ik zou ook niet willen met een arme 
vrouw.. Ik heb ook geen geld om een vrouw te verzorgen. Alle vrouwen met wie ik heb 
geleefd,, die hebben ook een inbreng. Het zijn vrouwen met een goede baan, goed 
inkomen. . 

6.4.22 Buitenrelaties van mannen uit de lagere klasse 
Inn de meeste familiestudies wordt het meerpartnerschap bij mannen in de lagere 
klassee verklaard als een erfenis van de West-Afrikaanse cultuur van polygynie. 
Surinamee is het enige land in de Afrikaanse diaspora waar het polygynisch huwe-
lijkssysteemm door de jaren heen stand heeft gehouden, met name in de Mar-
rongemeenschappen.. De verleiding is groot om het meerpartnerschap te herleiden 
tott de Afrikaanse traditie van polygynie, zeker voor de lagere klasse waar de 
invloedd van Afrikaanse cultuurelementen doorgaans groter is dan in de midden-
klasse.. Toch is de beleving en de praktijk van het meerpartnerschap bij stadscreolen 
meerr in overeenstemming met de koloniale seksuele praktijken dan met de poly-
genee levensstijl van Marrons in het Surinaamse binnenland. 

66 Ook in de huidige tij d is er  relatief weinig veranderd aan deze praktij k van endogamie. De 
uitkomstenn van een sample survey in 1992, in Groot Paramaribo onder  4000 huishoudens van 
Schalkwijkk  en de Bruijn e (1997) toont aan dat 89% van de Creolen (indusief gemengden), 92% 
vann de Hbdostanen en 93% van de Javanen de voorkeur  geeft aan een partner  uit de eigen etnische 
groepp (87). 
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Tenn eerste is polygynie bij de Marrons een geïnstitutionaliseerd en gesanctioneerd 
systeem.. Mannen mogen meerdere huwelijken sluiten, die evenwel aan duidelijke 
regelss gebonden zijn. In de traditionele Marroncultuur is er nauw overleg tussen 
betrokkenn families, die doorgaans scherpe controle uitoefenen op de naleving 
vann huwelijkse verplichtingen. Zo staan er sancties op verwaarlozing van vrouw 
enn kinderen terwijl er ook een streng verbod is op relaties met een getrouwde 
vrouw.. De mate waarin deze regels in de praktijk van vandaag inderdaad nog 
striktt worden nageleefd, varieert sterk. Hoe groter het contact met de stad, hoe 
geringerr de sociale controle op naleving van de traditionele regels7. 
Eenn tweede belangrijk verschil is dat genderverhoudingen bij Marrons zijn ingebed 
inn een matrilineair verwantschapssysteem dat zich kenmerkt door overerving via 
dee vrouwelijke lijn. Deze erfrechtelijke positie van vrouwen verleent hun een 
zekeree mate van macht binnen de genderrelatte, omdat ze kunnen erven van hun 
familie.. Stadscreolen, daarentegen, hebben weliswaar een lange traditie van 
matrifocalee huishoudens, maar binnen een bilateraal verwantschapssysteem dat 
iss ingebed in een geïnstitutionaliseerde patriarchale genderideologie, die aan de 
mann een duidelijke machtspositie toekent 
Eenn derde argument dat het idee van continuïteit van 'Afrikaanse' polygynie 
ontkracht,, is dat het verschijnsel van buitenvrouw zowel in de koloniale als huidige 
maatschappelijkee context absoluut niet etnisch of klassengebonden is. 
Opp basis van voorgaande argumentatie kan worden gesteld dat ook in de lagere 
klasse,, buitenechtelijke relaties in historisch opzicht te beschouwen zijn als het 
productt van een koloniale sociale structuur en een patriarchaal denken, welke 
mannelijkheidd primair definieert in termen van het kostwinnerschap en de vrijheid 
omm externe seksuele betrekkingen te onderhouden. 
Hoewell  mannen uit de lagere klasse de patriarchale ideologie delen met mannen 
uitt de middenklasse, is hun seksuele relationele praktijk verschillend Vanwege de 
overlappingg van ras en klasse in de koloniale samenleving vormden zwarte mannen 
langee tijd een sterk gemarginaliseerde groep. Factoren als langdurige werkloos-
heidd en laag betaald werk legden drastische beperkingen op aan hun partnerkeus. 
Zijj  waren voor vele vrouwen geen geschikte partner, omdat ze immers de mate-
riëlee basis misten om aan de kostwinnersrol te voldoen. Zij konden niet concur-
rerenn tegen mannen uit de hogere klasse die meer materiële zekerheid konden 
bieden,, ook al was dat in een buitenechtelijke relatie. Hoewel mannen uit de 
lageree klasse zich ook spiegelden aan het gedrag van mannen uit de hogere klasse 
warenn de armen onder hen, vanwege hun zwakke economische positie, niet in de 
gelegenheidd om er een duurzame buitenrelatie opna te houden, laat staan de 
verzorgingg van een bijgezin. 

77 Zie: J.Terborg (2001). Sexual behavior  and sexually transmitted diseases among Maroons in the 
hintedandd of Suriname. Paramaribo. Medical Mission and PfoHealth, 
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Whiteheadd (1986), die seksuele gedragspatronen onder Jamaicaanse mannen 
bestudeerde,, bevestigt dat het vraagstuk van buitenvrouwen vooral een aangelegen-
heidd is van mannen uit de hogere klassen die zich deze relaties vanwege hun eco-
nomischee positie en sociale status kunnen veroorloven. Hij zegt"(..).. .the women 
respondedd more positively to the amorous overtures of the higher income men. 
I tt appeared to me that lower-income men often had to be satisfied with just 
sweett talking, without the possibility of a sexual liaison." 
Vanoudss zijn duurzame buitenrelaties voorbehouden aan mannen met geld, 
ongeachtt hun sociale afkomst Een man met een klein inkomen kan zich doorgaans 
geenn twee relaties tegelijkertijd veroorloven. In onderstaand fragment is een 39-
jarigee vrouw aan het woord. Ze verdient een inkomen door thuis op kinderen te 
passen.. Ze is zelf moeder van 4 kinderen en woont samen met haar partner die 
bijj  de overheid een baan heeft als timmerman: 

I:: Hij had andere vrouwen buiten?" R:"Ja, dus ik had hem gezegd dat als hij weet dat 
hijj  die kindeten niet kan verzorgen, hij ze niet moest hebben gemaakt Toen is hij weer 
gekomen.. Hij ging met een vrouw, met zes kinderen die niet van hem zijn (lacht luid). 
I:"Hi jj  is zelf teruggekomen?" R:"Ja. Hij zei dat hij die vrouw had gelaten. Die vrouw 
hadd al zes kinderen hoor." I:"Verzorgde hij die kinderen?" R:"Ja. Niet die van mij, die 
vann die vrouw. En die vrouw was ook een modepop Het was iemand die elke dag 
uitging.. Maat ik ging niet zo gemakkelijk uit Een vrouw met zes kinderen! Die niet van 
jouu zijn! Later heeft die vrouw aan hem gezegd; je moet kiezen. Wie ga je nemen, je 
vrouww of ik? Heeft hij gezegd; liever komt hij weet hier." I:"Waarom heeft hij voor jou 
gekozen?""  R:"Omdat hij hier minder moet uitgeven. 

Armee mannen geven de voorkeur aan los-vaste partners, met wie ze op onregel-
matigee tijden een seksuele relatie onderhouden. Fabrieksarbeidster, 31 jaar, alleen-
staand,, moeder van 4 kinderen: 

Diee mannen van tegenwoordig geven vrouwen geen geld. Ze geven niet, nee hoor, ze 
gevenn je helemaal niet Je krijgt geen geld van mannen. Nee." I:"Komt het door de 
situatiee in het land?" R:'Tk denk het wel hoor. Ze hebben ook niet genoeg geld. 
Hoeveell  verdien je? Maar echt Creoolse mannen,....ze willen twee, drie vrouwen, want 
zee moeten populair zijn. Maar dan kunnen ze niet zorgen. Als ze een vrouw thuis 
hebben,, zal die veelal niet pinaren. Als jij , als buitenvrouw aan die man zegt; kijk, ik heb 
niets,, dan gaat hij je zeggen;/ww, ik heb zelf ook niet Die man wil je gewoon gebruiken. 
Ikk zeg het je; uit de duizenden vind je nu een goede man, die je echt kan helpen. Iemand 
waarvann je weet dat als je niet hebt, dat je op hem kan rekenen. Maar die mannen zijn 
schaars. . 

Di tt fragment illustreert nogmaals de scherpe tegenstelling tussen ideologie en 
praktijk.. Arme mannen missen de economische basis om zich een buitenvrouw 
tee veroorloven. Onder rijke mannen van lagereklassenafkomst is het onderhouden 
vann een relatie met meerdere vrouwen versterkt Simpelweg omdat het aantal 
beschikbaree vrouwen, als gevolg van de verslechterende economische situatie, is 
toegenomen. . 
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Illustratieff  is de opvatting van deze 30-jarige man, in concubinaat wonend, en 
actieff  in het <drugscircuit,: 

InIn de samenleving waarin we nu verkeren komt elke man makkelijk aan een vrouw. In 
dezee tijd waarin we nu leven vind ik het normaal als een man er nog een vrouw opna 
houdt""  I:"Was het vroeger niet 20?" R;"Nu is het veel en veel erger geworden. Je 
merktt het gewoon, en het wordt ook geaccepteerd door de samenleving dat iedere man 
tweee of drie vrouwen heeft Men let er niet zo sterk meer op als vroeger." I:"Hoe komt 
het?""  R:"Ik denk dat de situatie in het land een belangrijke rol speelt. Die vrouwen 
zittenn met allerlei economische problemen. Dus vandaar dat de vrouw van nu zich 
makkelijkerr laat gaan. Als je zo om je heen kijkt, heeft bijna iedere man meerdere 
vrouwen. . 

Economischee condities bepalen de wijze waarop seksuele ideologie vertaald wordt 
naarr de praktijk. In de middenklasse wordt de promiscue mannelijke levensstijl 
gekenmerktt door overwegend opeenvolgende duurzame buitenechtelijke) relaties 
terwijll  in de lagere klasse de promiscue levensstijl van arme mannen vooral tot 
uitingg komt in een hoge frequentie van wisselende partners. 
Dezee uitkomst is niet verwonderlijk. Omdat arme mannen zich geen duurzame 
vastee relatie kunnen veroorloven, kiezen ze voor kortdurende, vluchtige contacten 
diee vaak in het straatcircuit worden geworven. Vanwege hun onregelmatige econo-
mischee activiteiten hebben ze ook meer ruimte en tijd om seksuele betrekkingen 
aann te knopen waardoor ook de frequentie van het wisselende contact hoger is. 
Omdatt de frequentie van het wisselende contact in de lagere klasse hoger is, is 
ookk het risico van besmetting met een seksueel overdraagbare aandoening, inclusief 
HIV,, groter ( verg. Lamur en Terborg 1994). 

6.4.33 De ongeschreven regels van het instituu t buitenvrouw 
Gedurendee de loop der jaren zijn er ongeschreven regels ontwikkeld voor het 
instituutt buitenvrouw gericht op het minimaliseren c.q. voorkomen van sociaal 
conflict.. Zo is er voor de man met een buitenvrouw duidelijk een gedragscode 
ontwikkeld,, waar hij zich aan dient te houden om sociaal conflict te vermijden. 
Eenn belangrijke regel is dat het respect van de binnenvrouw niet mag worden 
aangetast,, wat met zich meebrengt dat hij niet met zijn buitenvrouw op openbare 
plaatsenn mag verschijnen. Verder dient hij zijn huiselijke plichten en verantwoor-
delijkhedenn onverkort na te komen. Voorts is de verwachting alom, zeker in de 
middenn - en hogere klasse, dat een getrouwde man ervoor zorgt dat zijn huwelijk 
standd houdt Daarom zullen mannen niet makkelijk het besluit nemen om te 
scheiden.. Een hoogopgeleide man, staffunctionaris, is een tiental jaren getrouwd 
Hijj  legt uit 

Ikk heb je verteld dat mijn vrouw en ik uit elkaar zijn geweest, ongeveer twee jaar. Zij 
heeftt gezegd dat ze wilde scheiden. We hebben ook besloten om uit elkaar te gaan. Maar 
watt je dan krijgt, is dat je vrienden, zelfs je stoere vrienden die allemaal hun vriendinnen 
enn buitenvrouwen hebben, zelfs die gescheiden zijn, je bewegen om het bij te leggen; je 
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moett  niet scheiden, je moet het bijleggen. Dat is een feit Die tweede vrouw van 
Hendrik ,, bijvoorbeeld, is nooit echt geaccepteerd, onder  vrienden. Hij  was al van zijn 
eerstee vrouw gescheiden, maar  toch, de norm is; je houdt dat huwelijk in stand. 

Eenn andere ongeschreven regel is dat buitenrelaties behoren tot de privésfeer. 
Daaromm zullen mensen gewoonlijk zwijgen over  de buitenrelaties van anderen. 
Dezee houding hangt nauw samen met een belangrijk principe dat je het prjvé-
levenn van anderen respecteert De kleinschaligheid van de samenleving, de enorme 
onderlingee sociale afhankelijkheid, en de complexiteit van relaties maakt dat mensen 
err  huiverig tegenover  staan om anderen te beschuldigen van zaken waar  zij  zichzelf 
vaakk ook schuldig aan maken. 
Buitenvrouwenn hebben relatief meer  vrijhei d en minder  fysieke beperkingen dan 
dee binnenvrouw, maar  moeten zich binnen de dominante seksuele ideologie aan-
passenn aan de situatie van de man. Zo zijn zowel buitenvrouwen uit de lagere als 
dee middenklasse geneigd om het spel te spelen volgens de regels van de (mannen) 
gemeenschap.. Een hoogopgeleide 38-jarige vrouw, moeder  van twee kinderen 
enn werkzaam in een leidinggevende positie in de particulier e sector, is al vier  jaar 
dee buitenvrouw van een academicus: 

Ikk  vind dat het buitenvrouwschap regels heeft. Ook al zijn ze nergens opgeschreven, 
hett  heeft regels. Je bent buitenvrouw, maar  je fokt de man zijn thuissituatie niet op. Je 
gaatt  niet bellen of naar  zijn huis gaan en dat soort dingen. Bovendien verlies je daar 
alleenn maar  mee."  I:"Aa n welke regels hou jij  je?"  &"I k zal nooit naar  zijn huis bellen. 
Ikk  weet niet eens waar  hij  woont Hij  is verhuisd, maai ik heb hem nooit gevraagd waar 
hijj  woont Hij  heeft het ook nooit gezegd. Als hij  ergens met zijn vrouw is, bijvoorbeeld 
opp een feest, en ik ben er  ook, zal ik ook nooit provoceren. 

34-- jarige vrouw in een goed betaalde baan onderhoudt al vijfjaa r  een relatie met 
eenn getrouwde zakenman: 

I::  Kan je bepaalde rechten claimen als buitenvrouw?"  R:"I k kan geen enkel recht claimen. 
Ikk  vind dat ik mijn verstand moet gebruiken. Ik ben bewust bezig, ik ben volwassen 
genoegg Ik moet weten wat ik wü en hoe ik mijn leven bouw Ik mag niet hinderlij k gaan 
doenn en lastig en dit en dat Uit vrij e wil mag hij  me dit of dat geven, maar  ik mag niet 
gaann eisen. Hij  is en blijf t een getrouwde man. Hij  heeft zijn gezin, zijn kinderen, alles, 
enn ik vind dat ik daarmee rekening moet houden. Ik ben te verstandig genoeg om dat 
tee weten. Ik wil mijn geluk niet op andermans ongeluk bouwen. En ik hou rekening 
mett  kinderen, die mogen geen slachtoffer  worden. Dat zou ik erg vinden. Ik wil niet de 
oorzaakk zijn van een kapotte relatie. 

Laagopgeleidee getrouwde vrouw, werkloos en moeder  van drie kinderen, 32 
jaar.. Is ongeveer  een jaar  bij  haar  man weg en is vier  maanden geleden een relatie 
begonnenn met een getrouwde man: 

Ikk  zei van; kijk , ik moet geen problemen krijgen met je vrouw, want ik ben iemand, ik 
benn 'stipUfy'k'ovet zulke dingen, 'm no mttsu konporiju Jilri (ik moet er  nietde reden van 
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zijnn dat je (gezins)leven vernietigd wordt), vandaag of morgen. Hij moet zijn gezin niet 
verwaarlozenn om mij. Als hij tijd heeft, dan komt hij even langs maar ik wil echt geen 
problemenn hebben. Ik moet gewoon over straat kunnen lopen. Niemand moet me 
hinderen.. En jij als vrouw moet natuurlijk de aanleiding niet geven dat zoiets je gebeurt. 
Datt die vrouw je op straat begint uit te schelden: Yu teki mi man' (je hebt mijn man 
afgepakt).. Dat moet je voorkomen. Ik heb hem ook gezegd: kijk, luister, je moet je 
gezinn niet verwaarlozen om mij. Dus, als je kan, kom je. Als je niet kan, nou ja, dan 
bellenn we mekaar op. Ik zal hem ook niet dwingen om bij me te komen. Nee, dat doe 
ikk niet. 

Hett is duidelijk dat buitenvrouwen op geen enkele manier rechten kunnen ontlenen 
aann hun positie. Hoewel het instituut een aantal duidelijke ongeschreven regels 
kent,, zijn buitenvrouwen rechteloos. Het belangrijkste mechanisme dat ervoor 
zorgtt dat buitenvrouwen zich aan de regels houden, is intemaliseting van de dubbele 
seksuelee moraal. Zij beseffen dat bij eventuele ontdekking de blaam vooral hen 
zall  treffen. Vrouwen vinden het belangrijk om hun sociale reputatie hoog te hou-
denn en zijn daarom sterk geneigd om conflict met de sociale omgeving te vermijden. 

HetHet perspectief van de buitenvrouw 
Vann het totaal aantal geïnterviewde vrouwen heeft ongeveer de helft ooit een 
relatiee onderhouden met een getrouwde man. Deze vrouwen variëren van laag 
opgeleidee werkenden, werklozen, studenten en huisvrouwen tot hoog opgeleide 
vrouwenn in leidinggevende posities. In het algemeen maken buitenvrouwen in 
hunn directe omgeving (familiekring) geen geheim van hun relatie met een getrouwde 
man. . 
Dee familie van de buitenvrouw zal zich aanvankelijk, vooral vanuit moreel oogpunt, 
terughoudendd opstellen. Naarmate de relatie vordert en de man een geschikte 
parmerr blijkt te zijn wat betreft sociale status en gedrag, neemt de acceptatie toe. 
Uiteindelijkk zijn praktische overwegingen doorslaggevender dan morele over-
wegingen.. Come is schoonmaakster, 28 jaar, en woont in een volksbuurt Ze 
geeftt haar ervaringen weer over buitenrelaties in haar buurt: 

I:: Veel vrouwen hier hebben een relatie met een getrouwde man." R:"Ja, inderdaad, er 
zijnn veel mensen. Mijn nicht is ook met een getrouwde man. Met een getrouwde man 
heeftt ze drie kinderen. Ze woont om de bocht, eerste huis. Ja, want die man is ge-
trouwdd met een andere vrouw, maar ze kunnen geen kinderen maken. Die man is elke 
dagg hier. Hij slaapt soms hierzo." I:"Wat vinden de mensen in de buurt, vinden ze het 
gewoonn of is het erg?" R:"Ze vinden het gewoon. Ik vind het ook gewoon. Want kijk, 
alss je met die getrouwde man bent, dan geeft die man je meer dan die getrouwde vrouw. 
UU wist het niet no? 

Dee meeste vrouwen vinden het inderdaad gewoon om buitenvrouw te zijn en 
hebbenn er geen schuldgevoel over. In het algemeen zijn ze ook van mening dat 
hett buitenvrouwschap gegeven de bestaande context van man-vrouwverhoudingen, 
voordelenn met zich meebrengt. Veel vrouwen zijn van mening dat een positie van 
buitenvrouww relatief gezien, meer ruimte creëert om belangrijke aspecten van het 
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idealee vrouwbeeld, namelijk onafhankelijkheid en vrijheid , te behouden. 
Hierr  enkele reacties van buitenvrouwen: 
Sonja,, 34 jaar, moeder  van 2 kinderen, hosselt 

Nou.. ..hij  is getrouwd Hij  heeft twee kinderen."  I:"Maak t het voor  jouw niet uit dat hij 
getrouwdd is?"  R:"Voor  mij  maakt het niet uit De wil geen man meer  hebben op me. 
Lieverr  dat ik zo alleen blijf , echt eedijk."  I:"J e vindt het geen probleem dat die man een 
vrouww heeft?"  RJ"NO U ja, bij  mij  is het gewoon hoor. Ik vind het geen probleem 
omdatt  we mekaar  goed kunnen verstaan. Niet dat ik boos op hem ben omdat hij  een 
vrouww heeft. Nee, ik ben gewoon. 

Helen,, administratief medewerkster, 32 jaar: 

I::  Vind je het een probleem om een relatie te hebben met een getrouwde man?"  R:'1k 
vindd het geen probleem hoor. Ik hou niet van problemen toch. Maar  kijk , als die man 
zijnn vrouw heeft en hij  maakt een klopjacht op mij. Als ik het goed vind, begin ik aan die 
relatie.. Belangrijk is dat ik en zijn vrouw geen probleem moeten hebben. Als we toevallig 
samenn op straat zijn of ergens en die man wijst me: kijk , dat is mijn vrouw...dan mag 
ikk  niet zo brutaal zijn om die vrouwmet schele ogen aan te kijken, of'&ft'^'(schimpe n 
doorr  gebruik van spreekwoorden). Want sommige vrouwen creëren dit soort problemen 
toch.. Dus, ik vind het helemaal niet erg. Ik heb ook nooit probleem gehad met zijn 
vrouw.. Aan de ene kant vind ik het wel erg, want als ik het was, zou ik het niet leuk 
vinden,, want ik hou niet van een man die uidoopt voor  een vrouw. Ik hou ook niet van 
eenn man die veel vrouwen heeft 

Voorall  na de Tweede Wereldoorlog, en in het bijzonder  sinds het eind van de 
jarenn *70, is er  in de maatschappelijke positie van vrouwen een drastische veran-
deringg opgetreden. Vrouwen kregen meer  dan ooit de mogelijkheid om via on-
derwij ss en arbeid sociale mobiliteit te realiseren. Toenemende participati e aan het 
maatschappelijkk  leven maakte dat vooral opgeleide en financieel zelfstandige 
vrouwenn hun grenzen verschoven. Veranderde genderverhoudingen vormden 
vruchtbar ee grond voor  het ontstaan van veranderde definities van geschikte part-
nerr  en nieuwe wensen van vrouwen die ook het instituut buitenvrouw beïn-
vloedden.. Thans zijn er  in Suriname veel buitenvrouwen, die zich kenmerken 
doorr  een hoge opleiding en een redelijk tot goede maatschappelijke positie. Een 
relatiee met een getrouwde man is bij  deze groep van vrouwen niet primai r 
ingegevenn door  financiële nood Zij  kunnen immers zelf in hun levensonderhoud 
voorzienn en zijn daarom niet op zoek naar  een kostwinner. Behoefte aan emotionele 
steun,, seks, aanspraak en gezelligheid zijn de belangrijkste motieven om een relatie 
aann te gaan. Omdat er  geen nadrukkelij k taboe rust op het buitenvrouwschap in 
Suriname,, is een relatie met een getrouwde man voor  hen een reëel alternatief. 
Hett  relatief hoge aantal buitenvrouwen met een middenklasscnpositie is mede 
toee te schrijven aan verschuivingen die op economisch gebied hebben plaats-
gevondenn en die ook genderverhoudingen beïnvloeden. Ten eerste wijzen sta-
tistiekentistieken in het gehele Caribisch gebied, inclusief Suriname, uit dat de snelle 
maatschappelijkee opmars van vrouwen niet gepaard is gegaan met een gelijke 
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tredd bij mannen. Terwijl vrouwen optimaal gebruik maakten van de opleidings-
mogelijkheden,, is het aantal opgeleide mannen niet evenredig toegenomen. In 
veell  Caribische landen, waaronder ook Suriname, is bijvoorbeeld het aandeel van 
vrouwenn in het universitair onderwijs hoger dan dat van mannen. Deze ont-
wikkelingenn brengen veranderingen teweeg in het traditionele relatiepatroon. In 
dee huwbare leeftijdsgroep is er een overschot ontstaan aan opgeleide vrouwen, 
datt een tekort ervaart aan geschikte partners, namelijk mannen met een gelijke of 
hogeree status. Het merendeel van deze mannen is namelijk reeds getrouwd of 
leeftt in concubinaat Er is dus een surplus van huwbare, opgeleide vrouwen, dat 
kiestt voor een vrijgezellenleven of voor een relatie met een getrouwde of samen-
wonendee man van hogere of gelijke status. Het bestaande reservoir van 'potentiële 
buitenvrouwen'' bestaande uit vrouwen uit de lagere klasse is dus uitgebreid met 
opgeleidee vrouwen uit de midden- en hogere klasse. 

Inn het algemeen bestaat er bij respondenten uit de middenklasse ook de indruk 
datt het aantal buitenechtelijke relaties bij mannen in hun vrienden - en familiekring 
iss toegenomen. Een hoogopgeleide vrouw in een staffunctie, alleenstaand, met 
eenn grote kennissenkring en een actief uitgaansleven: 

(..)) ....maar ik zeg ook heel vaak dat de Surinaamse samenleving ziek is. Hypocriet als de 
pestt Want er is geen enkele man die ik ken als vriend of kennis die geen vriendin of 
vrouww buiten heeft En van de meeste ken ik zowel hun vrouw als hun vriendinnetjes. 
Dee vind ze heel erg schizofreen. Ze leiden gewoon een dubbel leven. Van twee mannen 
weett ik dat die ook duidelijk aan hun vrouw hebben gezegd: ik heb twee vrouwen, en 
diee ook gewoon zeggen; ik ga vanavond daar slapen. 

Tenn tweede heeft de economischee crisis ook de financiële ruimte van mannen uit 
dee middenklasse, om er een buitenvrouw of bijgezin op na te houden, drastisch 
verkleind.. Als alternatief wordt gekozen voor buitenechtelijke relaties, die niet al 
tee zware financiële verplichtingen met zich meebrengen. 
Dee maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren hebben een nieuw soort 
typee buitenvrouw gecreëerd, welke ik gemakshalve omschrijf als de 'moderne 
buitenvrouw// In het volgende fragment is een moderne buitenvrouw aan het 
woordd die heel zelfverzekerd aangeeft hoe ze haar positie ervaart Rita is 42 jaar, 
hoofdd van een afdeling, woont in een middenklassebuurt en heeft ongeveer 7 
jaarr een relatie met een hoogopgeleide, getrouwde man. Haar visie geeft ze als 
volgtt weer: 

Ikk ben één van die vrouwen die leent' en het bevalt me prima. Zoals het in Suriname 
heet:: ik ben buitenvrouw En dat vind ik op dit moment de meest ideale oplossing 
voorr de manier waarop ik mijn leven heb ingericht Die man woont niet in mijn huis. 
Ikk heb een heleboel ruimte voor mezelf omdat hij gewoon elders zijn huis heeft Hij 
laatt me de ruimte om zelfstandig te zijn en seksueel kom ik aan me trekken. Want ik 
hoeff  niet constant op zoek te zijn naar een ander vriendje en wat ik het belangrijkste 
vindd van deze relatie is dat hij echt een goede vriend is. Ik kan alles met hem bespreken 
Hijj  neemt de tijd om naar me te luisteren. Bij hem vind ik emotionele geborgenheid en 

234 4 



«« SEKSUELE BEIATIBSTRDCTUUR 

datt  vind ik het belangrijkste. I:"He t is een man met wie je kan praten?"  Rj"Ja , ja, met 
hemm kan ik over  alles praten. Over  politiek, over  de wereld, over  mezelf, j e kan echt met 
hemm praten. Dus hij  kent me door  en door. En dat is een heel prettig gevoeL Ik zou niet 
zijnn vrouw willen zijn, omdat ik weet dat ik als buitenvrouw meer  'quaStytmte 'krij g dan 
zijnn vrouw binnen. Die man heeft meer  tijd  en aandacht voor  je.**  FWeDte verplichtingen 
heeftt  hij  naar  jou toe?"  IL**I k denk alleen maar  een emotionele. Dus, hij  hoeft me niet 
tee verzorgen. Nee, hij  hoeft me op geen enkele manier  materieel te fadHteren.Datwüik 
ookk niet Ik ben buitenvrouw van een man die me verschrikkelij k veel ruimt e geeft en 
tochh emotionele geborgenheid biedt Ik ben een vrouw die geen man wil in mijn huis. 
Kijk ,, als dat op een gegeven moment wel je doel is, om een man in je huis te hebben, 
zodatt  iedereen zegt dat is een koppeL.dan moet je geen buitenvrouw zijn, of dan ben 
jee kortdurend buitenvrouw. Maar  voor  mij  is dit op dit moment de ideale relatie. 

Modernee buitenvrouwen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, die 
verschillenn van het traditionele buitenvrouwpatroon. Een belangrijk onderscheid 
iss dat ze zich niet primai r  laten leiden door  financiële motieven. Ze geven prioritei t 
aann bevrediging van de eigen emotionele en seksuele behoeften en doen er  veel 
voorr  om hun economische zelfstandigheid te behouden. Verder  valt op dat de 
relatiess van kortere duur  zijn en er  vaak geen bereidheid is om kinderen te ver-
wekkenn met een getrouwde man. Een voorbeeld is Miriam , Zij  is 40 jaar  en leer-
kracht t 

Ikk  heb nu een relatie met een getrouwde man. Hij  komt en gaat. Ik heb hem niet 
constant.. Maar  zo is het tot vandaag Dat is al vij f jaax zo. I:"Wa t is je ideaal?"  R:'Tk 
wildee altij d samenwonen met een man. Het lijk t me boeiend. Maar  ik heb ook altij d aan 
mijnn moeder  gezegd; ik wil geen man verwennen zoals ji j  mijn vader  hebt verwend. Ik 
houu sowieso niet van huishoudelijke taken en dat kan conflict brengen. Misschien gaat 
diee man het niet zijn leven lang willen nemen. Hij  gaat balen. Hij  gaat meopsodemieteren. 
Hijj  gaat boos worden. Daarom zeg ik: laat mijn relatie zo zijn. Ik ga hem verwennen 
mett  een kopje thee, met een ei bakken, maar  ik ga hem niet verwennen met een 
uitgebreidee tafeL Want ik hou niet er  van. Ik heb al besloten dat ik geen kinderen wiL 
Enn misschien zou hij  me uiteindelijk toch gaan dwingen om een kind te krijgen. 
Daarvoorr  ben ik ook bang. Hij  gaat me morgen toch verwijten maken en het in mijn 
gezichtt  slingeren dat ik hem geen kind heb gegeven. Dan ga ik vinden dat ik ben 
tekortgeschoten.. Terwij l ik vind; ik wil dat offer  niet voor  hem brengen! Ik wil met 
mezelff  rekening houden. Het is misschien egoïstisch, maar  ik vind niet dat ik om jouw 
eenn genoegen te doen mezelf moet offeren. Daarom vind ik dit goed zo. We hebben 
eenn goede verstandhouding en hij  komt en gaat Ik krij g alles. Ik ga op tijd  op reis en ik 
benn vrij . 

Inn de bovenstaande fragmenten is er  niet alleen een verandering te bespeuren in 
dee definiti e van een geschikte partner  maar  ook in de definiëring van een 'goede 
vrouw7,, in die zin dat men bewust afstand neemt van het traditionele vrouwbeeld. 
Dee buitenvrouw ervaart haar  relatie met de getrouwde man niet als afwijkend 
Hett  is één van de alternatieve seksuele relaties en biedt bovendien een aantal 
voordelen.. Tegelijkertij d is deze relatie niet één die bewust wordt nagestreefd 
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Vaakk komt ook achteraf aan het licht dat de man een gezin heeft Het ideaal blijf t 
eenn samenwoningsrelatie met een man die geen andere partners heeft. 

HetHet perspectief van de binnenvrouw 
Eenn wijdverspreide opvatting is dat vrouwen zich niet druk maken over seksuele 
ontrouww van de partner, zolang hij zijn financiële verplichtingen maar nakomt. 
Dee gesprekken met vrouwen wijzen het tegendeel uit 
Vrijwell  alle vrouwen ervaren buitenrelaties van hun partner als een groot probleem 
enn zijn vooral in emotionele zin vaak diep gekwetst Vooral als blijkt dat er ook 
buitenkinderenn in het spel zijn. In het algemeen kan gesteld worden dat waar 
mann en vrouw samenwonen, buitenrelaties diep ingrijpen en vaak een bron vormen 
vann voortdurend conflict en spanning in de partnerrelatie. De mate van conflict 
iss afhankelijk van de wijze waarop de man met zijn buitenrelatie omgaat. Er zijn 
inn principe twee mogelijkheden: 

1.. de man houdt de buitenrelatie strikt geheim en leidt in principe een dubbelleven: 
Uitgaandee van de eerder besproken genderrollen is het niet uitzonderlijk dat de 
binnenvrouww geen kennis draagt van de buitenechtelijke verhouding van haar 
concubaann of echtgenoot Deze situatie wordt geconditioneerd door de onge-
schrevenn regel dat het normaal is als mannen een buitenshuizig leven leiden. Van 
dee vrouw wordt verwacht dat ze er geen vragen over stelt Daarnaast is de 
socialee omgeving sterk geneigd om te zwijgen en de vrouw niet in te lichten, 
enerzijdss ter bescherming van de man en anderzijds uit vrees voor een beschuldi-
gendee vinger bij een eventuele relatiebreuk. Uit de relationele geschiedenissen van 
eenn drietal mannelijke respondenten blijkt dat zij er in slagen om jarenlang de 
binnen-- en buiten situatie harmonieus te combineren. 
Inn deze gevallen creëert het 'instituut buitenvrouw' geen noemenswaardig conflict 
omdatt 'binnen' en 'buiten' strikt gescheiden blijven terwijl de man op beide fronten 
zijnn verplichtingen op economisch en seksueel gebied nakomt 
2.. de binnenvrouw draagt kennis van de buitenvrouw(en). Ontdekking van de 
buitenrelatiee van de man is altijd aanleiding tot scherp conflict Langdurige buiten-
relatiess vormen een belangrijke reden om de relatie tijdelijk of permanent te ver-
breken.. De meeste vrouwen zijn evenwel geneigd om buitenrelaties van de man 
doorr de vingers te zien. Deze tolerantie zegt evenwel niets over hoe vrouwen er 
inn het dagelijks leven emotioneel mee omgaan. 
Uitt de gesprekken met vrouwen blijkt keer op keer dat ze emotionele pijn lijden 
maarr dat ze sterk geneigd zijn om deze werkelijke emotionele gevoelens te onder-
drukken,, en zich naarr de buitenwereld toe te presenteren als ongedeerd en sterk, 
enn zich vooral te concentreren op hun moederrol. In de middenklasse, zijn het 
niett willen schaden van de sociale reputatie van de man en bescherming van kin-
derenn redenen om naar buiten toe de schijn op te houden van het ideale huwelijk. 
Doorgaanss wordt ook van vrouwen verwacht dat ze de Vuile was niet buiten-
hangen'.. Hoewel ze bij andere vrouwen veelal wel terecht kunnen voor emotionele 
steun,, blijf t het onderwerp binnen de partnerrelatie vaak moeilijk tot onbespreek-
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baar.. Ter compensatie van hun emotionele -woede leggen ze het accent op de eis 
vann financiële verzorging. Zo zegt een vrouw: 'Zo zijn mannen nou éénmaal. Als 
hijj  het maar niet onder me neus doet en als ik niets tekort kom. Zolang hij me 
geenn schande geeft buiten, heb ik er geen moeite mee.' Een andere mening is; 
*Neee hoor, ik ben niet getrouwd om te scheiden. Hij gaat op zijn kop staan, maar 
ikk ga niet van hem scheiden, of alleen als hij voldoet aan een aantal zakelijke eisen.' 
Nogg meer dan jonge vrouwen zijn oudere vrouwen, met volwassen kinderen, 
geneigdd buitenrelaties (en eventuele buitenkinderen) van hun man te 'accepteren', 
waarbijj  verschillende overwegingen meespelen. Een aantal vrouwen houdt zoveel 
vann de partner dat ze buitenrelaties maar voor lief neemt Zo is een opvatting: 
*Laatt hem maar gewoon 'yowla \ (hier en daar plezier hebben) hij komt uiteindelijk 
tochh thuis/ Andere vrouwen wonen weliswaar nog met de man in huis maar 
eerderr als broer en zus dan als man en vrouw. In deze situatie maakt het de 
vrouww weinig uit wat voor activiteiten de man buitenshuis verricht Emotionele 
bevredigingg zoeken ze in de relatie met kinderen, vriendinnen en of verwanten. 

Dee reactie van binnenvrouwen is dus zeer gevarieerd. Maar ook waar vrouwen 
tolerantt staan tegenover buitenrelaties van hun man, is er vaak geen passieve houding 
Zoo zijn er vrouwen die niet meer voor hun man koken, of uit de slaapkamer 
verhuizenn en apart gaan slapen. Vooral getrouwde vrouwen in de middenklasse, 
diee het moeilijk vinden om bij hun partner weg te gaan, leveren verzet door de 
mann seksueel contact te onthouden. 
Onderr de jongere generatie vrouwen is er een veranderde houding te bespeuren. 
Eenn aantal jonge, opgeleide vrouwen is van mening dat economische zelfstandig-
heidd of een onafhankelijke opstelling alleen geen afdoende reactie is op het 
probleemm van mannelijke prorriiscuïteit Zij vinden dat ook de tegenstellingen op 
seksueell  gebied moeten worden opgeheven en pleiten voor verzet tegen een 
dubbelee seksuele moraal 
Dezee veranderde opvattingen komen niet alleen voort uit verhoogde opleiding 
enn betere economische perspectieven voor geschoolde vrouwen, maar hangen 
ookk ongetwijfeld samen met veranderde betekenissen van moederschap en part-
nerrelatie.. Vroeger was moederschap het hoogste goed, en was de relatie met de 
kinderenn belangrijker dan de relatie met de partner. Tegen deze achtergrond waren 
vrouwenn ook eerder geneigd om buitenrelaties van de man hun hele leven lang te 
accepteren.. Vandaag de dag stellen steeds meer vrouwen hogere eisen aan partners 
enn beweren met klem dat zij niet bereid zijn stilzwijgend buitenrelaties te tolereren 
off  door de vingers te zien. 

MoedersMoeders en buitenvrouwen 
Traditionelee genderrolopvattingen houden het instituut buitenvrouw in stand, wat 
onderr andere manifest wordt in de houding van vele moeders tegenover 
buitenrelatiess van hun zonen. Veel moeders zijn geneigd om de dubbele seksuele 
moraall  bewust of onbewust in hun zonen te versterken. 
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Shirleyy is een hoogopgeleide, 40 jarige vrouw. Ze heeft onlangs ontdekt dat haar 
partnerr met wie ze enige tijd een relatie had, een getrouwde man is. Toch is ze 
nogg het meest verontwaardigd over de moeder, die het spel gewoon meespeelde. 
Dee moeder van haar toenmalige partner ontving haar namelijk in het huis waar 
hijj  woonde met zijn echtgenote, die voor langere tijd uidandig was: 

Hijj  brengt me een keertje bij zijn moeder om me aan haar voor te stellen. En die 
moederr speelt het spelletje mee, terwijl hij een vrouw heeft, die daar ook thuis woont. 
Enn als ik later tegen die moeder zeg van: maar mevrouw, hoe kon u dat doen...die man 
steltt me aan u voor. Ik neem aan dat u mij niet ontvangt als die zoon van u al hier met 
eenn vrouw woont. Ze zegt; nou, het is me zoon, als hij van die vrouw houdt en die 
vrouww van hem,...ik heb geen bezwaar. En ik denk; san! (Watf). Maar dit gedrag is 
typischh voor Surinaamse vrouwen. Niet allemaal, ik zal niet generaliseren, maar een 
heleboel!!  Ik vind het niet goed. Je moet toch kunnen zeggen; luister, je mag met die 
mann gaan, is je zaak, maar hier mag je niet komen, hier woont hij met die vrouw. Maar 
diee vrouw is er niet, dan ontvang je me wel. Dus...dat hele ding is één, voor mij hoor, 
dramaa geworden. Want ik voelde me geweldig genept. Meer door die moeder dan door 
diee idioot Begrijp je, ik verwacht niet dat die moeder dat doet 

Maarr ook moeders die morele bezwaren hebben tegen de buitenvrouwrelatie, 
oordelenn vaak anders als het hun eigen zoon betreft Deze simultane werking van 
tegenstrijdigee waarden en normen komt tot uitdrukking in de ambivalente houding 
vann Mevrouw A. Zij is de moeder van een mannelijke respondent die in het on-
derstaandee fragment aan het woord is. Mevrouw A. komt uit een elitefamilie en 
iss fel gekant tegen buitenvrouwen. Als haar eigen zoon, een keer zijn buitenvrouw 
bijj  haar thuisbrengt, maakt ze gelijk een radicale omslag. Hugo, 49 jaar, academicus, 
managerr in een groot bedrijf is zich goed bewust van de tegenstrijdige houding 
vann zijn moeder: 

Hildaa (de buitenvrouw) werd volledig geaccepteerd door mijn moeder. Ja, ja. Kijk , 
Hildaa was de dochter van een hooggeplaatste man, onder wie me moeder had gewerkt. 
Zeerr fijne christelijke familie, dus in mijn moeders perceptie waren aüe buitenvrouwen 
hoerenn totdat ze haar ontmoette. Mijn vrouw thuis kreeg aüe schuld. Het was fout 
gegaann omdat zij fout was en omdat zij geen goeie vrouw voor mij zou zijn geweest. 
Mijnn moeder kwam zelfs bij Hilda aan huis, ze kwam zelfs bij haar thuis en als ze jarig 
was,, kreeg ze ook cadeautjes. Dus, Surinaamse moeders kiezen voor hun zoon, ze zijn 
zeerr subjectief. De schoondochter heeft het a-priori al verkeerd gedaan. 

Dezee voorbeelden geven nogmaals weer hoe sterk de dubbele seksuele moraal 
geïnternaliseerdd is. Het buitenvrouwschapp is geen aangelegenheid van individuen, 
maarr een instituut dat ingebed is in de bestaande genderideologie en maatschap-
pelijkee genderverhoudingen. Moeders spelen een centrale rol in de handhaving 
vann dit instituut, omdat zij in de relatie met hun zonen en dochters traditionele 
ideeënn over seksearbeidsdeling en genderverhoudingen in stand houden. 
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6.55 Getrouwde vrouw met buitenechtelijke relaties 
Verschillendee studies wijzen uit dat vrouwen ook op seksueel gebied hun vrijheden 
enn rechten herdefiniëren. Seksonderzoeken in Europa en de Verenigde Staten 
hebbenn aangetoond dat; ondanks de norm van monogamie, buitenechtelijke relaties 
bijj  vrouwen op grote schaal voorkomen*. Typerend voor  deze relaties is dat ze 
buitenn de openbare sfeer  onderhouden worden. 
I nn Suriname zijn de meeste mensen van mening dat vrouwen, net zoals mannen, 
err  meerdere partners op na houden. Zelfs als ze een samenwoningsrelatie hebben. 
Datt  vrouwen met buitenrelaties geen zeldzaam verschijnsel zijn blijk t uit het feit 
datt  alle respondenten minstens een geval kenden in hun directe omgeving van een 
getrouwdee vrouw met een buitenman. Uit de relationele geschiedenissen van 
mannelijkee respondenten blijk t voorts dat de meeste ooit een relatie hadden met 
eenn vrouw die getrouwd was of samenwoonde. Zoals eerder  gesteld (zie hoofd-
stukk 4) hebben vrouwen een verzetscultuur  ontwikkeld tegen de bestaande dubbele 
seksuelee moraal, die tot uiting komt in het negeren van de norm van monogamie. 
Err  is een grote groep van vrouwen die als reactie op het promiscue gedrag van 
mannenn een standpunt inneemt van: *Nu is het mijn beurt' , of I k heb best wel 
watt  tegoed.'  Deze reactie bewijst wederom het sterk besef van gelijkheid aan de 
man.. Dit denken is evenwel niet makkelijk uitvoerbaar  in de praktij k omdat de 
socialee omgeving polygaam gedrag bij  vrouwen afkeurt Zeker  ah men vindt dat 
dee man zijn financiële verplichtingen nakomt Vrouwen hebben daarom in het 
geheimm buitenrelaties. Hieri n ontwikkelen ze bepaalde vaardigheden. Vaker  werd 
dee opmerking gemaakt 'Vrouwen zijn betere toneelspeelsters dan mannen. Een 
vrouww kan jarenlang een buitenechtelijke relatie hebben en je komt het nooit te 
weten.' ' 
Mannenn praten onderling niet makkelijk over  een relatie met een getrouwde vrouw, 
omdatt  er  een onuitgesproken code is onder  mannen dat je de vrouw van een 
anderee man met rust laat Mannen die vrouwen 'afpakken' hebben weinig aanzien 
enn respect in de mannenwereld. De volgende respondent, een man op middelbare e 
leeftijdd die meerdere buitenrelaties heeft gehad, beschouwt de relatie met een 
getrouwdee vrouw als het minst bedreigend voor  de thuissituatie. Hij  legt ui t 

Hett  is het minst bedreigend. Dus als ik een verhouding wil hebben met een vrouw en 
ikk  wil thuis geen 'djugt djugt' problemen), dan moet ik een getrouwde vrouw nemen." 
I:"Ja? ""  R:"Natuudijk ! Ze gaat niet met me naar  openbare plaatsen willen, ik hoef haar 
ookk geen cadeautjes te geven want anders moet ze thuis verklaren hoe ze eraan komt 
Zee gaat niet zeggen: *büjf bij  me slapen'. Je ontmoet elkaar  in het geniep. Daarvoor  zijn 
err  in Suriname een heleboel plekken waar  je kamers kan huren voor  een korte rijd.  Je 
hebtt  er  veel meer  dan je zo op het eerste gezicht zou denken. 

**  De 'Hite' studie (1987)over  vrouwelijke seksualiteit in de V.S. toont aan dat 70% van de 
getrouwdee vrouwen buitenechtelijke relaties meldde. Voor  mannen is dit percentage 72% (410-
412).. Een onderzoek van Komter  (1985) naar  man-vrouwreUues in Nederland wijst uit dat 
ongeveerr  een derde van de gehuwde vrouwen en ongeveer  de helft van de gehuwde mannen ooit 
eenn buitenechtelijke relatie heeft gehad. Het blijk t ook dat buhenechtelijke relaties nicer  voorkomen 
inn de hogere klasse dan in de lagere klasse. 
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Onderr mannen is er een sterk besef dat vrouwen geen genoegen nemen met de 
ongelijkee situatie op seksueel terrein. Zo toonden meerdere mannelijke respon-
dentenn begrip voor een vrouw die 'buiten' haar heil zoekt, met dien verstande dat 
zijj  hierbij de nodige discretie in acht neemt. Een leerkracht, samenwonend en 
daarnaastt in een relatie met een buitenvrouw: 

Hett mag wel, maar ik mag het niet te weten komen. Ergens zeg je, ze komt aan je trots 
alss man. Wij mannen weten onderling wat er gebeurt toch, je wordt uitgelachen. Je 
wordtt met de vinger nagewezen. En met die gedachte leef je als man. Omdat mannen 
onderlingg ook praten toch. Wat wij weten is dat de meeste vrouwen uitlopen, of de 
meestee vrouwen hebben ook nog een andere relatie, ze hebben het Alleen is het zo dat 
dee man het niet moet weten. Omdat wij ook zelf snoepen van andere mannen hun 
vrouwen.. En wij hebben geleerd dat als wij naar een andere wijzen, dan wijzen er twee 
vingerss naar de persoon maar naar jezelf wijzen er drie. Dus je moet in omgekeerde 
richtingg ook verwachten wat jij doet. Alleen zeg ik, en ik benadruk het, dat je het als man 
niett te weten moet komen, want dat gaat dan tot misverstanden leiden. Ik heb geen 
bezwaarr dat ik behalve mijn vrouw nog iemand anders heb Als ik te weten zou komen 
datdat mijn vrouw buiten mij nog een andere persoon heeft, met die persoon seks bedrijft 
enn ze kan een reden aanhalen waarom ze het gedaan heeft, ga ik haar niet laten om hem. 
Omdatt ik zelf ook een 'dief' ben. Dus ik heb nog een concurrent als 'dief' bij haar. Zij 
moett het bekijken. Maar als mijn vrouw het zou doen, zou ik er eerlijk gezegd moeite 
meee hebben. 

Inn het algemeen lijken getrouwde vrouwen in de middenklasse eerder geneigd te 
zijnn tot een buitenrelatie dan getrouwde vrouwen in de lagere klasse. Vooral 
hoogopgeleidee vrouwen in hoge functies met een goed betaalde baan slagen erin 
omm buiten de sociale controle, ruimte voor zichzelf creëren om op seksueel ge-
biedd aan hun trekken te komen. Vrouwen zijn geen passieve slachtoffers, maar 
ontwikkelenn strategieën om hetzelfde systeem dat hun seksualiteit onderdrukt, te 
manipuleren.. In deze actie ontwikkelen ze contra ideeën als tegenwicht op de 
dominantee cultuur. Alhoewel de sociale omgeving vrouwen beperkt in hun 
mogelijkhedenn om hun seksualiteit optimaal te beleven, ontwikkelen zi^strategieën 
omm zich te bewegen op een terrein dat als typisch mannelijk wordt beschouwd. 

6.66 Structurele bronnen van conflict in partnerrelaties 
Analysee van het onderzoeksmateriaal leidt tot een aantal conclusies. Ten eerste 
moetenn we af van de simpele redenering dat relaties stabieler worden als econo-
mischee condities verbeteren en het aantel huwelijken toeneemt 
Err is geen causale relatie tussen economische condities en de mate van stabiliteit in 
relaties.. Economische condities kunnen de keus voor een huwelijk stimuleren, 
maarr leiden niet vanzelfsprekend tot een stabiel huwelijksleven. 
Eenn tweede conclusie is dat het huwelijk geen maatstaf is voor stabiliteit Het idee 
datt stabiliteit gelijk staat aan het wettig huwelijk is wereldwijd achterhaald. In 
Europaa en de Verenigde Staten, waar het huwelijk nog steeds de dominante 
normm is, eindigt één op de drie huwelijken, binnen vijf jaar in een scheiding. 
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Eenn derde conclusie is dat instabiliteit in partnerrelaties een actueel en belangtijk 
vraagstukk is, dat aandacht verdient in de Afro-Surinaamse gemeenschap. Relationele 
problemenn grijpen diep in het gezinsleven en zijn ook in emotionele zin zeer 
kwetsend.. Zowel vrouwen als mannen ervaren de instabiliteit en wisselvalligheid 
vann partners als een probleem, in het bijzonder als er opgroeiende kinderen be-
trokkenn zijn. Hoe flexibel de relatiestructuur ook is, mensen blijven een samen-
woningsrelatiee en het gezamenlijk opvoeden van kinderen zien als het ideaal 
Alternatievee relaties, met een minder stabiel karakter, zijn vaak noodgedwongen 
enn schenken minder bevrediging Vooral in tijden van verslechterende economische 
omstandighedenn is het vooral voor alleenstaande moeders met kinderen moeilijk 
omm gezinsstabiliteit te bewaren. 
Samengevatt kunnen een aantal samenhangende structurele factoren worden 
geïdentificeerdd die de ontwikkeling van stabiele relaties verhinderen: 

1.. Dubbele seksuele moraal: Deze moraal is in strijd met de norm van mono-
gamiee in partnerrelaties. Zowel mannen als vrouwen verwachten dat de partner 
zichh monogaam gedraagt In de praktijk laten vooral mannen zich echter 
aansprekenn door de notie dat ze van nature polygaam zijn en dat derhalve 
buitenrelatiess normaal zijn. De dubbele seksuele moraal is een van de belang-
rijkstee bronnen van spanning in de man -vrouwrelatie. 

2.. Sociale activiteiten zijn sterk genderspecifiek: Vooral op volwassen leeftijd 
hebbenn mannen en vrouwen gescheiden sociale activiteiten. Vrouwen zijn 
meerr betrokken bij activiteiten die een verlengstuk zijn van hun taken in huis, 
terwijll  mannen het openbare leven beheersen. Het laatste komt vooral tot 
uitdrukkingg in een mannelijke cultuur van buitenshuizigheid. Ongeacht of 
mannenn wel of niet samenwonen, de praktijk is dat ze vaak afwezig zijn en 
daaromm weinig betrokken bij het dagelijks leven van vrouwen en kinderen. 
Dezee scheiding in sociale activiteiten is niet bevorderlijk voor het ontwikkelen 
vann een hechte partnerband 

3.. Simultaan bestaan van tegenstrijdige genderideologieën: Definities van 
mannelijkheidd en vrouwelijkheid die binnen het verwantschapssysteem zijn 
geproduceerdd in de strijd voor overleving en van generatie opp generatie zijn 
overgedragenn conflicteren met de dominante genderideologie op nationaal 
niveau.. Vrouwen hebben vanwege hun socialisatie een sterk gelijkheidsbesef 
ontwikkeld,, wat blijkt uit de hoge waardering voor onafhankelijkheid, vrijheid 
enn zelfontplooiing. Mannen, daarentegen, zijn sterk geneigd om vast te houden 
aann traditionele, patriarchale denkbeelden gekenmerkt door een strikte 
arbeidsdeling.. Waar mannen vasthouden aan traditionele rolopvattingen is de 
kanss groot dat er spanningen optreden in de relatie. 

4.. HetpersisterenvaneenmanneUjkeseksudeideologie,waarinm 
tatiee in belangrijke mate bepaald wordt door controle over vrouwelijke seksua-
liteitt (garanderen van haar seksuele trouw) en het kostwinnerschap wordt 
gezienn als de belangrijkste voorwaarde om deze controle te garanderen. Deze 
opvattingenn resulteren in een praktijk waarbij mannen, vooral diegenen met 
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eenn zwakke financiële positie, doorgaans niet bereid zijn om samen te wonen, 
ookk als er kinderen zijn. Dit manbeeld wordt versterkt door de grote waarde 
diee vrouwen hechten aan het mannelijk kostwinnerschap. 

5.. Het onwettige karakter van niet-huwelijkse relaties maakt dat vooral mannen 
hunn verantwoordelijkheid naar het gezin kunnen ontlopen, met name waar 
hett gaat om de zorg voor kinderen. Van overheidswege zijn er nauwelijks 
formelee sancties düe druk uitoefenen op mannen om gedeelde verantwoorde-
lijkheidd te dragen voor kinderen. 

6.. Generaties lange negatieve relationele ervaringen hebben negatieve man- en 
vrouwbeeldenn gecreëerd, die een autonoom bestaan leiden en voedingsbodem 
zijnn voor een structureel wantrouwen in de man-vrouwrelatie. Deze negatieve 
beeldvormingg wordt van generatie op generatie overgedragen. 

7.. De (over) idealisering van het moederschap, onder andere versterkt door het 
verschijnsell  van de afwezige vaders en de traditie van collectieve opvoeding 
vann kinderen, heeft geleid tot een situatie waarin de partnerband ondergeschikt 
iss aan de verwantschapsband. Mannen en vrouwen hebben doorgaans de 
sterkstee banden met hun directe bloedverwanten, met name kinderen en 
ouderss (meestal de moeder). Er is een sterke neiging tot het ontwikkelen van 
eenn individuele relatie met kinderen, die los staat van de relatie met de partner. 
Dezee benadering leidt in de praktijk tot een situatie waarr beide partners het 
gevoell  hebben dat ze voor aandacht van de partner voortdurend moeten 
wedijverenn met kinderen en of bloedverwanten. 

8.. Verscherpte sociale tegenstellingen op maatschappelijk niveau en de daaruit 
voortvloeiendee problemen als toenemende werkloosheid, arbeidsmigratie 
enn huisvestingsproblemen leiden tot noodgedwongen scheiding van partners 
enn mede daardoor tot afbrokkeling van gezinnen. 

9.. Structurele ongelijkheid in de toegang van vrouwen en mannen tot 
economischee hulpbronnen. Door gebrekkige toegang tot inkomensbronnen 
zijnn vrouwen sterk geneigd om sociale mobiliteit te verwezenlijken via seksuele 
relatiess met mannen. Deze scherpe genderongelijkheid op economische gebied 
reduceertt de man-vrouwrelatie tot een zakelijke transactie waarbij vrouwen 
sekss bieden in ruil voor geld In deze context zijn zowel mannen als vrouwen 
geneigdd hun natuurlijke emotionele behoeften te onderdrukken, wat leidt tot 
mentalee spanningen. 

10.. De seksuele relatie en daaraan gekoppeld de seksuele beleving van mannen 
enn vrouwen wordt geleid door koloniale mythen over het seksueel gedrag 
vann zwarten, en verhinderen een vrije seksuele expressie. Het gebrek aan ken-
niss over eikaars werkelijke seksuele behoeften en wensen is een belangrijke 
bronn van relationeel conflict. 
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6.77 Conclusie 
Ditt hoofdstuk laat zien dat de houding tegenover het huwelijk niet 2ozeer gebonden 
iss aan klasse als wel aan een historisch gegroeide collectieve gender- en seksuele 
ideologie.. Dwars door alle klassen heen zien we dat er binnen het Creoolse ver-
wantschapssysteemm collectieve ideeën bestaan over vrouwelijkheid en manne-
lijkheid,, die ook doorwerken op het denken over de structuur van partnerrelaties. 
Dee praktische toepassing van deze noties kan, afhankelijk van economische positie, 
variëren,, maar is in essentie hetzelfde. Het huwelijk impliceert niet per definitie 
eenn oriëntatie op westerse waarden. De achterliggende noties komen het best tot 
uitdrukkingg als we de huwelijkse praktijk onder de loep nemen. Dan blijkt dat 
dezee sterk afwijkt van het ideale westerse huwelijkse model Premahtale seks, 
premaritalee zwangerschap, buitenechtelijke relaties, met voorkinderen een huwelijk 
ingaan,, gendergescheiden sociale activiteiten, zijn niet exclusief verbonden aan 
Creolenn in de lagere klasse, maar zijn ook in de middenklasse veel voorkomende 
patronen. . 

Mensenn kiezen weloverwogen voor een bepaalde relatievorm. De wijdverbreide 
opvattingg dat Creolen een losse seksuele levensstijl' kennen, is het product van 
eenn ernstig gebrek aan inzicht in de werkelijke verhoudingen. Integendeel komt 
steedss weer naar voren dat mensen primair streven naar een samenwoningsrelatie, 
enn dat de voor- en nadelen van de diverse alternatieve relatievormen goed tegen 
elkaarr worden afgewogen. 
Hett christelijk huwelijk neemt in de Creoolse cultuurbeleving een centrale plaats 
in.. De houding tegenover het huwelijk varieert Of het huwelijk als ideaal wordt 
gezienn hangt af van sociaal-economische positie, leeftijd, relationeel leven van de 
ouders,, eigen relationele ervaringen en gendernoties, met name de mate waarin 
onafhankelijkheidd en vrijheid in het vrouw-manbeeld belangrijk zijn. De strikte 
scheidingg die vaak wordt gemaakt tussen Creoolse vrouwen uit de middenklasse-
enn de lagere klasse, waarbij de eerste worden getypeerd als huwelijksgericht en 
afhankelijkk en de tweede groep als anti-huwelijk, en onafhankelijk, is niet in overeen-
stemmingg met mijn onderzoeksbevindingen. Zowel in de midden- als lagere 
klassee komen we vrouwen tegen die of het huwelijk idealiseren of pertinent ver-
werpen.. Partnerrelaties verlopen niet volgens een voorspelbaar evolutionistisch 
patroon.. Matrifocale huishoudens zijn daarom niet simpelweg een fase in de 
ontwikkelingg van huishoudens. Het besluit om aan een relatie wel of geen wettig 
karakterr te geven hangt niet alleen samen met economische condities maar ook 
mett betekenissen van het huwelijk, die genderspecifiek zijn. 

Behalvee het huwelijk en de concubinaatsrelatie, is ook de buitenvrouwrelatie 
geïnstitutionaliseerdd Dit gevarieerde en hiërarchische relatiepatroon is het product 
vann een ideologische en sociale structuur, die al in de koloniale periode dominant 
was.. Het statusverhogende huwelijk was voorbehouden aan blanken, terwijl het 
concubinaatt als tweederangsrelatie werd ingesteld voor statusongelijken. Deze 
kolonialee relatiestructuur is tot de dag van vandaag nog steeds van kracht in de 
Surinaamsee samenleving 
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Tegelijkk zijn er ook veranderingen te bespeuren. Tegenwoordig zijn niet alle 
buitenechtelijkee relaties te verklaren met een ongelijke genderstructuur en econo-
mischee afhankelijkheid van vrouwen. Er zijn hoogopgeleide vrouwen van midden-
klasseafkomstt die bewust kiezen voor de positie van buitenvrouw. Deze moderne 
buitenvrouww is het product van maatschappelijke veranderingen die de positie 
vann een deel van de vrouwen aanzienlijk hebben verbeterd, en ook gendernoties 
beïnvloeden.. Vanwege opleiding en actieve deelname in de openbare sfeer ontwik-
kelenn vrouwen andere noties over genderverhoudingen, waardoor ook hun 
definitiee van geschikte partner wijzigt Binnen deze veranderlijke maatschappekjke 
contextt past ook het verschijnsel van de getrouwde/of in concubinaat levende 
vrouww met buitenechtelijke relaties. De motieven om naast de echtgenoot een re-
latiee te hebben met een andere partner lopen uiteen van financiële nood, seksuele 
bevredigingg tot behoefte aan intimiteit en aandacht De indruk bestaat dat vooral 
inn de midden- en hogere klasse vrouwen voor zichzelf meer seksuele vrijheid 
creëren. . 
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