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7.7. CONCLUSIES BH SLOTBESCHOtMING 

^J^J CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 

*Wee moeten een keuze maken voor transformatie van ons denken, een keuze voor 
zelfkritiek,, en zelfverandering. In een samenleving die wordt gekenmerkt door 'de 
cultuurr van verhulling' is dit geen gemakkelijke opgave. Maar het is wel onze enige 
redding'' (Silos 1991:51). 

Dezee studie is primair gericht geweest op het begrijpen van constructies van 
seksualiteitt en gender in man-vrouwpartnerrelaties in de Creoolse gemeenschap. 
Dee centrale vraag was: "Hoe interpreteren en ordenen Creoolse vrouwen en 
mannenn hun partnerrelaties en hoe moeten we deze ideologische en sociale (relatie) 
structuurstructuur begrijpen tegen de achtergrond van (historisch gegroeide) culturele 
perceptiess over seksualiteit en gender, en de macro sociaal-economische context?" 

Hett vraagstuk van seksualiteit vormt in het Caribisch gebied nog braak terrein. 
Waarr er in Suriname aandacht voor is geweest, lag het accent sterk op vrouw-
vrouwrelatiess onder Creolen in de volksklasse. In deze studie gaat het vooral om 
seksuelee relaties tussen vrouwen en mannen. Relaties die doorgaans als vrij vanzelf-
sprekendd en normaal worden gezien, maar waar nog sterke taboes op rusten en 
waarr veel nog onbespreekbaar is. 

Bijj  het verzamelen van onderzoeksdata zijn overwegend kwalitatieve methoden 
toegepastt De diepte-interviews met 72 Creoolse mannen en vrouwen uit ver-
schillendenn sociale lagen, met diverse familie- en-reküeachtergronden, vormen 
dee belangrijkste informatiebron. Het betrekken van personen uit de midden- en 
hogeree klasse is een bewuste keuze geweest In de vele studies die zijn verricht 
naarr het Creoolse familieleven is de nadruk steeds heel sterk gelegd op lagereklassen-
populatiess wat een beperkt en onjuist beeld heeft opgeleverd. Bij de analyse van 
hett materiaal is gepoogd de ervaringen en opvattingen van mannen en vrouwen 
tee begrijpen vanuit hun percepties en definities van de sociale werkelijkheid en als 
productt van hun nauwe interactie. 

Eenn belangrijk uitgangspunt in deze studie is dat definities van gender voor een 
belangrijkk deel gegrondvest zijn in de betekenissen die het verwantschapssysteem 
toekentt aan reproductie en productie, of met andere woorden aan seksualiteit en 
arbeid,, en dat deze fundamenten van het leven nauw met elkaar verweven zijn. 
Hoewell  het verwantschapssysteem een relatieve autonomie kent, is er ook 
voortdurendd interactie met externe maatschappelijke krachten. In deze benadering 
zijnn seksualiteit, gender, economie en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
zonderr dat de één noodzakelijk over de andere domineert Daarom zijn man-
vrouwverhoudingenn en familierelaties in de Afro-Surinaamse of Creoolse ge-
meenschapp niet simpelweg te verklaren met enkel economische, culturele of sociale 
factoren. . 
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Hett leven is complex, niet eenduidig, dynamisch, tegenstrijdig, wat ook weer-
spiegeldd is in de resultaten van dit onderzoek. Mensen laten zich in hun dagelijks 
handelenn leiden door verschillende, simultaan werkende, en vaak tegenstrijdige 
ideologischee referentiekaders, die in nauwe wisselwerking met sociaal-economische 
condities,, het (seksueel) gedrag bepalen. Door het in detail bestuderen van de 
dagelijksee interactie tussen mannen en vrouwen op diverse gebieden is gepoogd 
dezee intensieve en dynamische wisselwerking tussen cultuur/ideologie en structuur 
bloott te leggen. 

Bijj  het bestuderen van man-vrouwrelaties heb ik vooral gekeken naar het gebied 
vann de biologische reproductie (voortplanting en vruchtbaarheid), sociale 
reproductiee (contexten waarbinnen kinderen worden opgevoed), seksualiteit (seks 
gedefinieerdd als drift, verlangen, en genot), genderarbeidsdeling op microniveau 
(taakverdelingg tussen mannen en vrouwen in het huishouden), en genderverhou-
dingenn op macroniveau. 
Inn navolging van Raymond Smith (1986,1996) ben ik uitgegaan van de veronder-
stellingg dat familiestructurenn en partnerrelaties in het Caribisch gebied gefundeerd 
zijnn in een collectieve ideologie welke het product is van een koloniaal verleden, 
waarinn de samenleving gekenmerkt werd door een hiërarchische ras-, gender- en 
klassenstructuur. . 
Dee invloed van koloniale denkbeelden, is simultaan verlopen met de ontwikkeling 
vann betekenissen in het Afro-Surinaams verwantsschapssysteem. Creolen hebben, 
alss etnische groep, in nauwe interactie met de sociale en ideologische omgeving, 
eenn eigen betekenis gegeven aan gender en seksualiteit, die voortbouwt op een 
gemeenschappelijkee West-Afrikaanse achtergrond, een West-Europese koloniale 
cultuurr van dominantie en een specifieke Surinaamse context De basisprincipes 
vann deze gender- en seksuele ideologie bestaan dwars door alle klassen heen en 
vormenn een collectief ideologisch referentiekader 

Eenn nadere beschouwing van de historische context leert dat de Surinaamse 
samenlevingg vanaf haar vestiging als plantagesamenleving een grote variatie aan 
partnerrelatiess kende. De ontwikkeling van deze gevarieerde (hiërarchische) 
relatiestructuurr is parallel verlopen met de ontwikkeling van een structuur van 
sociale,, ras- en genderhiërarchie. Sociale verhoudingen waren gefundeerd in een 
krachtigee rasideologie, waarin blanken werden gezien als superieur en slaven als 
inferieur.. Het huwelijk was uitsluitend toegankelijk voor blanken, en derhalve 
bekleedd met hoge sociale status. Het concubinaat of Surinaams huwelijk, primair 
gecreëerdd om relaties tussen blanke mannen en zwarte vrouwen te accommoderen, 
kreegg een tweederangspositie. Naast deze twee hoofd samenlevingsvormen was 
het,, geheel in overeenstemming met de aan het patriarchaat gerelateerde dubbele 
seksuelee moraal, wijdverspreid dat mannen zogenaamde bijrelaties en bijgezinnen 
hadden.. Binnen deze relationele context past ook het concept van de bezoeksrelatie 
enn nauw daaraan gelieerd het verschijnsel van hoge frequenties matrifocale 
huishoudens.. Kenmerkend aan deze relaties en gezinsvormen was dat de man 
niett samenwoonde met zijn partner, maar 'kwam en ging', ook als hij de biologische 
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vaderr was van haar kinderen. Bijgezinnen en buitenvrouwrelaties hadden in de 
kolonialee context een lage sociale status. Zij waren een direct gevolg - niet van een 
demografischh vrouwenoverschot- maar van een overschot van vrouwen in een 
lagereklassenpositie.. Deze vrouwen waren in potentie beschikbaar als bijvrouwen 
voorr mannen uit de hogere Masse. 

Genderverhoudingenn in zowel de blanke als zwarte gemeenschap werden 
gedomineerdd door een patriarchale ideologie. In het algemeen waren blanke 
vrouwenn onderworpen aan een strikt hiërarchisch regiem, gekenmerkt door 
onderworpenheidd en volgzaamheid op zowel economisch als seksueel terrein. 
Zwartee vrouwen werden, mede vanwege de belangrijke rol die ze al hadden in 
dee voedselproductie in West-Afrika, een peiler in de productiesector van de 
plantage-economie.. Hun relatief gunstige economische positie stimuleerde een 
zekeree economische onafhankelijkheid, welke ook doorwerkte op de machtsver-
houdingg in de relatie met zwarte mannen. Zwarte vrouwen hadden relatief meer 
ruimtee dan blanke vrouwen om zich te verzetten tegen de dominantie van de 
mann en zich op economisch gebied te ontplooien, terwijl ook de restricties op 
seksueell  gebied minder scherp waren. Het ontbreken van dwingende huwelijks-
normenn en regelingen was duidelijk weerspiegeld in de grote mate van flexibiliteit 
enn variatie in relatiepatronen binnen de slavengemeenschap. Het was geen zeld-
zaamheidd dat zwarte vrouwen meerdere of wisselende relaties hadden, terwijl ze 
vaakk ook een einde konden maken aan een relatie als deze ze niet beviel. Seksualiteit 
wass zowel in de relatie met blanke als zwarte mannen een belangrijk onderhan-
delingsmiddell  en in het algemeen een belangrijke overlevingsstrategie. 

Dee blanke beeldvorming over seksualiteit van slaven was geheel in overeenstem-
mingg met het dominante raciale beeld van zwarten als inferieur en dierlijk. Door-
gaanss werd het seksueel gedrag van slaven beschreven in termen van 'onver-
zadigbaar,, dierlijk en hyperseksueel'. De idee dat slaven geen huwelijksvormen 
kendenn en primair gedreven werden door seksuele instincten was diep gewor-
teldd in het blanke koloniale denken. Een veronderstelling is dat deze blanke beeld-
vormingg een belangrijke factor is geweest in de sociale constructie van seksualiteit 
vann zwarte mensen. Deze racistische interpretatie van seksualiteit van zwarten is 
doorr de jaren heen, bewust of onbewust, de belangrijkste grondslag geweest 
voorr de typering van seksuele betrekkingen bij zwarten als verdorven en hun 
familiestructuurr als 'afwijkend' en 'instabiel'. Deze koloniale noties hebben de 
vertogenn over zwarte seksualiteit gedomineerd en zijn niet alleen doorgesijpeld in 
socialee studies naar familiestructuren en partnerrelaties, maar ook in de beeld-
vormingg die Afro-Surinamers hebben over hun eigen seksualiteit 

Dee plantagesamenleving is lang gekenmerkt als een samenleving van losbandigheid 
enn zedeloosheid, waar vooral de machtige planters grote vrijheid hadden op 
seksueell  gebied en zich weinig aantrokken van de seksuele voorschriften die door 
religiee en wetgeving aan burgers werden opgelegd. De seksuele attitude en de 
daaraann gerelateerde seksuele relatiepatronen van de planters groeiden uit tot 
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normenn waar ook blanke en zwarte mannen uit andere sociale lagen van de be-
volkingg zich aan spiegelden, en óüe uiteindelijk de status kregen van 'maatschappelijk X 
geaccepteerd'' of 'maatschappelijk getolereerd'. 

Inn de laatste fase van de slavernij onderneemt de koloniale overheid, ondersteund 
doorr kerk en medici verwoede pogingen om het seksuele leven in de kolonie om 
tee buigen naar monogamie en huwelijk. Niet in eerste instantie uit moralistische 
overwegingen,, maar omdat de visie heerste dat monogame huwelijken onder /*{ 
slavenn de voortplanting zouden bevorderen, en daarmee vergroting van de arbeids-
krachtt De koloniale ordening van seksualiteit in Suriname was nauw gerelateerd 
aann economische ontwikkelingen die zich, als gevolg van de industriële revolutie, 
inn Europa voltrokken, met name in de tweede helft van de 18^ eeuw en in de 
19^^ eeuw. 

Aann het einde van de 19^ eeuw werd het op westerse en christelijke maatstaven, 
wettelijkk gesanctioneerde burgerlijk huwelijk, als dominante norm aan de Creoolse 
bevolkingg opgedrongen. In de sterk gestratificeerde koloniale context was het 
huwelijkk vooral een symbool van status maar ook een symbool van de patriarchale 
genderverhoudingen.. Meer dan in welke relatie dan ook was de huwelijkse ver-
wachtingg dat partners zich conformeerden aan een strikte arbeidsdeling: de man 
alss kostwinner en leider van het gezin en de vrouw als huisvrouw en moeder, 
gehoorzaamm en volgzaam aan haar man. Het aantal Creolen dat conform de 
voorschriftenn van het westers huwelijk een verbintenis aanging, was evenwel zeer 
gering.. Men gaf de voorkeur aan het minder dwingend Verbond', maar deze 
werdd door de koloniale overheid niet erkend. 

Dee weerstanden tegen het huwelijk vloeiden niet simpel weg voort uit materiële 
obstakelss maar hielden ook nauw verband met historische gegroeide opvattingen 
overr gender en seksualiteit. Al tijdens de slavernij waren er duidelijke indicaties 
datt slaven zich niet of moeilijk konden verenigen met de huwelijkse voorschriften. 
Enn ook na de emancipatie, blijkt dat vooral vrouwen moeite hadden met de 
regelss van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderschikking aan de man. 
Parenn gaven er de voorkeur aan om mekaar eerst te leren kennen en vervolgens 
eenn eventueel huwelijk te overwegen. 

Dee sterke associatie van het huwelijk met status en welvaart, legde vooral op X. 
mannenn grote druk. Nog meer dan in andere relaties werd van een getrouwde 
mann verwacht dat hij zijn rol van kostwinner op adequate wijze vervulde. Vanwege 
dee grote werkloosheid, bij Creolen versterkt door een voortdurende werking 
vann de rasideologie, was het voor zwarte mannen extra moeilijk om een econo-
mischh stabiele positie te realiseren. Vooral mannen uit de lagere klasse waren niet 
geneigdd te trouwen omdat ze niet konden voldoen aan de materiële eisen die met 
hett huwelijk gepaard gingen. Als alternatief kozen vele mannen voor een niet 
wettigee samenwoningsrelatie of een bezoeksrelatie. 

Pogingenn van koloniale machthebbers om de westerse cultuur van wettig huwelijk 
enn monogamie als culturele norm te vestigen, onder zowel de blanke plantersge-
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meenschapp als de afstammelingen van slaven, zijn niet succesvol geweest Het 
geringee effect van de koloniale seksuele ordeningspolitiek moet toegeschreven 
wordenn aan de specifieke gender-, ras- en klassenverhoudingen in de kolonie, en 
dee daaraan gekoppelde ideologische context 
Hett is deze koloniale context, de normen en waarden maar ook de aard van de 
socialee verhoudingen, die een belangrijk referentiekader vormt waar mannen en 
vrouwen,, uit zowel de lagere- als de middenklasse, tot de dag van vandaag hun 
betekenissenn aan ontlenen als zij hun relaties ordenen. 

Mett inachtneming van historisch gegroeide interpretaties is getracht constructies 
vann seksualiteit en gender in actuele partnerrelaties te begrijpen. 
Watt reproductie betreft, ontlenen zowel mannen als vrouwen genderidentiteit in 
belangrijkee mate aan het bewijzen van vruchtbaarheid, ongeacht de relationele 
contextt waarbinnen deze vruchtbaarheid manifest wordt Bij vrouwen komt de 
hogee culturele waardering voor vruchtbaarheid niet alleen tot uiting in tradities 
diee gericht zijn op onderhoud en koestering van de baarmoeder, maar ook in de 
niett strikte maagdelijkheidscultuur. Vrouwelijke maagdelijkheid heeft hoge waarde 
enn is een belangrijke bron van respect, evenwel zonder de dwingende eis dat 
geboortee van kinderen per sé plaats vindt binnen het huwelijk. 

Ookk in het manbeeld staat het bewijzen van vruchtbaarheid centraal In het tradi-
tionelee manbeeld is mannelijke reproducnviteit primair gedefinieerd in termen 
vann biologische reproductie. De man wordt hier overwegend voorgesteld als de 
kinderverwekker,, gedreven door de drang om zijn vruchtbaarheid en seksuele 
potentiee publiekelijk te bewijzen door het verwekken van zoveel mogelijk kinderen, 
bijj  meerdere vrouwen, zonder daar sociale verantwoordelijkheden aan te ver-
binden.. Deze invulling van vaderschap was vooral vroeger wijdverbreid en werd 
gefaciliteerdd door hechte en uitgebreide netwerken van vrouweEjke verwanten, 
diee de kinderzorg, dus het terrein van de sociale reproductie, als een collectieve 
taakk van vrouwelijke verwanten naar zich toe trokken. De collectieve opvoeding 
vann kinderen maakte dat er relatief weinig sociale druk op mannen werd gelegd 
omm het vaderschap op zich te nemen. 

Hett gebied van de sociale reproductie heeft zich historisch dus ontwikkeld als een 
typischh vrouwelijk terrein, met moederschap als een centraal element van 
vrouwelijkheidd Deze praktijk heeft niet alleen geresulteerd in het stereotiepe beeld 
vann de eKrioroMma\ de liefdevolle Creoolse moeder die eigen en andere kinderen 
opvangtt en verzorgt, maar ook in het beeld van de sterke en onafhankelijke 
zwartee vrouw, die moederschap en werken probleemloos combineert en zonder 
dee steun van een mannelijke partner erin slaagt haar kinderen succesvol op te 
voeden.. Dit is het vrouwbeeld waar niet alleen vrouwen, maar ook mannen mee 
opgroeien.. Het is niet verwonderlijk dat het moederschap in deze context een 
heroïschh karakter krijgt Vrouwen zijn sterk geneigd om het alleen kunnen opvoeden 
vann kinderen te demonstreren als symbool van trots en kracht Deze trots is ook 
weerspiegeldd in de sterke weerstand van vrouwen om veel moeite te doen om 
mannenn bij het opvoedingsproces te betrekken. 
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Zoalss een vrouw het uitdrukte: "Die kinderen zijn van mij, ze zijn van geen enkele 
man.. Ze zijn van mij! " De geschiedenis, maar ook de actuele praktijk, leert dat 
mannenn inderdaad vaak niet aanwezig waren/zijn als vaders. Het ontbreken van 
dee rol van vader, echtgenoot en kostwinner tijdens slavernij, het gebrek aan toegang 
tott economische bronnen, en historisch gegroeide noties over mannelijke repro-
ductiviteitt en seksualiteit, zijn materiële en ideologische condities die hebben 
geresulteerdd in een situatie waarbij vaderschap niet per definitie een hechte band 
mett kinderen impliceert, maar afhankelijk van de relationele context inhoud krijgt 
Terwijll  moederschap per definitie een hechte band met kinderen betekent, is de 
belevingg van het vaderschap sterk variërend. De ervaringen van vrouwen en 
kinderenn met het vaderschap zijn niet eenduidig. Overheersend is het beeld van 
dee 'afwezige vader', maar vaderschap roept ook het beeld op van mannen die de 
verantwoordelijkheidd over rüet-biologische kinderen op zich nemen, en vaders 
mett wie een hele hechte en emotionele band bestaat. Het is vooral in situaties van 
striktee arbeidsdeling, kortdurende, sterk wisselende relaties, en marginale aanwezig-
heidd van de man in het huishouden, dat het vaderschap een marginaal karakter 
krijgt,, waarbij het niet zoveel uitmaakt of het mannen uit de lagere klasse of mid-
denklassee betreft 

Dee beelden over moederschap en vaderschap zijn niet eenduidig en boven-dien 
vaakk in schril contrast met de geleefde werkelijkheid. De (over) idealisering van. 
hett moederschap, gecombineerd met een praktijk van een gevarieerde invulling 
vann het vaderschap staat op gespannen voet met een voortdurende nationale 
economischee crisis. Terwijl het moederschap wordt gepropageerd als bron van 
trots,, dominantie en macht, ervaren veel vrouwen ook woede, wanhoop en 
machteloosheid.. De toenemende armoede onder grote groepen vrouwen leidt 
tott verzwakking van hun traditionele netwerken, waardoor ze meer dan ooit 
aangewezenn zijn op mannen, omdat die van oudsher een grotere toegang hebben 
tott structurele inkomensbronnen dan vrouwen. Het historische gegroeide karakter 
vann de man-vrouwverhouding waarin seks en geld nauw aan elkaar gerelateerd 
zijn,, stimuleert een vrouwelijke overlevingsstrategie die primair gericht is op 
overlevingg door middel van het aangaan van seksuele relaties met mannen. Hoewel 
vrouwenn beseffen dat ze, in deze problematische man-vrouwcontext, een hele 
hogee prijs betalen voor het ideale moederbeeld, bestaat ook sterk gevoel dat ze 
geenn andere keus hebben en dat vrouwen in hun rol als moeder geboren worden 
omm deze ontberingen te dragen. 

Dee centrale rol van de moeder in het familienetwerk, en daaruit voortvloeiend de 
sterkee moeder-kindband, werkt ook door op de aard van de seksuele betrekkingen. 
Zowell  mannen als vrouwen zijn geneigd om prioriteit te geven aan de band met 
verwanten,, wat soms ten koste gaat van de band met de partner. Het is vooral in 
dee relatie moeder-kind, zowel moeder-dochter als moeder-zoonrelatie, dat 
bestaandee opvattingen over gender, seksualiteit en reproductie worden overge-
dragen. . 

Tochh is onder jonger, opgeleide vrouwen en mannen een andere houding tegen-
overr het ouderschap te bespeuren. In de loop der tijd zijn er duidelijke verande-
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ringenringen opgetreden in de constructie van biologische-en sociale reproductie. Hoewel 
vruchtbaarheidd en het krijgen van kinderen nog steeds belangrijke bronnen zijn 
vann sociale status, is bij beide genders het gewenste kindertal sterk afgenomen. In 
tegenstellingg tot vroeger, hebben vrouwen ook meer controle over hun repro-
ducnviteitt Vrouwen bepalen zelf hoeveel kinderen ze willen en wanneer. 

Toenemendee armoede onder vrouwen, verzwakking van familienetwerken, maar 
ookk toenemende opleidings- en carrièremogelijkheden voor vrouwen, zijn factoren 
diee meer druk leggen op mannen om hun sociale vaderrol te vervullen. Jonge 
mannenn laten zich niet meer leiden door de gedachte van 'hoe meer kinderen, 
hoee mannelijker'. Vooral jonge, opgeleide mannen zetten zich af tegen de tradi-
tionelee mannelijke rol en willen bewust meer verantwoordelijkheid dragen en 
meerr inhoud geven aan de relatie met hun kinderen. 

Hoewel,, in het denken over seksualiteit, seks nauw gekoppeld is aan voortplanting 
iss dit niet de enige interpretatie van seks. Seks wordt ook gezien als een natuurlijke 
activiteit,, die los van de voortplanting, noodzakelijk is voor een gezond fysiek en 
psychischh functioneren. De behoefte aan seksuele bevrediging neemt zowel in de 
belevingg van vrouwelijkheid als mannelijkheid een belangrijke plaats in. Vrouwen 
kunnen,, evenals mannen, een actieve seksuele rol vervullen. Seks is niet alleen 
natuurlijk,, maar seks is, in de heteroseksuele context, per definitie penetratie. Toch 
valtt het op dat vrouwen, meer dan mannen, geneigd zijn om seksuele bevrediging 
ratmerratmer te definiëren dan uitsluitend in relatie met seks of omgang. Het gaat ook 
omm aandacht, liefde, partnerschap, intimiteit en begrip. 

Inn de lagere klasse is het taboe op alternatieve seksuele praktijken, bij zowel vrouwen 
alss mannen, vrij groot. Culturele tradities, maar ook de onbekendheid met 
alternatievee seks, maken dat vooral in de lagere klasse, heteroseksuele seks een vrij 
beperktt repertoire kent Monogamie wordt in het algemeen niet beschouwd als 
eenn genderspecifieke norm en staat daarom ook in schril contrast met de dubbele 
seksuelee moraal Hoewel mannen en vrouwen in een duurzame vaste relatie mono-
gaamm gedrag van elkaar verwachten, is er tegelijkertijd een sterk besef dat de 
normm nogal ver van <üe praktijk kan komen te liggen. Vrouwen zijn sterk geneigd 
omm zich, conform de normen van vrouwelijke respectabiliteit, monogaam te 
gedragen.. Wat niet verwonderlijk is, gelet op de sociale sancties die verbonden 
zijnn aan openlijke vrouwelijke promiscuïteit Tegelijkertijd is er in de sociale omge-
vingg ook een zekere tolerantie voor vrouwen met meerdere relaties, welke voort-
vloeitt uit de ongeschreven regel dat een vrouw niet onvoorwaardelijk monogaam 
is.. Het geloof is sterk dat een vrouw die op seksueel en/of financieel gebied 
tekortt komt, deze hiaten buitenshuis zal invullen. 

Veell  meer dan mannen, verwachten vrouwen dat hun partner zich niet zal houden 
aann de norm van monogamie Vrouwen ervaren de dubbele seksuele moraal bij 
uitstekk als een vraagstuk waar zij weinig invloed op kunnen uitoefenen. Terwijl de 
overwegendd mannelijke cultuur van promiscuïteit de belangrijkste bron is van 
relationelee conflicten en instabiliteit, en diepe emotionele wonden slaat in het leven 
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vann vrouwen, staat deze praktijk zowel op verwantschapsniveau als op macro 
sociaal-politiekk niveau niet ter discussie. De ingewortelde perceptie is dat mannen 
vann nature polygaam zijn; een gegeven waar vrouwen mee moeten leven. De X 
meestee vrouwen zijn sterk geneigd om hun emotionele woede en frustratie te 
onderdrukkenn en zichzelf te troosten met een houding, gebaseerd op de leefregel: 
*watt niet weet, wat niet deert'. In deze tijd waar verspreiding van HTV onder 
vrouwenn een sterke stijging vertoont, en besmetting via de vaste partner een reëel 
probleemm vormt, zijn vrouwen zich meer dan ooit bewust van het gebrek aan 
controlee over de eigen seksualiteit 

Hett is van jongsaf dat jongens en meisjes opgroeien met tegenstrijdige boodschap-
penn en ervaringen met betrekking tot seksualiteit. Meisjes worden beschermd en v 

inn huis opgevoed terwijl jongens de vrijheid hebben om te experimenteren met ' ^ 
seks.. Ontbreken van communicatie over seks in het gezin contrasteert met de 
openheidd van seksualiteit in de openbare cultuur. Vooral in de lagere klasse is de 
opvoedingg van meisjes zeer tegenstrijdig. Enerzijds wordt zelfstandigheid en man-
onafhankelijkheidd sterk gestimuleerd: ^e eerste man is je diploma'. Anderzijds 
wordtt met de paplepel ingegoten. 'Zoek een man die wat van je kan maken'. ^ 
Dezee tegenstrijdigheid is het resultaat van de simultane werking van verschillende 
vrouwbeelden. . 

Jongenss leren al vroeg dat mannelijke seksualiteit bestaat uit drie centrale elementen, 
namelijk:: toegang tot en controle over de vrouwelijke seksualiteit, en het bevredigen 
vann de vrouwelijke seksuele behoefte. In tegenstelling tot mannelijke seksualiteit, 
diee sterk patriarchaal georiënteerd is, wordt vrouwelijke seksualiteit gevoed vanuit 
verschillendee referentiekaders. Enerzijds is de invloed van patriarchale principes 
duidelijkk aanwezig, tot uitdrukking komend in de algemene verwachting dat 
vrouwenn zich, vooral in het openbaar, conformeren aan de normen van seksueel 
fatsoen.. Dat wil zeggen: geen seksuele initiatieven nemen, beheersen van seksuele X 
gevoelens,, geen seksuele taal gebruiken en seksuele onervarenheid voorwenden. 
Anderzijdss ondenen vrouwen hun richtlijnen voor gedrag aan de specifieke 
ervaringenn van het verwantschapssysteem, dat in nauwe interactie met een sociaal-
economischee context andersoortige waarden produceert en zich in de praktijk 
ookk daarnaar gedraagt. Voorwaardelijke monogamie, actieve vrouwelijke seksua-
liteit,, natuurlijke behoefte van vrouwen aan seks, belang van vrouwelijk seksueel 
genott en het gebruik van seks als middel tot sociale mobiliteit zijn allemaal bood-
schappenn die bewust of onbewust ook aan vrouwen worden overgedragen in 
dee dagelijkse socialisatie. 

Tegenstellingenn tussen mannen en vrouwen doen de behoefte aan een hechte V i 
emotionelee relatie met de partner niet afnemen. In het collectief denken draagt 
liefdee zowel materiële als immateriële elementen die onlosmakelijk aan elkaar 
gekoppeldd worden. De meeste mensen hebben een sterk pragmatische benadering 
vann liefde. liefde is geen aangelegenheid van twee individuen, maar zit sterk ge-
worteldd in een verwantschapssysteem dat gender en seksualiteit definieert en daar-
meee ook criteria aanreikt op basis waarvan mannen en vrouwen liefde interpre-
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teren.. liefde is zorgen. Liefde is je verplichtingen en verantwoordelijkheden 
nakomen,, maar liefde is ook vertroetelen, aandacht, begrip en intimiteit Deze 
laatste,, meer immateriële elementen van liefde worden vaak op de achtergrond 
geschoven.. Terwijl de behoefte aan meer intimiteit wederzijds aanwezig is, zien 
wee dat traditionele man- en vrouwbeelden een vrije beleving van deze gevoelens 
vaakk verhinderen. De harde condities waaronder het verwantschapssysteem moest 
zienn te overleven hebben specifieke genderrelaties gecreëerd waarin het aspect 
vann emotionaliteit vaak onbewust werd verwaarloosd Mannen en vrouwen zijn 
geneigdd om elkaar overwegend te definiëren in strikt economische en seksuele 
termen,, hierbij het emotionele op de achtergrond drukkend. 

Err bestaat een grote discrepantie tussen de openbare seksuele cultuur en de privé 
seksuelee cultuur. De openbare seksuele cultuur wordt gedomineerd door de 
opvattingg dat Caribische mensen, zwarte mensen in het bijzonder, van nature 
toegerustt zijn met seksuele vaardigheden en dat seks altijd een bron van genot is. 
Terwijll  men sterk geneigd is om zich in het openbaar naar deze opvatting te 
gedragen,, zien we een privé seksuele praktijk die wordt gekenmerkt door terug-
houdendheid,, schaamte, geringe kennis en vaardigheden op seksueel gebied, vele 
culturelee taboes, geringe communicatie over seks, seksuele dissatisfactie en on-
vervuldee verwachtingen. 

Matrifocalee gezinnen, economisch actieve vrouwen en vrouwelijke gezinshoofden 
zijnn kenmerken van de Creoolse familie- en huishoudstructuur, die geenszins de 
afwezigheidd van patriarchale genderverhoudingen impliceren. In overeenstem-
mingg met de dominante genderideologie is ook in de Creoolse gemeenschap de 
constructiee van gender geworteld in een patriarchale ideologie. 
Partnerrelaties-- wettig of on- wettig, samenwonend of niet-samenwonend - wor-
denn doorgaans gekenmerkt door een vrij strikte arbeidsdeling waarbij aan de 
mann primair de rol van kostwinner is toegewezen en aan de vrouw de rol van 
moederr en huisvrouw. Het economisch actief zijn van vrouwen doet niets af aan 
dezee taakverdeling. Ook als vrouwen werken, blijven ze de man percipiëren als 
primairee kostwinner. Omgekeerd worden vrouwen door mannen primair gezien 
alss secundaire kostwinners, van wie verwacht wordt dat zij naast hun economische 
activiteitenn de verantwoordelijkheid over kinderen en huis continueren. In het 
algemeenn zijn mannen nauwelijks betrokken bij directe verzorging en opvoeding 
vann kinderen, en andere huishoudelijke taken. 

Dee associatie van mannen met de openbare sfeer en vrouwen met de sfeer van 
huis/privé,, komt ook tot uitdrukking in het genderspecifieke karakter van sociale 
activiteitenn en vrijetijdsbesteding Mannen hebben een sterk buitenshuizige levensstijl 
enn domineren ook het openbare macro-economische en politieke leven. Vrouwen, 
ookk als ze werken en op economisch gebied een zekere autonomie hebben, ont-
plooienn vooral sociale activiteiten welke een vedengstuk zijn van hun verantwoor-
delijkhedenn in de privé-sfeer, namelijk gericht op kinderen, huis, familie en lokale 
gemeenschap. . 
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Dee macht die sommige auteurs toeschrijven aan Creoolse vrouwen, op basis van 
hunn economische autonomie, is sterk overtrokken. De patriarchale genderideologie 
iss ook binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap het belangrijkste referentiekader 
bijj  het verdelen van taken en verantwoordelijkheden in het huishouden. Tegelijk 
bevestigtt deze studie dat het patriarchaat geen vaststaand en universeel gegeven is. 
Patriarchalee constructies van genderverhoudingen verschillen niet alleen van 
samenlevingg tot samenleving, maar vertonen ook in historisch opzicht sterke 
variaties.. In de Afiro-Surinaamse context zien mannen zichzelf als primaire 
kostwinners,, (autoritair) leider en beschermer van het gezin maar groeien ook op 
mett het beeld van werkende en leidende vrouwen, die van generatie op generatie 
eenn centrale rol vervullen in de overleving van de familie. De man beseft voorts 
datt de mate waarin de vrouw bereid is hem als autoriteit en hoofd van het 
huishoudenn te accepteren, sterk afhankelijk is van zijn financiële inbreng in het 
huishouden.. Ook bij vrouwen zien we tegenstrijdige percepties. Hoewel zij de 
mannelijkee rol van kostwinner en leider erkennen, gaat deze toewijzing niet gepaard 
mett gevoelens van inferioriteit en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de 
man.. Het sterke gelijkheidsbesef bij vrouwen en het streven om vrij en 
onafhankelijkk te zijn komt vooral tot uitdrukking in de grote behoefte aan het 
genererenn van een eigen inkomen en het zelfstandig ontplooien van buitenhuizige 
socialee activiteiten. Vooral deze laatste wens geeft aanleiding tot veel conflict in de 
partnerrelatiee omdat mannen, sterk geneigd zijn om beperkingen op te leggen 
aann de bewegingsvrijheid van vrouwen, uit vrees voor seksuele ontrouw en daar-
meee ernstige aantasting van hun mannelijke reputatie. Mannen beperken vrouwen 
inn hun uitgaansactiviteiten, verhinderen het contact met vriendinnen en gebruiken 
niett zelden geweld om de controle te handhaven. 

Genderverhoudingenn worden op het terrein van de (sociale) reproductie en 
seksualiteitt gedomineerd door een mannelijk perspectief dat vrouwen op nationaal 
niveauu nauwelijks ter discussie hebben gesteld. Deze condities werken door op 
dee wijze waarop vrouwen hun relatie met mannen inhoud geven en de strategieën 
diee ze uitstippelen in het streven naar sociale mobiliteit. Zolang veranderingen op 
huishoudniveauu beperkt blijven tot veranderingen in economische relaties en de 
mannelijkee perceptie op de seksearbeidsdeling en seksualiteit onaangetast blijft , 
zullenn vrouwen belemmerd zijn in hun participatie in het maatschappelijk gebeuren. 
Opp basis van deze bevindingen heb ik de positie van Creoolse vrouwen op 
economischh terrein omschreven als relatieve vrouwelijke autonomie binnen een 
onderontwikkeldee patriarchale structuur. Zwarte vrouwen hebben in feite binnen 
dee patriarchale plantagesamenleving een zekere autonomie verworven, die door 
dee geschiedenis heen van generatie op generatie is overgedragen. In de huidige 
tijdd zien we dat het zelfbeeld van economische onafhankelijkheid contrasteert 
mett een genderhiërarchie op structureel niveau en voortduring van geïnternaliseerde 
opvattingenn over de traditionele arbeidsdeling en (mannelijke) seksualiteit Collec-
tievee ideeën over vrouwelijkheid, mannelijkheid, en seksualiteit, werken ook door 
opp de structuur van partnerrelaties. De praktische toepassing van deze noties 
varieertt naar economische condities maar is in essentie hetzelfde. 
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Inn het algemeen is het aantal huwelijken in de middenklasse hoger dan in de lagere 
klasse,, wat verklaard kan worden met de associatie van het huwelijk met welvaart 
enn het kunnen vervullen van de kostwinnersroL Economische factoren verklaren 
evenwell  niet waarom ook onder Creolen in de middenklasse het aantal huwelijken 
beduidendd lager is dan bij andere etnische groepen, en waarom huwelijken vaak 
opp latere leeftijd plaatsvinden. Hier komt duidelijk de invloed van ideologische 
conditiess naar voren. Het huwelijk impliceert niet per definitie een oriëntatie op 
westersee waarden. In het algemeen is de huwelijkse praktijk ook niet conform de 
westersee norm van monogame relaties en nucleaire gezinnen. Verschijnselen als 
premaritalee seks, premaritale zwangerschap, buitenechtelijke relaties, met voorkin-
derenn een huwelijk ingaan en gendergescheiden sociale activiteiten, zijn met exclusief 
verbondenn aan Creolen in de lagere klasse, maar zijn ook in de middenklasse veel 
voorkomendee patronen. 

Mensenn kiezen weloverwogen voor een bepaalde relatievorm. De wijdverbreide 
opvattingg dat Creolen een losse seksuele levensstijl' kennen, is dan ook het pro-
ductt van een ernstig gebrek aan begrip van de motieven, interpretaties en gevoelens 
diee verbonden zijn aan partnerrelaties. Mensen streven primair naar een samen-
woningsrelatie.. De voor- en nadelen van de diverse alternatieve relatievormen 
wordenn goed tegen elkaar afgewogen. Het christelijk huwelijk neemt in de Creoolse 
cultuurbelevingg een centrale plaats in. Of het ook als ideaal wordt gezien hangt 
nauww samen met een aantal factoren. De houding tegenover het huwelijk varieert 
enn hangt niet alleen samen met sociaal-economische positie maar ook met gen-
der,, leeftijd, relationeel leven van de ouders, eigen relationele ervaringen en de 
matee waarin onafhankelijkheid en vrijheid in het vrouw/manbeeld belangrijk zijn. 
Inn de verschillende familiestudies wordt vooral aan mannen een antihuwelijkse 
attitudee toegeschreven. Mannen zouden weerstand hebben tegen het huwelijk 
omdatt ze niet aan de economische condities kunnen voldoen die noodzakelijk 
zijnn voor de rol van kostwinner. Vrouwen zouden een prohuwelijkse attitude 
hebbenn en zich meer dan mannen conformeren aan de dominante westerse cultuur. 
Typerendd van vele studies is ook de strikte scheiding die wordt gemaakt tussen 
Creoolsee vrouwen uit de middenklasse en die uit de lagere klasse, waarbij de 
eerstenn worden getypeerd als huwelijksgericht en afhankelijk en de tweede groep 
alss antihuwelijk en onafhankelijk. Deze beweringen zijn mijns inziens onjuist en 
ongegrond. . 
Idealiseringg en verwerping van het huwelijk komen we tegen bij zowel mannen 
alss vrouwen, ongeacht hun klassenpositie. Verschil is er wel in de motieven die 
wordenn aandragen bij het afwegen van de voordelen en de nadelen van het 
huwelijk.. Uit de opvattingen die bij vrouwen zijn aangetroffen kunnen een aantal 
belangrijkee veronderstellingen worden afgeleid Ten eerste blijkt dat het huwelijk 
voorall  op jonge leeftijd, wanneer vrouwen nog weinig relatie-ervaring hebben, 
alss ideaal wordt gezien. Dit ideaal is ingegeven door een christelijke gezinsopvoeding, 
invloedd van de massamedia en het onderwijs (in het bijzonder de christelijke 
scholen).. Vrouwen associëren het huwelijk met zekerheid, stabiliteit, een rustig 
leven,, sociale status en een goede opvoeding van kinderen. 
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Maar,, evenals bij mannen, roept het permanente bindingsaspect ook bij vrouwen 
weerstandenn op. 
Zolangg er onzekerheid is over de vraag of de partner een 'goede' man is, is er 
geenn bereidheid tot trouwen. Naarmate vrouwen zelf of in hun directe omgeving 
negatievee relationele ervaringen opdoen, neemt de weerstand tegen het huwelijk 
toe.. Op de tweede plaats blijkt dat het relationele leven van de ouder(s) als refe-
rentiekaderr dient wanneer vrouwen hun duurzame relaties vormgeven. Vrouwen 
diee zijn opgegroeid in een milieu van problematische man-vrouwrelaties zijn sterk 
geneigdd om het huwelijk af te wijzen op basis van de negatieve relationele er-
varingenn van hun moeder en eventueel andere vrouwelijke verwanten. Een derde 
conclusiee is dat vooral oudere vrouwen met kinderen en meerdere relaties achter 
dee rug, weinig waarde meer hechten aan de maatschappelijke en ideële status van 
hett huwelijk. In deze levensfase worden strengere eisen gesteld aan de partner. 
Dezee vrouwen geven nadrukkelijk de voorkeur aan alleen/apart wonen, of een 
concubinaatt In deze fase zijn vrouwen het minst bereid om zich nog restricties te 
latenn opleggen. Ten vierde blijkt dat vrouwen sterk rekening houden met hun 
eventuelee voorkinderen, als ze het huwelijk overwegen. Ze zijn vaak niet bereid te 
trouwenn als er aanwijzingen zijn dat hun voorkinderen er de dupe van zullen 
worden.. Een laatste belangrijke constatering is dat bij vrouwen die langdurig 
samenwonenn met de partner, de wens om te trouwen wel aanwezig is, in het 
bijzonderr vanwege de rechtszekerheid die het huwelijk biedt. 

Mannenn uit zowel de middenklasse als uit de lagere klasse idealiseren het huwelijk. 
Dezee idealisering is niet zozeer ingebed in een christelijke huwelijkse moraal die 
hett huwelijk voorschrijft als een Tieilig' verbond, maar in een koloniale erfenis die 
hett huwelijk associeert met maatschappelijke status en welvaart. Door te trouwen 
verwervenn mannen sociale status, niet primair omdat ze een formele relatie met 
eenn vrouw zijn aangegaan, maar omdat het huwelijk het symbool is van een 
stabielee levensstijl en een zekere welvaart Daarom zijn mannen sterk geneigd om 
aann het huwelijk materiële voorwaarden te verbinden, en daarmee ook hun kost-
winnerscapaciteitenn expliciet te demonstreren. Zo zijn de meeste mannen van 
meningg dat ze alleen kunnen trouwen als ze in bezit zijn van een eigen huis, een 
erf,, een auto, en andere statusverhogende materiële goederen. Er is dus een sterke 
associatiee tussen huwelijk en bezit Opvattingen over het huwelijk zijn onlosmakelijk 
verbondenn met de bestaande noties over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit. 
Dee sterke preoccupatie bij mannen met het uitoefenen van controle over de 
vrouwelijkee seksualiteit werkt ook door op de besluitvorming over het huwelijk. 
Dee meeste mannen staan terughoudend over een permanente seksuele relatie, 
zolangg ze onzeker zijn over de seksuele trouw van de partner. Vooral onder 
mannenn met een zwakke economische positie is er een voortdurende vrees dat 
dee vrouw ze in de steek laat voor een ander die economisch meer te bieden heeft. 
Eenn lange praktijk heeft mannen geleerd dat vrouwen, maatschappelijk gezien, 
dee ruimte hebben om een eind te maken aan de relatie, als deze niet voldoet aan 
haarr verwachtingen. 
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Dee meeste mannen beseffen dat de dominante mannelijke levensstijl, gekenmerkt 
doorr buitenshuizigheid en meerpartnerschap, conflicteert met verwachtingen van 
vrouwen,, waardoor de kans groot is dat de vrouw een eind maakt aan de relatie. 
Voorall  in de lagere klasse, waar de economische positie van mannen minder 
stabiell  is, is er een enorme terughoudendheid om zich te binden aan formele 
verplichtingenn en verantwoordelijkheden zolang er geen garantie is op een 
permanentee relatie Mannen zien een relatie niet alleen als een materiele investering 
maarr ook als symbool voor een hechte band met de partner. We zien bij mannen 
eenn historisch gegroeid gevoel van grote onzekerheid over de vraag of de vrouw 
well  of niet bij hem blijf t Deze onzekerheid maakt dat hij de stap tot permanente 
samenwoningg niet durft te maken. Dwars door alle klassen heen zien we een vrij 
sterkee uniformiteit in de wijze waarop mannen over het huwelijk denken. 

Analysee van de bevindingen leidt tot een aantal centrale conclusies: 

1.. Ordening en interpretatie van man-vrouwverhoudingen wordt niet primair 
bepaaldd door sociaal-economische condities, maar door een intensieve wissel-
werkingg tussen collectieve noties over gender en seksualiteit enerzijds, en sociaal-
economischee condities anderzijds. 
Alss we kijken naar de manier waarop mensen betekenis geven aan man-vrouw-
verhoudingen,, met name op de basisgebieden van het bestaan, namelijk het gebied 
vann productie (voorziening in levensonderhoud) en reproductie (voortplanting 
enn seksualiteit), dan zien we dat er grote overeenkomsten bestaan tussen de klassen. 
Wee kunnen stellen dat de basisnoties over gender en seksualiteit worden ontleend 
aann een collectief denken dat het product is van generatie op generatie overgedragen 
ervaringenn binnen een specifieke sociale structuur, van ras-, klasse- en gender-
ongelijkheid.. Op dit collectieve referentiekader kunnen varianten optreden als ge-
volgg van opleiding, leeftijd, religie, economische positie. De invloed van deze 
collectievee noties over gender en seksualiteit komt niet alleen tot uiting in de 
zelfbeeldenn van vrouwen en mannen, maar ook in de strategieën en oplossings-
modellenn die worden toepast in het streven naar ontwikkeling. De dagelijkse 
praktijkk leert dat sommige noties en daaraan gekoppelde strategieën niet meer af-
gestemdd zijn op huidige condities en derhalve niet alleen hun functionaliteit hebben 
verloren,, maar ook een obstakel vormen in zowel de persoonlijke- als maatschap-
pelijkee ontplooiing. 

2.. Mannen en vrouwen zijn op centrale gebieden van het leven met elkaar in 
conflictt omdat ze zich in hun handelen laten leiden door tegenstrijdige definities 
vann gender en seksualiteit en daardoor niet aan eikaars verwachtingen voldoen. 
Ditt conflict komt tot uitdrukking in de instabiliteit in partnerrelaties. 

Eenn wijdverbreide opvatting is dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, zich 
well  hebben geconformeerd aan dominante westerse normen en waarden, wat 
tott uitdrukking komt in hun frequenter kerkbezoek, hun prohuwelijkse attitude, 
hunn monogame levensstijl en hun vooruitstrevenheid 
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Dezee houding bij vrouwen wordt historisch verklaard met het frequenter contact 
datt zij hadden met de blanke cultuur. Op basis van deze analyse wordt geconclu-
deerdd dat in de hedendaagse samenleving de positie van mannen ernstig bedreigd 
wordtt omdat vrouwen, door hun grotere gerichtheid op 'mainstream' waarden, 
eenn snelle opwaartse maatschappelijke ontwikkeling doormaken, gelet op hun 
positiee in het onderwijs en hun mobiliteit in de beroepenstructuur, en dat mannen 
daarentegenn marginaliseren. In het Caribisch gebied heeft deze visie geleid tot het 
conceptt van 'male marginalisation\ Mijn kritiek op deze visie wil ik als volgt 
weergeven: : 

Dezee redenering wordt gevoed door een rascistisch vertoog, en 
gekenmerktt door een basistegenstelling blank - zwart, die doorwerkt 
inn superieur — inferieur; goede cultuur - slechte cultuur; vrouw — 
man;; opwaartse mobiliteit - marginalisering; rijk - arm. De auteurs 
gaann er vanzelfsprekend vanuit dat de grote behoefte aan econo-
mischee autonomie, vooruitstrevenheid en andere positieve waar-den 
diee vrouwen ten toon stellen, allen waarden zijn ondeend aan een 
dominantee westerse cultuur. De eigen specifieke historische erva-
ringen,, en andere niet-westerse culturele erfenissen worden hierbij 
genegeerd. . 
Dee economische, sociale- en culturele ontwikkelingen die Suriname 
alss plantagesamenleving, kolonie, neokolonie en derdewereldland heeft 
meegemaakt,, zijn absoluut niet te vergelijken met de maatschappelijke 
ontwikkelingenn die in de afgelopen drie eeuwen hebben plaatsge-
vondenn in westerse landen.Het is daarom ook niet verwonderlijk 
datt wereldbeelden en mensbeelden verschillen. Mijn stelling is dat 
wee geen samenleving zijn met een dominant westerse cultuur, maar 
mett een koloniale plantagecultuur, waar westerse mogendheden 
uitaardd mede de grondvesten voor hebben gelegd. Deze koloniale 
plantagecultuurr uit zich niet alleen in de structuur en noties over gender 
enn seksualiteit, maar is weerspiegeld op alle andere maatschappelijke 
terreinenn zoals de economie, politiek, familieverhoudingen, religie 
etc c 
Vrouwenn hebben, vanwege hun specifieke geschiedenis en ervaringen 
inn de samenleving, een zelfbeeld ontwikkeld waarin vrijheid, econo-
mischee autonomie en onafhankelijkheid centrale elementen zijn. Deze 
waardenn worden niet alleen overgedragen van generatie op generatie 
maarr in het proces van sociale mobiliteit ook van klasse op klasse. 
Hett zelfbeeld van vrouwen is van oudsher niet in overeenstemming 
mett het dominante koloniale patriarchale vrouwbeeld, noch op het 
terreinn van de productie noch op het terrein van de reproductie. Dat 
neemtt niet weg dat vrouwen in de praktijk steeds opbotsen tegen 
eenn patriarchale cultuur, waar mannen in het bijzonder, vooralsnog 
grotee waarde aan hechten. Mannen, zijn veel meer dan vrouwen, 
geneigdd om vast te houden aan het traditionele patriarchale manbeeld 
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Opp het economische gebied komt dit vooral tot uiting in de hoge 
waardee die mannen toekennen aan de strikte arbeidsdeling. Ook als 
dee vrouw belangrijke economische inbreng heeft, wordt ze gezien 
alss ondergeschikt en afhankelijk aan de man, en is ze primair belast 
mett opvoeding en zorg van kinderen. Op seksueel gebied wordt 
hett mannelijke perspectief beheerst door een dubbele seksuele moraal 
diee mannen maatschappelijk de ruimte biedt om meerdere partners 
eropp na te houden, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in 
gevall  van vaderschap te ontlopen en geen betrokkenheid te hebben 
bijj  de preventie van zwangerschap en seksueel overdraagbare ziekten. 
Dee sterke invloed van het patriarchaal denken op mannen komt 
ookk tot uiting in het sterk buitenshuizig leven en de wens om controle 
uitt te oefenen op de seksualiteit van hun vrouwen. Samenvattend 
kann worden gesteld dat niet vrouwen, maar mannen vasthouden 
aann dominante patriarchale waarden en dat vrouwen zich juist hier-
tegenn verzetten omdat ze beseffen dat het hun persoonlijke en maat-
schappelijkee ontwikkeling remt c.q. stagneert. 
Surinamee is onderdeel van een sterk globaliserende wereld. Deze 
globaliseringg kenmerkt zich vooral door een ongekende invloed van 
internationalee ontwikkelingen, waaronder ook de internationale 
aandachtt voor het opheffen van de achtergestelde positie van vrouwen 
valtt Deze ontwikkeling is niet aan het Caribische gebied voorbij-
gegaann en heeft zich gemanifesteerd in de sterk toegenomen inter-
nationalee ondersteuning aan en druk op lokale overheden om gender-
gelijkheidd op alle terreinen door te voeren. In dit verband zijn er 
zowell  internationaal als nationaal allerlei acties ondernomen die de 
toegangg van vrouwen tot werk, opleiding, internationale ervaring 
hebbenn vergroot Geheel in overeenstemming met hun zelfbeeld 
hebbenn vrouwen deze nieuwe mogelijkheden met beide handen 
aangegrepen.. Dat neemt niet weg dat ze op nationaal niveau nog 
steedss te maken hebben met een dominante patriarchale cultuur, ge-
kenmerktt door grote genderongelijkheid in de toegang tot econo-
mischee en politieke macht. 

3.. We moeten de man-vrouwrelatie bij Afro -Surinamers begrijpen tegen een 
specifiekee achtergrond. Het is daarom van groot belang om niet klakkeloos theo-
rieënn over man-vrouw- relaties toe te passen op de Surinaamse samenleving, 
maarr de eigen situatie als vertrekpunt te nemen, te bestuderen en te analyseren en 
vann daaruit, op basis van dialoog en consensus, te komen tot oplossingsmodellen 
enn ontwikkelingsstrategieën. 
Dee man-vrouwrelatie bij Afro-Surinamers is evenals de man-vrouwrelatie in 
westersee samenlevingen gebaseerd op patriarchale principes. Dat betekent geenszins 
datt het patriarchaat zich overal en altijd op dezelfde manier manifesteert en overal 
enn altijd dezelfde mate van ongelijke machtsverhoudingen impliceert De beelden 
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diee mannen en vrouwen in hun nauwe interactie, van zichzelf en van elkaar ont-
wikkelenn zijn meervoudig en zowel positief als negatief. Hoewel er grote tegen-
stellingenn zijn tussen mannen en vrouwen, is er naar mijn mening geen sprake van 
binairee opposities of van antagonistische relaties, zoals dat in literatuur vaker is 
aangeduid.. Ongelijke machtsverhoudingen zijn niet absoluut, en vaak in praktijk 
verschillendd van theorie. Met dit laatste wordt bedoeld dat mensen in hun handelen 
gedrevenn worden door een sterk pragmatisme. Mannen geloven in patriarchale 
rollen,, maar beseffen tegelijkertijd dat strikte controle over de arbeid en seksualiteit 
vann vrouwen, gegeven de specifieke condities, niet alleen irrealistisch is maar 
uiteindelijkk ook leidt tot marginalisering en zelf-destructie. Mannen beschouwen 
zichzelff  als superieur maar worden ook gekweld door gevoelens van faalangst, 
frustratiee en grote onzekerheid in hun pogjngen om het dominante manbeeld te ^ 
realiseren.. Vrouwen zijn zich goed bewust van het bestaan van mannelijke 
dominantiee op economisch en seksueel terrein maar hebben geleerd binnen dit 
systeemm van ongelijkheid een zekere ruimte voor zichzelf te creëren en los te 
komenn van mannelijke dominantie. Vrouwen hebben in de harde praktijk van 
overlevingg en in reactie op onderdrukking, een aantal waarden en attituden ont-
wikkeldd die mijns inziens, onder de huidige genderverhoudingen en sociale 
structuur,, remmend werken op hun maatschappelijke ontwikkeling maar ook op 
individueell  niveau een hoge emotionele tol eisen. Deze zijn: negatief manbeeld, 
vasthoudenn aan het traditionele idee van de man als kostwinner, sterk materialistische 
visiee op de seksuele relatie (seks is primair een ruil voor geld, mooie kleren of 
anderee materiële voordelen) vasthouden aan traditionele autoritaire relaties met 
kinderen,, overmatige idealisering van het moederschap en daardoor domineren 
vann de ouder - kindrelatie en het onderdrukken van emotionele behoeften. Mannen 
opp hun beurt houden vast aan: een negatief beeld van de vrouw als materialistisch, 
(en)) seksueel onbetrouwbaar, een mannelijke cultuur van buitenshuizigheid en 
promiscuïteit,, de mythe van natuurlijke seksuele potentie, en de mythe van de 
mannelijkee kostwinner. 
Man-vrouwverhoudingenn worden niet alleen gekenmerkt door vele spanningen 
maarr tegelijkertijd ook door een enorme dosis solidariteit. Mannen en vrouwen 
makenn een wezenlijk deel uit van eikaars supportnetwerken, en zijn vaak ook 
oprechtt in hun ondersteuning naar elkaar toe. De titel van dit proefschrift l iefde 
enn conflict' is bewust gekozen, omdat in de verhalen over problemen altijd ook 
dee grote behoefte aan een hechte band en wederzijdse ondersteuning hoorbaar 
is.. Zowel mannen als vrouwen geven voortdurend aan dat ze elkaar nodig hebben, 
enn dat ze in een hechte samenwerking ook veel meer zouden kunnen bereiken. \ 
Zowell  vrouwen als mannen proberen op hun eigen manier af te doen met het 
verleden.. Ze zijn vaak evenwel niet voldoende toegerust met adequate econo-
mischee middelen, en zitten bovendien vast in allerlei familie-, partner- en andere 
socialee verhoudingen die traditionele ideeën versterken en reproduceren. Con-
structiess van gender en seksualiteit zijn niet vaststaand maar veranderlijk. De vraag 
diee gelijk hier achteraan komt is: Vi e bepaalt welke betekenissen juist en zinvol 
zijn'.. Ik geloof dat betekenissen het resultaat dienen te zijn van dialoog en consensus. 
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Dee mannen en vrouwen die ik bestudeerde, hebben vele overeenkomsten waar 
hett de definiëring van een goede relatie betreft. Het is een relatie gekenmerkt 
door: : 

-- een stabiele samenwoningsrelatie, die niet per sé een huwelijk 
hoeftt te zijn, maar wel rechtszekerheid biedt 

-- seksuele betrouwbaarheid van de partner 
-- financiële zekerheid 
-- gedeeld ouderschap en nauw betrokken zijn bij de opvoeding van 

kinderen n 
-- liefde en respect 
-- vrijheid om zich buitenshuis te bewegen en sociale contacten te leggen 
-- respect voor eikaars hechte band met de familie van herkomst 
-- economische zelfstandigheid 

Economischee factoren zijn belangrijk omdat ze verband houden met het kunnen 
voorzienn in basislevensbehoeften. Op nationaal niveau is de aandacht sterk gericht 
opp het realiseren van economische doelen, hierbij voorbijgaand aan het feit dat 
dee voorziening in materiële behoeften niet het enige middel van bestaan is. Mensen 
zijnn sociale wezens en hebben van nature een behoefte aan liefde, sociale acceptatie, 
warmte,, vertrouwen en veiligheid. Reproductie en seksualiteit staan centraal in de 
socialee verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Seksuele relaties kunnen diep 
ingrijpenn in mensen hun leven, en emotioneel zeer verrijken maar ook enorm 
kwetsen.. Problemen in partnerrelaties zijn problemen die de menselijke psyche 
emotioneell  diep raken en doorwerken, niet alleen op familierelaties en socialisatie 
vann kinderen, maar ook op andere sociale verhoudingen, die zich uitstrekken 
buitenn het gezin, bijvoorbeeld in de politiek en op economisch gebied 

Inn het nadenken over oplossingen voor geconstateerde problemen in de be-
studeerdee man-vrouwrelaties pleit ik voor het waarderen van de bronnen van 
krachtt maar ook voor het onderkennen van de 'hebi's'(problemen). Ik pleit voor 
erkenningg van historisch gegroeide misvormingen in de manier waarop we de 
wereldd om ons heen interpreteren en voor het afrekenen met de mythen die aan 
onss zijn opgedrongen. De mythe van de mannelijke kostwinner, de mythe van de 
zelfstandigee zwarte vrouw, de mythe van de seksueel potente zwarte man, de 
mythee van de uitgebreide vrouwelijke hulpnetwerken, de mythe van de vrije 
expressiee van seksualiteit, de mythe van de sterke alleenstaande moeders. Ik pleit 
voorr zelfkritiek, voor het bewust veranderen van bepaalde van onze ideologische 
principes,, van de negatieve elementen uit onze gender- en seksuele ideologie omdat 
dezee niet alleen remmend werken op de ontwikkeling van onszelf, maar ook op 
dee ontwikkeling van onze samenleving 

Ikk heb het niet over een strijd van vrouwen tegen mannen. Gender is geen substituut 
voorr vrouw, maar gender heeft betrekking op de wijze waarop de man-vrouw-
verhoudingg in een specifieke tijd en plaats is georganiseerd. 
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Daaromm zijn beide seksen 'gendered'. Ze zijn beiden min of meer onderworpen 
aann een bepaald gendersysteem. Zowel vrouwen als mannen zitten gevangen in 
eenn traditionele genderideologie, die enorme beperkingen oplegt 

Ideologischee principes veranderen niet vanzelfsprekend, omdat ze van generatie 
opp generatie worden overgedragen en onderdeel zijn geworden van het zelfbeeld. 
Ikk hoop dat deze studie door mannen en vrouwen aangegrepen wordt om met 
elkaarr in dialoog te gaan en op deze manier bijdraagt aan het belangrijke proces 
vann ideologische transformatie. Ik denk dat het de hoogste tijd is dat mannen en 
vrouwenn de '/fefoVdie ze uit het verleden hebben meegekregen erkennen en samen 
opp een bewuste manier gaan werken aan oplossingen. We kunnen alleen tot een 
werkelijkk begrip van man-vrouwrelaties komen als we als gemeenschap bereid 
zijnn om de mythen waar we ons mee gehuld hebben, al pratend van ons leren 
afzetten.. Dit met het besef dat slechts praten en betere communicatie tussen de 
seksenn onvoldoende oplossing is voor relationele problemen. Die hebben een 
structureell  karakter en zijn mede gegrond in de ongelijke toegang van mannen en 
vrouwenn tot economische, politieke en wettelijke macht Daarom zullen veran-
deringenn op familie- en gemeenschapsniveau, bijvoorbeeld voorlichtings- en be-
wustwordingsprogramma'ss gericht op het versterken van de band tussen partners 
enn tussen ouders en kinderen, gepaard moeten gaan met veranderingen op macro-
niveau,, bijvoorbeeld creëren van gelijke onderwijs- en beroepsmogelijkheden 
voorr meisjes en jongens uit alle sociale milieus, creëren van condities voor een 
groteree betrokkenheid van mannen op het gebied van de sociale reproductie en 
voorr gelijke toegang van vrouwen en mannen tot economische- en politieke 
macht t 

Tenslottee hoop ik dat mijn onderzoek en de resultaten die hieruit zijn voortge-
komenn een stimulans zijn voor verder onderzoek naar dit (braak) terrein van Su-
rinaamsee man-vrouwverhoudingen en hun historische ontwikkeling. 
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