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Voorwoord d 

Toenn WOTRO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen, 
mijnn onderzoeksaanvraag goedkeurde, zat ik in een bespreking in een UvA gebouw. Ik weet nog 
goedd hoe blij ik was, omdat WOTRO met de goedkeuring te kennen gaf te geloven in een goede 
opzet,, uitvoering en afronding van het onderzoek dat ik voor ogen had. De had volgens mij nog 
niett goed door wat de impact van deze goedkeuring behelsde. Toewijding, een positieve instelling 
enn doorzettingsvermogen blijken achteraf de belangrijkste inputs - naast de financiële druk om al-
less in een redelijke periode af te hebben - voor een goede afloop. Zeker in het laatste jaar heb ik 
ervarenn wat deze drie inputs voor mij betekenden. 

Ditt onderzoek vloeide voort uit een verwachting dat de bestudering van gender-verhoudingen in 
huishoudenss in Paramaribo, dwars door etnische verbanden heen, belangrijke inzichten zou ople-
veren.. Ik hoop dat ik hierin geslaagd ben. Om de Surinaamse realiteit te typeren, heb ik bij het 
schrijvenn gekozen voor de handhaving van Surinaamse idiomen. 

Zonderr anderen die hier niet genoemd zijn tekort te doen, wil ik de volgende personen bedanken. 

Alss eersten WOTRO, die het mogelijk maakte dat ik dit boek schreef, FUOS die het vooronder-
zoekk financierde en FMWO en AGDDS waarin het goed werken was. Mijn begeleiders prof. dr. G. 
A.. de Bruijne en prof. dr. I.S.A. Baud en M. Schalkwijk, PhD voor hun waardevolle steun en kri-
tiek.. Bij de methodisch-technische verwerking heb ik ook zeer veel mogen 'profiteren' van de 
kenniss en het inzicht van dr. Sjoerd de Vos. 

Mijnn moeder, die mijn initiatief om in Nederland te promoveren zowel emotioneel als financieel 
ondersteunde,, ben ik heel veel dank verschuldigd. Het leek er veel op dat wij dit proefschrift, de-
zee 'baby' samen droegen en er samen verantwoordelijk voor waren. Zoals je dat van een moeder 
kuntt verwachten, legde ze mij - haar oudste dochter - in de watten en ontzag mij hierdoor heel 
veel.. Niets was haar teveel. Ze stelde ook de gehele bovenverdieping van haar woning beschik-
baarr opdat ik ongestoord aan het werk kon. Daarom draag ik het boek aan haar op. 

Dee onderzoeksassistenten Rinia Vismale, die ondanks haar zwangerschap de wijken inging om 
huishoudenss en activiteiten in kaart te brengen, Henny Panka - mijn mannelijke assistent, die mij 
heeftt geholpen bij de interviews onder de mannelijke respondenten - en Karin Boven. Leginah 
Karso,, Rinette Soeropawiro en Radha Ramjatan hebben mij waardevolle informatie verschaft 
overr hun eigen etnische groep. Barbara Adams, Astrid Runs, Orlando Kromhout en Kathleen 
Kromhoutt hebben mij geholpen bij het invoeren van de data die ik over de buurten had verza-
meld. . 
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Voorr achtergrondinformatie ben ik een aantal personen en instanties erkentelijk: directie en me-
dewerkerss van het Algemeen Bureau voor de Statistiek Suriname, de medewerkers van het Minis-
teriee van Sociale Zaken (afdeling Abrabroki en Frimangron), Cliff Marica van het Ministerie van 
Arbeid,, de medewerkers van Cebuma, de medewerkers van Bureau Algemeen Kinderbijslag (af-
delingg Gemenelandsweg) en ook de medewerkers van Voogdijraad (afdeling Combé). 

Jackk Menke en Derryck Ferrier bedank ik voor hun waardevolle tips over arme wijken in Surina-
mee en verder Astrid Eijken voor haar ondersteuning op het gebied van de kwalitatieve methodo-
logie.. Siegmien Staphorst (Nationale Vrouwenbeweging Suriname) gaf zinvolle methodische in-
formatie. . 

Mett mijn collega's op het Instituut voor Maatschappij wetenschappelijk Onderzoek (IMWO/ Uni-
versiteitt van Suriname, UvS) voerde ik vaak discussies over de rol van vrouwen in Surinaamse 
huishoudens.. De secretariële medewerkers op het IMWO hebben tijdens het veldwerk stukken 
voorr mij getypt en de nodige telefoontjes gepleegd. De medewerkers van de Universiteitsdrukke-
rij,rij,  in het bijzonder de heer Karto, slaagden er - ondanks de krappe materiële uitrusting - altijd in 
omm de vragenlijsten op tijd te drukken. Ricky Stutgard (UvS) en Lesley Zeewijk met wie ik uren 
discussieerdee over de gender - (on)bewuste houding van Surinaamse mannen en vrouwen en die 
mijj  waardevolle tips gaven voor het schrijven van artikelen en het afnemen van interviews. 

Ookk in Amsterdam heb ik steun gehad. De denk daarbij aan Lotty Jansen Saan, Saskia Peletier en 
Martinaa Teders van het AGIDS-AME-secretariaat. Ellen van Riessen, Soliman Tallih en Maikel 
Austen,, allen van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, afdeling Financiële 
Zakenn van de Universiteit van Amsterdam waren mijn 'radar' ivm. de financiële kant van het on-
derzoek.. Mijn 'broeders' Marcel Heemskerk, Rob van der Sanden en Peter van Duijn van het 
Netwerkbeheerr van dezelfde faculteit hebben mij vanaf het begin een warm hart toegedragen, 
maarr ook alle medewerking verleend, die ik op computertechnisch gebied nodig had. Els Veld-
huizenn (GIS) en Klaas-Jan Raat (IBED/ Fysische Geografie) bedank ik voor hun hulp bij het ma-
kenn van de kaarten en grafieken. 

Informatiee over de buurten werd verschaft door dr. André Loor, de heer Haft, Jules de Kom (nu 
wijlen)) Alfons Cederboom (nu wijlen), Alfons Liesdek, Frederik Marengo, mevrouw Vroom-
Wartes,, mevrouw Harry, de leerkrachten van de O.S. Munder en de Swami Dayanand school. 

Grotee dank ben ik verschuldigd aan de respondenten. Zonder hen had ik dit boek niet kunnen 
schrijven.. Zij deden heel erg hun best om mij 'te helpen', mij de nodige informatie te verschaffen. 
Zijj  hadden in het algemeen weinig moeite met mijn rol als onderzoeker. Sommigen onder hen 
maaktenn het mogelijk dat ik mij kon terugtrekken en nadenken over interviews of nieuwe indruk-
ken.. In het bijzonder bedank ik familie Markus-Overloon in Frimangron, de familie Marius en 
Alicee Roosburg in Abrabroki, familie Daniels in Munderbuiten en familie Faerber voor hun har-
telijkheid. . 

Jooss Droogleever Fortuijn ben ik dank verschuldigd voor haar kritische kanttekeningen. Frans 
Steeghh en David Evers waren verantwoordelijk voor respectievelijk de eindredactie en de verta-
lingg van de samenvatting. 
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Beebss van Riessen en Marjolijn Pollen ontwierpen de omslag. De foto's op de omslag werden ter 
beschikkingg gesteld door de Stichting Suriname Jaarkalender. De foto's zijn voor de Suriname 
Jaarkalender,, editie 2000, gemaakt door Rianne den Balvert, Wietze Landman, Cor de Lange, 
Georgee Möllering en Roy Tjin. 

Mijnn zuster Kathleen en broers Iwhen, Orlando en Gary - met wie ik een hechte band heb - be-
dankk ik voor hun inzet, zowel emotioneel als materieel. Roy Faerber en zijn familie die mij in 
hunn huis opnamen als was ik een zus respectievelijk dochter en die niet geïrriteerd raakten als ik 
weerr eens om 23.30 uur hun huis verliet. Roy Faerber was een geweldige steun omdat hij zijn 
computerss beschikbaar stelde en mijn vragenlijsten van commentaar voorzag en lay outte. 

Mijnn tantes die mij in hun gezin opnamen toen ik in Nederland aankwam en om huisvesting ver-
legenn zat: tante Magda, Carmen, Rinia en Judith. Zij zagen veel in me en gaven mij daarom ook 
heell  veel emotionele en materiele steun. Geen van hen kreeg genoeg van de monologen over mijn 
promotieonderzoek,, en pepten me op als ik soms negatief gestemd was. 

Mijnn vrienden Helga Lambert, Mildred van Hamme, Lucia Nankoe, Jane Tjon, Marian Monkau, 
Ellenn van Riessen, Hebe Verrest, Stephin Telgt, Nadia en Kenneth van Genderen stimuleerden 
mijj  en gaven mij de nodige moed. In Julia Terborg vond ik een goede luisteraar en compagnon; 
samenn konden wij wegdromen over een ideale Surinaamse samenleving. 

Mevrouww Liesbeth Venetiaan-Vanenburg heeft steeds vertrouwen gehad in de totstandkoming 
vann dit boek. 

Lastt but not least, alle Surinamers, die in de voltooiing van dit boek geloofden. 
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Introducti e e 

VerlorenVerloren loop ik langs 
JeJe mooie straten 
EnEn zie de krotten 
AlsAls een reeks van gaten 
InIn een blinkend wit gebit 

(Dandillo) (Dandillo) 

1.11 Waar  het om gaat 

Surinamee is een 'plantagemaatschappij', gevormd als een land waarin voor de buitenwereld ge-
wassenn en grondstoffen werden c.q. worden voortgebracht. Daartoe is er een scala aan etnische 
groeperingenn binnengebracht. Eind jaren '90 wordt dit Suriname geconfronteerd met een zorg-
wekkendee sociaal-economische situatie, waarvoor de aanzet al in de jaren '80 gegeven is. Er moet 
vann een crisis worden gesproken. De crisis hangt samen met de positie van Suriname aan de rand 
vann het rijke Noorden, waardoor verwachtingen worden gewekt die binnen de nationale economie 
niett waargemaakt kunnen worden. Dit komt zowel door de ontwikkelingen in de structuur van de 
wereldeconomiee als door een niet adequaat nationaal beleid. In Suriname heeft deze crisis door de 
politiek-economischee ontwikkelingen sinds het begin van de jaren '80 erg hard toegeslagen. Zo 
daaldee in Suriname het per capita inkomen sterk: van US$ 2028 in 1984 naar US$ 880 in 1997 
(Schalkwijkk & de Bruijne, 1999). Volgens de Wereldbank behoort Suriname tot de landen in de 
regioo met het grootste aantal armen (World Bank, 2000). 

Dee structurele aanpassingsprogramma's die in Suriname zijn toegepast, hebben geleid tot een 
herstructureringg van de arbeidsmarkt (het overheidsapparaat dat geherstructureerd moet worden is 
zeerr 'goed' bezet), tot dalende reële lonen en stijgende prijzen voor eerste levensbehoeften. Hier-
doorr wordt het voor arme huishoudens moeilijker gemaakt om in hun levensbehoeften te voor-
zien.. Ook bezuinigingen op overheidsuitgaven ten behoeve van de gezondheidssector en het on-
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derwijss hebben op deze huishoudens negatieve effecten zoals een verslechterende gezondheid van 
kinderenn en toegenomen 'drop-out'-percentages op school. Hierdoor nemen verschillen tussen 
rijkk en arm toe, waardoor de spanningen van niet-vervulde verwachtingen onder de armen groter 
worden.. De effecten van aanpassingsprogramma's op de livelihood strategies (soms ook wel sur-
vivalvival strategies, alternative economie strategies, coping strategies genoemd) van Surinaamse 
huishoudenss zijn tot nu toe weinig onderzocht. 

Ditt geldt echter niet voor Caribische en Latijns-Amerikaanse huishoudens in het algemeen c.q. 
vrouwenn binnen huishoudens. Aan de University of the West Indies - in de afdelingen op Cave 
Hil ll  (Barbados), St Augustine (Trinidad & Tobago) en Mona (Jamaica) - zijn zulke studies met 
betrekkingg tot Engelstalige landen wel verricht. Maar ook de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings-
bankk (BDB) (1995), het Commonwealth Secretariaat (1989), The Caribbean Regional Gender Ini-
tiativee (1997) en de Wereldbank (Moser, 1998, 1997, 1996, 1987) hebben in hun onderzoek met 
betrekkingg tot de effecten van de crisis in het Engels- of Spaanstalige Caribisch Gebied veel aan-
dachtt besteed aan het leven van armen, met name van armere vrouwen. 

Inn deze context is de centrale vraag van het onderzoek daarom relevant. Deze vraag luidt als 
volgt. . 

WelkeWelke bestaansverwervingsstrategieën hanteren m.n. vrouwen in arme huishoudens van ver-
schillendeschillende etnische groepen in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, in de context van 
economischeeconomische verslechtering? 

Armeree vrouwen in Suriname worden zwaar getroffen door de crisis en aanpassingsprogramma's. 
Dee effecten van de voor hen in de regel verslechterende situatie zijn te merken in een aantal do-
meinen: : 

 De formele en informele werkgelegenheid, het inkomen en de arbeidscondities. De groei van 
dee zogenaamde formele werkgelegenheid is traag, minder dan die van de potentiële beroeps-
bevolking.. Hierdoor is er meer noodzaak tot het zoeken en creëren van werk in de zoge-
naamdee informele sector. Bij de concurrentie die daarin optreedt, zijn de ongeschoolde 
vrouwelijkee arbeiders het kwetsbaarst. 

 Het huiselijk domein c.q. hun rol als moeder. Vrouwen - zeker als zij hoofd van een huis-
houdenn zijn, maar ook in andere situaties - moeten vanwege de overheidsbezuinigingen en 
resulterendee ontregeling van prijzen telkens op zoek gaan naar overlevingsmiddelen voor hun 
gezin,, via het initiatief nemen tot het herarrangeren van het gezinsbudget (goedkoper voed-
sel,, bezuinigen op brandstof en het niet meer vervangen van duurzame consumptiegoederen. 
Zijj  moeten ook een antwoord trachten te vinden op de effecten van de bezuinigingen op on-

11 Op initiatief van de UNDP werd een sustainable livelihood approach gelanceerd waaraan Suriname denkt te zullen 
deelnemen.. Terwijl onderzoek naar bestaansverwerving van vrouwen in het Engelstalige Caribisch Gebied en Latijns-
Amerikaa vaak een theoretische inbedding heeft, wijkt de UNDP met deze strategie van deze standaardmethode af. In 
essentiee komt de UNDP-strategie neer op een zeer praktische benadering c.q. inschatting van bestaansverwerving op 
hett platteland/binnenland om van daaruit een beleidskader te ontwikkelen. 

2 2 



derwijss (wat in het jargon heet: the shifting of the burden of education payment) en op 
gezondheidszorg. . 

 Een toenemende behoefte van vrouwen om zich te bundelen en gezamenlijk activiteiten te 
ondernemen,, bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen doen, koken en kinderopvang en ook 
gezamenlijkk produceren of het vormen van consumenten coöperaties. 

Datt armoede vrouwen meer treft, houdt verband met gender, m.a.w. met de maatschappelijke 
verschillenn tussen vrouwen en mannen, zoals die zijn bepaald door opvattingen over wat manne-
lij kk of vrouwelijk is. Deze verschillen zijn niet biologisch, maar cultureel bepaald (World Bank, 
1998b:: 3; Kromhout, 1995a: 7; Elson, 1993: 237; Young, 1988: 99). De sociale kenmerken van 
vrouwelijkheidd en mannelijkheid worden in feite al vanaf de geboorte aangeleerd. Die kenmerken 
behelzenn een verworven (mannelijke of vrouwelijke) identiteit die mannen en vrouwen van elkaar 
onderscheidtt (Young, 1988: 98) (World Bank, 1998b: 3).Daarbij mag worden verondersteld dat 
bestaandee geweer-relaties, juist omdat deze cultureel worden bepaald, tussen etnische groepen 
verschillenn zullen laten zien. Gender impliceert ook dat verwacht mag worden dat mannen en 
vrouwenn verschillen zullen vertonen in het omgaan met de huidige armoede, d.w.z. in hun be-
staansverwerving. . 

Naarr mijn idee beslaat bestaansverwerving twee dimensies. De eerste -de economische dimensie -
iss het verdienen van getdinkomen en de daartoe opgezette netwerken, die zich tot over de grenzen 
vann het huishouden uitstrekken. De tweede - de sociale dimensie - is de wijze waarop vrouwen 
hunn zorgtaken organiseren om in hun bestaan te kunnen voorzien. Van belang is dan om na te 
gaann hoe vrouwen de economische dimensie van bestaansverwerving combineren met andere, so-
cialee dimensies. Met andere woorden, hoe organiseren vrouwen taken binnenshuis zodanig dat 
diee hun inkomensgenererende activiteiten mogelijk maken? Een en ander spitst zich toe tegen de 
achtergrondd van de economische verslechtering waar Suriname sinds het begin van de jaren '80 
meee wordt geconfronteerd. 

Daaromm is de aansluitende vraag: 

WatWat is de huidige constructie van de op gender - gebaseerde taakverdeling in armere huis-
houdenshoudens in Paramaribo en hoe verschilt dat per etnische groep? 

Onderr een op gender - gebaseerde taakverdeling wordt verstaan: de manifeste taakverdeling tus-
senn mannen en vrouwen in huishoudens. Deze taakverdeling onderscheidt zich naar soort huis-
houdtypee met verschillende taakinhouden die door man/vrouw-relaties worden bepaald. 

Dezee op gender - gebaseerde taakverdeling wordt door een aantal factoren bepaald. Deze factoren 
(dee inputfactoren) kunnen worden gegroepeerd in: 

 Ideologie/cultuur, d.w.z. de opvattingen over economische en sociale taken en plichten van 
mannenn en vrouwen binnen en buiten huishoudens. Deze opvattingen hebben een wisselwer-
kingg met de maatschappelijke omstandigheden en lijken in de Surinaamse context etnisch-
cultureell  te zijn ingebed. 
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 Sociaal - economisch domein̂  Hieronder vallen de huishoudsamenstelling, het persoonlijk 
aandeell  in inkomsten, bronnen van inkomsten, dynamiek in bestaansverwerving, persoonlij-
kee bijdragen aan het huishoudbudget, verantwoordelijkheid voor huishoudelijke uitgaven, 
besteding// verdeling van het huishoudbudget. 

 Onderhandelingsmacht (bargaining power), wat zich onder meer uit in de beslissingsmo-
mentenn aangaande verschillende sociaal-economische terreinen van het huishouden. 

1.22 Onderzoeksachtergrond 

Hett onderzoek werd in 1994 gestart met een exploratieve studie in Munderbuiten, een etnisch 
gemengde,, lage-inkomenswijk in het noordwesten van Paramaribo. Deze exploratieve studie 
werdd ingezet vanuit de vooronderstelling dat de maatschappelijke crisis die Suriname momenteel 
gevangenn houdt en reeds langer dan vijftien jaar voortsuddert, een nadrukkelijke invloed heeft op 
vrouwen.. Er mocht een duidelijke verandering verwacht worden in het functioneren en de samen-
stellingg van huishoudens en in de daaruit voortvloeiende positie van vrouwen. Deze positie werd 
gekoppeldd aan de bargaining power die leden van een huishouden op basis van hun economische 
inbrengg hebben. 

Bijj  de exploratieve studie in Munderbuiten waarin o.a. met 50 vrouwen uit de drie belangrijkste 
etnischee groepen uitvoerige gesprekken werden gevoerd, stonden zowel onderwijs, werkgelegen-
heids-- en woongeschiedenissen als de attituden van vrouwen met betrekking tot sekse-
gerelateerdee taakopvattingen, centraal - dit alles gericht op de bestaans verwerving van vrouwen 
enn van hun positie in de huishoudens. Hierbij was er voornamelijk aandacht voor de mate van 
stabiliteitt en de hoogte van inkomens, de budgetteringsvormen en verdelingsmechanismen in 
huishoudens.. Hoe verloopt de distributie van hulpmiddelen in het huishouden, hoe voltrekken 
zichh besluitvormingsprocessen die daaraan vooraf gaan, en wat zijn de bestedingen? Daarbij werd 
gekekenn naar de invloed van variabelen als huishoudtype, gender, etniciteit en de familiestruc-
tuur.. Een belangrijke bevinding van de studie was dat zowel gender als etniciteit grote invloed 
hebbenn op de specifieke vormen en dimensies van bestaansverwerving van vrouwen en meer in 
hett algemeen op hun sociaal-economische positie. Overige interessante bevindingen waren dat in-
tern-huishoudelijkee budgettering - waarin vrouwen het voortouw nemen - een belangrijke be-
staansverwervingsstrategiee van vrouwen c.q. huishoudens is die hen in staat stelt om door het 
poolenn van hulpmiddelen in de basisbehoeften (veelal woonlasten) van het huishouden te voor-
zien.. Voorts blijken verworven rechten (entitlements) vrouwen in staat te stellen om potentiële 
conflictenn met hun partner over de huishoudfinanciën te omzeilen of uit te stellen (door bijvoor-
beeldd volwassen kinderen opnieuw of langer onderdak te bieden, hetgeen hen moreel verplicht tot 
financiëlee ondersteuning). 

Dee resultaten uit de studie (Kromhout, 1995a en 1995b) vormden de aanleiding om via nieuw on-
derzoekk in min of meer vergelijkbare wijken te analyseren in hoeverre deze bevinding(en) meer 
algemenee geldigheid heeft (hebben). Hierbij is de probleemstelling verder aangescherpt. Tijdens 
hett vervolg van het onderzoek in 1995 en latere jaren werd - nog steeds met de sociaal-
economischee crisis als achtergrond - gekeken naar mogelijke relaties tussen gender (normen en 
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waarden),, sociaal-economische en demografische kenmerken (dagelijkse instandhouding, sociali-
satie,, fertiliteit, bezittingen) en bargaining power (besluitvorming ten aanzien van de eerder ge-
noemdee relaties) en de verschillen daarin in lage-inkomenshuishoudens van verschillende etni-
schee komaf. 

Daaromm werd in 1996 vergelijkend onderzoek gedaan in twee andere wijken in Paramaribo, te 
wetenn Frimangron en Abrabroki, met dezelfde etnische representatie maar enigszins verschillende 
inkomensniveaus.. In 1997/98 werd voorts een herhalingsonderzoek in Munderbuiten, de eerste 
wijk,, verricht. Doel van dit laatste onderzoek was om inzicht te verkrijgen in belangrijke verande-
ringenn die zich in de tussenliggende jaren in huishoudens (zouden kunnen) hebben voorgedaan en 
diee hun functioneren en geografische mobiliteit hebben beïnvloed. Dit herhalingsonderzoek heeft 
zichh goed geleend voor vergelijking van de kwaliteit van de leefomstandigheden van vrouwen, in 
hett bijzonder van de wijzen waarop deze vrouwen - teneinde in hun levensbehoeften van zichzelf 
enn hun huishouden te voorzien - op de voortduring van de economische crisis hebben gereageerd. 

1.33 Onderzoeksdoelstellingen, rechtvaardiging en belang van het on-
derzoek k 

Hett onderzoek richt zich op de omstandigheden en factoren die bepalen hoe bestaansverwerving 
inn het algemeen en dat van vrouwen in het bijzonder plaats vindt en hoe de positie van vrouwen 
inn het huishouden wordt ingevuld. 

Dee noodzaak van meer inzicht in de hedendaagse structuur en het functioneren van Surinaamse 
huishoudenss - met name vanuit het perspectief van de vrouw - en daarmee van daarop gericht we-
tenschappelijkk onderzoek wordt momenteel vanuit vrouwenbewegingen in de Surinaamse samen-
levingg sterk benadrukt en daar is alle reden voor (UNDP paper 1999, Staphorst 1992). Suriname 
maakt,, zoals gezegd, sinds het begin van de jaren '80 een maatschappelijke crisis door die de in-
komstenn van vele huishoudens sterk heeft doen dalen. Deze crisis gaat gepaard met een aanhou-
dendee trek naar Nederland (en andere landen) maar, veel meer dan vroeger, ook met 'retourzen-
dingen'' in de vorm van goederen en geld naar Suriname die voor een aantal huishou-
dens/personenn in hun bestaans verwerving essentieel geworden zijn. 

Hett onderzoek voorziet ook in een actuele lacune in het wetenschappelijk onderzoek dat de afge-
lopenn dertig jaar in Suriname is verricht, maar dat weinig aandacht heeft gehad voor verdelings-
mechanismenn binnen huishoudens en de sociaal-economische positie van vrouwen daarbinnen, 
terwijll  de etnische inkadering van zulk onderzoek het signaleren van overeenkomsten tussen 
vrouwenn belemmerde. Dit onderzoek probeert dwars door etnische verbanden heen zicht te geven 
opp de specifieke gender - gerelateerde taakinhouden in de context van bestaansverwerving op 
huishoudensniveau. . 
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1.44 Leeswijzer 

Hett boek is als volgt gestructureerd. 

Hoofdstukk 2 is een theoretische verkenning van de verschillende benaderingen van het huishou-
den.. Hier wordt het theoretische raamwerk gepresenteerd dat bij het onderzoek werd gebruikt. Dit 
hoofdstukk is geschreven met het idee dat in de typische multi-etnische Caribische context - met 
zijnn veelheid aan huishoudtypen, die door gender - relaties worden gestructureerd - een benade-
ringg van het huishouden als een homogene microkern van waaruit mannen en vrouwen op een ge-
lijkee manier aan de instandhouding daarvan bijdragen, een farce is. 

Hoofdstukk 3 schetst de nationale context waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden en gaat met 
namee in op de negatieve effecten van de economische crisis c.q. structurele aanpassing op de eer-
stee levensbehoeften, de huisvesting, de gezondheidszorg, het onderwijs en vrouwen. 

Hoofdstukk 4 gaat in op de methodologie van het onderzoek. Hier wordt onder andere ingegaan op 
dee beperkingen van de aanwezige databronnen met betrekking tot de selectiecriteria etniciteit en 
armoedee voor de wijken. Dat er te weinig onderzoek naar etniciteit en armoede wordt verricht, 
betekentt dat het hanteren van de beschikbare databronnen problematisch wordt. De moeilijkhe-
den,, die een onderzoeker in urbaan Suriname in dat kader ondervindt, noodzaakt tot het kiezen 
vann een aangepaste methode. 

Hoofdstukk 5 is een eerste kennismaking met de vrouwen en hun huishouden in de onderzochte 
wijkenn en schetst hoe etniciteit en gender - tegen de achtergrond van de economische crisis - de 
huishoudenss verschillend structureren. Hier vindt de operationalisatie plaats van drie verschillen-
dee typen huishoudens, namelijk ét female headed - huishoudens, de male headed - huishoudens 
enn ten slotte te female managed - huishoudens. Verder worden persoonlijke kenmerken van de 
vrouwenn gepresenteerd die zicht geven op hun verschillende achtergrond. 

Hoofdstukk 6 gaat eerst in op de verschillende dimensies van bestaansverwerving van vrouwen en 
hunn huishouden. Het concept bestaansverwerving wordt hier breed uitgemeten en omvat behalve 
formelee werkgelegenheid ook de rol van horizontale en verticale netwerken. 

Hoofdstukk 7 laat een strategie zien die in reactie op de overlevingsdruk voor vrouwen in relatie 
tott hun huishouden belangrijk is geworden, namelijk het budgetteren. Het budgetteren wordt door 
veell  vrouwen maar ook mannen gezien als een belangrijke manier om de kosten voor eerste le-
vensbehoeftenn te dekken. Voor vrouwen en mannen is het een uitstekende manier om greep te 
krijgenn op de beslissingen over en de hoogte van de huishoudelijke basisuitgaven, zeker als er 
meerderee verwanten in één huishouden aanwezig zijn. Het budgetteren verloopt echter zelden 
zonderr conflicten omdat de verantwoordelijke leden een verschillende conceptie hebben van hoe 
eenn bijdrage te leveren aan de welvaart van het huishouden. Dit uit zich vaak in verschillende bij-
dragenn van mannen, vrouwen en andere verwanten, met wie vrouwen (soms ook mannen) hun 
huishoudenn moeten zien te managen. 
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Hoofdstukk 8 bespreekt de besluitvormingspatronen tussen mannen, vrouwen en overigen in de 
verschillendee typen huishoudens binnen de eigen etnische setting. Daarbij wordt ingegaan op 
'bewuste',, 'onbewuste' en eenzijdige besluitvorming en hoe die mede bepaald worden door per-
soonlijkee kenmerken. Verder komt de onderhandelingsmacht (de bargaining power) van vrouwen 
aann de orde en wordt, evenals in hoofdstuk 9, aangegeven hoe die samenhangt met een aantal be-
langrijkee persoonlijke kenmerken van vrouwen. 

Hoofdstukk 9 handelt over gender awareness en taakinhouden in de verschillende typen huishou-
denss van verschillende etnische komaf. Daarbij wordt gekeken in hoeverre normen en waarden 
sturingg geven aan het handelen van mannen en vrouwen en hoe de eigen kinderen als kanalise-
rendee factor worden gebruikt bij potentiële verschillen in taakopvatting. In feite wordt in dit 
hoofdstukk nagegaan in hoeverre huishoudens - in het kader van de bestaansverwerving - neigen 
naarr een meer uitgebalanceerde taakverdeling. 

Hoofdstukk 10 bevat de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Dit hoofdstuk is een reflectie 
opp het verband tussen het theoretische kader, dat in hoofdstuk 2 werd gepresenteerd en de onder-
zochtee praktijk. 
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Reflectiess over  huishoudens en gender-relaties 

ElkeElke samenleving wordt bestuurd door verborgen wetten, 
doordoor onuitgesproken maar diepgewortelde overtuigingen 
bijbij  de mensen die er deel van uitmaken en onze samenleving 
isis hierop geen uitzondering 

(Baldwin) (Baldwin) 

2.11 Inleiding 

Dee vooronderstelling van het onderzoek is dat in Suriname meer zicht nodig is op gewfer-relaties 
inn het huishouden, in het bijzonder met betrekking tot de taak- en arbeidsverdeling. Dit zicht is 
zekerr nu belangrijk gezien de verslechterde economische situatie waarmee Suriname langer dan 
vijftienn jaar wordt geconfronteerd, wat zijn sporen nalaat op de structuur c.q. de interne uitwisse-
lingsrelatiess van huishoudens en de daaruit voortvloeiende sociaal-economische positie van 
vrouwen.. In het armer wordende huishouden - dat in deze crisissituatie als buffer optreedt tenein-
dee de schoksgewijze ontwikkelingen in de economie enigszins op te vangen - zijn het immers als 
gevolgg van gender gerelateerde omstandigheden vooral de vrouwen die continuïteit van het huis-
houdenn moeten verzekeren. Zij leveren niet alleen als vanouds de sociale bijdrage aan het huis-
houdenn in de zin van zorg voor voeding, kleding en onderwijs en opvoeding, maar ook hun nu 
veell  noodzakelijker economische bijdrage hebben effect op het welzijn van het huishouden. Deze 
bijdragenn beïnvloeden hun sociaal-economische positie in het huishouden. 

Doell  van het onderzoek is zo tweeledig. Enerzijds wordt getracht inzicht te verwerven in ver-
schuivingenn in de dynamiek van bestaansverwerving van huishoudens in enkele wijken in Para-
maribo.. Anderzijds wordt ernaar gestreefd om inzicht te verwerven in de mogelijke verschuivin-
genn in de taakverdeling in huishoudens in deze wijken. Dit laatste zal met name data opleveren 
diee inzicht geven in de aard van de verschuiving van op sekse gebaseerde rolpatronen in het huis-
houden. . 
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2.22 Het Surinaamse huishouden: overeenkomsten met het Caribische 
huishouden? ? 

Hett huishouden kan niet los gezien worden van de maatschappelijke context waar het deel van 
uitmaakt.. Het is daarom van belang om de historische, sociaal-economische en ideologische con-
textt van dat huishouden te onderzoeken. Suriname en de rest van het Caribisch Gebied worden 
voornamelijkk gekenmerkt door hun functioneren als 'plantage-maatschappij' en de daaraan ge-
koppeldee multi-etniciteit. Het multi-etnische karakter van deze regio met zijn veelheid aan huis-
houdtypenn houdt daarom in dat er niet bepaald gesproken kan worden van hét Caribische of Suri-
naamsee huishouden. Deze multi-etniciteit drukt zijn stempel op opvattingen over en interactie-
processenn in de diverse huishoudtypen en daarmee ook op de geneer-relaties in huishoudens. 

Dee huidige kennis over het Caribische huishouden voert ons terug naar de jaren '50 (en eerder) 
toenn vanuit het buitenland een start werd gemaakt met onderzoek naar familiesystemen. Bij een 
vergelijkingg tussen West Europa en het Engelstalig Caribisch Gebied met betrekking tot familie-
relatiess en verwantschapssystemen ontdekten buitenlandse onderzoekers dat er in de Caribische 
landenn andere huishoudtypen dan het kerngezin gangbaar waren. In de publicaties die daarna 
volgden,, werd een typologie van het afwijkende Caribische huishouden ontwikkeld (Handa, 
1996).. In die typologie werd de nadruk gelegd op de dominante rol van vrouwen in het huishou-
denn met daarbij de geringe betrokkenheid van de man. Het voorkomen van huishoudens an het 
Caribischh Gebied die voornamelijk door vrouwen werden geleid en waarin de man nauwelijks 
aanwezigg was, schreven onderzoekers toe aan de lage economische positie van mannen. Voorts 
zouu de slavernij zeer belangrijke invloed hebben gehad op het ontstaan c.q. het stimuleren van dit 
typee huishouden (Caricom/Unifem, 1994; Lowenthal, 1972). 

Dee term matrifocaliteit' in het Afro-Caribische huishouden werd toen geïntroduceerd. Dit leidde 
tott stigmatisering van familiesystemen in de regio (Mohammed, 1988) en wekte verder de indruk 
datt het Caribische huishouden in staat van desintegratie zou verkeren (Chant, 1997a en 1997b). 
Hett Caribische huishouden werd daarbij gelijkgesteld met het Creoolse (Negro) huishouden (in 
dee lagere inkomensgroep) waarin een mannelijke partner nauwelijks aanwezig was (female hea-
ded)ded) en waarin de macht van de man grotendeels gebaseerd zou zijn op zijn vermogen om als 
(hoofd)kostwinnerr op te treden (Safa, 1995a: 56). Belangrijke studies naar het Caribische huis-
houdenn zijn onder meer verricht door R.T. Smith (1956), Edith Clarke (1957) en M.G. Smith 
(1962).. Kritiek op de eenzijdige en negatieve benadering van het Caribische huishouden bleef 
niett uit.2 Volgens critici zouden onderzoekers dit huishouden eerder moeten zien als een reactie 

11 Er bestaan talloze definities van matrifocaliteit, die hebben geleid tot grote verwarring in het gebruik van het con-
cept.. De definitie die Safa (1995; 1974: 36) gebruikt omvat twee groepen van gezinnen, te weten, de female headed -
huishoudenss maar ook die huishoudens met een inwonende partner waarin de vrouw een dominante rol vervult in 
moeder-kindd relaties. In dit soort huishoudens worden verwantschapsrelaties in de vrouwelijke lijn benadrukt waarbij 
dee grootmoeder van moeders kant vaak het hoofd is van de verwantschapsgroep. Ook Hildred Geertz (1961) verwijst 
inn haar studie naar Javaanse familiesystemen naar het begrip matrifocaliteit. Daarmee geeft ze aan dat Javaanse 
vrouwenn meer gezag, invloed en verantwoordelijkheid hebben dan hun partner. De rol van mannen is in vergelijking 
onbetekenend.. Onderlinge verbanden met andere vrouwen zijn heel erg nauw. Matrifocaliteit is in deze context van 
haarr studie van toepassing op zowel het kerngezin als op andere verwanten. 
22 Voor een overzicht van de kritieken op de eenzijdigheid in de benadering van Caribische huishoudens, zie Mo-
hammedd (1988). 
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opp omstandigheden die zich in de omringende sociale en economische omgeving voordoen 
(Chant,, 1997b; Caricom/Unifem, 1994) dan als een 'culturele afwijking' (Le Franc et al, 1998). 
Inn het debat over het ontstaan van female headed- huishoudens doet zich aldus een langzame ver-
schuivingg voor van 'culturele afwijking' als belangrijkste factor naar 'productiewijze' en 'de 
staat'' (Chant 1997b). 

Vanaff  de jaren '50 werd vanuit het buitenland ook onderzoek in Suriname verricht. Ook hier 
richttenn onderzoekers zich op huishoudens en families, maar met specifieke aandacht voor de et-
nisch-culturelee context: elke bevolkingsgroep 'kreeg' zijn onderzoeker. Naast Bosneger - en Indi-
anenstudiess door respectievelijk De Groot (1969), Kloos (1971) en Price (1975) zijn met name te 
noemenn het onderzoek van Ismael (1949), De Waal Malefijt (1963) en Suparlan (1976) m.b.t. het 
Javaansee familiesysteem, van Speckmann (1965) m.b.t. het Hindostaanse huwelijk en verwant-
schapsschapssysteemm en tenslotte van Buschkens (1974) m.b.t. het Creoolse familiesysteem. 
Vanzelfsprekendd waren deze studies gebaseerd op het wetenschappelijke denken over het huis-
houdenn in 'niet-westerse' c.q. Caribische samenlevingen zoals dat in die jaren opgeld deed. Af-
zonderlijkee aandacht voor de interne dynamiek van het huishouden en de daaruit voortvloeiende 
gender-relatiesgender-relaties was er nauwelijks, terwijl door de etnische inkadering overeenkomsten tussen de 
sociaal-economischee posities van vrouwen in het huishouden in Suriname onvoldoende gesigna-
leerdd werden. Deze uitvoerige studies hebben sindsdien de wetenschappelijke discussies over het 
Surinaamsee huishouden sterk bepaald, want er is geen ander onderzoek naar de structuur en het 
functionerenn van huishoudens op gevolgd. 

Opp basis van deze studies kunnen enkele standaard-huishoudtypen worden onderscheiden: 

 het kerngezinshuishouden {nuclear family) met zijn patriarchale ideologie en dominantie van 
dee man. 

 het matriarchale (op de vrouw/moeder gerichte) 'mother-centered' huishouden, door sommi-
gee onderzoekers ook wel met female headed - huishouden aangeduid. 

 het uitgebreide gezinstype {extendedfamily), en 

 het zogenaamde kerngezin met enkele verwanten. 

Volgenss de onderzoekers die zich op de drie grootste etnische groepen richtten, waren deze stan-
daardhuishoudtypenn min of meer etnisch-specifiek. Zo onderscheidt Buschkens onder de Creolen 
zess huishoudtypen: het mannelijke hoofd met een wettige vrouw, het mannelijke hoofd met een 
onwettigee vrouw (concubine), het vrouwelijke hoofd met een wettige man, het vrouwelijke hoofd 
mett een onwettige man, het vrouwelijke hoofd zonder een wettige of onwettige man en de alleen-
staandee vrouw. Creoolse volksklasse- huishoudens worden volgens hem voornamelijk geken-
merktt door 'instabiele verbintenissen' tussen man en vrouw. Javaanse en Hindostaanse huishoud-
typenn zouden zich van de Creoolse onderscheiden door de aanwezigheid van het (getrouwde) paar 
inn het kerngezin. De Waal Malefijt onderscheidt bij de Javanen ook zes huishoudtypen, te weten: 
eenn getrouwd paar met al of niet eigen kinderen, een getrouwd paar en nog een van de ouders van 
eenn van de partners, een getrouwd paar al of niet met kinderen en andere verwanten (anders dan 
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dee eigen ouders), een combinatie van de voorgaande twee typen, een gescheiden vrouw of wedu-
wee met een of meerdere kinderen en tenslotte een enkele persoon.3 

Speckmannn stelde vast dat Hindostaanse huishoudens een paternalistische gezinsstructuur heb-
ben,, waarbij een of meer kerngezinnen aanwezig zijn. Hij onderscheidt bij de Hindostanen de 
volgendee huishoudtypen: een getrouwd paar en de ouders van de man, een getrouwd paar en de 
ouderss van de vrouw, een getrouwd paar met andere verwanten, een onafhankelijk van de ouders 
wonendd getrouwd stel (de man of vrouw had voor het huwelijk een eigen huis) en tenslotte een 
getrouwdd paar dat in een nieuwe woning woont (het onderscheid met het vorige alternatief is dat 
inn het laatste geen van de partners eerder over een eigen huis beschikte). 

Dee in de jaren '60 en '70 in Suriname dominerende huishoudtypen, te weten het kerngezin, het 
kerngezinn met enkele verwanten en het female headed - huishouden die volgens onderzoekers bij 
respectievelijkk de Hindostanen, de Javanen en de Creolen dominant waren, lijken zich min of 
meerr te hebben gehandhaafd. Van betekenis is echter dat female headed - huishoudens niet meer 
puurr Creools schijnen te zijn, maar ook voorkomen onder andere etnische groepen, met name on-
derr Hindostanen. Aart Schalkwijk (1994) concludeert bijvoorbeeld in zijn onderzoek onder on-
enn minvermogenden dat het merendeel van de Hindostaanse vrouwen (58%) geen partner heeft.4 

Alss we de ontwikkelingen in de rest van de wereld volgen, is het bovendien de vraag of aan het 
femalefemale headed - huishoudens etnisch-specifieke karakteristieken moeten worden toegeschreven. 
Volgenss Buvinic & Gupta (1997: 261) kan men dat niet meer zomaar doen: 

,,, However, its prevalence (het female headed - huishouden dus) is increasing in the different 
regionsregions ... and therefore this rise can no longer be attributed to isolated circumstances or to 
specificspecific cultural or ethnic heritage. " 

Terr ondersteuning van hun mening bespreken zij aan de hand van onderzoeksdata uit diverse de-
lenn van de wereld een aantal demografische factoren en sociale gebeurtenissen die van invloed 
zijnn op de opkomst van het female headed- huishouden: 

„There„There is sex-specific migration, resulting in " left-behind" female heads in the place of ori-
gin,gin, as in rural areas in sub-Saharan Africa, or the creation of households headed by mi-
grantgrant women in the place of destination, as often happens in large cities in Latin America; 
maritalmarital disruption and increase in unpartnered adolescent fertility (evident in both Latin 
AmericaAmerica and sub-Saharan Africa); erosion of extended family systems and traditional sup-
portport networks, which leaves single mothers and widowed women on their own (in Bangla-
desh,desh, Egypt, and India, among others); and sex ratio imbalances caused by war deaths and 
civilcivil  conflicts, which result in a surplus of females in native or refugee populations. " (261-
262). 262). 

Hett female headed - huishouden is nu meer een wereldfenomeen geworden en komt behalve in 
Latijns-Amerikaa en het Caribisch Gebied veelvuldig voor in dat deel van Afrika ten zuiden van 
dee Sahara (Buvinic & Gupta, 1997; United Nations, 1995). 

33 Voor kritieken op de betrouwbaarheid van de data van De Waal Malefijt, zie Suparlan (1976). 
Hett percentage Creoolse vrouwen zonder partner onder de on- en minvermogenden zou volgens hem 68% zijn. 
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Hett kerngezin met één of enkele verwanten, dat voornamelijk bij Javanen zou voorkomen, kan 
ookk niet langer alleen aan deze etnische groep worden gekoppeld: het Creoolse huishouden 
schijntt dit type ook te hebben overgenomen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de motieven 
voorr de vorming van dit huishoudtype bij de Creolen niet zijn ingebed in hun cultuur zoals oor-
spronkelijkk gold voor de Javanen. De voor de Hindostaanse en Javaanse huishoudens, volgens 
Speckmannn en De Waal Malefijt kenmerkende typen, respectievelijk kerngezin en kerngezin met 
verwanten,, zijn gebleven; voor de Javanen geldt nu dat met name het kerngezin belangrijk is, 
terwijll  het type 'met enkele andere verwanten' iets minder belangrijk is geworden. Voor de Creo-
lenn lijk t volgens Buschkens te gelden dat vrouwen zich - ook in gevallen van de aanwezigheid 
vann een partner - alleen verantwoordelijk achten voor het huishouden (Buschkens, 1974). 

Nu,, dertig jaar later, is het daarom denkbaar dat etniciteit niet langer het belangrijkste onder-
scheidendee criterium is bij het onderzoeken van de opbouw van huishoudens. De onderscheiden 
huishoudtypenn lijken niet meer puur etnisch te zijn. Door bij analyses vast te houden aan etniciteit 
alss eerste ingang en daarmee aan cultureel bepaalde heterogeniteit in de positie van vrouwen 
wordtt de problematiek van vrouwen in het algemeen naar de achtergrond verschoven en ontbreekt 
ookk alle grond voor comparatief onderzoek. Onderzoek vanuit een gender- en etnische invalshoek 
geeftt zicht op overeenkomsten en daarmee op de mogelijkheden tot unificatie van de vrouwen-
problematiek. . 

Dee nadrukkelijker aandacht voor de positie van de vrouw in en vanuit het huishouden die interna-
tionaall  in de jaren '80 (Dwyer & Bruce, 1988; Wilk, 1989) en '90 (World Bank, 1998b en 1998c, 
Caricom/Unifem,, 1995) in veel wetenschappelijke discussies her en der te zien was, heeft in stu-
diess met betrekking tot Suriname tot voor kort nog weinig weerslag gevonden (Country Pro-
gramme,, 1995). Onderzoek naar huishoudens heeft zich vóór de jaren '80 voornamelijk beperkt 
tott het vergaren van meer algemene sociaal-economische data. Het blootleggen van allerlei onder-
liggendee structuren die gewder-ongelijkheid c.q. ongelijke machtsverhoudingen in het huishouden 
beïnvloeden,, kreeg weinig aandacht. Vandaar dat in de jaren '80 vanuit feministische hoek druk 
werdd uitgeoefend om ook in Suriname gedetailleerde gender-gerelateerde data betreffende interne 
uitwisselingsrelatiess van het huishouden te verzamelen. Ranadive's bewering (1994) als zouden 
beleidsmakerss het huishouden nog teveel beschouwen als een unit of analysis en niet als een unit 
forfor analysis is zeker geldig voor Suriname. 

Cijferss en rapporten van organisaties wijzen op een toenemende marginale positie van vrouwen 
enn kinderen in tal van delen van de wereld. Vooral vrouwen zijn de dupe van allerlei structurele 
aanpassingsmaatregelen.55 Deze maatregelen die voortvloeien uit een neutrale macro-economische 
conceptiee van samenlevingsgedrag en het functioneren van het huishouden daarin, zouden te wei-
nigg rekening houden met de empirische realiteit, waarin ideologische opvattingen over de interne 
solidariteitt van het huishouden geen stand meer lijken te houden.6 Dit rechtvaardigt ook de toe-
nemendee bezorgdheid met betrekking tot de opkomst van het female headed - huishouden, die 
volgenss onderzoekers ten onrechte primair wordt geassocieerd met armoede (Buvinic & Gupta, 
1997;; United Nations, 1995). De dynamiek in dit type huishouden, die het gevolg is van sociaal-
economischee omstandigheden, manifesteert zich in een verscheidenheid aan samenlevingsgroe-

55 Zie bijvoorbeeld Elson (1993): 6-12 en Antrobus (1993): 13-18. 
66 Zie voor meer informatie: Eurodad/Wide (1994). 

13 3 



penn die allemaal specifieke beleidsaandacht behoeven (Chant, 1997b). In tegenstelling tot gang-
baree opvattingen over het ontstaan van het female headed - huishouden geeft de literatuur ook aan 
datt factoren per regio verschillen (zie Buvinic & Gupta, 1997). In Jamaica bijvoorbeeld zouden 
vrouwenn bewust kiezen voor het alleenstaand ouderschap (Handa, 1996). 

Maarr toch is er weinig bekend over de ervaringen in ontwikkelingslanden met programma's die 
opp het female headed- huishouden zijn afgestemd (Buvinic & Gupta, 1997; Chant 1997b). Initia-
tievenn op dit vlak zouden daarbij voornamelijk uitgaan vanuit de NGO-sector. Bovendien zouden 
diee initiatieven kleinschalig van opzet zijn en nauwelijks zijn geëvalueerd (Buvini & Gupta, 
1997).. Een verschuiving van de aandacht voor de positie van vrouwen in male headed- huishou-
densdens naar die infernale headed - huishoudens is in dat verband misschien ook wel terecht, want, 
zoalss Chant (1997a) dat verwoordt, „ ...this 'minority' household form may actually be in the 
processs of becoming a major presence at a world scale" (p. 3). De diversiteit en dynamiek van dit 
huishoudtypee noodzaken echter tot goed doordacht onderzoek en beleid omdat de omvang van de 
armoedee per sociaal-economische groep zou verschillen: 

„Prior„Prior  to considering the extremely important question of intra-household resource alloca-
tion,tion, it is also critical to point out that despite the stress on links between poverty and female 
headship,headship, even macro-data show that women-headed units are not always a higher percent-
ageage of poor households. ...Research on several other countries also shows that women-
headedheaded households are found in all socio-economic strata, and are by no means confined to 
thethe lowest-income sections of the population" (Chant, 1997a: 49-50). 

Momenteell  geldt voor Suriname dat er veel aandacht - voornamelijk vanuit NGO kringen - uit 
gaatt naar de algemene positie van vrouwen, die mede wegens de economische crisis extra aan-
dachtt behoeft. Het idee dat de specifieke verarming zich in met name de female headed - huis-
houdenss manifesteert7 (Country Programme, 1995; Ministerie van Sociale Zaken, 1993; Stap-
horst,, 1988) heeft geleid tot de formulering van een specifiek beleidskader dat in 1992 werd neer-
gezett in een Programma voor herstel, groei en aanpassing van de economie.8 Dit kader zou aan-
zettenn moeten geven voor de bestrijding van armoede via (een versterking van bestaande) sociale 
programma'ss (bijvoorbeeld via het garanderen van 'gratis onderwijs', medische verzorging, en 
anderee subsidies9) en een sociaal vangnet10 (subsidie van basislevensmiddelen). De continuïteit 
vann deze institutionele voorzieningen ten behoeve van de female headed - huishoudens is echter 
niett langer zeker. Een veranderde visie op de vorm van het sociaal vangnet, gebrek aan over-
heidsmiddelenn en stijgende prijzen van eerste levensbehoeften zijn daar de oorzaak van. 

77 Andere kwetsbare groepen zijn volgens het MOP (1993) ouderen en jongeren. 
88 In het MOP (1993: 1.4) wordt wat vaag gedaan over duurzame armoedebestrijding. Ondanks dat de noodzaak van 
programma'ss voor duurzame armoedebestrijding wordt ingezien worden de middelen daartoe slechts summier be-
sproken.. Het veiligstellen van een aangepast programma en maatregelen voor een meer rechtvaardige inkomens - en 
vermogensverdelingg - zonder de verdere details - zouden dé middelen moeten zijn. 
99 Eigenlijk bestond dit sociaal beschermingssysteem er al vóór de intrede van de economische crisis in de jaren '80. 
Anderee subsidies hebben betrekking op kleding en schoeisel en schoolboeken. 
100 Dit sociaal vangnet dat met Nederlandse ontwikkelingsgelden werd gefinancierd, is inmiddels op de helling komen 
tee staan. 
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2.33 Huishouden en gezin 

Inn de literatuur is niet altijd duidelijk of met huishouden het gezin wordt bedoeld. Een niet hante-
renn van dit onderscheid bij onderzoek zou wel eens kunnen leiden tot een misinterpretatie van so-
cialee interactieprocessen die plaatsvinden tussen de leden van de groep mensen waaruit het gezin 
off  het huishouden bestaat. 

Hett typerende van een gezin is de aanwezigheid van een verwantschapsrelatie tussen de leden. In 
ditt kader kunnen diverse gezinsvormen worden onderscheiden, die reeds in de voorgaande para-
graaff  zijn genoemd, zoals het eenouder gezin - in de praktijk het female headed -gezin - het kern-
gezinn en het uitgebreid gezin (in verschillende vormen, waaronder het 'meergeneratiegezin'). Bij 
hett begrip huishouden wordt het echter moeilijker om een juiste omschrijving te geven. Dit heeft 
meerr te maken met de aard en soort van interactieprocessen die tussen leden hiervan (met anderen 
buitenn het huishouden) bestaan. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat huishoudens en niet ge-
zinnenn de focus van het onderzoek vormen. 

Demografenn definiëren huishouden in het algemeen als: 

"een"een groep mensen die onder een dak leeft en de huishouding deelt" (Saradamoni, 1992) 

Dee kritiek die Russell (1993) op deze omschrijving heeft, is dat hierbij wordt uitgegaan van een 
typischh West-Europese visie, waarin het begrip 'huishouden' wordt beschouwd als 'gezin', omvat-
tendee man, vrouw en leeftijdafhankeüjke kinderen, waarbij de man het hoofd is. Het huishouden 
werdd voor statistici in de West-Europese samenleving de standaardeenheid voor dataverzameling 
omdatt daarin het bijeenbrengen en distribueren van middelen plaats vond. 

Toepassingg van deze opvatting bij onderzoek naar anderssoortige samenlevingen leidt vaak tot 
eenn vertekening in de onderzoeksresultaten. Russell (1993) beveelt daarom aan dat een huishou-
denn wordt opgevat als een arbitraire groep van mensen die bij elkaar komen om op zijn minst on-
derdakk te delen, waaronder ook kookfaciliteiten: "whoever happens to be sharing premises at the 
timetime of the survey". (Russell, 1993) Wat deze groep van mensen verder ook nog mag delen - in-
komen,, bedden, bankrekeningen, maaltijden, rijkdom, verwantschap, afstamming, recreatie - en 
voorr hoelang, zal van cultuur tot cultuur, van staat tot staat, van klasse tot klasse, van plaats tot 
plaatss en van tijd tot tijd verschillen. 

Huishoudenss zijn transhistorisch (Krishnaraj et al, 1989) en handhaven zich door de tijd heen, 
hoezeerr zij ook veranderen in hun vorm, omvang en samenstelling. Veranderde maatschappelijke 
omstandighedenn doen bestaande verhoudingen tussen met name partners in het huishouden wijzi-
gen.. Bij economische verslechtering kan dit betekenen dat het aantal werkende vrouwen toe-
neemt,, waardoor hun onderhandelingsmacht in het huishouden verandert (Safa, 1995a en b). Dit 
kann zich echter ook vertalen in instabiliteit in verbintenissen tussen mannen en vrouwen die kan 
leidenn tot het vertrek van één der partners (bijvoorbeeld dat mannen in de stad naar werk zoeken 
enn pas na verloop van tijd naar huis terugkeren, of dat mannen vanwege sociaal-economische re-
denenn naar het buitenland vertrekken en hun vrouw in onzekerheid achterlaten) en nieuwe samen-
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levingsvormenn ontstaan. Door een en ander verandert dus de huishoudstructuur (Handa, 1996; 
Safa,, 1995a en b; Mondesire, 1995). 

Dee economische verslechtering heeft in veel landen ook geleid tot grotere huishoudens (Moser, 
1996).. Een langzame verschuiving van het kerngezin naar het uitgebreide gezin lijkt zich voor te 
doen.. Culturele motieven die dertig jaren geleden golden bij het opnemen van andere verwanten 
inn het (kern)gezin, maken nu plaats voor economische factoren zoals de huisvestingproblematiek 
inn de stad. In hun onderzoek tonen Moser (1996) en Safa (1995a en b) aan dat er een samenhang 
bestaatt tussen de economische crisis en een toename van de gezinsomvang c.q. de gezinsstructuur 
inn Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied. Het begrip "uitgebreid huishouden' verwijst in dit 
onderzoekk daarom naar een (kern)gezin met één of meer verwanten die dezelfde sociale (huis-
houdelijke)) en economische verantwoordelijkheden hebben als in ouder-kind- huishoudens. Uit-
gebreidgebreid heeft in dit geval dus geen betrekking op huishoudens die bestaan uit (kern)gezinnen, die 
inn hetzelfde huis woonachtig zijn, maar als aparte eenheden functioneren en waarbij geen pooling 
vann financiën plaatsvindt (de zogenaamde 'nuclear compound1 households) (Chant, 1991). 

Inn Suriname hebben onder met name de lage-inkomensgroepen de redenen voor de verandering in 
dee samenstelling van huishoudens met twee groepen factoren te maken. De eerste groep factoren 
verwijstt naar gewijzigde sociaal-economische omstandigheden in de samenleving, waardoor het 
huishoudenn van de ouder(s) of van een ander familielid als opvanglokatie optreedt. Dit is vooral 
inn de stad voelbaar. Te noemen zijn: 

 een tekort aan huisvesting als zodanig èn een tekort aan betaalbare woningen. Woningen 
wordenn nu voor buitenlandse valuta verhuurd waardoor die onbereikbaar zijn voor met name 
lage-inkomensgroepenn (Kromhout, 1995a; Schipper, 1994; Schalkwijk, A 1994). 

 het uit elkaar gaan van partners waarna een van hen bij (de) een (de) ouder(s) intrekt of waar-
naa de vrouwelijke partner die wordt achtergelaten, zelf het huishouden draaiende moet 
houdenn zonder financiële hulp (alimentatie e.d.) van de ex-partner (Kromhout, 1995a; Schip-
per,, 1994). 

 de trek van ouders naar het buitenland of naar een andere partner waarbij jonge kinderen aan 
dee zorg van een oma of ander familielid worden toevertrouwd (Kromhout, 1995a). 

Dee tweede groep factoren heeft te maken met de toenemende participatie van vrouwen in de ar-
beidsmarkt.. De ervaring in andere landen (Safa, 1995a en b; Chant, 1991; Moser, 1987) leert dat 
dee participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt hen voor problemen stelt bij hun zorgtaken van 
hett huishouden. Uit observaties in Suriname blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen ertoe overgaan om 
hunn huishouden aan te passen of te reorganiseren: in ruil voor onderdak dragen verwanten bij als 
hett gaat om oppas, huishoudelijke taakverdeling en/of het drukken van de kosten van levenson-
derhoudd (Verrest, 1998; Kromhout, 1995). 
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2.44 Enkele assumpties over  het huishouden 

WatWat is deze organisatie van Hindostaanse vrouwen van plan? Willen zij Hindostaanse vrou-
wenwen tegen hun man ophitsen? Dit waren de woorden van een pandit (Hindostaanse geestelij-
keke leider) na de proclamatie van een 'Hindostaanse' vrouwenorganisatie in Paramaribo. 

Off  de pandit het meende of niet, zijn reactie impliceert onder andere dat z.i. de zgn stabiliteit in 
hett gezin (huishouden) afhangt van ongelijke posities tussen mannen en vrouwen. Maar is dat ook 
zo?? Daar bestaan verschillende opvattingen over. Het huishouden heeft eeuwenlang een vanzelf-
sprekendee eenheid geleken. Vanzelfsprekend in de zin als zouden rollen in het huishouden c.q. 
gezinn complementair zijn. Een belangrijke aanname daarbij is dat het huishouden een 'monolithic 
familyfamily zou zijn (Hart, 1997). Het huishouden zou volgens deze gedachtegang als één geheel be-
sluitenn nemen over nageslacht, onderwijs, consumptie en de incorporatie in de arbeidsmarkt van 
dee huishoudleden. Als zodanig zou het gemeenschappelijke belangen hebben op elk gebied van 
wederzijdsee interactie. Het wekt dan ook geen verbazing dat bij de aanname van het huishouden 
alss harmonieuze eenheid die gebaseerd is op consensus, fouten worden gemaakt bij de analyse 
vann dat huishouden. Bij de aanname van het huishouden als een natuurlijk en vanzelfsprekend 
gegeven,, zijn we eerder geneigd geen vragen te stellen, geen verwondering te tonen over hetgeen 
wee in en vanuit het huishouden waarnemen. De natuurlijkheid van het huishouden - waarin man 
enn vrouw via het huwelijk één harmonisch geheel vormen en waarin onbaatzuchtig gestreefd 
wordtt naar een zo optimaal mogelijk gemeenschappelijk welzijn - impliceert dat in de beeldvor-
mingg over het huishouden een bepaalde morele lading besloten ligt. Iets dat natuurlijk is, hoort 
ookk zo en is goed. Het huishouden dat zich kenmerkt door vanzelfsprekendheid, natuurlijke ge-
gevenhedenn en gewoonten, zal zich, volgens die beeldvorming, niet gemakkelijk lenen voor ver-
andering. . 

Ookk in de neoklassieke economie (New Household Economics) vinden we deze conventionele 
benaderingg van het huishouden terug: huishoudens zouden een harmonieuze eenheid vormen 
waarinn inkomen wordt gepoold en arbeid volgens het principe van comparatief voordeel wordt 
verdeeld.. Het totale huishouden zou hier optimaal voordeel van hebben en beter functioneren 
(Chant,, 1997a; Benerfa & Bisnath, 1996; Folbre, 1994). Nadruk wordt gelegd op de economische 
functiess van de man (als kostverdiener) en de reproductieve functies (social reproduction) van de 
vrouww (taken als huishoudelijk werk en het opvoeden van kinderen, maar ook het baren van kin-
deren,, taken die de arbeidssmacht moeten handhaven en reproduceren, Benerfa & Bisnath, 1996: 
5).. Zaken als taakverdeling naar sekse en machtsverschillen in het huishouden worden als functi-
oneell  gezien. Zij worden beschouwd als "naturally evolving into clearer role differentiation for 
malesmales and females (breadwinner-instrumental and housewife-expressive roles), as society be-
comescomes more modernized, and of course, the family 'breaks' extended ties and turns nuclear, indi-
vidualisticvidualistic and highly mobile" (Cebotarev, 1989). Het idee van een (mannelijke) persoon in het 
huishoudenn die verantwoordelijk is voor alle andere leden, wordt geconstrueerd door het patriar-
chalee denken en handelen en wordt ingegeven door het idee dat vaders de natuurlijke bron zijn 
vann gezag in het gezin (Chant, 1997a). Machtsmechanismen, zoals schijnbare consensus en con-
trolee op de besteding van financiën, blijven echter onzichtbaar. 
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Eenn studie van het huishouden vanuit de benadering van de neo-klassieke economen laadt de ver-
denkingg op zich rolbevestigend te zijn omdat de taken in het huishouden op natuurlijke wijze 
zoudenn zijn verdeeld: de man is de kostverdiener, is degene die zich in het openbare domein op-
houdt,, terwijl de vrouw de reproductieve taken toebedeeld krijgt omdat zij die nu eenmaal be-
hoortt te doen. Vrouwen zouden dus een natuurlijke, reproductieve bestemming hebben! Waar het 
hierr om gaat is niet zo zeer om te ontkennen dat mannen en vrouwen biologisch verschillen, maar 
omm die natuurlijke bestemming te verruimen. De vanzelfsprekendheid waarmee kinderen krijgen 
enn verzorging worden gekoppeld aan zorgtaken, is betwistbaar. Met zo een aanname wordt de as-
sociatiee van vrouwen met het huishoudelijke domein gecreëerd en bestendigd. 

Volgenss critici is deze opvatting niet juist, daar er 'welfare inequities' bestaan voor de individuele 
ledenn van het huishouden (Chant, 1997a; Beneria & Bisnath, 1996; Folbre 1994). Hoe kan er 
sprakee zijn van evenwicht als er factoren zijn die de positie van individuen in het huishouden ver-
schillendd structureren? (Gonzalez de Ia Rocha, 1995; Millerr Mathhei, 1996) Het motto 'iedereen 
krijgtt naar behoefte' en 'iedereen geeft naar kracht' gaat volgens hen helemaal niet op. Deze theo-
riee zou geen oog hebben voor conflicterende belangen tussen leden van een zelfde huishouden 
(ziee ook World Bank, 1998b). Verder zou de neoklassieke economie te weinig aandacht besteden 
aann de ondergeschikte positie van individuen (vrouwen) en daarmee de macht van de man in het 
huishoudenn goedpraten (Kabeer, 1994). Er spelen in dit verband twee kwesties die inherent zijn 
aann deze begripsopvatting van geweer-relaties in het huishouden, te weten: 

 de scheiding van activiteiten van vrouwen en mannen in respectievelijk een huishoudelijke 
enn openbaar domein, en 

 de verdeling van werk tussen vrouwen en mannen. 

Doorr de genoemde scheiding wordt betaalde arbeid door mannen bovengeschikt gemaakt aan de 
arbeidd van vrouwen. Dat brengt met zich mee dat er allerlei vooroordelen jegens vrouwenwerk 
(be)ontstaann die invloed hebben op de capaciteiten c.q. mogelijkheden van vrouwen om op een 
anderee inkomensverwervende) manier zorg te dragen voor het huishouden. In de Surinaamse sa-
menlevingg zijn er genoeg aanwijzingen dat vrouwen zowel via het openbare als via het huishou-
delijkee domein niet zelden een forse bijdrage leveren aan de mannelijk toebedeelde verantwoor-
delijkheidd voor het huishoudinkomen. Ook is het gezamenlijk inbrengen {poolen) van materiële 
middelenn door leden van een huishouden geen wet. Het is niet ongebruikelijk dat een huishouden 
bestaatt uit meerdere gezinseenheden en verder dat het hoofd van het huishouden niet noodzake-
lijkerwij ss controle heeft op de inkomens en andere materiële middelen van de overige leden. Ten-
eindee de organisatie van huishoudens waarin hun bestaansverwerving tot uitdrukking komt te be-
grijpen,, is het daarom belangrijk om huishoudens als volgt te beschouwen: 

1.. Als eenheden die op gender zijn gebaseerd. Hierdoor onderscheiden we huishoudens met een 
duidelijkk aanwijsbare man of vrouw aan het hoofd. Deze huishoudens zijn het male headed 
huishouden,, het female headed - huishouden en hel female managed - huishouden. Een male 
headedheaded - huishouden wordt gedefinieerd als een huishouden waarin man en vrouw getrouwd 
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zijnn of in concubinaat1' wonen en waarin de man de belangrijkste economische inbreng heeft 
(ziee ook Buvinic & Gupta, 1997; Chant, 1997a; Handa, 1994; Youssef & Hetler, 1983). Een 
femalefemale headed - huishouden is een huishouden waarin de mannelijke partner afwezig is (zie 
ookk Buvinic & Gupta, 1997; Chant, 1997a en b; Handa, 1994, D'Amico-Samuels, 1988, 
Yousseff  & Hetler, 1983). Tenslotte is er het female managed - huishouden. In dit type huis-
houdenn zijn man en vrouw met elkaar getrouwd of wonen in concubinaat en heeft de vrouw 
dee meeste economische inbreng. De term female managed- huishouden is vrij nieuw en werd 
ontwikkeldd nadat onderzoek had uitgewezen dat in huishoudens waarin man en vrouw met 
elkaarr getrouwd zijn, de vrouw de meeste economische inbreng kan hebben en dientengevol-
gee hoofd kan zijn12 (Mutoro, 1997). Deze categorisering van huishoudens zal ons in staat 
stellenn de verscheidenheid c.q. verschillen in management van bestaansverwerving waarin 
huishoudenss - waar het het management betreft - verkeren, beter te begrijpen. 

2.. Als eenheden die worden gekenmerkt door tegengestelde belangen, relaties en besluitvor-
mingspatronenn tussen de leden van een huishouden, of tussen de leden van de verschillende 
gezinseenhedenn in een zelfde huishouden. Door deze aanpak zullen wij beter in staat zijn de 
verschillenn in interne relaties van huishoudens te begrijpen. Een alternatief organisatiemodel 
vann het huishouden, dat op onderhandeling tussen leden is gebaseerd, zou het best de realiteit 
kunnenn benaderen. Amartya Sen (1990) ontwikkelde bijvoorbeeld een household bargai-
ning-mode]ning-mode] waarin de nadruk wordt gelegd op het bestaan van momenten van coöperatie en 
conflict,, omdat deze momenten tot de kern van relaties op huishoudniveau behoren. Volgens 
hemm is "gender-based analysis often seen as being unnecessarily divisive. The systematically 
inferiorr position of women inside and outside the household in many societies points to the 
necessityy of treating gender as a force of its own in development analysis".13 Hij hecht na-
drukkelijkk belang aan het ontwikkelen van een gewt/er-standpunt omdat in zijn visie gender 
eenn cruciale parameter is bij sociale en economische analyses. De neo-klassieke ontwikke-
lingstheoriee zou de positie van vrouwen nog teveel beschouwen als een afgeleide van die van 
hett gezin, vereenzelvigd met het belang van het mannelijke hoofd van het huishouden. 

Uitgangspuntt van het gehele onderzoek is dat ook in Suriname huishoudens het knooppunt vor-
menn van economische relaties tussen leden. Het huishouden vervult een drietal verweven func-
ties,, te weten een consumptieve, productieve en tenslotte een distributieve. Met name de laatste 
functiee is zeer belangrijk bij het ontrafelen van interne processen van het huishouden. Daarin 
vindtt (impliciet en expliciet) toewijzing plaats van hulpbronnen (goederen, diensten en tijd) ten 
behoevee van consumptie en productie. Tussen de leden van een huishouden worden specifieke fi-
nanciëlee arrangementen en tijdsarrangementen gemaakt met betrekking tot de besteding van col-
lectievee huishouduitgaven, zoals voor voeding, woning, kleding en schoeisel, medische verzor-
gingg en onderwijs. Die arrangementen worden mogelijk gemaakt op basis van inkomen uit eco-
nomischee activiteiten en/of van financiële steun door anderen. 

1'' Concubinaat is een samenlevingsvorm waarbij man en vrouw samenwonen zonder met elkaar getrouwd te zijn. 
122 Buschkens (1974) onderscheidde wel het vrouwelijke hoofd met een wettige of onwettige man als mogelijk huis-
houdtypee maar benoemde dit niet a\s female managed - huishouden. 
133 Sen, 1990: 123. 
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Dee specifieke inhoud van uitwisselingsrelaties (Baud, 1992) betreffende de verdeling van de pro-
ductievee en huishoudelijke arbeid tussen de leden, de hoogte van de in het huishoudbudget inge-
brachtee inkomens en de besluitvormingspatronen vormen een weerspiegeling van de machtsver-
houdingenn in een huishouden. Het huishouden wordt in deze studie immers niet per se als een 
harmonieuzee eenheid beschouwd. De onderhandelingsmacht van vrouw en man vormt een be-
langrijkk aandachtspunt bij het begrijpen van gender-re\at\es (Kabeer, 1997b en 1994), met name 
diee in het Caribisch Gebied (Barriteau, niet gedateerd). Het duidt in het huishouden op de onder-
handelingsmachtt tussen met name man en vrouw, maar ook op die tussen man en/of vrouw en 
anderee meeverdieners, zoals kinderen in het huishouden. Het meten van de onderhandelingsmacht 
vann vrouwen en meeverdieners, zoals kinderen in het huishouden is niet eenvoudig. 

Err zijn verschillende hulpbronnen die kunnen leiden tot een sterkere onderhandelingspositie van 
vrouwenn in hun huishouden. De literatuur onderschrijft het belang daarin van iemands fall-back-
positiee (Kabeer, 1997b; Agarwal, 1997 en 1992; Coleman, 1991; Sen, 1987). De kracht van die 
positiee zou bepalen hoe het individu de allocatie van hulpbronnen in het huishouden kan helpen 
meebepalen.. De fall-back positie van het individu wordt bepaald door een aantal omgevingsfacto-
renn {Extra-household Environment Parameters), zoals welvaart van de ouders, het eigen inkomen 
(anderss dan via loonarbeid), man-vrouw verhouding op de huwelijksmarkt, de wetgeving met be-
trekkingg tot het huwelijk, echtscheiding en alimentatie, de mogelijkheid van vrouwen om na echt-
scheidingg door de ouders te worden opgevangen en de culturele acceptatie van productieve arbeid 
buitenshuis. . 

Uitt het onderzoek van 1994 in de wijk Munderbuiten lijk t in de Surinaamse context defall-back-
positiee van vrouwen van de volgende hulpbronnen af te hangen: 

 het eigen inkomen en bezit. 

 de aanspraak die zij kunnen maken op financiële en materiële steun van anderen. Dit laatste 
ontlenenn ze aan het feit dat ze onderdak aan volwassen, meeverdienende kinderen bieden, 
oppassenn op kleinkinderen en contacten onderhouden met verwanten buiten het huishouden. 
Alss compensatie voor deze inspanningen krijgen zij steun in de vorm van geld en/of goede-
ren.. Het zelf organiseren van alternatieve inkomstenbronnen, maakt het voor vrouwen moge-
lij kk om conflicten met de partner over financiën heel lang uit te stellen (Kromhout, 2000 en 
1995). . 

Hoee minder vrouwen deze (combinatie van) hulpbronnen ter beschikking hebben, des te geringer 
hunn onderhandelingsmacht. 

2.55 Benaderingen van inkomen 

Hoee spoort de toenemende participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt met hun sociale rol m.n. 
dee zorgtaken en het huishoudelijk werk? Naar alle waarschijnlijkheid levert deze ontwikkeling 
conflictenn op, omdat het contrasteert met de door vrouwen en mannen gewenste taakverdeling in 
huishoudens.. De toenemende behoefte echter aan (meer) inkomen teneinde te voorzien in de ba-
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sislevensbehoeftenn (voor overleving of voor het handhaven van een bepaald consumptiepatroon) 
vann het gezin of het huishouden noodzaakt mannen tot een verandering in hun houding. Naast 
formeell  en informeel werk participeren vrouwen ook in netwerken die iets van een inkomen moe-
tenn opleveren. Hiermee worden opvattingen over inkomen als zou dat slechts op basis van loon-
arbeidd tot stand komen, onvolledig (World Bank, 1997; Papanek, 1988). 
Kortt wordt ingegaan op de eerste benadering van inkomen, die via arbeid. De structuur van de ar-
beidsmarktt geeft de randvoorwaarden aan voor het soort beroep dat kan worden uitgeoefend. Ar-
beidsvormen,, die zicht geven op de stabiliteit van inkomens en op de relatie werkgever-
werknemerr kunnen daarbij zijn (Baud, 1993: 92-93; Birkbeck, 1979): 

A.A. Loonarbeid in vaste dienst 

B.B. Gelegenheidsarbeid {casual work); onder te verdelen in: 
/.. Korte termijn loonarbeid 
Contractarbeidd tegen betaling voor een vastgestelde periode (dag, maand, seizoen) of hoe-
veelheidd productie (stukloon). Arbeiders hebben geen zekerheid wat betreft de voortzetting 
vann hun dienstverband met de werkgever. De werkgever bepaalt de werkplaats. 
2.2. Gelegenheidsloonarbeid 
Dee werkplaats bevindt zich buiten de fabriek of het kantoor. De werknemer moet voortdu-
rendd op zoek gaan naar werk vanwege de korte tijdsduur van de arbeidsovereenkomst. Er is 
geenn formele arbeidsovereenkomst. Een voorbeeld is de uitbesteding van werk. 
3.3. Verborgen arbeid 
Dee werknemers bepalen waar en wanneer ze werken. Ze zijn in het bezit van de productie-
middelen,, maar ze zijn voor grondstoffen, krediet, gereedschap en afzet afhankelijk van an-
deree ondernemingen. Er zijn dus grenzen aan hun zelfstandigheid. 
4.4. Tijdelijke zelfstandige arbeid 
Dee arbeiders in deze categorie zijn verantwoordelijk voor inkoop en afzet, maar dat brengt 
ookk grote instabiliteit en onzekerheid over de hoeveelheid werk en inkomsten met zich 
mee.. Toch geniet deze groep in vergelijking met de zelfstandig werkenden (de zogenaamde 
self-employed)self-employed) veel meer bescherming: zij hebben tenminste relatief meer zekerheid wat be-
treftt de vraag naar hun producten. 

C.C. Zelfstandige arbeid (self-employment). 

All  deze categorieën en vormen van arbeidsparticipatie komen in de Surinaamse samenleving 
voor.. De overheid, die in Suriname de grootste werkgever is, is belangrijk voor werknemers om-
datt deze een vast werkverband, een aantal secundaire voorzieningen, zoals vrije geneeskundige 
behandelingg en dergelijke verschaft. Een nadeel van werken bij de overheid is dat de lonen rela-
tieff  laag zijn in vergelijking met particuliere bedrijven. Echter, de formele werkgelegenheid stag-
neert:: formele arbeidsplaatsen bij particuliere bedrijven worden nauwelijks geschapen in Surina-
me,, terwijl bij de overheid (tenminste formeel) een vacaturestop geldt. 

Dee toenemende inflatie en daaruit voortvloeiende druk om tegemoet te komen aan de basisbe-
hoeftenn in Suriname (zie hoofdstuk 3) noodzaakt huishoudens en individuen om, misschien inten-
sieverr dan ooit, terug te vallen op vroegere bestaansverwervingsstrategieën en die waar mogelijk 
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mett nieuwe aan te vullen. Overlevingsstrategieën hebben van oudsher altijd een connotatie van 
arbeidd gehad (Moser, 1998; Kabeer, 1997a; Beall, 1997; Baden & Milward, 1996; Wratten, 1995; 
Grownn & Sebstad, 1989). Pogingen van individuen en huishoudens om armoede te bestrijden, 
werdenn in wetenschappelijke studies voornamelijk aangeduid als formele en informele activitei-
ten.. Een ernstige tekortkoming in deze studies is dat zij door hun benadering van inkomen via 
(loon)) arbeid voorbijgaan aan andere (sociale) dimensies en dus de dynamiek waarmee individu-
enn (met lage inkomens) in hun bestaan proberen te voorzien. 

Inkomenn via loonarbeid is slechts één van de vele hulpmiddelen waarmee lage- inkomenshoudens 
armoedee proberen te bestrijden (Caribbean Regional Gender Initiative, 1997; Moser, 1996; Ka-
beer,, 1997a; Gonzalez de la Rocha, 1995; Cheal, 1989; Massiah, 1989; Miller Mathei, 1996). De 
tweedee benadering van inkomen is vrij recent. Zij gaat ervan uit dat huishoudens en individuen 
eenn livelihoods systems framework hanteren. Individuen zouden een mengeling van bestaans-
verwervingsstrategieënn hanteren, zowel in het huishouden als tussen huishoudens onderling. Er 
wordenn strategieën ontwikkeld met het doel een aantal beschikbare financiële, materiële en fysie-
kee hulpbronnen (sociale uitkeringen, bezittingen, persoonlijke vaardigheden) en mogelijkheden 
(socialee netwerken, institutionele mechanismen, het hebben van een partner) aan te spreken. 

Dee mate waarin een persoon al deze belangrijke bronnen van inkomen kan mobiliseren bepalen 
medee zijn/haar onderhandelingsmacht vis-a-vis anderen. 

Dee economische verslechtering in Suriname is met het oog op het bovenstaande een belangwek-
kendee periode voor analyse. De toename van vrouwen in directe en indirecte economische activi-
teitenn - waarvan officiële statistieken veelal geen reflectie zijn - geven aan dat vrouwen in toene-
mendee mate een rol spelen in het voorzien van de behoeften van hun gezin (huishouden). Tot de 
bestaansverwervingg kunnen ook netwerken worden gerekend die in die economische en sociale 
behoeftenn voorzien. Het is denkbaar dat deze netwerken veel belangrijker zijn voor vrouwen dan 
voorr mannen. In hoofdstuk 6 kom ik daar op terug. 

Uitgangspuntt in het onderzoek is dat een analyse van werk en netwerken licht zal werpen op de 
wijzenn waarop vrouwen een duidelijke rol in de overleving van huishoudens spelen. De term 
overlevingsstrategieënn werd in de jaren *80 ontwikkeld om aan te geven dat de armen niet als 
passievee slachtoffers, maar eerder als actoren moesten worden gezien, omdat zij niet bij de pak-
kenn gingen neerzitten (Livelihood and Environment, 1992). Integendeel, vaak op zeer inventieve 
wijzenn proberen zij in hun levensbehoeften te zien. Toch kleeft aan deze term een negatieve asso-
ciatie,, die suggereert dat armen activiteiten in de marge ontwikkelen en op deze manier niet uit 
hunn problematische sociaal-economische situatie kunnen geraken. Hier zal daarom met de term 
//ve//7ïooJ-strategieënn oftewel bestaansverwervingsstrategieën worden volstaan. Anderzijds zal 
hett licht werpen op diegenen - huishoudleden of anderen buiten het huishouden - die deze vrou-
wenn bij onderdelen van deze bestaansverwervingsstrategieën betrekken. Het is dus van belang om 

144 Toch is het interessant te weten dat de netwerkbenadering met betrekking tot stedelijke gebieden op zich niet nieuw 
is.. Deze term werd in de 50-er jaren van deze eeuw reeds in de Britse sociologie geïntroduceerd, als reactie op de on-
toereikendheidd van het Britse structureel-functionalistisch paradigma voor de interpretatie van de structuur van socia-
lee relaties in moderne samenlevingen, zie bijvoorbeeld Mitchell (1969). 
155 Grown & Sebstad (1989). 
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inn dit leader na te gaan hoe bestaansverwervingsstrategieën de dynamiek van de interne taakverde-
lingg beïnvloeden. 

Naa deze bespreking van de activiteiten die huishoudens c.q. vrouwen ontplooien teneinde iets van 
eenn inkomen te genereren, volgt de vraag of de toegang van vrouwen tot dat inkomen gender-
bepaaldd is. Papanek en Schwede (1988) bijvoorbeeld constateren in hun studie over Indonesische, 
Pakistaansee en Bangladeshi vrouwen dat (etno-)culturele (religie, etniciteit) verschillen bepalend 
zijnn voor de soort inkomensgenererende alternatieven voor vrouwen. Werkgelegenheid is voor 
vrouwenn in Pakistan en Bangladesh gering vanwege gestructureerde en voortdurende uitsluiting 
vann de arbeidsmarkt. Dientengevolge zouden deze vrouwen hun hele leven zowel sociaal als eco-
nomischh afhankelijk zijn van hun partner. In Indonesië echter worden vrouwen niet van de ar-
beidsmarktt uitgesloten. Indonesische vrouwen zijn daarom in staat meer te participeren in inko-
mensgenererendee activiteiten en hebben een relatief sterke positie in het huishouden. Hoe de toe-
gangg tot inkomen per etnische groep in Suriname momenteel gem/er-bepaald is, is nog niet on-
derzocht.. Ook structurele factoren hebben invloed op inkomensalternatieven van vrouwen. Die-
zelfdee mening zijn Papanek en Schwede toegedaan. Volgens hen zijn het structurele en demogra-
fischee factoren, die de economische inkomensalternatieven van vrouwen beïnvloeden. De struc-
tuurr van inkomenskansen op de arbeidsmarkt en/of onderwijskansen en/of klasse en/of leeftijd 
en/off  huwelijkse status blijken in hun vergelijkende studie van doorslaggevend belang te zijn. 

LoonarbeidLoonarbeid en gender-(on)gelijkheid 

Dee toegenomen participatie van vrouwen in inkomensgenererende activiteiten in de afgelopen ja-
renn in zowel de zgn. ontwikkelde als de ontwikkelingslanden is aanleiding geweest tot het be-
spreekbaarr maken van de invloed daarvan op hun sociale status. In de debatten die daarop volg-
den,, lag de nadruk op twee belangrijke vragen. Is loonarbeid een middel waarmee vrouwen goed-
koopp uitgebuit worden en hoe verzwaart deze loonarbeid de zorgtaken van vrouwen binnenshuis? 
Off  leidt loonarbeid juist tot grotere autonomie van vrouwen en daarmee tot een toename van hun 
bewustzijnn met betrekking tot geneer-ongelijkheid? (Safa, 1995a en b). 

Dezee vragen worden echter zelden gesteld als het gaat om de positie van mannen. In het algemeen 
gaatt men ervan uit dat mannen altijd moeten werken en aldus altijd werk zullen vinden, terwijl 
arbeidd voor vrouwen in zekere zin een optie is. Deze gedachtegang veronderstelt dat men vast-
houdtt aan de norm van de mannelijke kostwinner ('the male breadwinner'). Deze norm is voor 
Safaa (1995a en b) aanleiding geweest om te onderzoeken in hoeverre die nog steeds opgeld doet. 
Volgenss haar is de norm van de mannelijke kostwinner een belangrijk concept in de Westerse 
maatschappij,, waarin vrouwen een dubbele rol vervullen, namelijk een productieve en een repro-
ductievee rol. Ook al werken vrouwen buitenshuis, toch wordt van hen verwacht dat zij verant-
woordelijkk zijn voor zorgtaken en huishoudelijk werk, terwijl de verantwoordelijkheden van de 
mann in het huishouden en met betrekking tot kinderen worden beperkt ten gunste van hun primai-
ree taak als kostwinner. Door mannen en niet vrouwen als kostwinners af te schilderen handhaaft 
menn het idee dat mannen controle (kunnen) uitoefenen op vrouwenarbeid, die gebonden is aan het 
huishoudenn en de reproductieve sfeer. 
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Huishoudelijkk werk en kinderzorg dienen in deze opvatting slechts ter handhaving en het repro-
ducerenn van de arbeidsmacht. Het gevolg hiervan is dat huishoudelijk werk niet wordt betaald, 
daaromm wordt ondergewaardeerd en niet dezelfde status heeft als inkomstengenererende activitei-
tenn die buiten het huishouden plaatsvinden. Vrouwenarbeid wordt in dit idee gezien als aanvul-
lendd op die van mannen. 

Hett idee van mannelijke controle op vrouwenarbeid (zgn. patriarchaat) laat zowel historisch als 
cultureell  verschillen zien. Voorbeelden van deze machtsideologie zijn niet alleen te vinden in het 
Midden-Oosten,, Zuid-Azië en Oost-Azië waar het klassieke patriarchaat overheerst maar ook in 
Afrikaa ten zuiden van de Sahara (en het Caribisch Gebied en Latijns-Amerika) waar een relatief 
autonoomm gedrag van vrouwen kenmerkend is (Safa, 1995a). Het klassieke patriarchaat wordt ge-
sanctioneerdd door verwantschaps- en religieuze systemen waarin totale macht over vrouwen en 
kinderenn aan mannen is voorbehouden, in ruil voor mannelijke bescherming en ondersteuning. In 
Afrikaansee polygiene systemen is er nauwelijks sprake van economische afhankelijkheid van 
vrouwenn ten opzichte van mannen. Met de opkomst van het kapitalisme kwam de economische 
onafhankelijkheidd van vrouwen in koloniale samenlevingen onder druk te staan. Het idee van de 
mann als belangrijkste kostwinner deed zijn intrede. Hierdoor werd het moeilijker voor vrouwen 
omm zich toegang te verschaffen tot productieve hulpbronnen zoals land en loonarbeid (Safa, 
1995a;; Boserup, 1970). In andere gebieden versterkte het kapitalisme juist de bestaande gender -
(enn ras- en klasse)verhoudingen teneinde een uit te buiten arbeidsmacht te creëren, zoals in het 
Caribischh Gebied met de slavernij het geval werd. 

Mett de opkomst van de markteconomie en het industrieel kapitalisme in de 19de eeuw trad er in 
hett ontwikkelde Westen een verschuiving op van het idee van de 'productive member of the hou-
sehold'' naar dat van de 'unproductive housewife' (Folbre, 1991). Naarmate de productie zich 
steedss meer buitenshuis verplaatste, werden vrouwen steeds minder als productieve huishoudle-
denn gezien, waardoor zij in toenemende mate van het inkomen van hun partner - dat buitenshuis 
werdd verdiend - afhankelijk werden. Vrouwen waren gebonden aan de reproductieve sfeer van 
kinderzorgg en huishoudelijk werk, aan de cultuur van het binnen zijn, 'domesticity'. En de staat 
institutionaliseerdee het idee van de 'unproductive housewife' in het kiesstelsel en het familie-
recht,, terwijl de wetgeving op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden zich voor de man-
nelijkee industriële arbeider uitsprak (Safa, 1995a en b). Vakbonden voor mannen streden voor een 
gezinsloonn waardoor vrouwen niet aan de arbeidsmarkt konden deelnemen, en versterkten zo het 
ideee dat mannen voor hun gezin moesten zorgen. Het gezinsloon versterkte verder de controle 
vann mannen op de onzichtbare arbeid van vrouwen omdat mannen werden beschouwd als primai-
ree kostwinners. 

Hett Caribisch Gebied kenmerkt zich door de complexe ineenstrengeling van sekse en klasse in de 
taakverdeling,, hetgeen wordt verergerd door de tweedeling van de economie, waarin ras, produc-
tiewijzee en gender een belangrijke rol vervullen. In de periode na de afschaffing van de slavernij 
kreegg de duale economie verder gestalte. Dit liet zich op verscheidene manieren zien door de op-
delingg in enerzijds traditioneel/modern, informeel/formeel, ruraal/urbaan en anderzijds transnati-
onaal/lokaal.. In deze periode werden mannen in de arbeidersklasse een belangrijke schakel in 
klasserelaties,, waardoor een significante verschuiving ontstond in de contouren van klasse en 
gendergender op zowel huishoudelijk niveau als daarbuiten. De Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich 
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doorr een modernisering waarin vrouwen gedwongen werden zich te begeven van traditionele 
vrouwenberoepenn naar door mannen gedomineerde beroepen (Green, 1994). Maar ondanks hun 
pogingenn om via de arbeidsmarkt - waar veelal sprake is van discriminatie - te overleven, hebben 
vrouwenn relatief de laagstbetaalde beroepen en zijn werkloosheidspercentages onder hen ook ho-
gerr (World Bank, 1997; Baden & Millward, 1996; Williams & Henry, 1995; IDB, 1995).'6 Dit 
steltt hen voor extra problemen omdat zij de hoge werkloosheid onder mannen17 - vanwege in-
krimpingg of sluiting van industriële export-activiteiten - moeten compenseren (Green 1994). Het 
multi-etnischee karakter en de onderlinge klasseverschillen in het Caraibisch gebied maken het 
daarbijj  van belang om de ontwikkelingen per groep vrouwen in de context van gender-
ongelijkheidd en loonarbeid nader uit te werken18. 

Dee vraag die in het kader van deze studie gesteld wordt, is hoe bovengenoemd theoretisch kader 
mett daarin de historische veranderingen in de relatie tussen vrouwenarbeid en gender-
ongelijkheidd opgeld doet voor Suriname. Uitgangspunt is dat de afhankelijkheid van vrouwen ten 
opzichtee van mannen, die wordt bepaald door etnische - en klasseverschillen, niet alleen wordt 
weerspiegeldd maar ook versterkt door het beleid zoals dat op de werkvloer en vanuit de overheid 
wordtt gevoerd. Vragen die in dit verband rijzen, zijn de mate waarin loonarbeid van vrouwen bij-
draagtt tot vermindering van gewder-ongelijkheid, de wijze waarop werkgevers mogelijkheden 
creërenn voor (vrouwelijke) werknemers die loonarbeid met zorgtaken en huishoudelijk werk 
combinerenn (bijvoorbeeld de hoogte van het loon en flexibele werktijden) en de manier waarop 
dee overheid überhaupt invulling geeft aan het idee dat vrouwen kostwinner en economisch onaf-
hankelijkk kunnen zijn. Er zijn dus verschillende niveaus waarop gewcfer-ongelijkheid plaats vindt: 
hett huishouden, de werkvloer en de overheid. Hoewel er onmiskenbaar een verband tussen deze 
driee niveaus bestaat, zal de analyse zich richten op het niveau van het huishouden, met andere 
woordenn hoe vrouwen vanuit het idee van bestaansverwerving, structuren van gender-
ongelijkheidd in het huishouden proberen te wijzigen. 

2.66 Taakverdeling in huishoudens 

Aann ge/wfer-relaties in Surinaamse huishoudens wordt richting gegeven door klasse, etnische, re-
ligieuzee en leeftijdsfactoren. Het is daarbij belangrijk te weten welke principes en ideeën over ge-
zinn en verwantschap er zijn in de diverse etnisch-culturele groepen, omdat deze juist mede inhoud 
enn vorm geven aan de samenstelling en de grenzen van het huishouden, de rechten van individue-
lee leden en de relaties tussen leden onderling in en tussen huishoudens. Gezien het bovenstaande 
wordtt in aansluiting op Russell (1993) de volgende operationele definitie van het huishouden ge-
hanteerd: : 

HetHet huishouden is een verzameling van personen, in de regel in één huis gevestigd en door-
bloedverwantschapbloedverwantschap verbonden. Tussen de leden onderling vindt er een taakverdeling plaats 

Discriminatiee tegen vrouwen op de Caribische arbeidsmarkt zou zich uiten in relatief lage lonen en de onwil van 
werkgeverss om vrouwen met (potentiële) gezinsverzorgende taken in dienst te nemen (World Bank, 1997). 
177 Voor een overzicht van toenemende werkloosheid in de jaren '80 naar aanleiding van het industrialisatieproces in 
hett engels-sprekend Caribisch Gebied, zie Ramsaran: 75-88. 
11 Voor een overzicht van de geschiedenis van de relatie tussen loonarbeid van vrouwen en gencfer-ongelijkheid in 
hell  Caribisch Gebied, zie bijvoorbeeld Green (1994). 
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diedie in principe het voortbestaan en de handhaving van het huishouden dient te verwezenlij-
ken. ken. 

Hett huishouden heeft een tweeledige taakgerichtheid, een economische en een sociale. Tot een 
huishoudenn in ruime zin worden ook die personen gerekend die tijdelijk elders verblijven, maar 
tochh een nadrukkelijke bijdrage leveren aan de functionering van dat huishouden. De functione-
ringg van dat huishouden vindt zijn vertaling onder meer in de vorming van een in principe geza-
menlijkk te besteden budget. 

Ditt budget wordt doorgaans besteed aan: 

 voeding 
 woonkosten Chuur', nutsvoorzieningen, inrichting) 
 kleding en schoeisel 
 medische verzorging, onderwijs 
 'cultuur' en ontspanning 
 verkeer & vervoer. 

Hoee sterk maken vrouwen zich voor het handhaven van die economische gerichtheid van het 
huishouden?? De literatuur over gender-stratificatie op de arbeidsmarkt (World Bank, 1998b; Ba-
denn & Milward, 1996; Hanson & Pratt, 1995) geeft bijvoorbeeld aan dat vrouwen langer werken 
dann mannen en vaak genoeg een ongelijk aandeel hebben in het bestrijden van armoede. Studies 
naarr verschillen in tijdgebruik tussen de seksen (Benerfa & Bisnath, 1996; Coleman, 1991; Blum-
steinn & Schwartz, 1991; Antrobus, 1990; Cheal, 1989) wijzen erop dat vrouwen eerder geneigd 
zijnn om de mate van arbeidsmarktparticipatie op hun gezinstaken af te stemmen. Maar ook dat de 
socialee gerichtheid van huishoudens (o.a. huishoudelijk werk en opvoeding van kinderen) veeleer 
tenn laste komt van vrouwen. 

Dee veronderstelling van het onderzoek is dat Surinaamse huishoudens vanwege de overlevings-
drukk genoodzaakt zijn tot het inschakelen van meerdere leden bij de vorming van een gezamen-
lij kk te besteden budget. Door deze economische gerichtheid van huishoudens doen zich naar alle 
waarschijnlijkheidd aanpassingen voor wat betreft de sociale zorgtaken in huishoudens. Dat blijkt 
uitt het betrekken van anderen dan het mannelijke of vrouwelijke hoofd (als er een is) - en dat is 
afhankelijkk van het type huishouden en de (etno-culturele) opvattingen over de sekse-rolpatronen 
-- bij de taakverdeling (Verrest, 1998; Kromhout, 1995a). 

OpvattingenOpvattingen over de taakverdeling tussen mannen en vrouwen 

Gezinsideologiee bepaalt niet alleen de mate waarin vrouwen aan de arbeidsmarkt participeren. De 
verantwoordelijkhedenn van vrouwen met betrekking tot huishoudelijk werk en opvoeding van 
kinderenn binden ze ook aan huis. De arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen in het huishou-
denn wordt bestendigd door verschillende gewder-gerelateerde sociaal-culturele waarden en nor-
menn (ideologie) in de diverse economische klassen (Hanson & Pratt, 1995; Coleman, 1991). Tij-
denss het eerste onderzoek in 1994 in Suriname werd vrouwen (die met een mannelijke partner 
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samenwoonden)) van drie verschillende etnische groepen gevraagd naar hun perceptie met betrek-
kingg tot zorg voor het huishouden. Het antwoord stemde overeen met gestandaardiseerde opvat-
tingenn over de zorg van het huishouden. Vrouwen gaan er van uit dat de aanwezige partner de 
(economische)) zorg heeft voor het totale huishouden. Voor hen biedt hij als zodanig economische 
zekerheid.. Aanspraak maken op die economische zekerheid zien zij dus als hun goed recht. Van 
hunn partner verwachten zij dat die mede of helemaal het huishoudbudget financiert. Als compen-
satiee zorgen zij voor de organisatie van het huishouden wat betreft zorg en onderhoudstaken. 

Opmerkelijkk is hoe de aangeleerde stereotiepe rollenpatronen in het huishouden door vrouwen 
zelff  in stand worden gehouden. Er lijkt daarbij geen onderscheid te bestaan tussen vrouwen die 
werkenn en die niet werken. Op de vraag waarom deze op sekse gebaseerde arbeidsverdeling in het 
huishoudenn wordt gehanteerd, werd toen door de vrouwelijke respondenten in het onderzoek ge-
antwoord: : 

"Maar"Maar dat is toch normaal, ik zou me ervoor schamen dat mijn man zijn eigen kleren waste. 
HuishoudelijkeHuishoudelijke taken zijn toch voornamelijk vrouwentaken? " 

"Het"Het zou toch te gek zijn dat mijn man het huishoudinkomen verdient en dat ik - ik werk toch 
nietniet - het verrichten van de huishoudelijke taken aan hem overlaat?" 

Natuurlijkk moet hierbij de economische achtergrond van huishoudens in acht worden genomen. 
Inn huishoudens waar de partner de enige kostwinner is, vinden vrouwen het normaal dat zij de 
huishoudingg doen. Daarmee voldoen ze aan de verwachting van hun partner en van die van de so-
cialee omgeving; het huis moet ordelijk zijn en de kinderen moeten worden verzorgd. Veelal is de 
huishoudingg iets waar de partners van de respondenten zich weinig of geheel niet mee bemoeien. 
Ookk al is hun vrouw medekostwinner, toch verwachten zij dat zij de huishouding goed organi-
seert.. Dit verwachtingspatroon wordt mede versterkt door de sociale controle die door (naaste) 
verwantenn wordt uitgeoefend. 

Dee taakverdeling in de diverse huishoudens vertoont veelal gender-onge\ï]khcden en kenmerkt 
zichh door een geringe participatie van mannen aan zorgtaken en huishoudelijk werk. Weinig man-
nenn zijn bereid het idee te accepteren dat ook zij verantwoordelijk zijn voor dit domein, dat tradi-
tioneell  aan vrouwen is toebedeeld (Crawford, 1996; Kromhout, 1995a). Ook in gevallen waar de 
mann geen (vaste) loonarbeid verricht, is er geen verschuiving in de richting van een evenwichtiger 
taakverdelingg te bemerken die als compensatie zou kunnen gelden voor hun tekortschieten in hun 
roll  als kostwinner (Crawford, 1996). 

Overr de ogenschijnlijke dichotomie tussen het openbare en huishoudelijke domein met betrek-
kingg tot gender in het Caribisch Gebied is het één en ander geschreven. Safa (1995a) stelt bij-
voorbeeldd dat in tegenstelling tot West-Europa de tweedeling openbaar domein - huishoudelijk 
domeinn door de invloed van het katholicisme sterker aanwezig is in Latijns-Amerika en in het 
Spaanstaligee Caribisch Gebied.19 Andere onderzoekers (Berleant-Schiller & Maurer, 1993; Ellis, 

199 Maar, deze tweedeling gaat niet op voor  lagere inkomensgroepen en ondergeschikte etnische groepen die door 
werkenn buitenshuis een noodzakelijk inkomen moeten zien te verdienen (Safa, 1995a en b). Onder  deze groepen be-
vindenn zich veelal vrouwen. 
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1986)) gaan verder en stellen dat vrouwen in het Caribisch Gebied via hun economische activitei-
tenn buiten het huishouden en hun zorgtaken enige invloed kunnen verwerven. Die invloed is niet 
gelijkk aan sociale status, want die zouden zij slechts en alleen via een mannelijke partner (wiens 
machtspositiee met het openbare domein wordt geassocieerd) kunnen verkrijgen. Vrouwen zouden 
ondergeschiktt zijn aan hun partner omdat alleen de laatste geacht wordt besluiten te nemen, die 
mett het publieke domein hebben te maken. Weer andere onderzoekers bestrijden deze stelling, 
namelijkk dat er gender-ongelijkheden zijn met betrekking tot de rol van vrouwen. Juist Caribische 
vrouwenn zouden naar hun zeggen heel sterk aanwezig zijn in het openbare domein mede vanwege 
hunn voortdurende economische bijdrage aan hun huishouden en aan het gemeenschapsleven (Ber-
leant-Schillerr & Maurer, 1993; Sage, 1993; Williams & Henry, 1992 en 1991). Volgens Berleant-
Schillerr & Maurer (1993) kun je als het om geneer-ideologie en sekserollen in het Caribisch Ge-
biedd gaat inderdaad geen strict onderscheid maken tussen het publieke en huishoudelijke domein. 
Volgenss hen is het veel zinniger een onderscheid te maken tussen sociale rol en arbeid. Dit onder-
scheidd maakt het volgens hen mogelijk om de publieke aard en het publieke belang van de sociale 
roll  van vrouwen te zien. Religieuze, economische en netwerkactiviteiten van Caribische vrouwen 
relaterenn het huishoudelijke aan het openbare domein en overstijgen juist de tweedeling in do-
meinenn die er doorgaans wordt gehanteerd. Bij het begrijpen van sekserollen en gender-\deo\ogie 
inn de Caribische samenleving zou het hanteren van een dichotomie daarom nutteloos zijn (Berle-
ant-Schiller&&  Maurer, 1993). 

Dee conceptualisering van zorg voor het huishouden ligt voor zowel vrouwen, mannen als anderen 
diee deel uitmaken van een huishouden, ten grondslag aan de verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeidd tussen mannen en vrouwen. De huidige economische recessie die in veel ontwikkelings-
landenn tot een uitvoering van een structureel aanpassingsprogram heeft geleid, kenmerkt zich 
voornamelijkk door een terugtreden van de staat waarvan de gevolgen door het gezin c.q. het huis-
houdenn moeten worden opvangen (Ranadive, 1994). Dit geeft aanleiding tot de vraagstelling of 
huishoudenss in staat zijn zich aan te passen en te overleven en hoe dat van invloed is op de tradi-
tionelee opvattingen over de interne taakverdeling in het huishouden. 

Hett hanteren van een dichotomie bij het begrijpen van sekserollen en gender-ideologie in Suri-
naamsee huishoudens lijk t inderdaad voorbij te gaan aan de reikwijdte en het belang van de activi-
teitenn van Surinaamse vrouwen. Dezen bewegen zich niet alleen in de grenzen van hun huishou-
den.. Dat zij van oudsher - vanwege hun zorgtaken en huishoudelijk werk - aan huis gebonden zijn 
impliceertt geenszins dat zij niet aan het publieke domein participeren (Brana-Shute, 1993). Het 
formelee of publieke domein is niet voorbehouden aan mannen. Dit lijk t echter wel te verschillen 
perr etnische groep. Culturele factoren (patriarchal constraints) bepalen immers mede de grenzen 
diee aan de bewegingsruimte van vrouwen worden gesteld en welke dynamiek daarmee verbonden 
is.200 Deze factoren zijn: 

'' Buvinic (1983) bijvoorbeeld geeft aan dat armoede in ontwikkelingslanden niet altijd de traditionele taakverdeling 
lussenn mannen en vrouwen doorbreekt. Landenstudies wijzen namelijk uit dat culturele factoren de participatie van 
vrouwenn aan de arbeidsmarkt beperken. Toch gelooft zij dat de toenemende vraag naar arbeid deze culturele weer-
standd zal doorbreken. 
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1.. het normen- en waardenstelsel aangaande taken en rollen van seksen dat door de staat, het 
bedrijfsleven,, de kerk, het onderwijsstelsel en sociale groepen wordt geproduceerd en gere-
produceerd, , 

2.. de toegang van vrouwen tot productieve arbeid, en 
3.. de besluitvorming in het huishouden zelf. 
Inn de volgende paragrafen wordt hierop ingegaan. 

2.77 Percepties met betrekking tot besluitvorming 

Besluitvormingg is een proces dat door een aantal factoren wordt bepaald: hulpbronnen, de wetge-
ving,, normen en waarden en tenslotte individuele voorkeuren (Folbre, 1994). 

Dezee vier factoren bepalen volgens Folbre (1994) niet alleen de verschillende individuele identi-
teitenn en belangen; tegelijkertijd zijn zij mechanismen van groepsidentiteit en groepsbelang. Zij 
brengenn een voortdurend spanningsveld tussen zelfzucht (selfishness) en onbaatzuchtigheid (al-
truism)truism) teweeg. Een spanningsveld dat wordt gehandhaafd doordat sociale instituties wenselijk 
gedragg op microniveau (gezin, huishouden) als op meso- en macroniveau voorschrijven c.q. af-
dwingen.. Dat strookt niet altijd met de voorkeuren van individuen. De mate waarin een individu 
hett besluitvormingsproces in het huishouden mede richting kan geven, is afhankelijk van 
zijn/haarr mogelijkheid om aanspraak te maken op een aantal economische hulpbronnen in het 
huishoudenn (zijn/haar residerende partner, zijn/haar kinderen of andere verwanten: internal social 
networking)networking) en daarbuiten (via de arbeidsmarkt, ook via andere hulpbronnen: external social net-
working)working) (Kromhout, 1995a en b; Dwyer & Bruce, 1988).22 Dat alles speelt zich af in een com-
plexx geheel van (etno-culturele) normen en waarden in de eigen groep tot en met de wetgeving. 
Eenn combinatie van bovengenoemde factoren bepaalt de aard van besluitvormingsprocessen die 
inn een huishouden plaatsvinden. Deze concentreren zich in het algemeen rond twee domeinen, te 
wetenn het economische (openbare) domein (inkomensvorming en -besteding) en het sociale 
(huishoudelijke)) domein (zorg voor en besteding van voedsel, zorg voor opvoeding, onderwijs, 
recreatie,, huishoudelijk werk). 

Tegelijkertijdd lijkt besluitvorming met betrekking tot het sociale (huishoudelijke) domein een 
aangelegenheidd die aan vrouwen wordt overgelaten. Vaak heeft deze dominantie van vrouwen 
mett betrekking tot het sociale (huishoudelijke) domein te maken met de gemfer-verdeling van rol-
lenn (Kabeer, 1994; Antrobus, 1990). Van vrouwen wordt verwacht dat zij primair verantwoorde-
lij kk zijn voor reproductive activities naast participatie in productieve arbeid en gemeenschapsac-
tiviteitenn (Triple Roles Framework). De rol van mannen in het huishouden echter wordt eerder 
beschouwdd in termen van inkomstenverdiener. Een duidelijk omschreven reproductieve rol heb-
benn mannen niet, alhoewel zij nu en dan bij huishoudelijk werk assisteren (Kabeer, 1994). Dat 
mannenn slecht zo nu en dan bij huishoudelijk werk assisteren wordt daarnaast gerechtvaardigd 

Persoonlijkee voorkeuren - gestructureerd maar  niet uitsluitend bepaald door  nonnen en waarden - geven aan wat 
individuenn wel en niet fij n vinden. 
7272 Volgens Dwyer  &  Bruce (1988) bepaalt niet alleen inkomen de positie van individuen (vrouwen) in het gezin. Ook 
zijnn er  andere ruilmiddelen die in mindere mate onderhandelbaar  zijn maar  die ook de positie van individuen in het 
gezinn helpen beïnvloeden, namelijk fertiliteit , onderwijs en opvoeding, sociale netwerkactiviteiten en thuiswerk. 
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doorr de huishoudstructuur: de werklast kan gelijkelijk worden verdeeld over de andere leden van 
datt huishouden. 

Eenn belangrijke graadmeter voor macht en ongelijkheid in het huishouden, is de controle van het 
individuu of individuen over economische hulpbronnen (Blumberg, 1995; Blumstein & Schwartz, 
1991;; Hoodfar, 1988; Benerfa en Roldan, 1987). Als vrouwen over een eigen inkomen beschik-
kenn versterkt dit niet alleen hun positie in de internhuishoudelijke besluitvorming voor wat betreft 
dee allocatie van geldelijke middelen maar ook voor wat betreft de huishoudelijke taakverdeling. 
Ditt gegeven versterkt de mening dat de mogelijkheid van vrouwen om over een eigen inkomen te 
beschikkenn hen in staat stelt te breken met of te onderhandelen over de internhuishoudelijke ar-
beidsverdelingg (contra de 'patriarchal bargain'). 

OnderhandelingsmachtOnderhandelingsmacht en entitlements 

All  die middelen waarmee individuen zich een onderhandelingspositie {bargaining position) in 
hett besluitvormingsproces kunnen verwerven, heten persoonlijke bezittingen en/of vaardigheden. 
Ditt heeft een breed scala: financieel (inkomen), onroerend goed (land, huis, en overige (on) roe-
rendee goederen), militair (vuurwapens), biologisch (individuele kracht, intelligentie, de macht om 
kinderenn te krijgen, leeftijd), en tenslotte de vaardigheden (opleiding) (Folbre, 1994). 

Onderzoekerss (Safa, 1995a en b; Blumstein and Schwartz, 1991; Benerfa en Roldan, 1987; Dwy-
err & Bruce, 1988) verheffen het inkomen - uit (loon)arbeid - tot het belangrijkste instrument 
waarmeee vrouwen hun onderhandelingsmacht {bargainingpower) in het huishouden kunnen ver-
groten.. Een inkomen dat uit arbeid verdiend wordt, zou vrouwen psychologische en praktische 
voordelenn leveren door de financiële basis, die zij hierdoor kunnen aanleggen en waarop zij altijd 
terugg kunnen vallen als zich problemen in het huishouden voordoen (Sen, 1987). 

Observatiess in de Caribische samenleving wijzen daarnaast echter op inkomensgenererende acti-
viteitenn die vrouwen ontplooien zonder daar loonarbeid in de formele betekenis van het woord 
tegenoverr te stellen. Dit doen zij door terug te vallen op verworven sociaal-culturele rechten (en-
titlements):titlements): aanspraken die zij denken te kunnen maken op die hulpbronnen. Ideeën over deze 
verworvenhedenn maken deel uit van een groter geheel aan waarden en normen met betrekking tot 
eenn rechtvaardige verdeling c.q. toe-eigening van hulpbronnen als land en krediet (Moser, 1996 
enn Kromhout, 1995. Zie ook Agarwal, 1997; Benerfa & Bisnath, 1996; Papanek, 1990). Behalve 
dee toegang tot land en kredieten verschaffen vrouwen zich bijvoorbeeld ook toegang tot een aan-
tall  andere hulpbronnen. In ruil voor de mogelijkheid om anderen (emotionele) verplichtingen tot 
financiëlee bijdragen aan het huishoudbudget op te leggen. Deze toegang verschaffen zij zich op 
huiselijkk niveau door verwanten onderdak te bieden, in het bijzonder de eigen volwassen kinde-
ren,, die vanwege de toegenomen economische malaise of vanwege andere redenen geen zelfstan-
digg onderkomen kunnen vinden. Ook hun bereidwilligheid om als oppas te dienen, het van en 
naarr school brengen van andermans kinderen dient als basis voor de toegang tot die hulpbronnen 
c.q.. financiële steun van anderen. Tenslotte is er de inzet van vrouwen om contacten te onderhou-
denn met familie elders, bijvoorbeeld overzee. Hier komt het aspect van externe uitwisselingsrela-
tiess naar voren. Zo verrichten vrouwen voor het ontvangen van geld en/ of goederenzendingen al-
lerleii  tegenprestaties. 
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Dee mogelijkheid dat vrouwen hun onderhandelingsmacht vergroten, is afhankelijk van de mate 
waarinn zij langs eerder genoemde lijnen financiële en andere hulpbronnen kunnen aanwenden 
teneindee het huishouden te organiseren. Eén van die hulpbronnen is een eigen inkomen, dat hen 
inn staat stelt minder afhankelijk te zijn van een partner, maar ook inbreng te hebben in de koers 
vann het huishouden waar ze deel van uitmaken. In dit licht moeten niet alleen de verscheidene 
budgetvormen,, maar ook de wijze waarop vrouwen budgetproblemen trachten op te lossen, wor-
denn bekeken. Vrouwen doen dit door anderen erbij te betrekken omdat ze aanspraak denken te 
makenn op hun financiële steun. Op deze wijzen kunnen vrouwen momenten van conflict met de 
partnerr en/of met anderen in het huishouden omzeilen of uitstellen. Vrouwen, voor wie deze fi-
nanciëlee alternatieven niet zijn weggelegd, geraken voortdurend in conflict met hun partner. Hun 
onderhandelingsmachtt is relatief gering. Zodoende hebben zij relatief weinig of geen aandeel in 
dee economische en sociale besluitvorming in het huishouden. Echter, niet alleen inkomen is van 
belang.. Er zijn duidelijke indicaties dat met name toegang tot eigendom (huisvesting en dergelij-
ke)) individuen in staat stelt om hun onderhandelingsmacht te vergroten. Zowel mannen als vrou-
wenn zijn zich ervan bewust dat de toegang tot materiële eigendommen oftewel de beschikkings-
machtt van een individu hem/haar een plaats helpt verwerven in het besluitvormingsproces 
(Kromhout,, 1995 a en b). 

Tegelijkertijdd is het van belang om te kijken hoe vrouwen 'represailles' organiseren tegen part-
nerss die hun verplichtingen niet nakomen. Misschien is hier dan geen sprake van onderhande-
lingsmacht,, maar het geeft op zijn minst zicht op 'actie' van vrouwen die op hun manier druk wil-
lenn doen uitoefenen op hun partner om zijn verplichtingen na te komen. 

Verdelingsmechanismen Verdelingsmechanismen 

Alss theoretisch concept slaat macht op a-symmetrische relaties tussen individuen en groepen. Het 
geeftt aan hoe deze relaties worden geproduceerd, gereproduceerd, maar ook getransformeerd in 
dee verscheidene contexten en op verscheidene niveaus van de sociale werkelijkheid. Macht slaat 
gewoonlijkk (maar niet altijd noodzakelijk) op structuren van dominantie en ondergeschiktheid. 
Ditt komt doordat mensen niet altijd gelijke toegang hebben tot materiële en symbolische hulp-
bronnen.. Zij hebben geen gelijke kansen en mogelijkheden en zij hebben ook geen gelijke capaci-
teitenn om richting te geven aan hun leven. Vandaar dat niet gezegd kan worden dat macht een-
voudigwegg te maken heeft met verschil. In plaats daarvan kan gezegd worden dat het verschillen 
Iaatt zien die iets uitmaken. Door gender aan macht te relateren wordt het mogelijk om het belang 
vann gender te doen inzien (World Bank, 1998b). Het helpt ons om te schatten wanneer, hoe en in 
welkee mate gender impliciet is in dominantiestructuren. Bijvoorbeeld, wanneer is gender een 
bronn van overheersing, een middel tot uitsluiting van vrouwen? Of, wanneer, hoe en waar kan 
gendergender een bron zijn van kracht, een positieve motor voor de versterking van vrouwen? Door 
machtt aan gender te relateren, is het mogelijk een standpunt in te nemen over de samenleving, 
daarbijj  uitgaand van structuren die worden beïnvloed door gender, omdat het gaat over construc-
tiess van mannelijkheid en vrouwelijkheid, de ontwikkeling van identiteiten of de concrete sociale 
handelingenn van mannen en vrouwen. 
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Machtsrelatiess beïnvloeden in een samenleving niet alleen de wijze waarop beschikbare bronnen 
wordenn verdeeld, maar ook de morele (ideologische) basis van groepen van mensen en hun op-
vattingenn over rechtvaardigheid en prioriteiten voor verdeling (Papanek, 1990). Op gender geba-
seerdee ongelijkheden doen zich hierbij voor (Sen, 1990). De toewijzing van hulpbronnen in groe-
penn van mensen is tevens nauw verbonden met machtsrelaties, die kunnen verschuiven. Grotere 
aansprakenn op hulpbronnen kunnen een aanwijzing zijn voor een verschil in macht of„ascriptive 
entitlements".entitlements". De basis voor de verdeling van hulpbronnen in een samenleving is de conceptuali-
seringg over aanspraken op hulpbronnen. Deze veelal historisch gegroeide (gesocialiseerde) con-
ceptualiseringg manifesteert zich in het denken over de internhuishoudelijke arbeidsverdeling 
waaraann individuen rechten en plichten ontlenen. Gangbare opvattingen over de plaats van man-
nenn en vrouwen met betrekking tot betaalde arbeid, hebben veelal tot gevolg dat vrouwen - indien 
datt acceptabel is voor hun omgeving - lagere of onregelmatige inkomensposities innemen, naast 
hunn relatief grote bijdrage in het huishoudelijk domein (Gonzalez de la Rocha, 1995; Safa & An-
trobus,, 1992). Hoe lager de inkomens van vrouwen, hoe minder rechten zij daaraan kunnen ont-
lenen,, hoe minder hun deelname in besluitvormingsproces ten aanzien van de besteding van het 
huishoudinkomenn hoewel de huishoudelijke sfeer tot hun terrein wordt gerekend. Dit gegeven 
wordtt complexer door de invulling van verschillende sociale groeperingen in de samenleving. 

Dee aanwezigheid van verscheidene etnische en klassengroeperingen in Suriname doet in eerste 
instantiee vermoeden dat de verdeling van hulpbronnen en de plaats van vrouwen daarin overeen-
komstigg de normen en waarden in de eigen groep zal geschieden. De toenemende druk vanwege 
dee economische verslechtering op het huishouden met daarmee de druk op vrouwen om de ar-
beidsmarktt te betreden, zet echter de gevestigde opvattingen over de arbeidsdeling onder druk 
(Safa,, 1987). 

Dee toewijzing van hulpbronnen in huishoudens kan behalve vanuit het oogpunt van het onder-
scheidd betaald en onbetaald werk ook worden benadrukt vanuit het perspectief van sociaal-
culturelee entitlements, zgn. verworven rechten ten aanzien van die hulpbronnen (Papanek, 1990). 
Dezee verworven rechten vloeien voort uit sociale consensus in een bepaalde groep en vormen een 
belangrijkk onderdeel bij de vroege socialisatie van het kind. De didactische functie van aanspra-
kenn heeft veel uit te staan met het leren, het onderscheiden van eigen waarden. 

Err zijn verschillende verdelingsmechanismen op huishoudelijk niveau te onderscheiden. Deze 
hebbenn vooral betrekking op cashflows en de controle daarop door leden in het huishouden. Ook 
hett patroon van huishoudelijke uitgaven en wie voor elk daarvan verantwoordelijk is, moet duide-
lijkheidd verschaffen over de budgetteringsvorm en de verdelingsmechanismen in de verschillende 
huishoudens.. De literatuur maakt wat deze kwestie betreft onderscheid tussen male en female 
(woman)(woman) headed- huishoudens (zie ook pagina 18-19); gesteld wordt dat er duidelijke verschillen 
zijnn in de uitwisselingsrelaties in deze twee typen huishoudens. Beneria en Roldan hebben dit 
duidelijkk waargenomen tijdens hun onderzoek onder huishoudens in Mexico City (Beneria & 
Roldann 1987). Uit dit onderzoek blijkt dat de arbeidsverdeling in female (woman) headed - huis-
houdenss minder zwaar uitvalt voor vrouwen en dat zij meer zeggenschap hebben over het inko-
men. . 

32 2 



Verdelingsmechanismenn tekenen zich langs twee lijnen af waarbij verschillende leden van het 
huishoudenn zijn betrokken. Benerfa en Roldan (1987) constateren in hun onderzoek twee vormen: 

1.. pooling. Dit is het gezamenlijk inbrengen van geld door mannelijke partner en zijn vrouw, 
hett zogenaamde 'common fund dat meestal door de vrouw beheerd wordt. Niet alleen de man 
maarr ook de vrouw is (buitenshuis) werkzaam en elk heeft een (gelijk) inkomen. 

2.2. nonpooling oftewel housekeeping allowance. De partner van de vrouw is hier de hoofdkost-
winner.. Van zijn inkomen overhandigt hij een deel aan zijn vrouw voor het bekostigen van 
dee huishoudelijke basisuitgaven. 

Benerfaa en Roldan betrekken in hun onderzoek naar het budgetteren slechts de partners, omdat 
hunn uitgangspunt voor analyse waarschijnlijk het kerngezin is (man, vrouw en jonge, afhankelijke 
kinderen).. In hun analyse hebben ze daardoor onvoldoende oog voor andere gewfer-relaties, zoals 
diee tussen moeder en oudere, meeverdienende en inwonende (of niet inwonende) kinderen of an-
deree verwanten. De moeder-dochterrelatie is niet alleen in het kerngezin, maar ook in andere 
huishoudtypenn van betekenis (Verrest, 1998). 

Huishoudenss die poolen, laten groepen van vrouwen zien die: 

1.. een zeer groot deel van het inkomen van hun partner ontvangen voor consumptieve bestedin-
genn van het totale huishouden; 

2.. een vast bedrag van hun partner ontvangen; 

3.. een variërende bijdrage van hun partner krijgen. 

Dee laatste twee groepen van vrouwen hebben zeer grote moeilijkheden wat overleving aangaat: 
mett de bedragen die zij van hun partner krijgen kunnen zij moeilijk het hoofd bieden aan de stij-
gendee prijzen van eerste levensbehoeften (Benerfa & Roldan, 1987). 

Homaa Hoodfar (1988) onderscheidt in een onderzoek onder Egyptische vrouwen zes vormen van 
budgettering,, ongeacht of de vrouw buitenshuis werkzaam is of niet. Deze vormen zijn als volgt: 

1.. de vrouw die de uitgaven beheert. Dit kan zij doen dankzij het salaris van haar partner, waar-
meee ze de totale huishouduitgaven moet dekken. Een klein deel van het salaris wordt daarbij 
doorr haar partner achtergehouden voor kleine persoonlijke uitgaven, zoals sigaretten en 
drank. . 

2.. de vrouw als gezinsbankier. Ook hier wendt de vrouw het totale salaris van haar partner aan 
voorr de dagelijkse of maandelijkse huishoudelijke uitgaven. Het verschil met eerstgenoemde 
vormm is dat de partner het geld opvraagt indien hij dat nodig heeft. De vrouw heeft hier een 
conditioneell  recht om controle uit te oefenen over het huishoudinkomen. 
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3.. de vrouw met een gedeeltelijke housekeeping allowance. Zij ontvangt een vast bedrag voor 
dagelijkse,, wekelijkse of maandelijkse inkopen voor het huishouden; de inkopen omvatten 
slechtss levensmiddelen. De partner betaalt verder zelf de kosten voor onderwijs van de kin-
deren,, huur, water, elektriciteit, gas, telefoon etc. 

4.. de vrouw met een full housekeeping allowance. De vrouw heeft hier geen notie van de hoog-
tee van het inkomen van haar partner. Geld krijgt zij slechts voor het doen van huishoudelijke 
inkopenn voor het totale huishouden. 

5.. de mannelijke partner als financial manager. Hij is volledig verantwoordelijk voor de ge-
zinsuitgaven. . 

6.. de guest partner. Deze komt met name voor in huishoudens waar de vrouwelijke partner een 
eigenn inkomen heeft. De man draagt dan niet bij in het huishoudinkomen. 

Mett betrekking tot de gewder-dimensie van budgetteren geldt hier dezelfde kanttekening als die 
bijj  Benerfa en Roldan. Het voor het Caribisch Gebied zo typerende huishouden {female headed, 
mothercenteredmothercentered household of woman headed, waarbij de vrouw het huishouden financieel zonder 
eenn aanwezige partner draaiende houdt) is niet in de classificatie van Hoodfar terug te vinden. Het 
iss dan ook van belang om na te gaan of deze bevindingen sporen met de onderzochte woonwijken. 
Naastt deze kanttekening moet worden opgemerkt dat de male headed - huishoudens in de onder-
zochtee wijken in de regel andere soort deelnemers in de budgettering kennen dan in de female 
headedheaded - huishoudens. In beide typen huishoudens kunnen de bijdragen van inwonende verwanten 
vann essentieel belang zijn. 

Hett bovenstaande is van belang voor het formuleren van de specifieke onderzoeksvragen. In pa-
ragraaff  2.8 worden deze aangegeven. 

2.88 De probleemstelling en onderzoeksvragen 

Vanuitt het voorafgaande wordt nu tot de concrete probleemstelling en de onderzoeksvragen over-
gegaan. . 

Startpuntt van de studie is dat het huishouden - als eenheid van analyse - niet gezien kan worden 
alss een eenheid waarin individuen te allen tijde gezamenlijk streven naar optimale welvaart van 
hett huishouden. Zwakkere leden van het huishouden (onder andere vrouwen, bejaarden, kinderen, 
gehandicapten)) of althans diegenen met minder invloed, lijken dikwijls het onderspit te delven bij 
dee uiteindelijke toewijzing van hulpbronnen. Mannen en vrouwen streven op een verschillende 
manierr naar wat zij zien als optimale welvaart en welzijn van hun huishouden. In dat kader kan 
menn zich afvragen welke factoren ten grondslag liggen aan de verschillende input van mannen en 
vrouwenn met betrekking tot de overleving van hun huishouden. 

Dee vraag is nu hoe mannen en vrouwen omgaan met de overlevingsdruk in Suriname. Uiteraard 
hebbenn mannen en vrouwen een gendered perceptie van hun mogelijkheden c.q. bevoegdheden 
mett betrekking tot de invulling van de overlevingsbehoeften van hun huishouden. Om na te gaan 
hoee verschillend zij omgaan met armoede c.q. bestaansverwerving is het van belang te kijken naar 
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dee structuur en kracht van hun inzet. Hier zijn drie niveaus met betrekking tot het huishouden van 
belang,, namelijk het niveau van het sociaal-economisch domein (pure overleven en andere), het 
niveauu van de ideologie en cultuur (verschuivingen in normen en waarden en in de interne ar-
beidsverdeling)) en tenslotte het niveau van de besluitvorming. Niet alleen gender op zich is daar-
bijj  van belang, ook de reeds bestaande gender-re\aties zullen per etnische groep mede bepalen 
hoee mannen en vrouwen invulling geven aan armoedebestrijding c.q.bestaansverwerving. 

Bestaandee opvattingen over mannelijke en vrouwelijke taken en bevoegdheden (domeinen) met 
betrekkingg tot het huishouden kunnen extra reliëf krijgen door de etnisch-culturele variaties in de 
Surinaamsee samenleving. Alleen is het de vraag hoe en in hoeverre culturele normen en waarden, 
diee voorschrijven wat mannen en vrouwen wel of niet mogen doen, zich langzaam wijzigen ge-
zienn de 'economische realiteit', die zich vertaalt in de overlevingsdruk. Welke zijn de compro-
missenn die mannen en vrouwen in dit kader aangaan? 

Centraall  in de studie staat bestaansverwerving. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat bestaansver-
wervingg geen statisch gegeven is. De mate waarin vrouwen en mannen in staat zijn om verschil-
lendee strategieën met elkaar te combineren geeft de dynamiek aan waarmee zij armoede proberen 
tee bestrijden en leidt tot een specifieke taakverdeling in die huishoudens. Welke leden van het 
huishoudenn zij daarbij inzetten en hoe zij de vergaarde output van hun inzet alloceren is ook on-
derwerpp van studie. 

Eénn en ander leidt tot drie concrete onderzoeksvragen, te weten: 

1.. Wat zijn de aard en vormen van bestaansverwerving van vrouwen in relatie tot die van hun 
huishoudenn en welke dynamiek kan men er onderscheiden? 

2.. Welke zijn de kenmerken van besluitvorming tussen vrouwen en hun mannelijke partners en 
hoee worden die beïnvloed door de hulpbronnen van vrouwen? 

3.. Welke taakverdeling kan men tussen vrouwen en hun mannelijke partners onderscheiden en 
welkee verschuivingen zijn hierin waar tee nemen? 
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Suriname::  sociale en economische structuur 

HetHet Sap 
isis zuur 
SuikerSuiker duur 
DeDe regering met de rug 
TegenTegen de muur 

AllesAlles in de winkel 
Peperduur Peperduur 
EnEn waar vind ik deviezen 
VoorVoor het betalen van huishuur? 

(Hans(Hans Breeveld) 

3.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de karakteristieken van de demografie, politiek en economie 
vann Suriname, die ik mede als context gebruik voor het verklaren van het gedrag van huishoudens 
inn een periode van structurele aanpassing en crisis. Uitgangspunt hierbij is de verslechtering van 
dee economische situatie die zich in Suriname vanaf de jaren ^0 - relatief later dan in de overige 
Caribischee landen - heeft ingezet. Daarvan zijn de gevolgen met name voor arme en middenklas-
see huishoudens desastreus gebleken. 'Structurele aanpassing' heeft - voorzover uitgevoerd - tot 
nuu toe geen verbetering opgeleverd. 

Dee huidige sociaal-economische situatie in Suriname vindt zijn oorsprong in de jaren '80. Suri-
namee werd toen geconfronteerd met een plotseling en voortdurend tekort aan buitenlandse devie-
zenn en met een toenemend gebrek aan vertrouwen van potentiële investeerders. Deviezen zijn -
vanwegee Suriname' s uitwaarts gericht karakter - hard nodig voor de handhaving van het produc-
tie-- en dienstenniveau in het land. Alhoewel de oorzaken van de verslechtering in de jaren '80 en 
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900 verschillen, hebben ze vergelijkbare effecten (gehad) op de economie. De Surinaamse rege-
ringg heeft velerlei 'aanpassingsmaatregelen' toegepast teneinde greep te krijgen op de dreigende 
ontwrichtingg van de economie. De maatregelen waren, met name tot 1994, niet altijd in overeen-
stemmingg met de 'voorschriften' van de Wereldbank, het Internationaal Monetaire Fonds en Ne-
derland,, het land dat - behoudens in de jaren 1982 - 1987, de beginjaren van de terugval - via 
ontwikkelingssamenwerkingg als belangrijke donor fungeerde. Enkele maatregelen die hier ge-
noemdd kunnen worden, waren de 'aanpassingen' in de handels voorschriften: de Centrale Bank 
vann Suriname kon niet langer garant staan voor deviezen tegen officiële koersen. Dit had tot ge-
volgg dat importeurs en fabrikanten naar de parallelmarkt werden verwezen om deviezen te ver-
krijgen;; zij konden dus niet meer rekenen op 'staatsbescherming'. Een andere belangrijke maatre-
gell  was het monetair financieren, vanwege de ernstige tekorten op de ontwikkelings- en lopende 
rekeningg (de inkomsten van de staat bleven immers sterk achter bij de uitgaven) wat tot forse in-
flatiee heeft geleid. 

Dee jaren '90 werden opnieuw gekenmerkt door een verslechtering van de sociaal-economische si-
tuatie.. Uiteindelijk werd in 1994 - mede onder internationale druk van met name Wereld Bank, 
IMFF en Nederland - officieel een Structureel Aanpassings Program (S.A.P.) ingezet.' Bezuini-
gingsmaatregelen,, die in dit kader door de overheid werden uitgevoerd, hebben hun effecten ge-
hadd op de productiesector, de gezondheidszorg en het onderwijs. Een en ander heeft geleid tot 
dreigendee inkomensonzekerheid, vooral bij overheidsambtenaren. Er is ook een toenemende on-
zekerheidd wat betreft de kwaliteit van de gezondheidszorg, het onderwijs en de huisvesting die 
minn of meer verslechterd is. 

3.22 Kort e kenschets 

Surinamee is gelegen aan de noordoostkust van Zuid-Amerika en wordt in het westen door Guya-
na,, in het oosten door Frans-Guyana en in het zuiden door Brazilië begrensd. Frans-Guyana en 
Guyanaa zijn in de kustvlakte per veer bereikbaar. Suriname heeft plm. 435.000 inwoners in 2000. 
Daarmeee is het qua bevolkingsgrootte het zesde land in de Caricom, een bundeling van Caribi-
schee landen (met name van die landen waar het Engels de officiële taal is) waarbij het sinds 1995 
iss aangesloten. 

Inn Suriname domineert 'de' stad, d.w.z. de hoofdstad Paramaribo. In Groot-Paramaribo, d.w.z. in 
feitee de districten Paramaribo en Wanica, wonen plm. 290.000 mensen, 69% van de bevolking 
(1998).22 De tweede grote nederzetting is Nieuw Nickerie met ongeveer 15.000 inwoners, gelegen 
opp de oostelijke oever van de Corantijn-rivier, op de westgrens van Suriname. 

Traditioneel,, d.w.z. sinds de bezetting van het land vanuit Europa in de 17de eeuw, is de bevol-
kingg geconcentreerd in de kustvlakte. Daar vinden de belangrijkste economische en politieke ac-

11 In juli 1994 werd de unificatie van de wisselkoers ingevoerd. Het doel was om de wisselkoers te stabiliseren en zo-
doendee een eind te maken aan de verscheidenheid aan wisselkoersen in het land die door de Centrale Bank, de com-
merciëlee banken werden gehanteerd en die bovendien verschilden van de zgn. parallelmarkt, waaronder de handel in 
'valuta'' op straat. 
22 ABS (mei 1999). 
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tiviteitenn plaats. In Paramaribo is de handel en dienstverlening geconcentreerd, zijn ook de 
hoofdkantorenn van ondernemingen die elders in het land produceren (zoals de bauxietbedrijven) 
gevestigdd en heeft de overheid haar zetel. De kustvlakte beslaat ongeveer 16% van het totale 
grondgebied.. Ze is 15 km breed aan de oostkant en ongeveer 80 km breed aan de westkant. 

Behalvee de kustvlakte zijn er nog twee andere natuurlijke zones: een berg- en heuvelachtig tro-
pischh regenwoud (dat ongeveer 80% van het land beslaat en doorgaans binnenland wordt ge-
noemd)) en een savannengordel.3 Alleen Indianen en Marrons (afstammelingen van gevluchte sla-
ven)) wonen er in het binnenland. In totaal wordt slechts 3% van de totale oppervlakte van Suri-
namee bewoond.4 De bevolkingsdichtheid is dan ook laag: ongeveer 2,5 personen per km2. 

Ondankss zijn ruimtelijke verbondenheid met Zuid-Amerika vertoont Suriname in sociaal-
historischh opzicht veel meer overeenkomsten met het Caribisch Gebied. Net als de landen in het 
zuidelijkk Caribisch Gebied heeft de Surinaamse samenleving een multi-etnisch karakter, dat ont-
staann is in de periode van de plantagekolonie. Momenteel zijn de Creolen6, de Hindostanen en de 
Javanen77 de grootste etnische groepen van de bevolking met respectievelijk 32%, 35% en 15%. 
Overigee etnische groepen (tezamen 17%) zijn de Marrons, Indianen, Chinezen, Libanezen, 
Boeroe's88 en zij die zich als duidelijk 'gemengd'zien. De etnische diversiteit heeft geleid tot poli-
tiekee segmentatie: politieke partijen zijn in sterke mate op etnische leest geschoeid.9 Verder is de 
etnischee segmentatie duidelijk in de verschillende sectoren van de economie. In de centrale over-
heidd en de staatsondernemingen - de zogenaamde parastatale ondernemingen - zijn de Creolen in 
dee meerderheid; voor de Creoolse bevolking is de overheid veruit de grootste niet-agrarische bron 
vann overleving (zie ook Dew, 1996). De handelssector wordt gedomineerd door Hindostanen en, 
inn mindere mate, door Chinezen en Libanezen. Pogingen tot het privatiseren van staatsonderne-
mingenn c.q. het laten afvloeien van werknemers in staatsondernemingen hebben geleid tot span-
ningenn tussen de twee grootste etnische groepen. 

Quaa taal vertoont Suriname weinig overeenkomsten met andere landen in het Caribisch Gebied 
waarr voornamelijk andere Europese talen de officiële talen vormen. Nederlands wordt behalve in 
Surinamee alleen op de Nederlandse Antillen en Aruba gesproken. In Caricom-verband is Surina-
mee het enige Nederlandstalige land. De aansluiting bij de Caricom moet iets van het sociale en 
economischee isolement teniet doen. 

Dee republiek Suriname is sinds de onafhankelijkheid in 1975 een parlementaire democratie. Het 
parlementt - De Nationale Assemblee (DNA) - wordt rechtstreeks door het volk gekozen en be-

33 Bakker  (1993) en Helman (1982). 
4Kurian(1992). . 
55 Deze dichtheid is erg laag in vergelijking met enkele andere landen. Ter  illustratie: 23 in Venezuela, 230 in Jamai-
ca,, 610 in Barbados, 1096 op St. Maarten. Ook in vergelijking met Nederland (500 mensen per  km2) - voor  velen nog 
steedss het referentiekader voor  welvaart en armoede - valt Suriname's weidse uitleg op. 
66 Afstammelingen van zwarte Afrikaanse slaven die zich in de loop der  eeuwen in mindere of meerdere mate hebben 
gemengdd met andere etnische groepen. 
77 Respectievelijk de afstammelingen van de Brits-Indische en Indonesische contractarbeiders rond 1900. 
88 Afstammelingen van de Nederlandse Boeren die zich in 1845 in Suriname hadden gevestigd. Zie ook Helman 
(1982). . 
99 Dew (1996) en Sedney (1997). 
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staatt uit 51 leden. Suriname wordt in de jaren na 1980 gekenmerkt door turbulente politieke ont-
wikkelingen.. Belangrijke momenten zijn de militaire machtsovername in 1980, een nieuw door 
militairenn aangewezen burgerkabinet in 1982, de moorden op een aantal hoogstaande burgers in 
datzelfdee jaar, de binnenlandse oorlog van 1986-1988. 

Inn 1987 werden - onder toenemende nationale en internationale druk - algemene verkiezingen ge-
houden.. Het Front voor Democratie en Ontwikkeling won de verkiezingen met 40 van de 51 ze-
telss in het parlement en kwam toen aan de macht. Het Front was een antimilitaire coalitie be-
staandee uit de toen grootste, op etnische leest geschoeide partijen, namelijk de door Creolen ge-
domineerdee Nationale Partij Suriname (NPS), de door Hindostanen gedomineerde Vooruitstre-
vendee Hervormings Partij (VHP), de Kerukanan Tulodo Pranatan Inggil (KTPI) met een Javaanse 
meerderheid.. In 1990 werd opnieuw een militaire (telefoon)coup gepleegd, waarna de gekozen 
presidentt werd afgezet. In mei 1991 werden wel algemene verkiezingen gehouden. De Surinaam-
see Partij van de Arbeid sloot zich bij Het Front aan en de gebundelde partijen kozen toen voor de 
naamm Nieuw Front. Zij won 30 zetels. De door de militairen gesteunde Nationale Democratische 
Partijj  (NDP) kregen er 12, terwijl het Democratisch Alternatief 1991 (DA91) 9 zetels wist te be-
machtigen.. Zowel het Nieuw Front als DA91 hadden als doel de sterk verwaarloosde band met 
Nederlandd te herstellen en de militaire macht - die zij verantwoordelijk achtten voor de sterk ge-
reduceerdee omvang van de ontwikkelingsgelden - in te dammen. Het was in deze periode dat pro-
gramma'ss voor structurele aanpassing werden geëffectueerd, waardoor in feite - in elk geval op 
kortee termijn - de bevolking de reeds aanwezige sociaal-economische crisis sterker voelde. Wel 
werdd in 1996 stabiliteit van de munt bereikt en daarmee werd een aanzet tot herstel mogelijk. Na 
dee verkiezingen in 1996 veranderde het politieke gezicht echter. De NDP kwam aan de macht, in 
eenn coalitie met de - van de VHP afgesplitste - Basispartij voor Vernieuwing en Democratie 
(BVD),, de KTPI, de Hernieuwde Progressieve Partij (HPP) en de Politieke Vleugel van de FAL 
(PVF).100 De zwakke cohesie binnen deze coalitie en het kennelijk ontbreken van stimulerend en 
faciliterendd beleid heeft echter tot gevolg gehad dat de economische en sociale instabiliteit in het 
landd toenam. Teveel tijd ging verloren aan het bij elkaar houden van de verschillende partijen, 
waardoorr politieke daadkracht, groei en ontwikkeling het moe(s)ten ontgelden. In die zin bood 
Surinamee tijdens ons onderzoek politiek en economisch weinig perspectief. Op 25 mei 2000 heeft 
hett Nieuw Front de verkiezingen gewonnen wat een terugkeer van Venetiaan als president bete-
kent. . 

3.33 Demografische opbouw 

Surinamee heeft sinds 1980 op demografisch gebied enkele piekperioden meegemaakt, die mede 
hett karakter van de bevolkingsgroei hebben bepaald. De groei van de Surinaamse bevolking 
wordtt niet alleen bepaald door natuurlijke aanwascijfers (verschil tussen het aantal geboorten en 
sterftenn per jaar). De vaak geringe toekomstperspectieven rond en na de onafhankelijkheid in 
19755 hebben in grote mate een pusheffect gehad, met als gevolg een negatief migratiesaldo. 

l0Sedney(1997). . 
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Tussenn 1987 en 1997 is de bevolking jaarlijks met gemiddeld 0.6% toegenomen.11 Deze groei 
liepp echter achter bij die van de stedelijke bevolking. In diezelfde periode groeide de stedelijke 
bevolkingg gemiddeld met 1.6% per jaar. De snellere groei van de stedelijke bevolking is te wijten 
aann enerzijds toenemende verkavelingactiviteiten en anderzijds een toename van economische ac-
tiviteitenn in en nabij de stad.12 De langzamere groei van de totale bevolking is mede te danken 
aann de verlaagde vruchtbaarheidscijfers. In de periode 1970-1995 ging het vruchtbaarheidscijfer 
flinkk terug: van 5.5 naar 2.4.13 Drie factoren zijn voor deze ontwikkeling verantwoordelijk. Ten 
eerstee heeft de toegenomen onderwijsparticipatie invloed gehad op de visie met betrekking tot de 
groottee van het gezin. Ten tweede hebben de activiteiten van de Stichting Lobi, een Niet Gouver-
nementelee Organisatie (N.G.O.), een positievere houding inzake verantwoord ouderschap en ge-
zinsplanningg tot stand gebracht. En ten slotte zou er een correlatie bestaan tussen de huidige eco-
nomischee crisis die in de totale regio voelbaar is, en een afname in fertiliteit. De toegenomen be-
hoeftee van vrouwen om buitenshuis te werken zou een negatieve invloed uitoefenen op de 
vruchtbaarheidd Tabel 3.1. laat de veranderingen in de bevolkingsomvang en tevens de afname 
inn geboorten in elke periode zien. 

Tabell  3.1. Groei van de bevolking, 1900-199815 

Jaar r 

1900 0 
1950 0 
1971 1 
1992 2 
1998 8 

Bevolking g 
(Groot)--

Paramaribo o 
32.000 0 
74.000 0 

160.480 0 
260.000 0 
275.000 0 

Groei i perjaarr in 
% % 

--
+2.6 6 
+5.5 5 
+3.0 0 
+0.8 8 

Bevolkingg Suri-
name e 

69.000 0 
205.000 0 
384.000 0 
403.000 0 
422.000 0 

Groei i perr jaar in 
% % 

--
3.9 9 
4.4 4 
0.2 2 
0.7 7 

Verhouding g 
Paramaribo--

Surinamee in % 
40 0 
45 5 
70 0 
71 1 
69 9 

Bron::  Schalkwijk &  de Bruijn e (1999) 

Suriname'' s bevolking is niet langer jong te noemen. Dalende vruchtbaarheidscijfers zijn een be-
langrijkee factor. De huidige leeftijdsopbouw kan als volgt worden samengevat: 32% van de be-
volkingg is jonger dan 15 jaar; de economisch actieve bevolking (15-59 jaar) beslaat 64%, terwijl 
hett percentage ouderen (60 jaar en ouder) 4% bedraagt.16 Fig. 3.1. laat de veranderingen die sinds 
19800 hebben plaatsgevonden duidelijk zien. 

Opp zich kent Suriname meer mannen dan vrouwen: 51% tegen 49%. Maar vrouwen leven relatief 
well  langer dan mannen. De levensverwachting van vrouwen en mannen is respectievelijk 71 en 
666 jaar. Dat er minder vrouwen dan mannen zijn houdt waarschijnlijk verband met de emigratie. 

111 ABS (mei 1997). 
122 Schalkwijk en de Bruijn e (1999). 
133 ABS (1996). 
144 National Planning Office (1995). 
155 In een publicatie van het Centraal Bureau voor  Burgerzaken (CBB, 1998) worden hogere jaarlijks e groeicijfers 
voorr  heel Suriname gehanteerd, maar  in deze cijfers is de emigratie niet voldoende verwerkt. 
166 Hier  zijn echterr  alleen cijfers van Paramaribo en Wanica gebruikt. Zie verder  ABS (mei 1998). 
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Grafiekk 3.1 Man-vrouw verdeling in de jaren 1980 en 1995 
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Bron:: ABS, 1998 

InternationaleInternationale migratie 

Surinamee heeft in de jaren 70 zwaar te lijden gehad onder de massale emigratie naar het rijke 
buitenland.. Rond de onafhankelijkheid was het migratiesaldo het grootst. De aankondiging van 
dee politieke onafhankelijkheid in 1975, die geleid zou worden door een Creoolse meerderheid, 
wass voor menigeen (in het bijzonder de niet-creoolse burger) een grote onzekerheidsfactor1 . In 
19755 verlieten ruim 40.000 mensen het land, ongeveer 11% van de totale bevolking. De daarop 
volgendee jaren worden gekenmerkt door iets kleinere migratiesaldo's met opnieuw pieken in 
1979,, 1980 en 1993 (respectievelijk 16246, 16706 en 7597)18 Met name in de jaren '90 werden de 
toegenomenn kosten van levensonderhoud, als gevolg van de inflatie en de effecten van het ant-
woord,, i.e. de structurele aanpassing, een belangrijke reden voor emigratie19. 

177 Zie ook Bakker (1993) en ook Lalmohamed (1992). 
188 ABS (mei 1997). Volgens het CBB (1998) is dit aantal voor 1993: 886. 18 ABS (mei 1997). 
199 Emigratie heeft met name tot gevolg dat de ontwikkelingspotentie van een land wordt gedraineerd omdat onder de 
emigrantenn een groot aantal hoog geschoolden aanwezig is. Aan de andere kant heeft de emigratie een positief effect 
alss we kijken naar de steun van emigranten bij de overleving van achtergebleven huishoudens. Volgens schattingen 
zouu jaarlijks NF 100 miljoen langs deze weg naar Suriname - via goederen en geld - worden overgemaakt (Entzinger, 
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Inn de periode 1975 - 1997 zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland (zie 
ABSS 1999) in totaal 186.154 Surinamers naar Nederland geëmigreerd.20 Er zijn inderdaad meer 
vrouwenn dan mannen vertrokken. Het procentuele aandeel van Surinaamse vrouwen in de 
emigratiestroomm is in de periode 1975-1997 gemiddeld 53% (ABS, 1999). Onder de emigranten 
bevondenn zich ook een relatief groot aantal hoog geschoolden. Preciezere cijfers over hun 
aantallenn zijn niet bekend.21 Daarnaast was er een bescheiden migratie naar de Nederlandse 
Antillen/Arubaa en naar de VS. Een bescheiden immigratie kwam rond het midden van de vorige 
eeuww uit Guyana en Haïti. 

Surinamee is met deze trek naar buiten overigens geen uitzondering in het Caribisch Gebied. In de 
(piek)) periode 1980-1988 hebben grote aantallen mensen zich bijvoorbeeld vanuit de Domini-
caansee Republiek (200.000), Jamaica (183.000), Haïti (93.000) en Guyana (82.000) in de Vere-
nigdee Staten van Amerika en in mindere mate in Canada en het Verenigd Koninkrijk gevestigd.22 

Voorr Suriname waren voornamelijk interne - zgn. pushfoctoren - verantwoordelijk voor emigra-
tie.. Dit in tegenstelling tot andere landen in het Caribisch Gebied waar een combinatie van werk-
loosheidd en de behoefte aan arbeiders in het buitenland als belangrijkste oorzaak voor emigratie 
gold.. Voor Jamaicanen bijvoorbeeld gold de grote behoefte aan 'gastarbeiders' in Groot-
Brittannië.. Arbeiders waren nodig in de transportsector en in andere sectoren van de economie 
waarr de lokale bevolking niet langer werkzaam wilde zijn.23 Voor Surinamers die voornamelijk 
naarr Nederland emigreerden, was de situatie aldaar anders. In het grote tekort aan goedkope gast-
arbeiderss in de jaren '60 en 70 in Nederland werd namelijk voorzien door het aantrekken van 
Turksee en Marokkaanse gastarbeiders. Surinamers gingen vooral op eigen initiatief naar Neder-
land.. Daarbij werden zij niet zelden aangemoedigd door familie die zich er eerder had gevestigd 
enn vaak bereid was voor opvang te zorgen en soms ook onderlinge huwelijken aan te gaan. De 
'overtocht'' was voor velen echter een financieel probleem. Om aan geld te komen hebben emi-
grantenn verschillende strategieën gehanteerd zoals het verkopen van de eigen bezittingen (voor-
namelijkk onroerend goed) en het afsluiten van persoonlijke leningen bij de bank.24 

1995).. Dat is niet slecht in een land waar  veruit het voornaamste exportproduct - bauxiet en derivaten -  NF 700 mil-
joenn opbrengt (CBvS, 1998). 
200 Het aantal (eerste en tweede generatie) Surinamers in Nederland is 258.000, bijna de helft van het aantal Surina-
merss in eigen land (CBS Nederland, 1999). Om aan deze intocht - en die uit andere landen - een halt toe te roepen is, 
mett  name de laatste jaren, door  de Nederlandse regering een 'sluitingsbeleid*  opgezet en uitgevoerd waarbij  allerlei 
ingewikkeldee en tijdrovende procedures moeten worden gevolgd voor  het verkrijgen van een geldige verblijfsstatus 
inn Nederland. Hierdoor  kijken Surinamers nu meer  om naar  alternatieven in landen in de regio zoals Guyana, Frans-
Guyanaa en de Nederlandse Antillen. Maar  de migratie naar  deze landen blijf t bescheiden van omvang. 
211 Zie bijvoorbeeld National Planning Office (1995) en World Bank (March 1998). 
222 World Bank (1992). 
233 Rawlins (1996). 
244 Om in aanmerking te komen voor  zo een lening moest iemand garant staan voor  het geleende geld. Deze persoon -
vaakk familie of een vriend - die in goed vertrouwen garant stond, kwam niet zelden bedrogen uit. Immers, die wist 
vaakk niet dat het geld was bedoeld om de overtocht naar  Nederland te betalen. 
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3.44 Economie 

Surinamee beschikt over een aantal natuurlijke hulpbronnen en is in hoge mate afhankelijk van de 
exportt van deze bronnen. Aluinaarde en aluminium, rijst en bananen, garnalen en vis en verder 
ruwee olie en hout vertegenwoordigen in 1997 respectievelijk 77%, 10%, 8% en 5%. Echter, 
hoeveell  deze rijkdommen ook betekenen voor de Surinaamse economie, ze hebben geen stabiele 
groeii  en ontwikkeling met zich meegebracht. 

Dee beperkte omvang van de bevolking heeft een aantal implicaties voor Suriname's ontwikke-
lingspotentie.. Suriname heeft sinds eeuwen een afhankelijke economie, die voor zijn eigen be-
staansverwervingg zwaar op de wereld daarbuiten leunt. De belangrijkste exportproducten in de 
20stee eeuw zijn bauxiet en derivaten zoals aluinaarde en - tot voor kort - aluminium. De bauxiet-
productiee -en verwerking in Suriname nemen ongeveer 77% van 's lands deviezeninkomsten voor 
hunn rekening, maar de directe werkgelegenheid steekt daarbij schril af: 4%.2 De inkomsten uit de 
bauxietindustriee zijn van essentieel belang voor de betalingsbalans: fluctuaties in de wereldprij-
zenn van bauxiet zijn daarom in Suriname zeer voelbaar. De afhankelijkheid van het buitenland is 
verderr waarneembaar in de wijze waarop lokale productie en consumptie tot stand komen: zij 
leunenn zwaar op import maar ook op ontwikkelingsgelden. Inzicht in deze afhankelijke structuur 
vann Suriname's economie, d.w.z. inspelen op wat elders gebeurt, is een voorwaarde om goed be-
leidd te kunnen voeren. Maar externe ontwikkelingen, zoals de fluctuerende prijzen van bauxiet en 
dee variërende vraag naar specifieke producten, vinden op zich buiten het bereik van de beleids-
makerss plaats. Naast de exportbelastingen op bauxiet en derivaten en de andere belastingen (die 
niett effectief geheven worden) is ontwikkelingshulp uit Nederland, de EU, de IDB een belangrij-
kee inkomstenbron.27 

Dee afgelopen twintig jaar laten op zich geen positieve politiek-economische ontwikkeling van 
Surinamee zien. Met name de periode na de coup van 1980 wordt gekenmerkt door instabiele poli-
tiekee relaties, economische en sociale achteruitgang en de afwezigheid van een consistent ont-
wikkelingsbeleid.. Dit werd tussen 1982 en 1987 versterkt door de zgn. opschorting van de ont-
wikkelingshulp.. Sinds 1997 is de financiering van nieuwe projecten uit de Surinaams-
Nederlandsee verdragsmiddelen door Suriname zelf stopgezet, en Nederland doet geen enkele po-
gingg om dit ongedaan te maken. 

Hollendee inflatie en een voortdurend tekort aan deviezen zijn de opmerkelijke indicatoren van de 
sociaal-economischee situatie in Suriname. Oorzaken van de toenemende inflatie zijn hoofdzake-
lij kk gelegen in monetaire ontwikkelingen in de economie. Deze ontwikkelingen hebben te maken 
mett een toename van het geldaanbod en de ontwikkeling van de vrije-markt-wisselkoers.28 In de 
periodee 1990-1998 wordt de chaotische situatie in het land steeds manifester. Vier trends zijn dan 
zichtbaar: : 

255 World Bank (1998) en CBvS (1998). De productie van aluminium is inmiddels gestaakt. 
266 World Bank (1998). 
277 Sinds eind jaren '90 daaraan de Islamic Development Bank worden toegevoegd. 
288 National Planning Office (1995). 
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Dee periode vóór 1994. Er was een duidelijke correlatie tussen inflatie en de wisselkoers. 
1.. De periode 1994-1995. In deze vrij korte periode expandeert de inflatiekoers. Oorzaak hier-

vann is gelegen in de opheffing van overheidssubsidies. 
2.. De periode 1996-1997. De financieel positieve effecten van de SAP maatregelen gaan zich 

aftekenen.. 1996 kent zelfs een deflatie van 1%. 
3.. De periode na 1997. Het nieuwe regeringsbeleid doet de inflatie weer duidelijk toenemen, in 

steedss snellere mate. 

Ditt heeft geleid tot een enorme ontwaarding van de Surinaamse gulden ten opzichte van de US-
dollar.. Was de dollar in 1980 SF 1,80 waard, in 1988 lag de koers op SF 880 (begin 2000 was ze 
all  SF 1600 waard). Mede door tussenkomst vanuit de vakbeweging werden keer op keer lonen en 
salarissenn bijgesteld. Echter, de reële waarde van deze lonen en salarissen was ten opzichte van 
voorgaandee jaren achteruit gegaan. Tabel 3.2 dient ter illustratie. 

Tabell  3.2. Ontwikkelingvan de salarissen van schoolhoofden 1981-1999 

Jaar r 
1981 1 
1987 7 
1990 0 
1992 2 
1994 4 
1995 5 
1996 6 
1997 7 
1999 9 

Salariss in SF 
688 8 

1.224 4 
1.518 8 
2.010 0 

17.515 5 
52.545 5 
52.545 5 

100.025 5 
166.000 0 

Salariss in NF 
860 0 
386 6 
161 1 
191 1 
99 9 

172 2 
218 8 
455 5 
340 0 

Bron:: Schalkwijk & De Bruijne, 1999 

ToenemendeToenemende armoede 

Dee ontwikkeling van de laatste decennia heeft zijn sporen heeft nagelaten op de mogelijkheden 
tott bestaansverwerving van huishoudens. Dit wordt bevestigd door Siegmien Staphorst (Voorzit-
terr van de Nationale Vrouwenbeweging, de NVB) die op een seminar 'Vrouwen en de Vakbewe-
ging',, dat in 1992 werd georganiseerd door het AVVS De Moederbond, cijfers presenteerde. 
Volgenss Staphorst zou het aantal gezinnen dat in 1989 onder de armoedegrens leefde, 57% be-
dragen.. Sindsdien lijk t het te zijn gestegen. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken zou in 1994 
85%% van de bevolking onder de armoedegrens leven.29 De criteria voor het berekenen van de ar-
moedee in Suriname verschillen echter kennelijk want Wereldbank cijfers (1996) tonen aan dat 
47%% van de Surinaamse bevolking arm is (zie tabel 3.3). Vergelijkingsdata na 1996 ontbreken 
echterr ten enenmale. De afgelopen drie jaar is deze positiebepaling niet veel veranderd: volgens 
dee Wereldbank (2000) behoort Suriname nog steeds tot de Caribische landen met de meeste ar-
men.. Een plaatsbepaling van de armoedesituatie in Suriname tegenover die in andere Caribische 
landen,, geeft lijst 3.1. Het BBP per capita in Suriname was in 1995 US $987, op Haïti na, het 

Bron:: Uitdaging Extra (1994:1). 
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laagstee in de regio. Ook de jaarlijkse groei van het BBP in Suriname verliep in de periode 1980-
944 vrij langzaam: het bleef onder 1,5% (zie lijst 3.1). 

Uitt onderstaande tabel is af te leiden dat de situatie in Suriname slechter is dan in vele andere Ca-
ribischee landen. Suriname heeft een grote groep armen in vergelijking met landen als Belize, 
Dominica,, Guyana en Jamaica; alleen Haïti heeft een nog groter percentage armen. De positie van 
dee landen is gebaseerd op een combinatie van armoede-indexen. Niet op alle indices bezet Suri-
namee een slechte positie. Op de Human Development Index en de Integrated Poverty Index bij-
voorbeeldd scoort Suriname beter dan andere landen met grote groepen armen. Op de Basic Needs 
IndexIndex scoort Suriname beter dan St Kitts and Nevis, eilanden die volgens de Head Count Index 
éénn van de laagste percentages armen hebben (World Bank, 1997). 

Tabell  3.3. Armoede in het Caribisch Gebied 

Landd Head Count Index (% armen) 
Haïti i 
Suriname e 
Guyana a 
Belize e 
Jamaica a 
Dominica a 
St.. Lucia 
Dominicaansee Republiek 
Trinidadd & Tobago 
Grenada a 
St.. Vincent & Grenadines 
St.. Kitts & Nevis 
Antiguaa and Barbuda 
Barbados s 
Bahamas s 

Gemiddelde e 

65 5 
47 7 
43 3 
35 5 
34 4 
33 3 
25 5 
21 1 
21 1 
20 0 
17 7 
15 5 
12 2 
8 8 
5 5 

27 7 

Bron:: World Bank, 1997 

Opp lijst 3.1 is de algehele economische situatie af te lezen. Deze lijst werd gemaakt door de We-
reldbankk vanuit het besef van de noodzaak om armoede - en armen - te identificeren teneinde 
aangepastee maatregelen te kunnen treffen ter bestrijding daarvan. Naast surveys (in andere lan-
den),, werden enkele meetinstrumenten gehanteerd, waaronder de Head Count Index (zie tabel 
3.3),, Human Development Index, de Integrated Poverty Index, de Basic Needs Index en de Global 
IndicatorIndicator of Access to Cumulative Social Development (Baker, 1997). Ook op deze lijst scoort 
Surinamee slecht. 

300 Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland (niet gedateerd). Caraïbisch gebied. Landenbeleidsdocument. 
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Lijs tt  3.1. Weivaartsindicering van Caribische landen 1996 

Indicator r 
Relatievee bevolkings-
omvang g 

Gemiddeldee groei BBP; 
periodee 1980-90 

Gemiddeldee groei BBP; 
Periodee 1990-94 

Armoedeniveaus s 
(schattingen) ) 

Aandeell  agrarische sec-
torr in het BBP 

Hoog g 
Dominicaansee Repu-
bliek,, Haïti 

Antiguaa and Barbuda, 
Belize,, Grenada, St. 
Kittss and Nevis, St. Lu-
cia,, St. Vincent and the 
Grenadines s 
Antiguaa and Barbuda, 
Belize,, Guyana, St. Lu-
cia,, St. Kitts and Nevis, 
St.. Vincent and the 
Grenadines s 
Belize,, Dominica, 
Guyana,, Haïti, Jamaica, 
Suriname e 

Belize,, Dominica, Guy-
ana,, Haiti 

Midden n 
Guyana,, Jamaica, Suri-
name,, Trinidad and To-
bago o 

Bahamas,, Barbados, 
Dominicaanse e 
Republiek k 

Dominica, , 
Dominicaanse e 
Republiek,, Grenada, 
Jamaica a 

Dominicaansee Re-
publiek,, Grenada, St. 
Lucia,, St. Vincent and 
thee Grenadines, Trini-
dadd and Tobago 
Dominicaansee Re-
publiek,, Grenada, St. 
Lucia,, St. Vincent and 
thee Grenadines, Suri-
name e 

Laag g 
Antiguaa and Barbuda, 
Bahamas,, Barbados, Be-
lize,, Dominica, Gre-
nada,, St. Kitts and Ne-
vis,, St. Lucia, St. Vin-
centt and the Grenadines 
Guyana,, Haïti Jamaica, 
Suriname,, Trinidad and 
Tobago o 

Bahamas,, Barbados, 
Suriname,, Trinidad and 
Tobago o 

Antigua,, Bahamas, Bar-
bados,, St. Kitts and Ne-
vis s 

Antiguaa and Barbuda, 
Bahamas,, Barbados, 
Jamaica,, St. Kitts and 
Nevis,, Trinidad and To-
bago o 

Bron:: World Bank, 1997 

Opmerkingenn bij lijst 3.1. 
Voorr het indiceren werden de volgende criteria gehanteerd. Voor de bevolkingsomvang staat hoog voor meer dan 2,5 
miljoen,, midden voor 400.000 - 2,5 miljoen en Jaag voor minder dan 400.000. Bij de groeicijfers, periode 1980-90 
staatt hoog voor meer dan 4.5%, midden voor 1.0-4.5% en laag voor minder dan 1.0%. Bij de groeicijfers, periode 
1990-944 staat hoog voor meer dan 3.0%, midden voor 2.0-3.0% en laag voor minder dan 1.5%. Bij de armoede staat 
hoogg voor meer dan 30%, midden voor 15-30% terwijl laag staat voor minder dan 15%. Bij het aandeel in de agrari-
schee sector in het BBP staat hoog voor meer dan 20%, tussen voor 10-20% terwijl laag staat voor minder dan 10%. 

DeDe arbeidsmarkt 

Dee arbeidsmarkt in Suriname is onderhevig aan allerlei ontwikkelingen aan de vraag- en aanbod-
zijde.. Zij wordt aan de vraagzijde sterk beïnvloed door het cultuurpatroon zoals dat door Ferrier 
(Ceswo,, 1990: 22-23) is getekend. Hij spreekt (onder meer) van: 
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 een hoog ontwikkeld en sterk prestige-gericht statusbewustzijn dat vooral in de lagere soci-
aal-economischee strata een dominante invloed uitoefent op zowel het persoonlijke als het 
groepsgedragg met betrekking tot beroepsvoorkeuren en beroepskeuzes. 

 een kosmopolitische levensstijl die door alle inkomensgroepen uit de diverse etnische groe-
penn tot uitdrukking wordt gebracht, in de vorm van het gebruik van een uitgebreid assorti-
mentt van moderne, overwegend geïmporteerde goederen en een breed scala aan diensten 
voorr persoonlijke verzorging en vertier. 

 het nastreven van persoonlijke opwaartse mobiliteit langs de ladder van formele opleidingen, 
mett name door de sociaal-economisch lagere statuscategorieën. 

Ditt patroon geeft de voorkeuren voor specifieke typen arbeid aan. Maar de aanbodzijde heeft zich 
slechtss spaarzaam ontwikkeld. Er is een relatief trage groei van de zgn. formele werkgelegenheid 
vann enig niveau ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Deze trage groei van de werk-
gelegenheidd heeft zijn oorzaak in een stagnerend ontwikkelingsbeleid dat de Surinaamse regering 
opp het gebied van werkgelegenheidschepping de afgelopen decennia heeft gevoerd. 

Dee arbeidsmarkt wordt in de periode na 1990 zo door een aantal negatieve ontwikkelingen ge-
kenmerkt.. Er is een teruggang in reële arbeidslonen zowel in de overheids - als in de particuliere 
sectorr en verder is er een toename van het aantal ontslagen in de particuliere sector.31 Het alge-
meenn beeld is dat in de jaren na 1980 het aantal werknemers in de formele sector is afgenomen. 

Dee Surinaamse overheid is met haar bijna 40.000 werknemers veruit de grootste werk verschaffer; 
ziee tabel 3.4.32 Het werknemersbestand bij de overheid is vooral in de jaren '80 fors gestegen. Dit 
iss ten koste gegaan van de productiesectoren, met name de agrarische sector (niet in tabel). Ook 
dee constructiesector heeft te lijden onder een tekort aan goedkope arbeiders. In het tekort aan ar-
beiderss in beide genoemde sectoren is aanvankelijk ietwat voorzien door middel van Guyanese en 
Haïtiaansee arbeiders.33 De toename van het aantal ambtenaren heeft zijn belangrijkste oorzaak in 
dee institutionalisering van patronage door de etnisch georiënteerde politieke partijen. Hierdoor 
werdd niet echt in een reële manpowerbehoefte voorzien. Door de druk van internationale financie-
ringsinstellingenn om het overheidsapparaat te saneren is de kans op het vinden van een formele 
baann met een stabiel inkomen bij de overheid moeilijker geworden. Maar ook particuliere bedrij-
venn schiepen in de afgelopen jaren nauwelijks meer formele arbeidsplaatsen. Een nadeel van 
werkenn bij de overheid is momenteel dat de lonen relatief laag zijn, duidelijk lager dan bij parti-
culieree bedrijven. De ontwikkeling van de reële arbeidskosten van arbeiders werkzaam bij de 
overheidd liep ver achter bij die van overige sectoren (zie tabel 3.5). Wel levert werken in vaste 
overheidsdienstt een aantal secundaire voorzieningen op, zoals vrije geneeskundige behandeling, 
ziekteverlof,, e.d. 

311 National Planning Office {1995). 
322 ABS (1999). 
33ZieCBvS(1998). . 
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Tabell  3.4. Het gemiddeld aantal werknemers van grote bedrijven per  bedrijfstak in Suri-
name,, 1980-1998 

Bedrijfstak k 
Mijnbouwactiviteiten n 
Industrie/Fabricage e 
Nutsbedrijven n 
Constructie e 
Handel,, Restaurants en Hotels 
Transport,, Opslag en Communicatie 
Banken n 
Verzekeringen n 
Gemeensch.,, Soc. en Pers. Diensten 
Overheid d 

N N 

1980 0 
6.117 7 
7.387 7 
1.230 0 
3.010 0 
7.969 9 
2.031 1 

999 9 
328 8 

1.979 9 
34.846 6 

65.896 6 

1985 5 
4.588 8 
7.239 9 
1.341 1 
2.348 8 
6.296 6 
2.031 1 
1.219 9 

407 7 
1.959 9 

39.710 0 

67.137 7 

1990 0 
3.242 2 
6.279 9 
1.292 2 
2.077 7 
4.303 3 
2.051 1 
1.359 9 

407 7 
1.920 0 

43.445 5 

66.374 4 

1995 5 
3.352 2 
5.617 7 
1.255 5 

--
5.658 8 
2.133 3 
1.578 8 

384 4 
1.880 0 

37.160 0 

59.017 7 

1997 7 
3.368 8 
6.361 1 
1.335 5 

--
6.112 2 
2.290 0 
1.508 8 

324 4 
2.182 2 

36.757 7 

60.236 6 

1998 8 
3.064 4 
6.473 3 
1.308 8 

--
6.600 0 
2.308 8 

*1.533 3 
309 9 

2.333 3 
37.727 7 

*61.656 6 

Bron:: ABS, november 1998 en maart 2000 **  = voorlopige cijfers 

Tabell  3.5. Indexcijfers van de gemiddelde reële arbeidskosten (in SF) per  werknemer bij 
grotee bedrijven per  bedrijfstak in Suriname, 1980-1998 

Bedrijfstak k 
Mijnbouwactiviteiten n 
Industrie/Fabricage e 
Nutsbedrijven n 
Constructie e 
Handel,, Restaurants en Hotels 
Transport,, Opslag en Communicatie 
Banken n 
Verzekeringen n 
Gemeensch.,, Soc. en Pers. Diensten 
Overheid d 

Gemiddeld d 

1980=100 0 
23.415 5 
10.085 5 
17.198 8 
7.584 4 
9.360 0 

15.650 0 
19.113 3 
16.329 9 
4.990 0 
6.546 6 

9.568 8 

1985 5 
127 7 
109 9 
104 4 
105 5 
114 4 
119 9 
101 1 
122 2 
90 0 

110 0 

108 8 

1990 0 
61 1 
57 7 
65 5 
56 6 
63 3 
65 5 
56 6 
74 4 
59 9 
59 9 

54 4 

1995 5 
80 0 
36 6 
36 6 

--
48 8 
70 0 
53 3 
37 7 
17 7 
30 0 

41 1 

1997 7 
130 0 
84 4 

154 4 
--

111 1 
151 1 
125 5 
102 2 
76 6 
73 3 

93 3 

1998 8 
130 0 
91 1 

171 1 
--

119 9 
140 0 

*148 8 
105 5 
65 5 

110 0 

*109 9 

Bron:: ABS, november 1998 en maart 2000 == voorlopige cijfers 

Watt de man-vrouw verdeling binnen de beroepsbevolking betreft, mannen maken het grootste 
deell  uit van de werkzame bevolking, in elk geval in Paramaribo en Wanica. Dit heeft waarschijn-
lij kk enerzijds te maken met de denktrant bij mannen dat zij voor het gezin moeten zorgen, maar 
sterkerr nog met de vraag naar mannenarbeid; in het onderzoek komt dit aan de orde. De bezetting 
vann mannen op de arbeidsmarkt is in elk geval groter: zij maken meer dan 60% uit van de eco-
nomischh actieve bevolking.34 

ABSS (mei 1998). 
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Dee formele arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is in de afgelopen jaren relatief teruggelopen; 
inn 1990 was 39% van de werknemers in dit deel van de arbeidsmarkt vrouw, in 1997 nog 33% 
(ABS,, 1999). Vrouwen zijn relatief het meest aanwezig (met 40%) in de sectoren 'Financiën', 
'Horeca'' en 'Overheid' (Gemeenschaps, Sociale en Persoonlijke Diensten). Hun functies zijn 
voornamelijkk van administratieve aard. Opvallend hierbij is de absolute groei van arbeidsplaatsen 
inn de financiële sector35 (minder conjunctuurgevoelig) en de relatieve en absolute toename van 
hett aantal vrouwelijke werknemers in deze sector. Vrouwen zijn relatief het minst werkzaam in 
dee technische sectoren ('Mijnbouw', 'Transport, Opslag en Communicatie', 'Fabricage', 'Con-
structie')) en hun aandeel in deze branches komt niet boven 20% uit. De afname van het aantal ar-
beidsplaatsenn bij de overheid heeft vanaf 1996 ook invloed gehad op het aantal vrouwen dat er 
werkzaamm is. 

Beschikbaree cijfers over formele werkgelegenheid gelden in het algemeen niet voor de 
buitenstedelijkee gebieden. Er bestaat een groot tekort aan data over bijvoorbeeld werkzame 
vrouwenn in de landbouw op het platteland. Het overheidsbeleid is niet gericht op stimulering van 
dee productie in deze sector, waarin juist een groot aantal vrouwen werkzaam is. Volgens Defares 
&&  Khoesial (1993) bestaat 65% van de economisch actieve bevolking in de agrarische sector uit 
vrouwen.. Dit is niet in overeenstemming met wat tabel 3.6 ons vertelt. De oorzaak hiervan is dat 
dee onderzoeksresultaten van Defares en Khoesial geen betrekking hebben op Groot-Paramaribo. 
Eenn andere factor in dit verband is de gewder-ongevoeligheid van beleidsmaatregelen in de 
agrarischee sector. Het tekort aan substantiële data over de bijdrage van vrouwelijke producenten 
aann de agrarische sector brengt ook een onderschatting van de behoeften en omstandigheden van 
vrouwenn in deze sector teweeg. 

Tabell  3.6. Percentage vrouwelijk e werknemers als deel van totaal aantal werknemers naar 
bedrijfstakk in de formele arbeidsmarkt van Groot-Paramaribo, 1990-1997 (in %) 

Bedrijfstakk *1990 1992 1994 1996 1997 
Landbouw,, Bosbouw, Jacht en Visserij 
Mijnbouw w 
Fabricage e 
Electriciteit,, Gas, Water 
Constructie e 
Groott en Kleinhandel, Restaurants en Hotels 
Transport,, Opslag en Communicatie 
Financiering,, Verzekering, Makelarij in onroerend goed en 
Commeriëlee Diensten 
Gemeenschaps,, Sociale en Persoonlijke Diensten 
Niett adequaat omschreven activiteiten 

Totaall  39.3 35.1 33.7 33.7 33.4 

Bron:: Ministerie van Arbeid, afdeling Arbeidsstatistieken * = cijfers betreffen de eerste helft 

37.2 2 
7.7 7 

20.6 6 
--
--

50.3 3 
3.5 5 

42.0 0 
51.2 2 
33.9 9 

26.5 5 
7.4 4 

18.1 1 
--

5.3 3 
39.1 1 
11.3 3 

40.1 1 
47.9 9 
25.2 2 

12.5 5 
11.9 9 
20.2 2 
6.1 1 
3.0 0 

34.6 6 
18.5 5 

39.9 9 
49.0 0 
16.3 3 

10.3 3 
3.0 0 

17.6 6 
5.8 8 
2.4 4 

40.2 2 
17.4 4 

43.7 7 
56.5 5 
6.8 8 

18.7 7 
1.9 9 

16.0 0 
14.6 6 
3.6 6 

42.6 6 
10.8 8 

48.9 9 
50.4 4 
12.0 0 

''  Centrale Bank van Suriname (not dated), Suriname. Economie and Financial Informatio n 1992-1997: 5. 
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Ookk cijfers met betrekking tot de participatie van werkzame vrouwen naar etniciteit ontbreken 
Dezee tekortkoming bemoeilijkt een vergelijking van de situatie van vrouwen van verschillende 
etnischee komaf. Juist omdat bijvoorbeeld werkzame vrouwen in Groot-Paramaribo een verschil-
lendee start en ontwikkeling hebben doorgemaakt, lijk t inzicht in de verschillende arbeidsmarktpo-
sitiess van deze vrouwen in het kader van beleid heel erg belangrijk. 

Surinaamsee vrouwenorganisaties zijn niet tevreden over de officiële data die wijzen op een rela-
tieff  lage arbeidsmarktparticipatieratio voor vrouwen (Staphorst, 1992). Volgens hen hebben deze 
cijferss alleen betrekking op het formele deel van de arbeidsmarkt, en is de omvang van het aantal 
vrouwenn dat emplooi vindt in de informele sector, huishoudelijke productie en daaraan gerela-
teerdee taken veel groter.36 Naast vrouwenorganisaties hebben ook onderzoekers het vermoeden 
datt de omvang van de arbeidsmarktparticipatie (inclusief de informeel werkzamen) van vrouwen 
hogerr ligt dan de cijfers ons tot nu toe doen geloven (Schalkwijk en de Bruijne, 1999). 

Grafiekk 3.2. Werkloosheidspercentages naar  sekse (in de districten Paramaribo en Wanica), 
periodee 1980-1997 
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Bron:: ABS, 1998 

Vrouwenn hebben meer dan mannen te lijden onder werkloosheid. Werkloosheid bij vrouwen is 
significantt hoger dan bij mannen. Maar ze neemt af, zij het langzaam. Volgens grafiek 3.2. was 
dee werkloosheid onder vrouwen in de periode 1980-1997 gemiddeld (35%) hoger dan bij man-
nen.. Werkloosheid is voor beide seksen het grootst in de leeftijdscategorieën 20-30 jaar. Dit is 
niett verwonderlijk omdat het grootste percentage schoolverlaters zich in deze leeftijdscategorie 
bevindtt en zijn intrede doet op de arbeidsmarkt. De werkloosheid bij de vrouwen is wel afgeno-
men.. Volgens het Ministerie van Arbeid (1995) heeft deze afname te maken met de toegenomen 
drukk op de huishoudfinanciën, die tot een toenemende participatie van vrouwen op de arbeids-
marktt leidt. Het Ministerie heeft echter geen beeld over het soort werk dat vrouwen de afgelopen 
jarenn zijn gaan verrichten en welke mogelijkheden zij daarmee op een stabiel inkomen hebben 

MOPP (1993). 
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verworven.. Deze omissie versterkt daarom de vermoedens van vrouwenorganisaties dat de on-
zichtbaarheidd van het werk van vrouwen te maken heeft met het feit dat zij informeel actief zijn. 

3.55 Structurele aanpassing: enkele negatieve effecten 

Welkee zijn nu de precieze effecten van structurele aanpassing? De aanzetten tot structurele aan-
passingg kwamen vooral van Nederlandse zijde in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. 
Dee 'revolutionaire' regering die van 1980-1987 aan het bewind was, maakte in 1987 plaats voor 
eenn democratisch gekozen Front-regering. Eén van de eerste zaken waar deze regering over wilde 
praten,, was het herstel van de ontwikkelingsrelatie met Nederland. Nederland is altijd de belang-
rijkstee financier van ontwikkelingsprojecten in Suriname geweest. De opschorting van deze rela-
tiee door Nederland in 1982 - en zelfs van alle lopende projecten - bleek in de periode erna funest 
voorr de Surinaamse economie. Niet alleen werd kapitaalvernietiging in de hand gewerkt, maar 
ookk het vertrouwen van potentiële investeerders in de toekomst van Suriname werd wegge-
vaagd.377 Nederland stelde toen een aantal harde eisen omdat het niet langer in feite ongeconditio-
neerdd ontwikkelingshulp aan Suriname wilde verstrekken. In dat kader moest van Surinaamse 
zijdee een programma voor Herstel, Groei en Aanpassing (SAP) van de Surinaamse economie 
wordenn opgesteld. De basis voor dit programma was een aangepast Meerjaren Ontwikkelings 
Programmaa (MOP) dat voorheen als beleidskader diende en waarmee nu projecten zouden wor-
denn getoetst. Het aanpassingsprogramma dat onder het toeziend oog van de Wereldbank en het 
IMFF zou worden uitgevoerd en een meer sectorale benadering van het MOP behelsde, kwam ech-
terr traag op gang. Redenen waren politiek van aard: besluiteloosheid omtrent de richting van het 
SAPP - welke te maken had met de tegengestelde belangen van de Front-regering en onderliggende 
etnischee verhoudingen - en de te geringe kennis van de aard van een SAP en zijn consequenties. 
Prioriteitt werd daarom gegeven aan staatsrechtelijke zaken als de (her)ordening van de democra-
tie,, het indammen van de militaire macht, de mensenrechten en het vredesproces.38 In het SAP 
datt uiteindelijk in 1994 werd geïmplementeerd en tot doel had de sociaal-economische chaos in 
hett land tot normale proporties terug te brengen, stonden centraal de aanpassingen in het monetair 
beleidd en diversificatie c.q. verhoging van de output van de productiesector. 

Eénn van de belangrijkste aanpassingsmaatregelen vormt de sanering van het overheidswerkne-
mersbestand.. Onderliggende politieke belangen hebben echter geleid tot constant uitstel van deze 
maatregel.400 Algehele sanering van het overheidsapparaat heeft nog niet plaatsgevonden. Niet 
duidelijkk is welke gevolgen deze sanering zal hebben voor de vrouwelijke ambtenaren die 45% 
vann het totale werknemersbestand bij de overheid uitmaken. 

Dee gevolgen van de economische neergang en van de structurele aanpassing worden niet alleen 
doorr vrouwen gevoeld, de gehele economie lijdt eronder. De niet aflatende inflatie heeft haar 
stempell  gedrukt op zowel de reële waarde van de lonen (tabel 3.5.) als de stijgende kosten voor 

377 Schalkwijk, M (1994). 
388 Schalkwijk, M (1994). 
399 Ministeri e van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (november  1992). 
400 Ook andere maatregelen zoals de onroerend goed belasting worden vanwege deze zelfde belangen getraineerd. 
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levensonderhoudd (tabel 3.7), en heeft de mogelijkheden voor goede huisvesting, gezondheidszorg 
enn onderwijs verminderd. 

ErEr is meer nodig dan een tegemoetkoming aan de eis van de bond van ambtenaren (CLO) om 
dede lonen en salarissen met 100% te verhogen. ...De Surinaamse gulden is met 70% tot 80% 
gedevalueerdgedevalueerd en dat betekent dat eerst de lonen en salarissen met dit percentage moeten 
wordenworden gecorrigeerd waarna 100% verhoging kan worden berekend. De CLO is daarom be-
zigzig een voorstel uit te werken dat uitgaat van reorganisatie van de huidige loonstructuur. Zo 
zullenzullen chaotische situaties zoals nu kunnen worden voorkomen, (vrij  vertaald uit De Ware 
TijdTijd - internetversie - 6 januari 1999) 

Uitt tabel 3.7 wordt duidelijk hoe de inflatie in de periode na 1980, en met name vanaf 1990, uit-
werktt op de kosten van de levensbehoeften. 

Tabell  3.7. Ontwikkelin g van de jaarlijks e inflati e met betrekking tot de kosten van levens-
behoeftenn (op basis van de CPI: Consumer Price Index), periode 1980-1998 (in %) 

Goederenn en diensten 
Voedingg & dranken 
Woningg & woninginrichting 
Kledingg en schoeisel 
Overigee uitgaven 
Totaal l 

1980 0 
11 1 
15 5 
9 9 

17 7 
13 3 

1990 0 
30 0 
14 4 
8 8 

22 2 
22 2 

1992 2 
55 5 
32 2 
34 4 
38 8 
44 4 

1994 4 
387 7 
313 3 
367 7 
366 6 
368 8 

1996 6 
-11 1 

2 2 
-3 3 
28 8 
-1 1 

1998 8 
13 3 
32 2 
15 5 
22 2 
19 9 

Bron:: ABS (september 1996 en november 1998) 

EersteEerste levensbehoeften 

Datt de economische verslechtering in Suriname invloed heeft op de koopkracht is logisch. De 
koopkrachtt heeft invloed op de bestaansverwerving van individuen, met name van vrouwen. De 
officiëlee armoedegrens voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en drie leeftijdaf-
hankelijkee kinderen steeg van SF 668 in 1980 naar SF 124.286 in 1995; een lichte daling viel te 
bespeurenn in 1998: SF 120.762.41 Als men bedenkt dat een schoonmaakster in overheidsdienst 
hoogstenss SF 30.000 verdient42, betekent zulks dat zij met dat salaris voor slechts een vierde in 
dee basisbehoeften van zichzelf of haar gezin kan voorzien. Dit wil zeggen dat de financiering van 
eerstee levensbehoeften voor meer mensen problematisch is geworden. In de Surinaamse context 
betekentt dit niet dat er op grote schaal honger wordt geleden, wel dat de financiering van veel van 
watt enigszins boven de directe dagelijkse nood uitkomt, problematisch is geworden. 
Inn een poging om enige hulp te bieden aan de meest getroffenen als gevolg van de stopzetting van 
overheidssubsidiess werd een Sociaal Vangnet geïntroduceerd. De bedoeling van dit Vangnet was 
omm de minst draagkrachtigen (  25.000 huishoudens), waaronder een groot aantal vrouwen, (tij-

411 ABS (december 1998). 
422 Door de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek 1995-1998 wordt een gemiddelde koers 
gehanteerdd van SF 250 voor 1 NF. 
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delijk)) te ondersteunen in het voorzien in de meest elementaire behoeften. Daartoe konden zij 
maandelijkss aanspraak op een levensmiddelenpakket, naast andere voorzieningen. Deze 'pakket-
ten'-voorzieningg hield echter niet lang stand. Op beleidsvlak heerste er namelijk onduidelijkheid 
overr de continuïteit hiervan. In 1996 werd de distributie van deze pakketten van overheidswege 
stopgezet.. Gelukkig waren er ook particuliere initiatieven ter ondersteuning van de door aanpas-
singg getroffen armere huishoudens. Bijvoorbeeld de Stichting Vrienden zonder Naam en de Stich-
tingg Tamara verstrekten op diverse scholen in de stad dagelijks ontbijt aan arme kinderen. Ook op 
wijkniveauu waren er ten tijde van het onderzoek particuliere initiatieven merkbaar. De Stichting 
Wijkbeheerr Abrabroki bijvoorbeeld ondersteunde met levensmiddelenpakketten (uit het buiten-
land)) de armste huishoudens, die voornamelijk female headed zijn. 

Huisvesting Huisvesting 

Hett ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is verantwoordelijk voor het huisvestings-
beleidd in Suriname. Bij de uitvoering van haar taken wordt zij bijgestaan door de Stichting 
Volkshuisvestingg Suriname (opgericht in 1951) die zich onder andere bezig houdt met de toeken-
ningg van huizen aan lage inkomensgroepen. 

Tussenn 1950 en 1987 werden in totaal 7.109 volkswoningen gebouwd. In het kader van duurzame 
armoedebestrijdingg werd de bouw van nog eens 1674 volkswoningen beoogd, terwijl een be-
hoeftee werd geïdentificeerd van ongeveer 20.000 volkswoningen in de periode 1991-1995. Het 
Ministeriee bleek steeds minder bij machte te zijn om aan die woningbehoefte te voldoen. Stijgen-
dee prijzen van bouwmaterialen en arbeid maakten continuïteit van de woningbouw onmogelijk. 
Overigee oorzaken voor het stagneren van de volkswoningbouw waren het ontbreken van een 
structureell  woningplan, een tekort aan bouwlocaties, geen afstemming tussen verantwoordelijke 
instellingen,, en ten slotte een tekort aan deviezen. Het aantal nieuwe woningen dat in 1980 nog 
20%455 van de totale behoefte bedroeg, was in 1992 nog maar 6%.46 Van het in 1997 aangekon-
digdd plan om met behulp van locale ondernemers en een Chinese bouwmaatschappij 2000 wo-
ningenn in en buiten Paramaribo te bouwen, werd min of meer 5% gerealiseerd.4 

Nuu initiatieven van de overheid uitblijven, zijn huishoudens genoodzaakt alternatieven te zoeken. 
Uitt het onderzoek - dat overigens niet in volkswoningbouwprojecten plaats vond - zijn drie 'op-
tiewoningen'' belangrijk, te weten familiewoningen, huurwoningen en eigendomswoningen. Fa-
miliewoningenn behoren toe aan familieleden die in het buitenland woonachtig zijn. Voor deze 
woningenn wordt vaak een symbolisch huurbedrag betaald. In mijn onderzoek maakt ongeveer 1/3 
vann de huishoudens van deze optie gebruik. De drastische stijging van de huurbedragen voor par-
ticulieree woningen maakt het voor jonge mensen praktisch onmogelijk om van de optie huurwo-
ningenn gebruik te maken. Toch zit ook ruim 1/3 van de huishoudens noodgedwongen in een 
huurwoning.. Vaak zijn deze huurwoningen aan reparatie toe; de huren zijn meestal redelijk. Deze 

433 Begrotingsoverzicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (1991). 
444 National Planning Office (1995). 
455 Schalkwijk en de Bruijne (1999) 
466 National Planning Office (1995). 
477 Schalkwijk & de Bruijne (1999) 
488 Familie betekent in de Surinaamse context meer dan alleen de ouders, zusters en gezin, broers en gezin. 
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laatstee optie woningen betreft de eigendomswoningen en daar maakt ongeveer 1/3 van de huis-
houdenss in de steekproef gebruik. Deze woningen vormen voor veel jonge woningzoekenden een 
veiligg heenkomen. In deze woningen wordt ruimte door de ouders beschikbaar gesteld teneinde 
dee volwassen kinderen in hun woningbehoefte tegemoet te komen. Deze situatie leidt tot een toe-
nemendee grootte van huishoudens en doet zich vooral voor onder de female headed - huishoudens 
enn Creolen. 

Gezondheidszorg Gezondheidszorg 

Jarenlangg heeft de Surinaamse gezondheidszorg model gestaan voor efficiëntie en effectiviteit.49 

Zoo liggen de kindersterftecijfers er laag (30,2), zeker in vergelijking met een aantal andere Caribi-
schee landen zoals Haïti (107,5), Guyana (47,7) en de Dominicaanse Republiek (49,5).50. Dit re-
sultaatt is te danken aan de hoge prioriteit die de Surinaamse overheid met name in de jaren '80 
heeftt gegeven aan de nationale volksgezondheid, waarbij zij financiële ondersteuning kreeg van 
dee Nederlandse overheid. In 1990 bedroegen de overheidsuitgaven aan de volksgezondheid 5.7% 
vann het B.B.P. Dit percentage was hoger dan het gemiddelde in de Latijns-Amerikaanse en Cari-
bischee landen (3.5%). Na 1990 zien we echter een teruggang van de overheidsuitgaven voor de 
gezondheidssectorr (zie grafiek 3.3). 

Dee gezondheidssector heeft nu te lijden onder een tekort aan menskracht. De lage lonenstructuur 
heeftt emigratie van het medisch personeel in de hand gewerkt. Tussen 1970 en 1990 zijn 12% en 
30%% van respectievelijk het totaal aantal artsen en verpleegsters geëmigreerd.51 Tevens zijn er bij 
tijdenn conflicten tussen de overheid en de medische sector, omdat de overheid niet altijd in staat 
iss haar financiële verplichtingen na te komen, dat althans niet doet. Dan wordt er van medische 
zijdee gedreigd om de medische bijstand stop te zetten, althans te verminderen, hetgeen een enkele 
keerr ook geëffectueerd wordt. Dit geeft veel onzekerheid. Voor laag frequente geneeskundige be-
handelingenn (RLFA) kunnen patiënten naar Nederland, iets wat nog steeds uit de verdragsmidde-
lenn gefinancierd wordt. 

Onderwijs Onderwijs 

Tussenn 1988 en 1990 waren de overheidsbestedingen aan het onderwijs in procenten van het BNP 
gemiddeldd 8.5. Dit percentage is volgens de onderzoekers Levens en Chapman (1997) aan de ho-
gee kant in vergelijking met de regio en de ontwikkelde landen: respectievelijk 3.6 en 3.5. Dat de 
overheidd zich zo aan het onderwijs committeert, zou volgens deze onderzoekers gelegen zijn in 
hett feit dat onderwijs nagenoeg 'gratis' is: de absolute inbreng van ouders is vrijwel nihil. Van-
wegee de economische crisis in het land kan de overheid zich dit huns inziens kennelijk niet meer 
veroorlovenn (grafiek 3.4). Ouders moeten nu steeds meer zelf het onderwijsmateriaal en - voorra-
denn ten behoeve hun kinderen bekostigen omdat de overheid aan het bezuinigen is (Levens en 
Chapman,, 1997). 

499 Horowitz (1994). 
300 Ministeri e van Buitenlandse Zaken Nederland (niet gedateerd). Caraïbisch gebied. Landenbeleidsdocument. 
511 Horowitz (1994). Zie ook National Planning Office (1995). 
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Grafiekk 3.3. Uitgaven van het Ministeri e van Volksgezondheid in % van het BNP, periode 
1988-1997 7 
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Bron:: ABS, 1998 

Grafiekk 3.4. Uitgaven van het Ministeri e van Onderwij s in % van het BNP (1988-1997) 
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Bron:: ABS (mei 1997 en mei 1998), Ministerie van Onderwijs 

Dee bezuinigingen op overheidsuitgaven ten behoeve van het onderwijs hebben geleid tot toege-
nomenn 'drop-out'-percentages op school. In het jaar 1992/1993 bedroeg het in het primair onder-
wijss 8% terwijl in het secundair onderwijs het percentage drop-outs op 24% lag, duidelijk meer 
dann enkele jaren daarvoor.52 

522 National Planning Office (1995). 
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Eenn goed databestand met daarin cijfers over de onderwijsparticipatie van zowel mannen als 
vrouwenn ontbreekt. Wat opvalt is een neerwaartse ontwikkeling vanaf 1991. Mannen en vrouwen 
volgenn in de periode 1987-1995 minder onderwijs dan in de periode ervoor. De deelname van 
vrouwenn aan het onderwijs is hoger dan die van mannen. In onderstaande grafiek 3.5. is de on-
derwijsparticipatiee van mannen en vrouwen voor de jaren 1994 en 1995 weergegeven. 

Grafiekk 3.5. Onderwijsparticipati e naar  sekse in de jaren 1994 en 1995 

 man 

DD vrouw 

Bron:: ABS, mei 1997 

3.66 Vrouwen en structurele aanpassing 

Dee economische crisis in de jaren voor de 'structurele aanpassing' heeft een einde gemaakt aan 
'luxe'' situaties die voorheen golden, waaronder tal van subsidies die door de overheid werden 
verstrekt.. Eén van die maatregelen was ook het stopzetten van niet-noodzakelijke importen. 
Daarnaastt werd op uitgaven m.b.t. het dienstenverkeer bezuinigd. Reisdeviezen waren al eerder 
onderr strenge controle gebracht.53 De importbeperkingen leverden het bedrijfsleven, dat zwaar 

Terr illustratie: Reisdeviezen werden door de Surinaamse gemeenschap altijd al beschouwd als iets waar ze recht op 
hadden.. ,Je kon het je niet permitteren om die deviezen voor de staat 'te laten'. Dat zou gewoon zonde zijn." Onbe-
perktee opname van deviezen werd daarom gezien als een soort tegenprestatie voor de harde arbeid die er voor het 
landd werd geleverd. Populaire reisbestemmingen waren toen Nederland, Miami, Belem en de Antillen. Ten tijde van 
dee noodsituatie echter werd een Nationale Deviezencommissie ingesteld die zich moest toeleggen op de toekenning 
enn monitoren van de beperkte voorraad reisdeviezen aan Surinaamse burgers. Het voortdurende tekort aan buiten-
landsee deviezen door de staat had natuurlijk tot gevolg dat de 'onbeperktheid' van de reisdeviezen aan banden werd 
gelegdd In 1989 kon nog # NF 100 aan deviezen tegen de officiële wisselkoers worden ingewisseld bij de banken. Su-
rinaamsee reizigers konden steeds minder beschikken over door de Centrale Bank of andere (handels)banken afgege-
venn reisdeviezen - door tussenkomst van de Deviezencommissie - en werden in meerdere male afhankelijker van fa-
miliee in het buitenland: familie die tenminste het vliegticket wilde belalen en zich ter plekke wilde inzetten voor een 
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steundee op 'staatsbescherming', problemen op. Door hun afhankelijkheid van grondstoffen en 
kapitaalgoederenn uit het buitenland konden deze particulieren hun productiepeil niet langer ga-
randerenn en velen moesten om die redenen sluiten. De 'structurele aanpassing' (SAP) pretendeer-
dee daarop een relevant antwoord te geven. 

Surinaamsee vrouwenorganisaties die over de negatieve invloed van het SAP op vrouwen elders in 
dee wereld hadden gelezen, drongen er in het begin van de jaren 90 bij de regering op aan 
dat„rekeningg gehouden wordt met vrouwenbelangen gedurende het voorbereiden van de aanpas-
singsmaatregelen".544 In een 'Country Programme to Address the Impact of Structural Adjustment 
onn Women in Suriname, 1995' wordt opnieuw uiting gegeven aan deze bezorgdheid, namelijk dat 
eenn uitgewerkt plan ontbrak dat voldoende rekening hield met de invloed van het SAP op vrou-
wen.. Deze bezorgdheid was terecht, omdat in een onderzoek door de IDB was geconstateerd dat 
vrouwenn meer dan mannen de last van aanpassingsmaatregelen zouden dragen. In het rapport 
wordtt dat als volgt beargumenteerd: 

...More...More women are forced to seek employment in the informal sector either as their means of 
incomeincome or to subsidise their wages. Further the fall out from the structural adjustment pro-
grammegramme such as contraction in the public sector will  significantly affect women who are 
mainlymainly employed in the middle and lower levels of the public service structure, and which 
areare most vulnerable in times of retrenchment. In addition the recurrent shortages in food 
items,items, the additional time spent in obtaining food all add to women's already heavy burdens. 
TheseThese changes contribute to stress within the household and are related to breakdowns in 
familyfamily relationships. As a result there is an increase in the number of street children as well 
asas increases in the incidence of domestic violence in which women and children are the main 
victimsvictims (Uit: Country Report to Address the Impact of Structural Adjustment on Women in 
Suriname,Suriname, J 994). 

Mett name de effecten van overheidsbezuinigingen op onderwijs, gezondheidssector en inflatie 
mett betrekking tot de kosten van eerste levensbehoeften zouden voor deze groep vrouwen voel-
baarr zijn. Vanuit de verschillende Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) zijn er - vaak met 
behulpp van buitenlandse fondsen - daarom initiatieven geweest (en die zijn er nog) om de econo-
mischee weerbaarheid van vrouwen in de lagere inkomensgroepen zowel in Groot Paramaribo als 
inn het binnenland te vergroten. Teneinde al deze NGO-initiatieven te coördineren, werd een lan-
delijkee vereniging NGO-Forum opgericht (in 1994), die nu meer dan 170 leden telt. Ook het Na-
tionaall  Bureau Genderbeleid (NBG), op 14 januari 1998 opgericht, dat rechtstreeks onder het Mi-
nisteriee van Binnenlandse Zaken ressorteert en het vrouwenbeleid voortzet zoals dat voorheen 
werdd gevoerd, kreeg als belangrijke taak mee om erop toe te zien dat het genderaspect integraal 
onderdeell  werd van alle overheidsbeslissingen. Anders dan de NGO's die zich voornamelijk rich-
tenn op het vergroten van de economische weerbaarheid van vrouwen, richt het NBG zich - vanuit 

goedee vakantie van betrokkenen. Daarna werd het bedrag aan reisdeviezen dat door de Deviezencommissie werd toe-
gekendd steeds minder. Nu verstrekken de banken geen reisdeviezen meer tegen officiële koersen. In principe bestaat 
err nu een eenzijdig opkoopbeleid van deviezen. Burgers kunnen er wel terecht voor het verkopen van deviezen; om-
gekeerdd verkopen de banken geen deviezen. Daarvoor kan men terecht bij verschillende cambios en in het informele 
deviezencircuitt (via familie, vrienden en kennissen in het buitenland) 
544 Samenwerkende Vrouwenorganisaties Suriname (november 1992). 
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hett idee van 'gender en ontwikkeling' - op diverse gebieden in de samenleving waarop gender-
ongelijkheidd zich voordoet. Een concreet project dat het NBG daartoe heeft ondersteund is het 
projectt 'Geweld tegen Vrouwen IS onze zaak'. Dit project werd opgezet vanuit de overtuiging dat 
err een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen de economische verslechtering in het land en 
dee toename van huiselijk geweld.55 Hoe slechter de economische situatie des te meer huiselijk 
geweld. . 

3.77 Het huishouden in Suriname: een profielschets 

Eenn op gender gebaseerde typologie van het Surinaamse huishouden vinden we terug in de laatst 
gehoudenn Algemene Volkstelling (AVT) in 1980. Volgens deze AVT werd het overgrote deel 
(71%)) van de huishoudens in Suriname door een man geleid, het zgn. male headed- huishouden* 
terwijll  de overige 29% door een vrouw werd geleid, het zgn. female headed - huishouden.56 Na 
dezee volkstelling zijn er echter geen recentere cijfers beschikbaar over de gewfer-verdeling van 
huishoudens.. Het ABS (1998) geeft alleen een andere typologie van het Surinaamse huishouden, 
waarr gender ontbreekt (zie tabel 3.8). 

Dee enigszins onduidelijke definitie van het uitgebreid en het samengesteld gezin door het ABS 
maaktt vergelijking met mijn onderzoeksmateriaal bijna onmogelijk, zoals dat zal worden weer-
gegeven.. Beide typen huishoudens heb ik bijvoorbeeld geschaard onder 'Uitgebreid huishouden'. 
Naarr mijn idee is elk huishouden dat bestaat uit een kerngezin met enkele verwanten of andere 
volwassenenn die middelen (meestal de woonkosten) bij elkaar brengen teneinde van de basis-
voorzieningenn in dat huishouden gebruik te maken, een uitgebreid huishouden.57 

Hett kerngezin, bestaande uit man en/of vrouw en/of kinderen, komt het meest voor in de urbane 
delenn van Suriname, dit ondanks de etnische heterogeniteit en soms de etnische dominantie met 
dee daaraan gekoppelde huishoudstructuur in de verschillende wijken. Dezelfde conclusies trek ik 
uitt mijn eigen onderzoek. Ook in enkele wijken die overwegend worden bewoond door Marrons, 
iss het kerngezin dominant.58 Overige bevolkingsgroepen maken een kleiner deel van de populatie 
uitt in de laatstgenoemde wijken.59 

Uitt ABS-cijfers blijkt dat het eenpersoonshuishouden en het samengesteld huishouden in opmars 
zijn.. Deze ontwikkeling lijkt ten koste te gaan van het kerngezin. De redenen voor de opkomst 
vann het eenpersoonshuishouden zijn niet duidelijk. Uit mijn eigen herhalingsonderzoek (1994 en 
daarnaa 1998) onder 44 huishoudens blijken de enige twee eenpersoonshuishoudens plaats te heb-
benn gemaakt voor een uitgebreid huishouden. De eerste (Javaanse) alleenstaande verhuisde naar 
haarr kinderen in een andere (middenstands)wijk. De tweede (Creoolse) alleenstaande ving haar 
dochter,, die net gescheiden was, met twee minderjarige kinderen op. Verondersteld zou kunnen 
wordenn dat soortgelijke ontwikkelingen zich op grotere schaal voordoen, waardoor de dynamiek 

533 De Nationale Gcndcrkrant (1999). 
366 Er  zijn geen recentere cijfers beschikbaar. 
377 Zie ook Schalkwijk, A (1994): 23. 
388 Nikos (mei 1998). 
^Nikosdneii  1998). 
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inn de samenstelling en het functioneren van huishoudens wordt beïnvloed. Over de opmars van 
hett samengesteld huishouden wordt ook in het verslag van het ABS geen uitspraak gedaan. De 
beperktee toegang van vele lage-inkomensgroepen tot huisvesting lijk t in mijn ogen een aanneme-
lijk ee factor te zijn. Ook in mijn onderzoek is een lichte stijging te constateren in het aantal huis-
houdenss dat bestaat uit een kerngezin met verwanten. De belangrijkste reden is de beperkte toe-
gangg tot huisvesting voor jongeren of anderen (vaak eigen kinderen met of zonder gezin) waar-
doorr jongeren langer bij hun ouders blijven wonen, ook nadat zij zelf een gezin hebben gevormd. 
60 0 

Tabell  3.8. De gezinshuishoudens naar  aantal en type in de districten Paramaribo en Wanica 
i n % % 

Type e 
Eenpersoonshuishouden n 
Kerngezin61 1 

Uitgebreidd huishouden62 

Samengesteldd huishouden''3 

1980 0 
5.1 1 

60.0 0 
32.0 0 
2.9 9 

1993 3 
8.1 1 

59.8 8 
28.5 5 
3.6 6 

1994 4 
6.6 6 

57.2 2 
32.5 5 
3.7 7 

1995 5 
5.0 0 

60.0 0 
31.1 1 
3.8 8 

1996 6 
6.6 6 

52.5 5 
34.8 8 
6.1 1 

1997 7 
7.9 9 

54.0 0 
33.6 6 
4.5 5 

Bron:: ABS, 1980 en mei 1998 

Eenn tekortkoming van de ABS-indeling is het ontbreken van data met betrekking tot de gender-
verdelingg van huishoudens, juist nu er een internationale druk bestaat (ook pressiegroepen in Su-
rinamee geven de noodzaak hiervan aan!) om de situatie van vrouwen in kaart te brengen. Mede in 
dee context van de economische verslechtering is het van bijzonder belang om na te gaan of bij-
voorbeeldd het aantal female headed - huishoudens is toe- of afgenomen. Cijfers tonen aan dat het 
aantall  female headed- huishoudens wel is toegenomen. In de jaren 1980, 1990 en 1992 werd res-
pectievelijkk 20%, 25% en 27% van het totaal aantal gezinnen door een vrouw geleid.64 De Natio-
nalee Commissie Jaar Van Het Gezin, die in 1993 door de Minister van Sociale Zaken werd geïn-
stalleerd,, borduurt in een Actieplan voort op cijfers over het fenomeen female headed - huishou-
dens.. Een assumptie van het Ministerie van Sociale Zaken is dat het aantal vrouwen aan het hoofd 
vann een huishouden door de economische crisis is toegenomen. Deze assumptie vloeit voort uit 
eenn door het Ministerie in 1992 uitgevoerd onderzoek dat uitwees dat 25% van de werkende 
vrouwenn aan het hoofd van een huishouden stond en dat 54% van de gezinnen in drie rurale dis-

600 Zie ook Schalkwijk, A (1994): 22 en verder Ministerie van Sociale Zaken (1993). 
611 Een kerngezin bestaat volgens het ABS uit een samenwonende, getrouwd (of in concubinaat levend) paar zonder 
kinderen,, of een samenwonend paar mei 1 (of meer) nooit getrouwde kinderen, of een vader of moeder samenwonend 
mett 1 (of meer) nooit getrouwde kinderen. 
6262 Het ABS (1998) noemt dit type huishouden ook wel het meerpersoonshuishouden. Dit huishouden bestaat uit een 
aantall  personen dat in een woonverblijf woont en dat een groot gezin vormen. 
633 Het samengesteld huishouden bestaat volgens het ABS uit een aantal personen tussen wie geen bloedverwantschap-
off  huwelijksrelatie bestaat of een huishouden dat bestaat uit een kerngezin en andere bloedverwanten en/of personen 
enn waarmee geen bloedverwantschapsrelatie bestaat. 
644 Staphorst (1995): 234. 
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trictenn door een vrouw werd geleid. Volgens dit onderzoek zouden in de rurale gebieden meer 
huishoudenss aanwezig zijn die door een vrouw werden geleid dan in Groot-Paramaribo. 

Toegegeven,, aan de definitie van de term female headed - huishouden zitten heel veel haken en 
ogen67,, maar niettemin zouden cijfers over het aantal vrouwen dat zonder inwonende partner het 
huishoudenn bestuurt, licht kunnen werpen op de welvaart en het welzijn van die huishoudens en 
eenn beleidskader kunnen vormen voor bestrijding van armoede - want armoede mag worden ver-
ondersteldd in dit type huishouden dikwijls aanwezig te zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken be-
schiktt over een databestand van on - en minvermogenden, waarvan female headed - huishoudens 
ongeveerr 1/3 uitmaken (34% f8. Dit bestand is echter beperkt omdat daarin slechts de huishou-
denss met een minimuminkomen opgenomen zijn. 

Hett female headed - huishouden vertoont in het herhalingsonderzoek een stijging. Sterfte en ver-
latingg blijken daar belangrijke oorzaken te zijn. 

Inn de districten Paramaribo en Wanica is vanaf 1980 naast een verschuiving in type ook een ver-
schuivingg in grootte van huishoudens opgetreden. Huishoudens met een omvang van 4 personen 
(18.2%)) kwamen het meeste voor in 1980. In de periode 1993-1997 lijken huishoudens echter 
groterr te zijn geworden. Huishoudens met een omvang van 6-8 personen (gemiddeld 23%) komen 
inn deze periode het meest voor. De gemiddelde omvang van Surinaamse huishoudens is gestegen 
vann 4.7 in 1980 naar 5.0 in 1998.69 Deze stijging is hoger dan in de rest van het Caribisch Gebied 
(gemiddeldee - 4.1 ).70 De toename van de huishoudenomvang is volgens het ABS te wijten aan de 
toenemendee opvang van oudere kinderen en oudere, overige familieleden. Met name in de leef-
tijdscategorieënn 20-29 jaar, 35-49 jaar, 55 jaar en ouder doet deze ontwikkeling zich voor (perio-
dee 1993-1997). Ook mijn eigen onderzoeksdata laten een lichte stijging van het huishoudenge-
middeldee zien. Redenen die het ABS geeft gelden ook voor betrokken huishoudens. 

3.88 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk zijn de belangrijkste elementen van de nationale context geschetst, waarin het 
onderhavigee onderzoek geplaatst is. De negatieve ontwikkelingen van de laatste twintig jaar heb-
benn de situatie voor vrouwen en mannen uit alle etnische groepen drastisch veranderd. Het per-
centagee gezinnen dat onder de armoedegrens leefde, is toegenomen. Op huishoudenniveau leidt 
ditt er toe dat meer huishoudens minder in staat zijn de basisbehoeften te bevredigen. Vooral 
kwetsbaree groepen ah female heads, maar ook ouderen, jongeren en armen werden hard getrof-
fen.. Zij kunnen niet meer profiteren van voordelen die in de tijd van meer welvaart en subsidie 

655 Dit werd opnieuw veroorzaakt door  de effecten van de binnenlandse oorlog op de migratie van mannen naar  de 
stad. . 
666 Ministeri e van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (1993), Actieplan-Activiteitenporgramma. 
677 Zie bijvoorbeeld Buvinic &  Rao Gupta (1997). 
611 Zie Schalkwijk, A (1994): 23. Schalkwijk spreekt van huishoudens met een vrouwelijk hoofd. 
ww ABS (1998). 
700 United Nations (1995). 
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verkregenn werden. In het algemeen is de onzekerheid in inkomsten71 toegenomen en lage-
inkomensgroepenn en de middeninkomensgroepen hebben minder toegang tot huisvesting gekre-
gen.. Dit heeft ertoe geleid dat vooral arme sociale groepen hun bestaansstrategieën stevig hebben 
moetenn aanpassen. Het hebben van meer dan een baan c.q. het in de zgn vrije tijd 'zelfstandig'een 
kleinee economische activiteit uitvoeren of migratie naar de stad Paramaribo72 en het buitenland 
zijnn zichtbare veranderingen. Maar er zijn ook in eerste instantie onzichtbare activiteiten zoals het 
intensiverenn van contacten met familie overzee (Nederland en elders) die resulteren in geld- en 
goederenzendingen.733 Voorts is een commercialisering van man-vrouw-relaties waar te nemen: 
mannenn die in het buitenland woonachtig zijn en dus relatief meer toegang tot buitenlandse de-
viezenn hebben, genieten prioriteit bij vrouwen (het omgekeerde kan ook het geval zijn).74 

Inn het perspectief van deze verslechterende economische situatie is het onderzoek verrichten be-
zienn hoe in een drietal armere wijken in Paramaribo armere huishoudens en met name vrouwen 
binnenn die huishoudens opereren. De mogelijkheden die vrouwen vanuit de eigen etnische en per-
soonlijkee setting ten dienste staan, zijn in dit kader interessant. Zij bieden zicht op de kracht van 
dee onderhandelingspositie van vrouwen in het huishouden waar zij deel van uitmaken. Dus: hun 
persoonlijkee karakteristieken, interne factoren van hun huishouden (gezinsfase, structuur, ar-
beidstolerantiee van de partner) en als gevolg daarvan de mogelijkheden die zich aan hen voordoen 
off  die zij scheppen, geven zicht op de dynamiek waarmee zij de verslechterde sociaal-
economischee situatie in het land het hoofd proberen te bieden. 

711 Dit vanwege de fluctuerende en stijgende prijzen. Tussen 1986 en 1991 was er een afname van het reële inkomen 
tee bespeuren in alle sectoren van de economie. Dit probleem kon echter niet simpelweg worden verholpen door een 
voortdurendee aanpassing van lonen en salarissen. Ambtenaren en anderen in vaste dienst werden steeds meer onzeker 
overr de netto waarde van hun inkomsten omdat deze steeds achter de prijsontwikkelingen aanholden. Tussen juli 
19933 en juli 1994 bijvoorbeeld steeg de inflatie met 394%. Loon- en salarisaanpassingen in dezelfde periode gingen 
echterr niet verder dan 200% (Ministerie van Arbeid, 1995). 
722 Migratie naar de stad werd voornamelijk veroorzaakt door de binnenlandse oorlog die er gewoed heeft tussen de 
militairee regering en een groep rebellen uit de Marrons. De oorlog ging gepaard met destructie van belangrijke pro-
ductiesectorenn (palmolie) en infrastructuur in het binnenland. De migranten die toen naar de stad kwamen waren 
voornamelijkk Marrons. 
733 Zie ook Helleman (1995). 
744 Zie bijvoorbeeld Kromhout (1995). 
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Methodologiee van het onderzoek 

DeDe wereld zoals we die ervaren is verbonden met de menselijke 
taaltaal en het feit dat deze wereld voor ons toch begrijpelijk is, 
isis totaal geen mysterie 

(Silos) (Silos) 

4.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de keuzes die gemaakt zijn in dit onderzoek, de operationali-
seringg van de onderzoeksvragen en de methodes van dataverzameling. In de context van de on-
derzoeksmethodologiee worden opnieuw de drie onderzoeksvragen gepresenteerd (zie hiervoor 
ookk hoofdstuk 2). Deze zijn: 

1.. Wat zijn de aard en vormen van de bestaansverwerving van vrouwen in relatie tot die van 
hunn huishouden en welke dynamiek kan men er onderscheiden? 

2.. Welke zijn de kenmerken van besluitvorming tussen vrouwen en hun mannelijke partner in 
huishoudenss en hoe worden die beïnvloed door de hulpbronnen van vrouwen? 

3.. Welke taakverdeling kan men tussen vrouwen en hun mannelijke partners onderscheiden en 
welkee verschuivingen zijn hierin waar te nemen? 

4.22 Operationalisatie van de onderzoeksvragen 

Dee rode draad bij de onderzoeksvragen vormt de vraag hoe het bestaan van vrouwen binnen arme 
huishoudenss is georganiseerd met betrekking tot hun bestaansverwerving, de taakverdeling van 
inkomenn en zorg, en de besluitvormingsprocessen die daaraan ten grondslag liggen. 
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Onderzoeksvraagg 1 is geanalyseerd via de volgende ingangen. 

Dee samenstelling van het huishouden. 
Dee dagelijkse instandhouding van het huishouden. 
Dee bronnen van bestaansverwerving die vrouwen en hun eventuele mannelijke partner in het 
huishoudenn aanboren en hoe zij daarmee omgaan. 
Wiee bij de dagelijkse instandhouding van het huishouden worden betrokken. 
Wiee een bijdrage leveren aan de totstandkoming en de distributie van het huisdhoudinkomen, 
enn wat deze bijdrage inhoudt. 
Hoee de opbouw van netwerken van vrouwen in deze context is georganiseerd. 
Welkee parameters (samenstelling en leeftijdscyclus van het huishouden, beroep, inkomen en 
bezit,, vorming en opleiding, etnische groep, verwachtingspatronen) in deze van belang zijn. 
Verschuivingenn in inkomstenbronnen en netwerken van vrouwen die in de jaren van het 
onderzoekk zijn opgetreden. 

Bijj  onderzoeksvraag 2 zijn de volgende ingangen gekozen: 

Hoee de besluitvorming tussen vrouwen en mannen in huishoudens tot stand komt. 
Watt het aandeel is van vrouwen en mannen in drie specifieke domeinen, t.w. 
-- de bestedingen in het huishouden 
-- het krijgen van kinderen 
-- de kinderzorg. 
Welkee parameters (samenstelling en leeftijdscyclus van het huishouden, beroep, inkomen en 
bezit,, vorming en opleiding, etnische groep, verwachtingspatronen) in deze van belang zijn. 

Bijj  onderzoeksvraag 3 zijn de volgende ingangen gekozen: 

Dee standpunten van vrouwen en mannen ten aanzien van de integratie van de taakverdeling 
inn het huishouden met betrekkig tot inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg 
Dee feitelijke taakverdeling en het verschil tussen wenselijkheid en feitelijkheid. 
Welkee parameters (samenstelling en leeftijdscyclus van het huishouden, beroep, inkomen en 
bezit,, vorming en opleiding, etnische groep, verwachtingspatronen) in deze van belang zijn. 

4.33 Keuze van sample survey als methode van onderzoek 

Hoee huishoudens hun bestaansverwerving inrichten en de resulterende taakverdeling binnen huis-
houdenss regelen, kan met behulp van verschillende methodes worden onderzocht. De primaire 
onderzoekseenheidd is het huishouden. Hierbij is het de bedoeling om lage-inkomenshuishoudens 
vann verschillende etnische achtergrond in het onderzoek te betrekken. Dit betekent dat voor een 
gestratifïceerdee survey werd gekozen, gebaseerd op de gemêleerde etnische achtergrond van een 
wijk.. De survey werd met kwalitatief veldwerk aangevuld. Het kwalitatieve velwerk bestond uit 
participerendee observatie binnen de wijken en actiegericht handelen vanuit door onderzoekster 
opgebouwdee sociale netwerken. 
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4.44 Keuze van gebieden binnen Paramaribo 

Err werd voor gekozen enkele wijken in Paramaribo te selecteren, die zowel etnisch gemêleerd als 
armm waren. Deze wijken dienden voldoende aantallen Creoolse, Javaanse en Hindostaanse huis-
houdens,, die in de stad de drie grootste etnische groepen vormen, te bevatten. Problematisch in 
dee stedelijke wijken is echter de onevenredige verdeling van etniciteit en inkomen, die per wijk 
verschiltt en die niet in de bestaande administratieve kaders wordt weergegeven. In de laatste 
volkstellingg in 1980 zijn bovendien etniciteit noch inkomen geregistreerd.2 Dit is een eerste pro-
bleemm om voldoende ingang te vinden voor een selectie van wijken. 

Dee selectie van arme wijken op basis van etnische gemengdheid heeft een aantal fasen doorlopen. 
Eerstt werden besprekingen gevoerd met het Algemeen Bureau voor de Statistiek, het Ministerie 
vann Sociale Zaken (sociaal werkers en wijkhoofden), onderzoeksbureaus, leerkrachten en sleutel-
informanten.. Ten tweede werd nagegaan welke beschikbare data van onderzoekers een redelijke 
ingangg boden. 

Dee gesprekken met deskundigen over de verdeling van welstand in de stad kunnen als interessant 
wordenn aangemerkt als bekeken wordt hoe het concept arm wordt geïnterpreteerd. Zo vatten en-
quêteurss van het Algemeen Bureau voor de Statistiek een armoedige wijk op als een wijk met 
veell  erfwoningen, dat wil zeggen woningen op een zelfde erf/perceel, prasi oso's, en waar men-
senn een lage schoolopleiding hebben genoten. De veldwerkers op het Ministerie van Sociale Za-
kenn kijken bij het concept armoede naar de aantallen financieel behoeftige cliënten per wijk. En 
dee Stichting Wijkbeheer Abrabroki geeft prioriteit aan het inkomen van het hoofd van het huis-
houdenn en het totaal aantal door hem/haar te verzorgen kinderen. Niet alleen bestaat er weinig 
uniformiteitt in de hantering van het concept armoede, ook het concept wijk kent bij het Algemeen 
Bureauu voor de Statistiek en het Ministerie van Sociale Zaken een min of meer losse begrenzing. 
Handzaamm zijn hier de kaarten van het Centraal Bureau voor de Luchtkartering. 

Dee wijken Munderbuiten, Frimangron en Abrabroki werden vanwege hun etnische gemengdheid 
enn lage welstand geselecteerd. Deze selectie vond plaats op basis van de overigens beperkte data 
enn de informatie van veldwerkers. Volgens hen zijn Frimangron en Abrabroki typische volkswij-
kenn die in de loop der tijd een etnisch gemengd karakter hebben ontwikkeld. Munderbuiten werd 
alss een minder arme wijk geclassificeerd; vroeger had het een lagere-middenklasse karakter. De 
veldwerkerss van het Algemeen Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Sociale Zaken zijn 
hett in elk geval over één ding eens: Frimangron en Abrabroki zijn armer dan Munderbuiten, maar 
Abrabrokii  zou van alle drie de armste wijk zijn.3 

Dee keuze voor etnisch gemengde en lagere-inkomenswijken in Paramaribo heeft een aantal im-
plicatiess voor de reikwijdte van de analyses. Ten eerste zijn de onderzoeksbevindingen alleen op 
dee onderzochte en vergelijkbare wijken van toepassing. Zulks houdt in dat over homogene en rij-
keree woonwijken, die buiten de scope van het onderzoek vallen geen uitspraken worden gedaan. 

11 Volkswoningbouwprojecten die doorgaans Creools zijn, werden daarom niet geselecteerd. 
22 Dit wordt met name beaamd door Hassankhan. Ligeon en Scheepers (1995): 253. 

Ditt komt overeen met onderzoeksbevindingen, die ook in die tijd zijn verzameld en later zijn gepubliceerd (zie 
Schalkwijkk & de Bruijne 1999). 

65 5 



TenTen tweede wordt de aandacht binnen de gekozen wijken gevestigd op Creolen, Hindostanen en 
Javanen.. Uitspraken over het sociaal-economische functioneren van huishoudens betreffen 
slechtss die etnische groeperingen. 

4.55 Selectie en steekproef procedures 

Dee adressen van de respondenten in Munderbuiten waar het onderzoek startte zijn langs verschil-
lendee weg verkregen. Via sleutelinformanten, via bezoeken aan de daar aanwezige scholen en via 
hett adressenbestand van de S.W.M (de Surinaamse Waterleiding Maatschappij) is gezocht naar 
aanwijzingenn van lagere-inkomenshuishoudens. In tegenstelling tot de andere wijken is in de wijk 
Munderbuitenn gekozen voor een steekproefomvang met daarin een gelijke distributie van etnische 
groepen.. Dit hing samen met het exploratieve karakter van het eerste onderzoek waarbij de per 
etnischee groep gelijke aantallen huishoudens voldoende zicht moesten bieden op de interne dy-
namiekk van huishoudens. 

Inn Frimangron en Abrabroki is een aangepaste methode gebruikt. Gewerkt is met startadressen uit 
hett cliëntenbestand van het Ministerie van Sociale Zaken. Deze startadressen hebben als basis ge-
diendd voor een systematische steekproef die zodanig gekozen is dat per straat elke 40s,e eenheid 
(eenn gezinshuishouden) in de steekproef is opgenomen. De steekproefeenheden liggen geogra-
fischh hierdoor op vrij geringe en regelmatige afstand van elkaar. Elke 40ste eenheid betekent, als 
beidee kanten van de straat en weerszijden van de eenheden (het huis) in acht worden genomen, 
datt er een vrij goed beeld over de mensen in de wijk wordt verkregen. Dit betekent wel dat Abra-
brokii  - met meer inwoners dan Frimangron - een grotere steekproef zou opleveren, maar omdat 
dee vele Bosnegerhuishoudens daar niet in het onderzoek zijn betrokken, zijn de aantallen toch iets 
minderr dan in Frimangron. 

Opp de adressen in Munderbuiten werden aanvankelijk alleen interviews met vrouwen gehouden. 
Dee vrouwen identificeerden zichzelf of als hoofd van het huishouden (al dan niet een man aanwe-
zig)) of als partner van het hoofd van het huishouden. De bedoeling was toen dat slechts vrouwen 
uitt de economisch actieve leeftijdsgroep (15-60 jaar) bij het onderzoek werden betrokken, maar 
resultatenn van het proefonderzoek en een aantal gesprekken met sleutel informanten waren er de 
oorzaakk van dat van strategie werd veranderd. Het bleek namelijk dat ook vrouwen die buiten die 
economischh actieve groep vielen allerlei economische activiteiten ontplooiden om aan het huis-
houdbudgett bij te dragen. 

Teneindee geweer-relaties te toetsen, is in het vervolgonderzoek in de wijken Frimangron en Abra-
brokii  en later opnieuw in Munderbuiten een tweede en derde groep respondenten toegevoegd, te 
wetenn de partner van de vrouwelijke respondenten en de inwonende volwassen dochter(s). Het 
leekk in deze van belang om te onderzoeken hoe mannen en hun vrouwen reageren op een aantal 
uitsprakenn over man - vrouw relaties. 
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Dee groep mannelijke respondenten is klein gehouden. Het betrekken van inwonende volwassen 
dochterss bij het onderzoek werd ingegeven door de onderzoeksbevinding in het eerste onderzoek 
datt vrouwen in bepaalde huishoudens conflicten met hun partner kunnen omzeilen of uitstellen 
vanwegee de emotionele of financiële steun die zij van inwonende dochters genieten. Van belang 
iss daarom na te gaan of zulks ook opgaat voor huishoudens in de andere wijken, namelijk Abra-
brokii  en Frimangron. 

Tabell  4.1. Grootte steekproef van huishoudens in de drie wijken, naar  etnische afkomst 

Wijk k 
Munderbuiten n 
Frimangron n 
Abrabroki i 
Totaal l 
Onderlingee verhouding 
steekproefpopulatie e 

Creool l 
15 5 
23 3 
16 6 
54 4 

1,7 7 

etnischee afkomst 
Javaan n 

14 4 
11 1 
10 0 
35 5 

1,1 1 

Hindostaan n 
15 5 
8 8 
9 9 

32 2 

1,0 0 

Overig g 
--
--
--
--

--

Totaal l 
44 4 
42 2 
35 5 

121 1 

Tabell  4.2. Aantal huishoudens in de dri e wijken, naar  etnische afkomst 

Wijk k 

Munderbuiten n 
Frimangron n 
Abrabroki i 
Totaal l 
Onderlingee verhouding 
werkelijkee populatie 

Creool l 

511 1 
527 7 
738 8 

1776 6 

6,1 1 

etnischee afkomst 
Javaan n 

122 2 
87 7 
83 3 

292 2 

1,0 0 

Hindostaan n 

444 4 
93 3 

336 6 
873 3 

3,0 0 

Overig g 

123 3 
194 4 
581 1 
898 8 

3,1 1 

Totaal l 

1200 0 
901 1 

1738 8 
3839 9 

Bron:: eigen waarnemingen 
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Munderbuiten Munderbuiten 

Munderbuitenn is een woonwijk (ongeveer 6500 inwoners), die ongeveer drie kilometer in weste-
lijkee richting van het centrum van de hoofdstad Paramaribo vandaan ligt. In de jaren voor de Eer-
stee Wereldoorlog is Munderbuiten een plantage geweest, die op de oude kaarten werd aangeduid 
mett Vaderzorg. Nu nog is op de schoolstempels en de eigendomscertificaten van dit gebied deze 
oudee plantagenaam te lezen. Sedert de Tweede Wereldoorlog (bij de verkaveling door een exploi-
tatiemaatschappij)) raakte Munderbuiten vooral in trek bij bevolking van het platteland. De ver-
slechterendee situatie in de landbouw leidde tot een trek naar de stad. Met name de Javanen en 
Hindostanenn in de onderzoeksgroep zijn afkomstig van het platteland, waar voornamelijk aan 
landbouww werd gedaan. De landbouwachtergrond van de Javaanse groep vindt zijn weerslag in de 
bebouwingg van de grond rondom het woonhuis met landbouwgewassen - een activiteit die in de 
laatstee jaren, als een effect van de economische crisis, weer is toegenomen. Ook bij de andere et-
nischee groepen, met name de Creolen waarvan een relatief kleiner deel van het platteland afkom-
stigg is, is deze trend waar te nemen. 

Hierr dienen we onderscheid te maken tussen Munderbuiten en het administratieve ressort Mun-
der.. In dit onderzoek werd gewerkt met Munderbuiten. Wat nu Munderbuiten heet, is in drie fa-
senn ontstaan. Bij de allereerste verkaveling bestond Munderbuiten slechts uit één hoofdweg die 
tott de lengte van het gebied reikte. Langs deze hoofdweg werden de eerste kavels door een ex-
ploitatiemaatschappijj  verkocht. De eerste huizen werden dus voorin gebouwd. In de daarop vol-
gendee fasen werden ook kavels achter tn het gebied verkocht. Nadat andere gedeelten van de wijk 
bouwrijpp werden gemaakt en wegen werden aangelegd, werden meer huizen in het midden - en 
achtergedeeltee gebouwd. De drie delen waarin Munderbuiten kan worden opgedeeld, en die paral-
lell  lopen met de verkavelinggeschiedenis, zijn nu door enkele met name voor de busroute belang-
rijkerijke wegen omgeven. Concentraties van Hindostanen zijn in het voorste gedeelte te vinden, ter-
wijll  de Javanen zich voornamelijk in het middengedeelte hebben gevestigd. Kleine concentraties 
vann de Creoolse bevolkingsgroep zijn in alle drie woondelen te vinden. 

Munderbuitenn wordt door de bewoners geclassificeerd als een volkswoonwijk in het zuiden van 
Paramaribo.. Het prototype van een duidelijk arme volkswoonwijk is het toch weer niet. Wijken 
tenn zuiden van Paramaribo, zoals Ramgoelam en Winti Wai, beantwoorden eerder aan dat beeld. 
Maarr de huidige maatschappelijke crisis in Suriname heeft ook zijn sporen nagelaten op de be-
wonerss van dit gebied. Sinds de crisis in het begin van de jaren '80 is een economische achteruit-
gangg te bespeuren bij de bewoners die zich manifesteert in situaties van relatieve tot zelfs extreme 
armoede,, d.w.z. dat niet altijd in de noodzakelijke consumptiebehoeften van huishoudens kon 
wordenn voldaan en er indicaties waren van ondervoeding. 

Tochh zijn er ook recent gebouwde huizen. Vele in deze wijk aanwezige nieuwe huizen hebben 
hunn ontstaan te danken aan giften of investeringen van een groep buitenlandse (met name Neder-
landse)) familieleden en een kleiner aantal Surinaamse handelaren die in de afgelopen jaren van de 
voorr hen gunstige wisselkoers gebruik hebben weten te maken. De nieuwbouw of verbouwing die 
dee laatste jaren hierdoor ontstaan is, heeft zich voornamelijk in het derde (achterste) gedeelte ge-
manifesteerd.. Ook enkele respondenten hebben via deze lijnen, hetzij langs familielijnen hetzij 
alss buitenvrouw van een handelaar, een huis kunnen (ver)bouwen. In die zin corresponderen kwa-
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liteitt van de huizen en welstand niet geheel. Juist in dit derde gedeelte wonen de relatief armen 
vann het gebied, terwijl de armen in de andere twee gebieden vooral in de zijwegen woonachtig 
zijn. . 

Inn eerste instantie doet dit woongebied Hindostaans aan: de vele vlaggetjes voorin de percelen (in 
hett eerste gedeelte) die typisch Hindostaans zijn, doen vermoeden dat deze etnische groep qua 
aanwezigheidd domineert. Naast Hindostanen treft men er in volgorde van aantallen Creolen, Ja-
vanenn en andere etnische groepen aan. De heterogeniteit in bevolkingssamenstelling van dit ge-
biedd vindt haar weerspiegeling in de (vaak etnisch gekleurde) activiteiten, die er worden ont-
plooidd op economisch (er zijn verschillende formele en informele kleinhandelsactiviteiten, zoals 
provisiewinkels,, restaurants, taxibedrijven, marktwinkels, een visverwerkingsbedrij f, automon-
teurbedrijvenn een goudsmederij, et cetera), sociaal (er is een openbare basisschool en een basis-
schooll  van de Sanathan Dharm), politiek (van de drie traditionele politieke partijen, te weten de 
NPS,, de VHP en de KTPI, zijn er dependances gevestigd) en ook op religieus gebied (er zijn twee 
moskeeën,, een RK kerk en een kerkgebouw van een Volle Evangelie-gemeente). 

Abrabroki Abrabroki 

Abrabrokii  - Over de Brug - ligt in het zuiden van Paramaribo en is het gedeelte van de vroegere 
plantagee Beekhuizen tussen de Willem Campagnestraat (= de gedempte Domineekreek), de Van 
'tt Hogerhuysstraat, de Slangenhoutstraat en het Saramaccakanaal. Beekhuizen is bij oudere be-
wonerss bekend als plaats waar de toenmalige spoorwegverbinding met Lelydorp ophield. De her-
indelingg van Paramaribo in ressorten in 1987 bracht de wijk Abrabroki onder bij het ressort 
Beekhuizenn dat nu qua oppervlak kleiner is dan de vroegere plantage. 

Bijj  de verkaveling van de plantage Beekhuizen hebben zich in eerste instantie missie en zending 
enn daarna de Hindostanen aangediend als opkopers. De Creolen en Javanen vestigden zich daarna 
toenn de eerstgenoemden tot herverkaveling overgingen. Veel straatnamen doen nog aan de in-
vloedd van de Hernhutters denken. De Calcuttastraat die voor een deel Cooliewé omsluit, duidt op 
dee belangrijke positie van de moslim-Hindostanen in die buurt: zij bezitten nog steeds veel grond. 
Bijj  het uitbreken van de binnenlandse oorlog in de jaren '80 heeft Abrabroki als opvanglocatie 
(viaa familienetwerken) gefungeerd: de ontheemde Bosnegers werden door familieleden die zich 
reedss tientallen jaren geleden in de stad hadden gevestigd, opgevangen. De Bosnegers die niet 
doorr familie werden opgevangen, moesten echter veelal genoegen nemen met een te kleine be-
huizing.. Dit leidde ertoe dat te veel mensen in te kleine huizen kwamen te wonen. De "aanpas-
sing""  aan de nieuwe omgeving waarin zij alle sociaal-economische reserves en zekerheid hadden 
verloren,, manifesteerde zich met name onder de jongeren van deze groep Bosnegers in de wijk 
(maarr ook elders in de stad) in criminele activiteiten. De grootste concentratie van Bosnegers is te 
vindenn in het middengedeelte - tussen de Hernhutterstraat en de Calcuttastraat. 

Hett gewicht van de religie in deze wijk is vooral af te leiden uit de aanwezigheid van een impo-
santee moskee van de orthodoxe moslimgemeente, een kerk van de rooms-katholieke missie en 
eenn onlangs gerenoveerd kerkgebouw van de Broedergemeente en de bijbehorende scholen. An-
derss dan in de wijk Frimangron zetten in Abrabroki met name de moslim-gemeente en de rooms-
katholiekee kerk zich in voor de armen in de buurt (in de wijk Munderbuiten zet de moslimge-
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meentee zich ook in voor de Javaanse armen). Deze armen bevinden zich met name onder de Hin-
dostaansee bevolkingsgroep en de Bosnegers. Ook de buurtorganisatie in Abrabroki - Stichting 
Wijkbeheerr Abrabroki - beijvert zich voor de ontwikkeling van de armen. Dit doet zij door pro-
jectenn (voeding, gezondheid et cetera) met overheid en particulieren op te zetten. 

Abrabrokii  is nu met zijn ongeveer 9400 inwoners een etnisch gemengde wijk. Dat de sociaal-
economischee crisis ook op huishoudens zijn sporen nalaat, is in deze wijk onder meer af te leiden 
uitt de toegenomen krotbewoning, ondervoeding en criminaliteit. Tegelijk doet zich een tendens 
voorr van monopolisering van huis- en grondbezit, hetgeen de huisvestingsproblematiek verergert. 

Dee horecasector is voornamelijk in handen van Hindostanen en Chinezen, terwijl bij de straat- en 
thuisverkoopp van zelf gemaakte en andere voedingswaren Creolen, Javanen en Bosnegers (allen 
vrouwen)) actief zijn. 

Karakteristiekk is de aanwezigheid van het geldwisselkantoor, dat met name een goede uitkomst is 
voorr de Bosnegers aldaar, die zich met goudwinning en andere activiteiten bezig houden. 

Frimangron Frimangron 

Frimangronn - grond der vrijheden4 - is een wijk aan de rand van het stadscentrum van Paramari-
bo.. In de volksmond heet Frimangron ook wel Vrijmanskolonie. Volgens onze schattingen telt 
hett gebied ongeveer 2800 inwoners en het vormt hiermee de kleinste van de drie wijken (zowel in 
oppervlakk als inwonertal). Het wordt omgeven door drie belangrijke verkeersaders die het zuiden 
vann Paramaribo met het stadscentrum en het noorden verbinden. Een wandeling door Frimangron 
doett al gauw denken aan vergane glorie: er staan talloze oude en vervallen houten huizen die ooit 
eenss aan (afstammelingen van) negerslaven hebben toebehoord. 

Frimangronn werd in de achttiende eeuw gesticht met als doel slaaf-soldaten die door de koloniale 
overheidd werden ingezet tegen opstandige slaven, tegemoet te komen. De gevechten tegen deze 
slavenn deden namelijk de overheidskas slinken waardoor de continuïteit van contante loonbeta-
lingenn werd bedreigd. Daarom richtte de overheid het korps Zwarte Jagers op, waarin slaven kon-
denn dienstnemen. In de volksmond werden de Zwarte Jagers Redt Musu's, 'Rode Mutsen', ge-
noemd.. De vrijheid en een perceel grond - dat eerst in erfpacht werd gegeven met optie tot latere 
koopp - dienden in de ogen van de overheid als afdoende compensatie voor de geleverde arbeid 
vann dit korps. Om in hun levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien, verbouwden de Ja-
gerss er gewassen. De knippaboom5 met zijn kolossale afmetingen getuigt daar nog van. Heel veel 
ouderee bewoners wisten nog te vertellen dat hun bestaan werd mede gefinancierd uit de opbreng-
stenn van de verkoop van de knippa. 

Hett verval dat de afgelopen dertig jaar in deze wijk heeft ingezet, is voornamelijk te wijten aan de 
emigratie.. Velen trokken met het oog op betere toekomstmogelijkheden naar het buitenland (w.o. 
Nederland).. Achterblijvende familie is vaak of te oud of te arm om de woning van deze emigran-

44 Oudschans Dentz (herdruk 1974). 
55 Een vruchtboom met kleine witt e bloempjes, uit Venezuela en Midden-Amerik a (van Donselaar, 1989). 
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tenn blijvend te onderhouden. Ook werkt het boedelsysteem in het nadeel: voor mede-erfgenamen 
iss het onderhoud van erf en huis veel te onaantrekkelijk gezien de enorme kosten die daarmee ge-
paardd gaan. 

Dee uittocht van bewoners uit de wijk was voor andere bevolkingsgroepen met een laag inkomen, 
mett name de Hindostanen en de Javanen een mogelijkheid om er zich te vestigen. De Creolen 
zijnn nu nog steeds in de meerderheid, maar door de vestiging van deze bevolkingsgroepen en -
sindss de jaren "80 - van Bosnegers heeft Frimangron een gemengd karakter ontwikkeld. 

Datt de rooms-katholieke missie en de Evangelische Broeder Gemeente zwaar hun stempel heb-
benn gedrukt op deze kleine wijk, is onder meer af te leiden uit het aantal basisscholen en kerken 
datt zij er hebben gevestigd. De overheid heeft in dezen praktisch geen voet tussen de deur gekre-
gen. . 

Dee horecasector is in handen van Hindostanen en Chinezen, terwijl de Javanen het particuliere 
vervoerr (taxi) onderhouden. Bij de straat- en thuisverkoop van ijs, vruchten en zelfgemaakte lek-
kernijenn treffen we vooral Creolen en Bosnegers aan. 

4.66 Uitvoering van het onderzoek 

Databronnen Databronnen 

Surinamee kent verschillende soorten databronnen. De in Suriname aanwezige databronnen bevat-
tenn sociaal-economische gegevens van personen en huishoudens en worden door (semi-) over-
heidsinstantiess verzameld en beheerd. Zo zijn er administratieve kaders aanwezig bij het Alge-
meenn Bureau voor de Statistiek (A.B.S), het Staatsziekenfonds (S.Z.F), het Centraal Bureau voor 
Burgerlijkee Stand en Bevolkingsregister (C.B.B), de Dienst der Domeinen, het Telecommunica-
tiebedrijff  Suriname (Telesur), Energiebedrijven Suriname N.V. en het Waterleidingbedrijf. Daar-
naastt hebben de verschillende ministeries, m.n. die op wijk-of regionaal niveau werken hun eigen 
bestanden.. Het gaat om het Ministerie van Sociale Zaken, dat in het kader van het Sociaal Vang-
nett (1995) on-en minvermogenden in geheel Suriname in kaart brengt en verder de aan de ver-
schillendee ministeries gekoppelde onderzoeksafdelingen. 

Dezee administratieve kaders zijn vaak niet geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. Glenn 
Sankatsingg (1978) stelt zulks ook in "Een nationaal steekproefkader in Suriname" waarin hij de 
onvolledigheidd en onbetrouwbaarheid hekelt. Er bestaat geen steekproefkader in Suriname, waar-
uitt een goede steekproef op regionaal of nationaal niveau kan worden verkregen, die aan enigs-
zinss stringente eisen voor wetenschappelijkheid voldoet. De administratieve kaders die registra-
tiess bevatten van personen, kampen nog steeds met dezelfde tekortkomingen als twintig jaar gele-
denn (mutaties als gevolg van geboorte, verhuizing en sterfte van personen worden bijvoorbeeld 
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slechtt bijgehouden, specificatie van wooneenheden, zoals de aard en het type woning ontbreekt, 
variabelenn als beroep, inkomen en etniciteit zijn slecht gepreciseerd). 
Sociaal-economischee data worden verder verzameld en beheerd door een klein aantal particuliere 
onderzoeksbureauss die in de meeste gevallen door academici worden geleid. Deze bureaus ver-
zamelenn data in opdracht van derden. Toegang tot deze data is vaak moeilijk omdat zulks niet 
aansluitt bij de 'overlevingsgedachte' van deze bureaus. Interessant zijn bijvoorbeeld de opiniepei-
lingenn van de SWI (Stichting Wetenschappelijke Informatie) en het IDOS (Instituut voor Dienst-
verleningg en Onderzoek in Suriname), die belangrijke data bevatten over opleiding, huishoudtype, 
etniciteit,, huishoudomvang en andere kenmerken van woongebieden in Paramaribo. 

Opp basis van het bovenstaande kunnen we concluderen dat onderzoek verrichten in een land als 
Surinamee zijn beperkingen heeft. Door de kleine steekproef werden de grotere administratieve 
kaderss minder van belang. We moesten andere databestanden hanteren, die wel voldoende infor-
matiee bevatten voor een selectie van de wijken. Het databestand van het Ministerie van Sociale 
Zakenn bleek een geschikte ingang om informatie te verzamelen over de welstand van huishou-
denss op wijkniveau. Data over de locatie van etnisch gemengde wijken moesten we echter aan ter 
zakee deskundigen vragen.7 

DefinitiesDefinities en uitgangspunten 

Dee voor het onderzoek belangrijke begrippen en uitgangspunten worden in deze paragraaf gedefi-
nieerd. . 

BargainingBargaining power. De onderhandelingsmacht van een individu. In de literatuur wordt als belang-
rijkee maatstaf voor bargaining power het inkomen aangegeven. Niet alleen inkomen via arbeid, 
maarr ook inkomen via andere hulpbronnen is m.i. een maatstaf voor bargaining power. 

Basisbehoeften.Basisbehoeften. Minimumvoorzieningen die nodig zijn vooreen redelijk bestaan. Basisbehoeften 
bestaann doorgaans uit de volgende elementen: 

 voeding 
 woonkosten (Tiuur', nutsvoorzieningen, inrichting) 
 kleding en schoeisel 
 medische verzorging, onderwijs 
 'cultuur' en ontspanning 
 verkeer & vervoer. 

Bestaansverwerving.Bestaansverwerving. Het voorzien in de basisbehoeften van een individu of huishouden. 

66 Het on - en minvermogendenbestand (beslaat ongeveer 15% van de totale Surinaamse bevolking) van het Ministe-
riee van Sociale Zaken bijvoorbeeld is verre van volledig. M.n. mutaties in gezinssamenstelling en adressen blijken 
niett goed of te laat doorgegeven te worden. Ook wordt etniciteit op de wijkkantoren waar belanghebbenden een aan-
vraagg indienen niet geregistreerd. 
77 Etniciteit ligt politiek nog steeds gevoelig. Een effect van het feit dat ook de kiezerslijsten de variabele etniciteit 
niett bevatten kan aan de hand van het volgende voorbeeld worden geïllustreerd. Kort voor de algemene verkiezingen 
inn mei 1996 trokken propagandisten van verscheidene politieke partijen erop uit om data te verzamelen over de dis-
tributiee en omvang van etnische groepen op wijkniveau. 
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Budgettering.Budgettering. Het maken van financiële arrangementen tussen leden van een huishouden aan-
gaandee uitgaven als voeding, kleding et cetera of aangaande de bekostiging van faciliteiten (wa-
ter,, elektriciteit, telefoon) waarvan zij gebruik maken. 

EconomischeEconomische verslechtering. Een instabiele situatie die het individu noopt tot het zoeken naar 
middelenn waarmee hij/zij het evenwicht probeert te herstellen. De term verwijst naar een situatie 
inn een land, waarbij het individu niet meer in zijn 'normale' levensbehoeften kan voorzien. 

Entitlements.Entitlements. Aanspraken of rechten van een individu. Deze aanspraken vloeien voort uit geves-
tigdee normen en waarden over intermenselijk, i.e. interseksueel en gender-gedrag en tevens ook 
uitt dienstverlenende activiteiten die individuen met en voor elkaar verrichten. In ruil voor deze 
activiteitenn krijgen individuen geld en of andere diensten terug (Sen, 1990). 

EtnischeEtnische groep. Het onderscheid in een samenleving tussen groepen mensen op basis van als es-
sentieell  ervaren fysieke annex culturele kenmerken. 

FemaleFemale headed - huishouden. Een huishouden waarin zich geen permanent aanwezige mannelijke 
partnerr bevindt en waarin de vrouw de belangrijkste economische inbreng heeft. 

FemaleFemale managed - huishouden. Een huishouden dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
tenminstee een mannelijke en vrouwelijke partner en waarbij die vrouw de belangrijkste economi-
schee inbreng heeft. 

Gender.Gender. Maatschappelijke verschillen tussen vrouwen en mannen, zoals die zijn bepaald door 
opvattingenn over wat mannelijk of vrouwelijk is. Deze verschillen zijn niet primair biologisch 
bepaaldd maar cultureel gedefinieerd. 

Gezin.Gezin. Een verzameling van personen, die door verwantschap wordt gekarakteriseerd. Een gezin 
kann bestaan uit een paar met en zonder kinderen of uit een vrouw/man met en zonder kinderen. 

Huishouden.Huishouden. Een verzameling van personen, in de regel in één huis gevestigd en in de regel door 
bloedverwantschapp gekenmerkt. Tussen de leden onderling vindt er een taakverdeling plaats die 
inn principe het voortbestaan en de handhaving van dat huishouden dient te verwezenlijken. Tot 
eenn huishouden in ruimere zin worden zo ook die personen gerekend die tijdelijk elders verblij-
venn en een nadrukkelijke bijdrage leveren aan het functioneren van dat huishouden. 

Inkomen.Inkomen. Een bedrag dat een individu genereert op basis van een bepaalde inzet. Die inzet kan 
(loon)) arbeid zijn, maar ook netwerken kunnen als middel tot inkomen dienen. Inkomens zijn te 
onderscheidenn op basis van de aard van die inzet. 

Machts-enMachts-en besluitvormingsstructuren. Macht impliceert het vermogen van individuen om het ge-
dragg van anderen te beïnvloeden, te manipuleren. Een resultaat daarvan is stratificatie, hetgeen 
zichh manifesteert in relatieve ongelijkheid. 
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MaleMale headed - huishouden. Een huishouden dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
tenminstee een mannelijke en vrouwelijke partner en waarbij die man de belangrijkste economi-
schee inbreng heeft. 

SocialeSociale netwerken. Een specifiek geheel van relaties tussen personen onderling, die tot doel heb-
benn uitwisseling tussen leden van het netwerk te bevorderen, op zowel symmetrische als asymme-
trischee wijze, dikwijls ter bereiking van bepaalde doeleinden. 

Taakverdeling.Taakverdeling. De verdeling van alle taken in een huishouden. Deze taken hebben te maken met 
dee handhaving en garantie van de bestaansverwerving van huishoudens en omvatten onder andere 
hett verdienen c.q. verwerven van een inkomen, reproductie en zorg. 

Verdelingsmechanismen.Verdelingsmechanismen. Op huishoudelijk niveau zijn verdelingsmechanismen manifest door de 
manierenn waarop inkomens van leden en overige hulpbronnen worden gedistribueerd en de zeg-
genschapp die de leden daarover hebben. 

Woonlasten.Woonlasten. De kosten van het woongenot. Deze betreffen huur, elektriciteit, gas, water en tele-
foon. . 

Dataverzameling Dataverzameling 

Hett veldwerk bestond uit een participerende verkenning, een survey en interviews van kwalitatief 
karakter.. Met een viertal vrouwelijke onderzoeksassistenten - die via vrouwenorganisaties werden 
gerekruteerdd - en één mannelijke assistent die via het Ministerie van Sociale Zaken interview er-
varingg had, is gesproken over de methodologie van het onderzoek. Er werd gekozen voor een in-
tensieff  bestuderen c.q. observeren van het functioneren van huishoudens en de sociaal-
economischee positie van vrouwen en mannen daarin. Vervolgens is bij zowel vrouwen als man-
nenn via een vragenlijst materiaal verzameld. In de niet vooraf gecodeerde vragenlijst die bij de in-
terviewss met vrouwen werd gehanteerd, werden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 

 karakteristieken van de leden van een huishouden; 
 formele en informele inkomstenbronnen van de leden van een huishouden; 
 vorming, beheer en besteding van huishoudinkomens; 
 arbeidsverleden van de respondent; 
 taakverdeling tussen de leden van een huishouden; 
 opvattingen over taken en plichten van mannen en vrouwen; 
 eigendomsverhoudingen in een huishouden; 
 besluitvormingsprocessen in een huishouden; 
 type huis en eigendomsverhoudingen, toegang tot eigendom; 
 vrije tijdsbesteding, informele en formele netwerken van steun, informele spaarsystemen. 

Bijj  de mannen in het onderzoek lag het zwaartepunt van de vragen voornamelijk op hun mening 
rondd de aan vrouwen toe te kennen posities en taken zowel in als buiten het huishouden. 
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Dee wijken kenmerken zich door meertaligheid, hetgeen samenhangt met hun multi-etnische sa-
menstelling.. Naast het Nederlands worden het Sranan Tongo, het Sarnami, het Javaans, het Sara-
maccaans,, het Aucaans en het Chinees gesproken. Om de toegang tot de respondenten te vergro-
ten,, werden in Munderbuiten assistenten aangetrokken die uit de Hindostaanse en Javaanse groep 
afkomstigg waren en de eigen taal beheersten. Dat was een pré: opvattingen, gedachten en de leef-
situatiee worden per etnische groep verschillend verwoord en alleen een insider kan dat begrijpen 
enn overbrengen. De assistenten beheersten naast de eigen taal ook het Nederlands en het Sranan 
Tongo.. De conversaties, die alle een spontaan en open karakter hadden, werden gevoerd in de taal 
diee de respondenten prefereerden. Bij de Creolen werd voornamelijk Nederlands gesproken, ter-
wijll  de Javanen en Hindostanen zich in twee talen duidelijk maakten: de ouderen wilden graag in 
dee eigen taal converseren of in het Sranan Tongo, terwijl de jongeren voornamelijk het Neder-
landss als gesprekstaal kozen.8 

Inn de andere wijken werd niet met onderzoeksassistenten uit de etnische groep van de responden-
tenn gewerkt. Het vinden van geschikt kader vormde hier het grootste probleem. De data uit het 
onderzoekk onder niet-Creolen in Munderbuiten hadden mij echter zoveel informatie en inzicht 
overr de andere etnische doelgroepen verschaft dat in de andere wijken zonder assistentie uit die 
doelgroepenn werd gewerkt. De interviews werden in het Nederlands, soms afgewisseld met het 
Sranann Tongo gevoerd. 

Inn het onderzoek is ook met houdingsvragen gewerkt. Het doel van deze vragen was om na te 
gaann hoe er door vrouwen zowel als mannen wordt gedacht over taakverdeling in het huishouden 
enn hoe dat van invloed is op de werkelijke taakverdeling in de verschillende huishoudens. De 
houdingsvragenn maakten deel uit van de vraag hoe de interne taakverdeling van huishoudens in 
dee wijken in Paramaribo op gender gebaseerd is, en welke dynamiek te bespeuren is als resultaat 
vann de economische verslechtering. De achterliggende gedachte hierbij is dat bestaansverwerving 
meerderee strategieën behelst, ook op het niveau van zorgtaken binnen het huishouden. Van bete-
keniss daarbij was om na te gaan hoe de huidige economische verslechtering huishoudens ertoe 
dwingtt om strategieën (bijvoorbeeld het betrekken van familieleden bij de oppas of schoolwerk-
begeleidingg of dat vrouwen zowel als mannen dat om toerbeurten doen) te ontwikkelen die zorg-
takenn combineren met de behoefte aan meer inkomen. 

Teneindee zicht hierop te verkrijgen is gewerkt met vragen die handelden over de perceptie van 
vrouwenn zowel als mannen met betrekking tot zorgtaken en de rol van vrouwen zowel dan man-
nenn in het genereren van een inkomen. De vragen werden gemeten op een continuüm dat aangeeft 
hoee wel of niet geïntegreerd het vrouwbeeld - wat verderop in dit boek gender-awareness wordt 
genoemdd - van betrokkenen is. 

88 Heel opvallend hierbij is dal de armere Javaanse vrouwen die in het algemeen het Nederlands zeer slecht beheersen 
zichh toch liever in deze taal uiten. Hierdoor bestaat de indruk dat het Nederlands voor deze groep een statustaai is. 
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4.77 Entree in de wijk 

Hett gebrek aan gegevens op wijk- en hoger niveau noodzaakte tot het benaderen van personen en 
instellingenn die vanwege hun werkverband in de verschillende wijken en daarbuiten gevestigd 
zijn.. Met name scholen, artsen, oudere bewoners, maatschappelijk werkers en buurtcentra waren 
inn dezen onontbeerlijk en hebben onder meer geresulteerd in een beter begrijpen van de setting 
vann de leefomstandigheden van de bewoners. Op nationaal niveau waren het vooral vertegen-
woordigerss van verschillende vrouwenorganisaties en het NGO-Forum die ook mede vanuit hun 
eigenn belangstelling gegevens verschaften. Ook bij hen is de behoefte aan concrete gegevens 
aanwezig. . 

Dee verbondenheid met de wijken werd onder meer verstevigd door de aanwezigheid van een 
werklocatiee in elke wijk ten huize van een sleutelinformant. Hierdoor kon het pure houden van 
interviewss goed worden gecombineerd met eigen waarnemingen en gesprekken met de sleutelin-
formantenn zelf. Dat mijn familie generaties lang in de wijk Frimangron gewoond heeft, heeft daar 
voorr een extra effect gezorgd. Iedereen die zich nog iets van mijn familie kon herinneren, wilde 
graagg meehelpen aan een goed verloop van het onderzoek.9 

Ookk persoonlijke netwerken via sleutelinformanten hadden succes. In de wijk Abrabroki - die in 
hett algemeen een slechte reputatie geniet - heeft de samenwerking met de buurtleider Marius 
Roosburgg ertoe bijgedragen dat de toegang tot verschillende huishoudens gemakkelijker verliep. 
Ookk het feit van het gezien worden met deze buurtleider heeft positieve effecten gehad op de hou-
dingg van de straathoekjongeren - meestal Bosnegers - jegens mij. Hierdoor kon het veldwerk 
ongestoordd en tot in de late avond worden vervolgd. 

Eenn interessante vermelding is dat wij met de respondenten een soort geven-en-nemen-relatie 
ontwikkelden.. Deze relatie vertaalde zich in een klusjesstrategie - of in mooiere woorden 'advo-
cacy',, die terstond werd ontwikkeld na te zijn geconfronteerd met extreme vormen van armoede 
enn met de onbekendheid van vrouwen over de dienstverlening van instellingen. In ruil voor de in-
formatiee van huishoudens deden wij klusjes die varieerden van het inzamelen van tweedehands 
kledingg en schoeisel tot het verzamelen van informatie bij de landelijke Voogdijraad. Met deze 
klusjesstrategiee - overigens zeer arbeidsintensief in aanpak - werd het vertrouwen van de respon-
dentenn gewonnen hetgeen de toegang tot informatie deed toenemen. 

Dee vraag die gesteld kan worden is of gender van de interviewer zelf van invloed is geweest op 
dee toegang tot vrouwen zowel als mannen. Voor de toegang tot vrouwen werd in principe om toe-
stemmingg van hun partner gevraagd - als zij er één hadden. Eigen ervaring had namelijk uitgewe-
zenn dat deze methode het gevoel van mannelijkheid versterkte en dat hiermee ook de toestem-
mingg van mannen kon worden verkregen. De mannen in het onderzoek stelden het allemaal zeer 
opp prijs dat zij niet werden gepasseerd, dat wil zeggen dat zij in die volgorde werden benaderd. Er 
wass bijvoorbeeld een man die niet als zodanig (in bovengenoemde volgorde) werd benaderd en 

Mijnn overgrootmoeder, die in leven marktvrouw was en in 1982 op 84 jarige leeftijd overleed, vestigde zich in de 
wijkk Frimangron nadat zij een lap grond had gekocht. Na de dood van mijn overgrootmoeder, zijn zowel de lap grond 
alss de daarop staande woningen steeds in bezit van familie geweest. Mijn familie had sociaal aanzien in de wijk. Zelf 
hebb ik er nooit gewoond. 
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diee zijn ongenoegen daarover niet onder stoelen of banken stak. Het gevolg daarvan was dat het 
interviewenn van zijn partner moest worden gestaakt. 

Bijj  het interviewen van de mannen werd voor een deel de mannelijke interviewer ingezet. Doel 
hiervann was om na te gaan of de sekse van de interviewer (en daarbij behorende percepties over 
rolgedrag)) verschil uitmaakte. Ervaring leert dat gender inderdaad verschil uitmaakt. Mannen 
hebbenn specifieke gedragspatronen en denkbeelden waardoor ze niet in staat zijn zich naar de ei-
genn groep toe kritisch op te stellen. Dit brengt met zich mee dat de degene die het onderzoek leidt 
voortdurendd alert dient te zijn en waar nodig sturing dient te geven. Voorts is de sekse zelf van 
belangg bij het onderzoek. Opnieuw heeft de ervaring geleerd dat etnische setting en de leeftijd 
vann vrouwen bijvoorbeeld bepalen in hoeverre een vrouw dan wel een man geschikt zijn voor het 
afnemenn van de interviews. Het zou uiterst ongepast zijn om bijvoorbeeld een jonge Hindostaan-
see vrouw die voltijd huisvrouw is te laten bezoeken door een mannelijke interviewer op een mo-
mentt waarop haar partner afwezig is. Ook omgekeerd gelden ongeschreven gedragsregels die 
voorr allerlei interpretaties vatbaar zijn. Jonge, vrouwelijke interviewers bijvoorbeeld hebben het 
gevoell  dat zij bij het interviewen van een man op allerlei seksuele toespelingen bedacht moeten 
zijnn vooral als de man alleen thuis is. Bovendien bepaalt de status die de wijk geniet hoe zwaar 
dezee perceptie weegt. Voor de wijk Abrabroki werd bijvoorbeeld een vrouwelijke assistent gese-
lecteerd.. Ze had eerder interviews in de wijk Munderbuiten afgenomen. Toen zij echter werd be-
naderdd voor het afnemen van interviews in de wijk Abrabroki reageerde zij helemaal geschokt. 
Hett idee om in een armoedige wijk waar volgens haar criminaliteit hoogtij viert, interviews af te 
nemenn boezemde haar angst in. 

4.88 Bekendheid met en vrees van mannen en vrouwen voor  inter-
views s 

Hett veldonderzoek zelf werd vooraf gegaan door een aantal besprekingen met de assistenten. Ie-
dereenn had een taak binnen het onderzoek. Tijdens het onderzoek werd op regelmatige tijdstippen 
eenn bijeenkomst met de assistenten gehouden waarop de stand van zaken, problemen en dergelij-
kee werden besproken. Hierdoor werd de betrokkenheid bij de ondervraging van de huishoudens 
diee door de assistenten werden bezocht vergroot. 

Dee gesprekken met de respondenten verliepen vrij vlot. Deze duurden in de regel 90 minuten, 
maarr omdat wij vaak teruggingen voor additionele informatie waren veel gesprekken van veel 
langeree duur. Van het overgrote deel van de 'geselecteerde' respondenten kregen we de volle me-
dewerking.100 De aanvankelijke angst dat de respondenten weinig behulpzaam zouden zijn met 
namee in de periode vlak voor de verkiezingen, werd tenietgedaan door de vriendelijke ontvangst. 
Volgenss zeggen van de respondenten waren ze naderhand eigenlijk opgelucht dat ze hun proble-
menn in het huishouden - die vaak versterkt werden door de problemen in het land - aan iemand 
haddenn kunnen toevertrouwen. 

100 Mannen zijn vanwege hun economische activiteiten buitenshuis moeilijker  te bereiken voor  interviews dan vrou-
wen.. Of soms laat de ambulante aard van de activiteiten niet toe om met deze groep mannen te praten. Deze situatie 
doett  zich voornamelijk voor  onder  de Javaanse groep. 
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Tegenn het gebruik van een recorder was nagenoeg geen bezwaar; wel waren de vrouwen bang dat 
diee gesprekken via radio of tv zouden worden uitgezonden. De respondenten moesten wennen aan 
dee wijze waarop de gesprekken werden vastgelegd, toen het bandje werd teruggespoeld en ze hun 
stemm hoorden. Uiteindelijk waren ze blij dat ze hadden meegewerkt. 

Eenn deel van het onderzoek is verricht in een periode kort voor de algemene verkiezingen. Zoals 
gebruikelijkk werden talloze campagnes in de verschillende wijken gehouden. Daarbij worden 
propagandistenn voor de verschillende politieke partijen (vaak op etnische leest geschoeid) de ver-
schillendee wijken in gestuurd om propaganda te maken. In 1995/96 werd de tweede onderzoeks-
fasee gestart tegen de achtergrond van politieke turbulenties, waarbij het scenario bestond uit een 
machtsstrijdd tussen enerzijds de gebundelde traditionele oude politieke partijen en anderzijds de 
NDP,, de partij 'van Bouterse'. De invoering van het SAP door de regering-Venetiaan (de gebun-
deldee oude politieke partijen) had de reeds bestaande economische onzekerheid onder grote delen 
vann de samenleving verder vergroot. De inflatie had immers net haar hoogtepunt bereikt. Bij het 
bezoekenn van de verschillende adressen in de wijk Frimangron, waar men weinig bekend is met 
onderzoekk c.q. interviews, waren er dan ook enkele respondenten die zich uit vrees voor 'de poli-
tiek'' terugtrokken." In 1998 ving de derde fase van het onderzoek aan - in Munderbuiten - in een 
politiekk gespannen periode. In deze periode waren enkele studies verricht naar de populariteit van 
dee zittende regering. De uitkomsten wezen op een steeds dalende populariteit van de regering-
Wijdenbosch.. In deze periode stelde een vriend een auto beschikbaar die van een NDP-sticker op 
dee achterruit was voorzien. Dit 'probleem' - want het kon provocerend werken - werd ondervan-
genn door er een meer 'neutrale' sticker overheen te plakken. 

1'' Het betroffen hier slechts twee respondenten die zich vanwege deze reden terugtrokken. Zo zei een oudere alleen-
staandee Creoolse vrouw - weduwe - dat haar zuster haar had geadviseerd om niet mee te doen omdat je maar nooit 
wistt of de politiek onder het mom van onderzoek informatie tegen je ging gebruiken. 
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Karakteristiekenn van de vrouwen en hun huis-
houden n 

IkIk woon hier sinds eeuwen terug 
EnEn zoen de voetstappen van mijn ouders 
DieDie dit land een naam durfden geven 
HetHet van aanschijn hebben veranderd 

(Shrinivasi) (Shrinivasi) 

5.11 Huishoudtypen 

Dee huishoudtypen zijn in het vorige hoofdstuk gedefinieerd, maar worden nu nog eens gepresen-
teerd: : 

i.. female headed - huishoudens 
ii .. female managed - huishoudens 
iü.. male headed - huishoudens. 

Eenn male headed - huishouden is in deze studie - en ook in de gangbare literatuur (Buvinic & 
Gupta,, 1997; Chant, 1997a; Handa, 1994; Youssef & Hetler, 1983) - een huishouden waarin man 
enn vrouw getrouwd zijn (of in concubinaat wonen) en waarin de man de belangrijkste economi-
schee inbreng heeft. Hier tegenover staat niet het female headed- huishouden, zoals men mogelijk 
zouu verwachten, maar het female managed - huishouden. In het female managed - huishouden 
zijnn man en vrouw getrouwd (of wonen in concubinaat) en heeft de vrouw de belangrijkste eco-
nomischee inbreng. Het female headed - huishouden is in deze studie - en ook in de gangbare lite-
ratuurr (Buvinic & Gupta, 1997; Chant, 1997a en 1997b; Handa, 1994; D'Amico-Samuels, 1988; 
Yousseff  & Hetler, 1983) - een huishouden waarin de mannelijke partner afwezig is. Het vrouwe-
lijkee hoofd van dit laatste type huishouden is weduwe, gescheiden, verlaten, heeft nooit samen-
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gewoondd of heeft een uitwonende partner. Het female managed - huishouden wordt niet ge-
schaardd onder het male headed - huishouden omdat het verschil in economische positie van man 
enn vrouw ook verschil uitmaakt voor interne besluitvormingsprocessen. 

Dee huishoudens zijn conform bovenstaande definitie van huishoudtypen als volgt te verdelen: het 
malemale headed- huishouden komt in de steekproef het meest voor, gevolgd door respectievelijk het 
femalefemale headed- huishouden en het female managed- huishouden. 

Eenn belangrijk criterium voor de selectie van huishoudens in dit onderzoek is geweest de etnische 
afkomstt van de vrouwelijke respondenten. Op deze manier zijn 121 vrouwen geselecteerd, die in 
verschillendee huishoudtypen leven. Onder deze vrouwen komen Creolen het meest voor (n=54), 
terwijll  de Javanen (n=35) en Hindostanen (n=32) minder in aantal zijn. Het gaat hier om dezelfde 
huishoudtypenn als in het onderzoek van 1994 in de wijk Munderbuiten. Uit statistische overwe-
gingenn is toen een analyse van het female managed - huishouden buiten beschouwing gelaten. 
Well  is ook toen het bestaan van dit huishoudtype waarbij een man aanwezig is, maar waarin de 
vrouww de belangrijkste economische inbreng heeft, opgemerkt (Kromhout 1995a: 32). In deze 
studiee worden de female managed - huishoudens niet alleen geïdentificeerd, maar ook geanaly-
seerd. . 

Hoee is nu het onderlinge verband tussen etnische afkomst en huishoudtype? Het antwoord op de-
zee vraag is te vinden in tabel 5.1. 

Tabell  5.1. Huishoudens naar  etnische afkomst en huishoudtype 

Creool l 

Javaan n 

Hindostaan n 

Female e 
headed d 

29 9 
69% % 

4 4 
10% % 

9 9 
21% % 
n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

2 2 
18% % 

5 5 
45% % 

4 4 
36% % 
n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

23 3 
34% % 

26 6 
38% % 

19 9 
28% % 
n=68 8 
100% % 

Totaal l 

54 4 
45% % 

35 5 
29% % 

32 2 
26% % 

n=121 1 
100% % 

Opm:: De steekproef bevat te weinig eenheden om bepaalde statistische analyses, met name het 
onderzoekenn van betrouwbare driedimensionale tabellen, uit te voeren. 

Uitt tabel 5.1 blijkt een duidelijk verband tussen etnische afkomst en huishoudtype. Bij de Creool-
see huishoudens vormen de female headed - huishoudens de grootste groep, terwijl bij de Javanen 
enn de Hindostanen juist het male headed - huishouden overheerst. Bij de Hindostanen zijn ook 
anderee huishoudtypen duidelijk aanwezig: bijna 1/3 van alle female headed - huishoudens komt 
bijj  deze etnische groep voor. Hei female managed - huishouden komt vooral voor onder Javanen 
enn Hindostanen. 
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Bijj  de female headed - huishoudens - waarin de meeste vrouwelijke hoofden nooit eerder hebben 
samengewoondd - vormen huishoudens bestaande uit een alleenstaande moeder en jonge, vaak nog 
schoolgaandee kinderen de grootste groep. De tweede groep in dit huishoudtype is die van de al-
leenstaandee moeder met jonge, vaak nog schoolgaande kinderen, volwassen kinderen en hun ge-
zin.. Binnen deze groep vormen de volwassen kindereren met hun gezin - waarvan in de regel één 
vann de ouders ontbreekt - een aparte eenheid. Verderop in de tekst wordt deze groep als uitge-
breidd gezin aangeduid. Een wezenlijk onderscheid met het oudere begrip uitgebreid {extended) 
huishoudenn is het grotendeels afwezig zijn van de partner van de volwassen kinderen, die er met 
hunn gezin wonen. Maar dit geldt niet alleen voor de female headed - huishoudens; ook onder de 
femalefemale managed - huishoudens en male headed - huishoudens komt het uitgebreid gezin voor. In 
dee onderstaande kaders volgen telkens twee voorbeelden van respectievelijk een female headed -
huishouden,, een female managed - huishouden en een male headed - huishouden. 

Kaderr  5.1. Kathleen 
KathleenKathleen (Creoolse) is 45 jaar oud. Dat is bijna gelijk aan de gemiddelde leeftijd van de vrouwelij-
keke hoofden van de female headed - huishoudens in de steekproef Kathleen woont met haar drie 
nognog schoolgaande kinderen van 10, 13 en 20 jaar in een betrekkelijk kleine driekamerwoning. In 
hethet dagelijkse leven is Kathleen kapster. Daartoe is ze als kleine onderneemster - met vrij  eenvou-
digedige apparatuur, zoals een staande haardroger, haarkammen, preskammen, enkele handdoeken, 
haarvelhaarvel en een knipschaar - in haar eigen woning werkzaam. Omdat het allemaal zo onzeker is in 
haarhaar vak - ook het geringe inkomen belet haar om grote voorraden in te slaan - koopt ze de echte 
haarbenodigdhedenhaarbenodigdheden zoals straightner, shampoo en conditioner pas nadat ze een afspraak met een 
klantklant heeft gemaakt. Haar clientèle - die ze in de woonkamer ontvangt waar ze ook haar activitei-
tenten verricht - is vooral afkomstig uit de omgeving. Zij bestaat voornamelijk uit Bosnegers en Creo-
len,len, soms ook vrouwen van een andere etnische groep. Gemiddeld heeft ze één klant per dag, maar 
dede meeste klanten komen op zaterdag. Het bedrijfje van Kathleen brengt gemiddeld een netto in-
komenkomen op van SF 30.0002! per maand. Dat inkomen wordt aangevuld met de wisselvallige inkom-
stensten uit de verkoop van ingemaakte vruchten. Een derde inkomstenbron voor Katleen wordt ge-
vormdvormd door de regelmatige inkomensbijdragen van haar uitwonende partner. De vader van de kin-
derenderen draagt niets bij. Het totale netto-inkomen van Katleen bedraagt zo SF 60.000 per maand. 
MetMet dit bedrag - dat onder de armoedegrens ligt - moet ze zuinig aan doen. Ze is er zich van be-
wustwust dat ze met dat bedrag slechts in de minimale basisbehoeften van haar gezin kan voorzien. Ge-
lukkiglukkig heeft haar oudste kind een baantje in de avonduren waarmee hij in zijn eigen (ook 
school)behoeftenschool)behoeften kan voorzien. 

Kaderr  5.2. Dorien 
DorienDorien is de op één na oudste female head in de groep. Dorien (Creoolse) is 76 jaar oud en leidt 
eeneen huishouden van 14 personen. Haar concubaan overleed 1 jaar geleden en liet haar het huis na 
datdat naast de 'voorzaal' vier kamers telt en waarin ze 43 jaar met hem had samengewoond. Van de 
55 kinderen die zij met hem kreeg wonen er, allemaal volwassen, (opnieuw) 4 bij haar in. Daarvan 
hebbenhebben 2 nog eens kinderen die allemaal in het huis van Dorien wonen. Hier gaat het om zoon Pa-
tricktrick (40 jaar) en dochter Wilmie (44 jaar), die vanwege huisvestingsproblemen elders hun intrek 
bijbij  haar genomen hebben. Wilmie woonde vroeger samen, maar omdat die relatie stuk ging, ver-
huisdehuisde zij samen met de 3 kinderen die ze met haar toenmalige partner kreeg naar haar moeder in 

22 Door de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek 1995-1998 wordt een gemiddelde koers 
gehanteerdd van SF 250 voor 1 NF. 
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ParamariboParamaribo (de 3 kinderen uit een vorige relatie woonden reeds bij moeder Dorien in). Patrick 
woontwoont er met zijn concubine en zijn 2 kinderen. Gelukkig hebben Patrick en zijn vrouw een baan. 
AlfredoAlfredo (30 jaar) en Miriam (36 jaar), de overige inwonende kinderen, hebben geen gezin. Dorien 
'ontfermt''ontfermt' zich over Wilmie en Miriam. Dorien 's belangrijkste inkomsten worden gevormd door 
haarhaar AOV. Op de inkomsten van dochter Miriam na - die Financiële Bijstand geniet - zijn de in-
komstenkomsten van de werkende leden onduidelijk. Dorien dorst er ook niet naar te vragen. Dat zou te 
hebberighebberig overkomen. Wat telt is de bijdrage van de werkende leden aan het huishoudbudget. Pa-
tricktrick is de enige van de inwonende kinderen die een structurele bijdrage levert: de maandelijkse 
verbruikskostenverbruikskosten voor water en telefoon betaalt hij samen met zijn partner. De bijdragen van Alfre-
dodo en 2 kleinkinderen zijn niet structureel. Tijdens het interview vroeg Dorien naar een baan voor 
Wilmie:Wilmie: „  Iets van schoonmaakster want dat alleen kan ze ". 

Kaderr  5.3. Lucia 
LuciaLucia (Javaanse, 30 jaar) jaar) is hoofd van haar huishouden. Ze is van beroep modiste en woont met 
haarhaar familie in een driekamerwoning, die ze bij een particulier huurt. Ze is getrouwd met Hendrik 
(Javaan,(Javaan, 35 jaar), die in het dagelijkse leven tuinman is. Hij werkt bij de overheid en verdient een 
karigkarig loon. Samen hebben ze twee schoolgaande dochters van 10 en 15 jaar. Lucia behoort met 
haarhaar eenmansonderneming tot de 5 kleine zelfstandigen, die een contract met een middelgroot kle-
dingbedrijfdingbedrijf hebben afgesloten. Wekelijks moet Lucia 10 japonnen aanleveren. Daartoe is ze in 
staatstaat omdat ze twee moderne naaimachines en twee afwerkmachines heeft. Gemiddeld besteedt ze 8 
uuruur per dag aan deze taak. Soms helpen haar man en kinderen haar, maar ze houden zich vooral 
bezigbezig met de huishoudelijke taken. De inputs - stoffen en labels - krijgt ze van de onderneming zelf. 
SomsSoms maakt ze kledingstukken voor bevriende relaties en familieleden. Gemiddeld verdient Lucia 
eeneen inkomen van SF 75.000 per maand. Hendrik verdient bij de overheid maar een inkomen van SF 
40.000per40.000per maand. Een nevenverdienste van Hendrik is zijn werk als taxichauffeur. Daarmee ver-
dientdient hij gemiddeld de helft van wat hij bij de overheid verdient. Het totaalbedrag overhandigt hij -
inin strijd met de Javaanse traditie - niet aan Lucia. Het bedrag dat hij bij de overheid verdient, laat 
hijhij  naar zijn girorekening overmaken. Die rekening is bestemd voor huishouduitgaven. Een deel 
vanvan het taxigeld is bestemd voor persoonlijke consumptie (sigaretten). Het overige deel houdt hij 
achterachter voor het bekostigen van brandstof en als spaargeld. Ondanks het feit dat Lucia hoofd is van 
ditdit huishouden, betrekt ze Hendrik heel veel bij de besluitvorming met betrekking tot de besteding 
vanvan inkomens. Zij is de mening toegedaan dat het niet anders moet. 

Kaderr  5.4. Soeshila 
SoeshilaSoeshila (Hindostaanse, 30 jaar) belandde via haar eigen netwerken binnen de kerk - waar zij mo-
menteelmenteel lid van is - in een woning die zij onderhuurt bij een 'zuster' van de Methodistenkerk. Soes-
hilahila durfde in eerste instantie geen interview af te staan zonder de goedkeuring van haar partner. 
DatDat zei ze niet (tegen mij), maar dat kon (ik opmaken) worden opgemaakt uit haar bijna angstige 
houdinghouding (later (begreep ik) was duidelijk dat ze bang was voor een pak slaag door haar man). Op 
eeneen late middag lukte het (mij) toch een gesprek met haar te arrangeren. Het was tegen etenstijd en 
haarhaar partner met wie ze een minderjarige zoon heeft, was net thuis gekomen. Ik had een zeer goed 
gesprekgesprek met hem - hoewel ik merkte dat hij onder invloed was van alcohol - waarbij ik hem uitleg-
dede waarvoor ik kwam. Het feit dat ik hem niet 'overgeslagen' had als man in huis, deed hem kenne-
lijklijk  goed. Uit het gesprek met Soeshila maakte ik echter op dat de drugs- en alcoholverslaving van 
haarhaar man vaak genoeg gevolgen hadden gehad voor het onderhoud van het totale gezin. Slechts nu 
enen dan heeft haar partner een baan (de huidige baan kreeg hij dankzij Soeshila 's bemiddeling!), 

22 AOV betekent Algemene Oudedagsvoorziening. 
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waarinwaarin hij SF 16.000 per maand verdient. Dat geld gaat echter bijna helemaal op aan drank en 
drugs.drugs. Deze situatie heeft er bij Soeshila toe geleid dat zij voor een aanvullend inkomen gaat 'hos-
selen.selen. Dan pakt zij van alles aan waarmee zij een inkomen kan verdienen. Daarnaast heeft zij 
sindssinds kort een buitenechtelijke relatie met een Surinamer die in het buitenland woont. Van deze 
manman krijgt zij regelmatig geld per koerier. Door deze twee inkomsten verdient zij momenteel meer 
geldgeld dan haar partner. Het geld heeft zij hard nodig want zij acht zichzelf verantwoordelijk voor 
hethet betalen van tenminste de woonlasten: de huur 'staat op haar naam'. Alle beslissingen aan-
gaandegaande het huishouden en het overige leven van Soeshila en haar zoontje neemt zij zelf. Ook het 
schameleschamele meubilair is van haar. Als haar man thuis is, is hij vaak dronken of 'high' en het kan hem 
eigenlijkeigenlijk niet zoveel schelen wat Soeshila verder doet, als zij er maar voor zorgt dat er genoeg geld 
inin huis is. Het leven van Soeshila lijkt zich in een neergaande spiraal te voltrekken: zo lang als zij 
metmet haar partner woont - dat is inmiddels zo'n tien jaar - zit ze in deze situatie gevangen. Bij het 
(mijn)(mijn) derde bezoek aan Soeshila liet ze (mij) weten dat ze haar partner had aangezegd het huis te 
verlatenverlaten omdat hij zich immers niet goed van zijn taak als man kon kwijten: ,Het is toch mijn huis? 
IkIk mag ermee doen wat ik hebben wil, wie ik erin opneem of niet? Al krijg ik nog zoveel klappen 
vanvan mijn partner, ik heb het voor het zeggen." 

Kaderr  5.5. Rinia 
RiniaRinia (Hindostaanse, 35 jaar) is leerkracht van beroep. Samen met haar familie woont ze in een 
ruimeruime vierkamerwoning, die door familie beschikbaar werd gesteld. Rinia is getrouwd met Errol 
(Hindostaan,(Hindostaan, 37jaar), die ook leerkracht van beroep is, maar daarnaast ook enkele nevenactivitei-
tenten verricht. Errol is hoofd van het huishouden. Samen hebben ze 2 kinderen van 2 en 1 jaar. Rinia 
werktewerkte reeds toen ze Errol leerde kennen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit doel 
tete bereiken omdat haar vader erop tegen was dat zij na de basisschool een vervolgstudie ging 
doen.doen. Alleen al de negatieve ervaringen met haar zusters, die haar vader - toen zij heel jong waren 
-- had uitgehuwelijkt en die ongelukkig waren, motiveerden haar om zichzelf een behoorlijke oplei-
dingsbasisdingsbasis te garanderen. Pogingen van haar vader om haar uit te huwelijken, mislukten. Ze is er 
trotstrots op dat ze voet bij stuk gehouden heeft. Hierdoor verkeert ze in de mening dat ze in staat is om 
goedgoed met haar partner te onderhandelen. Dat had ze niet gekund als ze geen vervolgopleiding had 
genoten.genoten. Met het salaris van Errol worden de meeste bestedingen verricht. De oppas (woont in een 
andereandere wijk) en de huishoudelijke hulp, beiden familieleden, betaalt Rinia - zo hebben ze afgespro-
kenken - uit haar salaris. De rest van haar salaris is voor persoonlijke uitgaven zoals make up, kleding 
enen schoeisel, maar ook probeert zij wat geld apart te leggen voor calamiteiten. 

Kaderr  5.6. Mari e 
MarieMarie (Javaanse, 38 jaar) werd op 22-jarige leeftijd aan Henry (38 jaar) uitgehuwelijkt. Met hem 
kreegkreeg ze 3 kinderen, 2 zonen (respectievelijk 7 en 8 jaar) en 1 dochter (10 jaar). Marie mag niet 
werkenwerken buitenshuis. Dat vindt Henry helemaal niet goed. Dus brengt Marie haar dag door met de 
opvoedingopvoeding van de kinderen, hen naar school brengen en weer uit school halen, het huishoudelijk 
werkwerk verrichten en boodschappen halen. Henry is als kleine ondernemer werkzaam. Hij heeft een 
kleinekleine goudsmederij aan huis. Daarvoor gebruikt hij een deel van een slaapkamer. Met de op-
brengstenbrengsten hiervan kan hij nog net rondkomen. Omdat Marie geen eigen inkomen heeft, is zij voor 
alal het geld op Henry aangewezen, hetgeen zij vervelend vindt. Dat zorgt voor de nodige botsingen 
omdatomdat zij ervoor verantwoordelijk wordt gehouden als voeding en dranken te snel opraken of als 
diedie weer eens duurder zijn geworden. Ondanks het risico nog eens mishandeld te worden als ze 

Hosselenn heeft verschillende betekenissen en doelt in Paramaribo hoofdzakelijk op allerhande baantjes waarmee 
eenn individu in zijn levensonderhoud probeert te voorzien 
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overover werken begint te praten, probeert Marie Henry ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is dat 
ookook zij naar een baan gaat solliciteren. Met dat geld zal Marie ook extraatjes voor de kinderen 
kunnenkunnen kopen: „Een probleem is dat hij steeds vergeet om mij geld te geven om boodschappen te 
halen.halen. Daarom schrijf ik mijn broer in Nederland voor steun en de buurvrouw ziet ook wat er met 
onsons gebeurt." 

Voorr de goede orde: dat de studie betrekking heeft op vrouwen van Creoolse, Javaanse en Hin-
dostaansee afkomst, houdt niet in dat de huishoudens waartoe zij behoren geheel tot dezelfde 
groepp behoren. De multi-etniciteit, die Suriname kenmerkt, heeft ook zijn invloed op de samen-
stellingg van de huishoudens in de studie. Etnisch gemengde huishoudens maken 13% van het to-
taall  uit. De etnische mix van een huishouden kan ontstaan doordat sommige vrouwelijke respon-
dentenn een partner hebben met een andere etnische achtergrond. Ook kan de etnische mix ont-
staann doordat vrouwelijke respondenten bijvoorbeeld een neef, kleinkind, schoonzoon, schoon-
dochterr of kind van een kennis opnemen, die niet tot dezelfde etnische groep behoort. De etnische 
gemengdheidd van huishoudens is voor de context van het onderzoek weinig interessant en wordt 
hierr niet nader uitgewerkt. Onder Creoolse, Javaanse en Hindostaanse huishoudens wordt in de 
restt van de studie verstaan: huishoudens, waarvan de geïnterviewde vrouw respectievelijk een 
Creoolse,, Javaanse of Hindostaanse is. 

5.22 Samenstelling van de huishoudens 

Inn deze paragraaf worden enkele belangrijke kenmerken van de huishoudens van de vrouwelijke 
respondentenn behandeld. Het betreft de omvang, de subgroepen, de leeftijdsopbouw en tenslotte 
dee werkende en niet-werkende leden van de huishoudens. De kenmerken worden steeds bespro-
kenn door ze enerzijds uit te splitsen naar type huishouden en anderzijds naar etnische afkomst. 
Gezienn de samenhang tussen type huishouden en etnische afkomst is er enige overlap tussen de 
tweee beschrijvingen mogelijk. 

Omvang Omvang 

Mensenn wonen - in de regel - onder één dak samen en vormen daar een huishouden. De omvang 
vann de huishoudens in de steekproef is gevarieerd. Het gemiddelde huishouden telt 4,9 personen. 
Ditt gemiddelde verschilt nauwelijks van de huishoudensgrootte in Paramaribo in 1980 (ABS, 
1980).. Toen was de gemiddelde huishoudensgrootte 4,8. In de periode tussen 1980 en 1997 is de 
huishoudensgroottee niet duidelijk afgenomen: in 1997 was dit gemiddelde 4,5. Onder de steek-
proeff  komen huishoudens voor die uit slechts 1 persoon bestaan (5%), maar huishoudens met 10 
personenn en meer komen ook voor (4%). Huishoudens met een omvang tussen 3 en 5 personen 
treffenn we het meest aan (60%).4 In onderstaande overzichten staan de gemiddelden vermeld voor 
dee omvang, het aantal volwassenen, het aantal kinderen en werkenden, uitgesplitst naar huishoud-
typee en etniciteit. 

44 Modus=3, Mediaan=5. De modus is de waarde met de hoogste frequentie. De mediaan is de waarde waar beneden 
50%% van de waarnemingen ligt. 
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Tabell  5.2. Samenstelling naar  huisboudtype 

Gemiddeldee omvang 
Gemiddeldd aantal volwassenen 
Gemiddeldd aantal kinderen 
Gemiddeldd aantal werkenden 

Tabell  S3. Samenstelling naar 

Gemiddeldee omvang 
Gemiddeldd aantal volwassenen 
Gemiddeldd aantal kinderen 
Gemiddeldd aantal werkenden 

Huishoudtype e 

Female e 
headed d 

4.5 5 
2.7 7 
1.8 8 
1.7 7 

n=42 2 

etnischee afkomst 

Creool l 

5.1 1 
3.2 2 
2.0 0 
1.9 9 

n=54 4 

Female e 
managed d 

6.1 1 
4.2 2 
1.9 9 
2.7 7 

n=ll l 

Etnischee afkomst 

Javaan n 

4.7 7 
3.0 0 
1.7 7 
1.9 9 

n=35 5 

Male e 
headed d 

5.0 0 
3.0 0 
2.0 0 
1.9 9 

n=68 8 

Hindostaan n 

4.9 9 
2.8 8 
2.1 1 
1.9 9 

n=32 2 

Totaal l 

4.9 9 
3.0 0 
1.9 9 
1.9 9 

n=121 1 

Totaal l 

4.9 9 
3.0 0 
1.9 9 
1.9 9 

n=121 1 

Hoewell  de female managed - huishoudens klein in aantal zijn, valt op dat zij relatief hogere ge-
middeldenn hebben voor de huishoudensgrootte, het aantal volwassenen en het aantal werkenden. 
Inn deze tijd van voortdurende economische crisis betekent een groter aantal werkenden in een 
huishoudenn in principe ook een grotere bijdrage aan de bestaansverwerving van dat huishouden. 
Hoee het e.e.a. zich in werkelijkheid afspeelt zien we in de volgende hoofdstukken. Als we het 
overwichtt van de female managed - huishoudens op etniciteit betrekken, dan zijn het niet de Ja-
vaansee huishoudens zoals we zouden verwachten, maar de Creoolse huishoudens die de hoogste 
gemiddeldenn vertonen voor de omvang en het aantal volwassenen. Hier is dus geen sprake van 
eenn overlap tussen de beschrijving van gegevens naar huishoudtype en etniciteit. 

Subgroepen Subgroepen 

Medee door economische veranderingen in de samenleving bestaan huishoudens nu vaak uit meer 
dann alleen één gezin. De huishoudens kunnen in subgroepen worden opgesplitst. Onder de female 
headedheaded - huishoudens kunnen de volgende drie subgroepen worden onderscheiden: vrouw alleen 
(14%),, vrouw+kinderen (38%), vrouw+kinderen+andere verwanten (48%). Andere verwanten 
zijnn kleinkinderen, achterkleinkinderen, aangetrouwd familieleden, nichten of neven, schoon-
dochterss of schoonzonen, kinderen van een kennis. Zowel bij de female managed- huishoudens 
alss de male headed - huishoudens kan onderscheid worden gemaakt tussen vrouw+man (respec-
tievelijkk 9% en 4%), vrouw+man+kinderen (respectievelijk 55% en 68%), 
vrouw+man+kinderen+anderee verwanten (respectievelijk 36% en 28%). 
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Err bestaat ook nog een drietal vaak gehanteerde samenvoegingen van de subgroepen, namelijk 
beperktt gezin (vrouw alleen, vrouw+kinderen), nucleair gezin (vrouw+man, 
vrouw+man+kinderen)) en uitgebreid gezin (vrouw+kinderen+andere verwanten, 
vrouw+man+kinderen+anderee verwanten). Het typerende van een uitgebreid gezin is de aanwe-
zigheidd van meerdere generaties, maar vooral de aanwezigheid van inwonende volwassen doch-
terss met hun gezin, die vaak zonder een partner een aparte eenheid vormen. Deze interpretatie van 
eenn uitgebreid gezin is nu anders dan wat men er vroeger onder verstond. Het ontstaan van het 
toenmaligee uitgebreid gezin - dat onderzoekers (Speekman 1965, De Waal Malefïjt 1963) vooral 
onderr de Hindostaanse en Javaanse huishoudens aantroffen - werd voornamelijk toegeschreven 
aann culturele factoren. Onder deze huishoudens bestond het uitgebreid gezin uit een nucleair ge-
zinn met een man aan het hoofd met wederzijdse ouders of getrouwde kinderen, die met hun fami-
liee (met beide partners) een aparte eenheid vormden. Deze vorm van het uitgebreide huishouden 
heeftt langzaam plaats gemaakt voor een vorm waarbij of een vrouw of man aan het hoofd staat, 
terwijll  volwassen kinderen er met hun kinderen en grotendeels zonder partner wonen. Het ont-
staann van het uitgebreid gezin moet m.i. nu meer geplaatst worden tegen de achtergrond van de 
huidigee huisvestingprobleem waardoor kinderen genoodzaakt zijn langer bij de ouders te blijven 
wonen. . 

Tabell  5.4. Soort gezinnen naar  huishoudtype 

Beperktt gezin 

Nucleairr gezin 

Uitgebreidd gezin 

Female e 
headed d 

22 2 
52% % 

--

20 0 
48% % 
n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

--

7 7 
64% % 

4 4 
36% % 
n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

--

49 9 
72% % 

19 9 
28% % 
n=68 8 
100% % 

Totaal l 

22 2 
18% % 

56 6 
46% % 

43 3 
36% % 

n=121 1 
100% % 

Hett beperkt gezin komt alleen onder de female headed - huishoudens voor. Het relatieve aandeel 
vann het nucleair gezin is het grootst bij de male headed en female managed - huishoudens. Het 
uitgebreidee gezin komt het meest voor onder de female headed - huishoudens. Onder de male 
headedheaded - huishoudens komt het uitgebreid gezin minder voor. Dit is interessant daar het in strijd 
iss met de gangbare beeldvorming over deze huishoudens. Uitgebreide huishoudens zouden in de-
zee beeldvorming vooral voorkomen onder de Hindostanen en Javanen, die in principe male hea-
deddedzijn. zijn. 
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Tabell  5.5. Soort gezinnen naar  etnische afkomst 

Etnischee afkomst 

Beperktt gezin 

Nucleairr gezin 

Uitgebreidd gezin 

Creool l 
14 4 

26% % 
17 7 

31% % 
23 3 

43% % 
n=54 4 
100% % 

Javaan n 
2 2 

6% % 
20 0 

57% % 
13 3 

37% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
6 6 

19% % 
19 9 

59% % 
7 7 

22% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
22 2 

18% % 
56 6 

46% % 
43 3 

36% % 
n=121 1 
100% % 

Bijj  de uitsplitsing naar etnische afkomst zien we overlappingen. Het beperkt gezin komt het 
meestt voor onder de Creoolse huishoudens, terwijl het minder voorkomt bij de Javaanse en Hin-
dostaansee huishoudens. Het nucleair gezin overheerst onder de Javaanse en Hindostaanse huis-
houdenss en komt minder voor bij de Creoolse huishoudens. Tenslotte is er het uitgebreid gezin. 
Dezee treffen we vooral aan bij de Creoolse huishoudens. Bij de Javaanse en de Hindostaanse 
huishoudenss komt het uitgebreid gezin minder voor. 

WerkendeWerkende en niet-werkende leden 

Dee werkende leden verrichten inkomstengenererende activiteiten op het administratieve, maar 
ookk op het dienstverlenende en productievlak. Het aantal mensen met betaald werk vormt de 
grootstee subgroep, echter met slechts 41%. Toch werken er van de 15-59 jarigen - mannen en 
vrouwenn - slechts 17% niet. Door het kleine aantal werkende leden is er zo een moeilijke verhou-
dingg tussen het aantal leden dat afhankelijk is van zorg en zelf geen (re)productieve activiteiten 
verrichtt en het aantal leden dat onafhankelijk is en voor de andere leden zorgt. 

Niett alleen mensen in de leeftijdscategorie 15 tot en met 59 jaar verrichten betaald werk. Sommi-
gee jongeren en ouderen werken ook. Dat zijn er weinig maar toch is dit een gegeven. Onderstaand 
voorbeeldd van kinderarbeid in kader 5.7 dient ter illustratie. 

Kaderr  5.7. Noodzaak voor  kinderarbeid in een male headed - huishouden 
MitaMita (Hindostaanse, 36 jaar) is uitgehuwelijkt aan Rampersad (Hindostaan, 36 jaar). Samen heb-
benben zij 7 kinderen, waarvan 1 bij een pleeggezin woont. De kinderen zijn allen nog schoolgaand. 
MitaMita had arme ouders die haar vanwege hun armoedige situatie bij verschillende pleeggezinnen 
plaatsten.plaatsten. Toen Mita op 19-jarige leeftijd werd uitgehuwelijkt, werkte ze in de winkel van het 
pleeggezinpleeggezin waar zij toen woonde. Tijdens het huwelijk heeft ze nooit een echte baan gehad want ei-
genlijkgenlijk was Rampersad erop tegen dat ze uit huis ging om te werken. De enkele keren dat ze bui-
tenshuistenshuis werkte, liepen slecht af. Rampersad was namelijk bang dat ze er met een ander vandoor 
zouzou gaan en maakte scènes op de werkplek. Hierdoor hield Mita het nooit lang vol op het werk. 
RampersadRampersad heeft jarenlang in overheidsdienst gewerkt, maar werd 2 jaar geleden ontslagen. Wer-
kenken doet hij sindsdien niet want hij is arbeidsongeschikt. Het huishouden leeft in een armoedige 
woning.woning. Er is één ruimte die dienst doet als zit- en slaapruimte. Het meubilair is versleten. Er staat 
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eeneen elektrisch kookstel op een bureau en voor de rest staat er een radio die Mita ooit eens heeft ge-
kregenkregen van een familielid dat in Nederland woont. De belangrijkste bron van inkomsten voor dit 
huishoudenhuishouden wordt gevormd door de opbrengst uit de verhuur van armoedige appartementjes op het 
erf.erf. Daarnaast is de algemene kinderbijslag die elke 3 maanden wordt uitgekeerd, een kleine aan-
vullingvulling op het huishoudinkomen. Maar ook de oudste 2 schoolgaande zonen hebben een baantje. 
DezeDeze jongens zijn respectievelijk 13 jaar en 11 jaar oud. De oudste werkt elke zaterdag in een 
bloemenwinkel.bloemenwinkel. Met een deel van het geld dat hij hiermee verdient, wordt gepoold. De rest houdt 
hijhij  zelf. Dat is bestemd voor eigen consumptie of voor transport met de particuliere bus als hij in 
dede stad naar de bioscoop wil. De andere zoon doet klusjes voor de buren. Die klusjes - die na 
schooltijdschooltijd worden verricht - bestaan uit het schoonmaken van percelen maar ook het halen van 
boodschappenboodschappen voor bejaarden in de buurt. Omdat hij zo jong is, is hij echter niet in staat over zijn 
financiëlefinanciële verdiensten te onderhandelen. Ook zijn ouders doen dat niet. Die zijn al lang blij  dat hij 
watwat geld verdient. Zo is hij in staat om aan het huishoudinkomen bij te dragen, denken zij dan. Ook 
dezedeze zoon houdt een deel van het geld dat hij verdient voor eigen consumptie en/of transport. Daar 
voeltvoelt hij zich wel trots over omdat hij het gevoel heeft dat hij deels in staat is voor zichzelf te zor-
gen,gen, hetgeen zijn ouders niet helemaal zelf kunnen. De armoedige situatie van dit huishouden heeft 
tottot gevolg dat met name de kinderen regelmatig last hebben van ondervoeding. Dat is te begrijpen 
omdatomdat het geringe huishoudinkomen het niet toelaat om er een zorgvuldig gebalanceerd dieet op 
nana te houden. Dit is met name reden geweest voor een vrijwilligersclub om dit gezin te adopteren 
enen regelmatig van een basispakket aan levensmiddelen te voorzien. 

Hett percentage werkenden is in het female managed - huishouden het hoogst (46%), gevolgd 
doorr de male headed - huishoudens en female headed - huishoudens (respectievelijk 40% en 
39%).. De werkende vrouwelijke respondenten worden nader beschreven in hoofdstuk 6. Zie ook 
tabell  5.6. 

Tabell  5.6. Werkende en niet-werkende leden van een huishouden naar  huishoudtype 

Huishoudtype e 

Werkend d 

Nogg niet-leerplichtig 

Schoolgaand d 

Werkloos s 

Gepensioneerd d 

Female e 
headed d 

74 4 
39% % 

17 7 
9% % 
78 8 

41% % 
10 0 

5% % 
12 2 

6% % 
n=191 1 
100% % 

Female e 
managed d 

31 1 
46% % 

5 5 
7% % 
28 8 

42% % 
1 1 

1% % 
2 2 

3% % 
n=67 7 
100% % 

Male e 
headed d 

137 7 
40% % 

33 3 
10% % 
118 8 

35% % 
42 2 

12% % 
9 9 

3% % 
n=339 9 
100% % 

Totaal l 

242 2 
41% % 

55 5 
9% % 
224 4 

38% % 
53 3 

9% % 
23 3 

4% % 
n=597 7 
100% % 

Dee niet-werkende leden kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: niet-
leerplichtigen,, schoolgaanden, werklozen en gepensioneerden. 
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i.. nog niet-leerplichtigen. Hieronder vallen alle kinderen onder de 4 jaar. Deze groep is het 
grootstt bij het male headed - huishouden, gevolgd door het female headed - huishouden en 
hett female managed - huishouden. 

ii .. schoolgaanden. Het female managed - huishouden herbergt de meeste schoolgaanden, ge-
volgdd door het female headed - huishouden en het male headed - huishouden. 

Üi.. werklozen. In deze ruime definitie worden al diegenen binnen de leeftijdscategorie 15-59 jaar 
gerekend,, die om welke reden dan ook niet werken en ook niet naar school gaan. Werklozen 
komenn het meest voor bij de male headed - huishoudens, gevolgd door de female headed -
huishoudens.. Wet female managed - huishouden heeft relatief het kleinste percentage werklo-
zen. . 

iv.. gepensioneerden of ouderen. Deze categorie omvat al diegenen in de leeftijd van 60 jaar en 
ouderr die niet werken. De gepensioneerden komen het meest voor bij de female headed -
huishoudens,, gevolgd door de female managed ~ huishoudens en de male headed - huishou-
dens. . 

Tabell  5.7. Werkende en niet-werkende leden van een huishouden naar  etnische afkomst 

Werkend d 

Nogg niet-leerplichtig 

Schoolgaand d 

Werkloos s 

Gepensioneerd d 

Creool l 
109 9 

39% % 
32 2 

12% % 
103 3 

37% % 
18 8 

6% % 
16 6 

6% % 
n=278 8 
100% % 

etnischee afkomst 

Javaan n 
70 0 

43% % 
9 9 

6% % 
65 5 

40% % 
18 8 

11% % 
1 1 

1% % 
n=163 3 
100% % 

Hindostaan n 
63 3 

40% % 
14 4 

9% % 
56 6 

36% % 
17 7 

11% % 
6 6 

4% % 
n=156 6 
100% % 

Totaal l 
242 2 

41% % 
55 5 

9% % 
224 4 

38% % 
53 3 

9% % 
23 3 

4% % 
n=597 7 
100% % 

Eenn analyse van de economische status van de huishoudens naar etnische afkomst laat het 
volgendee zien. 
i.. werkenden. Er is nauwelijks verschil tussen de verschillende huishoudens. Werkende leden 

komenn relatief meer voor bij de Javaanse huishoudens, gevolgd door de Hindostaanse en de 
Creoolsee huishoudens, 

ii .. nog niet-leerplichtigen. Deze groep is bijna even groot bij de Creoolse en de Hindostaanse 
huishoudens,, terwijl die het kleinst is bij de Javaanse huishoudens, 

iii .. schoolgaanden. Deze groep is bijna even groot onder de Javaanse, Creoolse en Hindostaanse 
huishoudens, , 

iv.. werklozen. Deze groep is relatief het kleinst onder de Creoolse huishoudens, en groter onder 
dee Hindostaanse en Javaanse huishoudens. 
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v.. gepensioneerden of ouderen. Deze groep is het grootst onder de Creoolse huishoudens, ge-
volgdd door de Hindostaanse en Javaanse huishoudens. 

5.33 Persoonlijke karakteristieken van de vrouwelijk e respondenten 

Nuu volgt een bespreking van de leeftijd, de opleiding en de burgerlijke staat van de vrouwelijke 
respondenten.5 5 

Dee gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke respondenten is 43 jaar. De oudste vrouwen treffen we 
onderr de female headed - huishoudens aan (gemiddeld 50 jaar). De vrouwen in de female mana-
gedged - huishoudens en male headed - huishoudens zijn gemiddeld een stuk jonger (respectievelijk 
411 jaar en 40 jaar). De concentratie van leeftijd is voor elk huishoudtype anders. De jongste 
vrouwenn (15-29 jaar) komen het meest voor onder de male headed - huishoudens. De concentra-
tiee van de vrouwen in de leeftijdscategorie 30-44 jaar ligt bij de female managed - huishoudens, 
terwijll  de vrouwen in de leeftijdscategorie 45-59 jaar en 60 jaar en ouder het meest voorkomen 
bijj  de female headed - huishoudens. Zie daarvoor tabel 5.8. 

Tabell  5.8. Leeftijdsverdeling bij  de vrouwelijk e respondenten naar  huishoudtype 

15-299 jaar 

30-444 jaar 

45-599 jaar 

600 jaar en ouder 

Female e 
headed d 

1 1 
2% % 
15 5 

36% % 
15 5 

36% % 
11 1 

26% % 
n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

1 1 
9% % 

8 8 
73% % 

1 1 
9% % 

I I 
9% % 

n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

9 9 
13% % 

42 2 
62% % 

12 2 
18% % 

5 5 
7% % 

n=68 8 
100% % 

Totaal l 

11 1 
9% % 
65 5 

54% % 
28 8 

23% % 
17 7 

14% % 
n=121 1 
100% % 

Dee leeftijdsverdeling bij de vrouwelijke respondenten naar etnische afkomst laat het volgende 
zien.. Creoolse vrouwen zijn gemiddeld het oudst (47 jaar), terwijl Javaanse en Hindostaanse 
vrouwenn een flink stuk jonger zijn (respectievelijk 40 jaar en 37 jaar). Jonge vrouwen (15-29 jaar) 
komenn in even groten getale bij de Hindostanen, Javanen en de Creolen voor. De Javaanse vrou-
wenn treffen we het meest aan in de leeftijdsgroepen 30-44 jaar en 45-59 jaar. Oudere vrouwen (60 
jaarr en ouder) komen het meest voor bij de Creoolse vrouwen (zie tabel 5.9). 

Dee economische status van de vrouwen wordt in hoofdstuk 6 besproken. 
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Tabell  5.9. Leeftijdsverdeling bij  de vrouwelijk e respondenten naar  etnische afkomst 

15-299 jaar 

30-444 jaar 

45-599 jaar 

600 jaar  en ouder 

Creool l 

5 5 
9% % 
22 2 

41% % 
13 3 

24% % 
14 4 

26% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 

3 3 
9% % 

22 2 
63% % 

9 9 
26% % 

1 1 
3% % 

n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 

3 3 
9% % 

21 1 
66% % 

6 6 
19% % 

2 2 
6% % 

n=32 2 
100% % 

Totaal l 
11 1 

9% % 

65 5 
54% % 

28 8 
23% % 

17 7 
14% % 

n=121 1 
100% % 

Dee meeste vrouwelijke respondenten hebben wel een formele opleiding genoten. De vrou-welijke 
respondentenn met slechts primair onderwijs als opleiding treffen we vooral aan onder de female 
headedheaded - huishoudens, gevolgd door respectievelijk de male headed en de female managed -
huishoudens.. De vrouwelijke respondenten met secundair en hoger onderwijs als opleiding ko-
menn het meest voor bij ét female managed en de male headed - huishoudens, terwijl de female 
headedheaded - huishoudens juist minder vrouwen tellen die secundair onderwijs hebben genoten. Zie 
daarvoorr tabel 5.10 

Tabell  5.10. Opleiding vrouwelijk e respondenten naar  huishoudtype 

Geen n 

Pimairr  onderwijs 

Secundairr  onderwijs en hoger 

Female e 
headed d 

2 2 
5% % 
17 7 

40% % 

23 3 
55% % 
n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

--

3 3 
27% % 

8 8 
73% % 
n=l l l 
100% % 

Male e 
headed d 

4 4 
6% % 

20 0 
29% % 

44 4 
65% % 
n=68 8 
100% % 

Totaal l 

6 6 
5% % 

40 0 
33% % 

75 5 
62% % 

n=121 1 
100% % 

Noott bij tabel 5.10: bij het secundair onderwijs en hoger kunnen we een aantal deelgroepen 
onderscheiden,, te weten het lager beroepsonderwijs (n=52), het middelbaar beroepsonderwijs & het 
voortgezett wetenschappelijk onderwijs (n=21) en tenslotte het academisch onderwijs (n=2). 

Dee categorie vrouwen zonder opleiding omvat vooral oudere Javaanse vrouwen (gemiddeld 54 
jaar)) die op het platteland zijn geboren. Traditioneel hebben zij geen onderwijs mogen volgen. 
Dezee houding hangt samen met de conservatieve opvattingen van de ouders over de plaats van 

93 3 



vrouwenn en de daaruit voortvloeiende rolverdeling met mannen zowel binnen als buiten het huis-
houdenn (gezin). Investering in onderwijs voor de dochter(s) werd toen als een onnodige investe-
ringg gezien. In die opvatting was de plaats van dochters thuis en in de huishouding totdat er een 
geschiktee partner werd gevonden: zij dienden zich bezig te houden met huishoudelijke taken en 
eventueell  als oppas, terwijl ze ook nog meehielpen op het land. Naast traditionele opvattingen 
wordtt onwetendheid en bijgeloof als belangrijke factor genoemd. Het volgende kader dient ter il -
lustratiee hiervan. 

Kaderr  5.8. Onwetendheid van de ouders kan leiden tot financiële afhankelijkheid van 
dee dochters 
MevrouwMevrouw Akii (Creoolse, 55 jaar) heeft er de pest in dat zij niet naar school is geweest. „  Toen ik 
nognog klein was - ik woonde toen in mijn geboortedorp - dacht mijn moeder dat scholing negatieve 
consequentiesconsequenties voor haar kinderen zou hebben, want de blanken in de stad zouden namelijk alle ge-
schooldeschoolde kinderen vermoorden. Maar gelukkig heeft een belangrijke politieke figuur tijdens een 
verkiezingscampagneverkiezingscampagne in het dorp (in de zestiger jaren) de bevolking erop gewezen hoe belangrijk 
scholingscholing maar daarnaast ook een familieboek, et cetera waren. Toen hij de verkiezingen won, liet 
hijhij  - zoals beloofd - een lagere school in het dorp neerzetten. Ik was toen reeds te groot voor de ba-
sisschoolsisschool maar mijn kinderen heb ik er wel op gezet. Ik vind namelijk dat goede scholing een bo-
terbriefjeterbriefje is voor financiële zelfstandigheid. Zonder ben je nergens, vooral als vrouw. " 

Algemenee conclusie is dat de vrouwelijke respondenten in de female managed - huishoudens iets 
hogerr zijn opgeleid dan de vrouwelijke respondenten in de male headed - huishoudens. De vrou-
welijkee respondenten in ét female headed- huishoudens zijn het laagst opgeleid. 

Hassankhan,, Ligeon en Scheepers (1995) concluderen naar aanleiding van een studie onder 342 
huishoudenss dat er weinig opleidingsverschillen zijn tussen Creolen, Hindostanen en Javanen in 
Groot-Paramaribo.. Van degenen die alleen basisonderwijs hebben genoten, zijn de percentages 
onderr de verschillende etnische groepen naar etnische afkomst als volgt: Creolen 33,3%, Javanen 
37,2%% en Hindostanen 31,6%. Degenen met secundair onderwijs als opleiding komen meer voor 
onderr de Creolen (62,2%), gevolgd door de Hindostanen en de Javanen (respectievelijk 60,7% en 
60,5%).. Degenen met tertiair onderwijs als opleiding treffen we vooral aan onder de Hindostanen 
(7,7%)) terwijl de Creolen en Javanen iets minder vertegenwoordigd zijn (respectievelijk 4,4% en 
2,3%).. Algemene conclusie van de onderzoekers is dat Javanen iets lager opgeleid zijn dan de 
Creolen,, terwijl de Hindostanen iets hoger zijn opgeleid. Dit beeld stemt niet overeen met de re-
sultatenn uit de studie, die zich met name tot de volksklasse beperkt. 

Inn de studie is het aandeel van de vrouwelijke respondenten met alleen basisonderwijs als oplei-
dingg juist onder de Hindostanen het grootst. Bij de Javaanse en Creoolse vrouwelijke responden-
tenn is dit aandeel lager. Degenen met secundair en hoger onderwijs als opleiding komen het meest 
voorr onder de Creolen, gevolgd door de Javanen en Hindostanen. Algemene conclusie is dat de 
Hindostaansee vrouwelijke respondenten over het algemeen iets lager zijn opgeleid dan de Javanen 
terwijll  de Creoolse vrouwelijke respondenten iets hoger zijn opgeleid. 
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Tabell  5.11. Opleiding vrouwelijk e respondenten naar  etnische afkomst 

Geen n 

Primairr onderwijs 

Secundairr onderwijs en hoger 

Creool l 
--

16 6 
30% % 

38 8 
70% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
5 5 

14% % 
8 8 

23% % 
22 2 

63% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
1 1 

3% % 
16 6 

50% % 
15 5 

47% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
6 6 

5% % 
40 0 

33% % 
75 5 

62% % 
n=121 1 
100% % 

Noott bij tabel 5.11: bij het secundair onderwijs en hoger kunnen we een aantal deelgroepen 
onderscheiden,, te weten het lager beroepsonderwijs (n=52), het middelbaar beroepsonderwijs & het 
voortgezett wetenschappelijk onderwijs (n=21) en tenslotte het academisch onderwijs (n=2). 

Dee indeling naar burgerlijke staat laat de verschillende levensfasen zien die de vrouwelijke res-
pondentenn doorlopen (hebben). Deze levensfasen vloeien vaak voort uit sociaal-culturele idealen 
overr het samenleven, maar zijn tegelijkertijd gevolgen van demografische factoren en individuele 
beslissingenn van betrokkenen. Het hebben van een partner wordt door alle vrouwen in de studie 
alss essentieel ervaren omdat zulks past binnen de opvattingen over zorg en sociale acceptatie: 

„Het„Het  hoort zo. Als individu moetje niet alleen in het leven staan. Je dient een partner te hebben om 
hethet een en ander te realiseren, zoals gezelligheid en krijgen van kinderen. Als je terugkijkt op het 
HindoeïsmeHindoeïsme dan zegt die godsdienst of er zijn voorbeelden te over in de bijbel dat de mens een so-
ciaalciaal wezen is en dat hij/zij een partner hoort te hebben. Als je een man hebt, dan kun je meer 
doen.doen. Je kunt kinderen maken bijvoorbeeld. Alles watje samen doet is gelegaliseerd". 

Dee vrouwelijke respondenten uit de male headed - huishoudens en de female managed - huishou-
denss zijn in principe allemaal gehuwd of wonen in concubinaat. Gehuwde vrouwelijke respon-
dentenn komen het meest voor onder de male headed - huishoudens en minder onder de female 
managedmanaged - huishoudens. Het concubinaat komt als alternatieve samenlevingsvorm meer voor on-
derr ét female managed - huishoudens dan onder de male headed - huishoudens.6 Zie daarvoor ta-
bell  5.12. 

66 De male headed- huishoudens bevatten ook een categorie 'nooit samengewoond'(2,9%). Hel betreft hier 2 vrouwe-
lijkee respondenten, die niet gehuwd zijn of in concubinaat wonen maar die wel deel uitmaken van een male headed -
huishouden. . 
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Tabell  5.12. Burgerlijk e staat van de vrouwelijk e respondenten naar  huishoud type 

Gehuwd d 

Concubinaat t 

Alleenstaand d 

Female e 
headed d 

--

--

42 2 
100% % 
n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

6 6 
55% % 

5 5 
45% % 

--

n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

49 9 
72% % 

17 7 
25% % 

2 2 
3% % 

n=68 8 
100% % 

Totaal l 

55 5 
45% % 

22 2 
18% % 

44 4 
36% % 

n=121 1 
100% % 

Onderr de oudere, vrouwelijke respondenten bevinden zich die waarvan de ouders hebben meebe-
slistt met betrekking tot de keuze van de partner. De reden voor het huwelijk bij de vrouwen in de 
studiee werd vaak genoeg ingegeven door de wensen van de ouders: „Ik  werd uitgehuwelijkt toen 
ikik 13 jaar oud was. Ik was het oudste kind van mijn ouders. Al mijn jongere broers en zusters 
mochtenmochten verder naar school maar ik niet. Ik moest gehoor geven aan de tradities die toen in de 
familiefamilie golden. Mijn vader kwam uit Indonesië en die was zeer traditioneel en niet geschoold". 
Onderr de jongere vrouwelijke respondenten zijn het met name de Javanen en Hindostanen, die 
hieropp tegen zijn geweest en zelf de partner hebben gekozen. Hieronder het relaas van een vrou-
welijkee respondent, die zich indertijd verzet heeft tegen de druk van de ouders om op zeer vroege 
leeftijdd te trouwen. Zij wilde namelijk eerst het middelbaar beroepsonderwijs (de Kweekschool) 
afrondenn en daarna trouwen. Maar die partner moest haar keus zijn, niet die van de ouders: „In 
eersteeerste instantie moet er sprake zijn van pure liefde en een goede verstandhouding tussen de part-
ners.ners. Mijn ouders komen niet voor mij bepalen met wie ik trouw. Toch moetje trouwen, want dat 
geeftgeeft ook veel meer acceptatie en eerbied tegenover elkaar (de sociale omgeving) is toleranter." 

„Een„Een man hoort een vrouw te verzorgen" was een veel gehoorde uitspraak van vrouwen, ook al 
hebbenn diezelfde vrouwen ook nog eens een eigen inkomen. In veel gevallen wordt het samenle-
venn van man en vrouw als een soort exchange, een soort ruil, gezien: 

„Als„Als  ik met een man een verhouding heb of samenwoon, dan verwacht ik dat hij mij verzorgt. A 
manman mus' luku mi skin bun (die man moet me goed verzorgen). Als tegenprestatie geef ik hem kin-
derenderen en seks. Daarnaast was en strijk ik zijn kleren, maak ik het huis schoon ". 

Dee vrouwelijke respondenten uit de female headed - huishoudens zijn in principe alleenstaand. 
Onderr hen kunnen we de volgende deelgroepen onderscheiden: nooit eerder samengewoond of 
ongetrouwdd (55%). Deze vormen de grootste deelgroep, gevolgd door weduwe (29%) en geschei-
denn of verlaten (17%). De categorieën gescheiden en weduwe zijn niet groot en bestaan uit vrou-
wenn met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 45 jaar en 61 jaar. Voor vrouwen in deze 
leeftijdscategoriee is het moeilijk een geschikte partner te vinden (aangezien de huwelijksmarkt 
voorr 40-plussers aan de krappe kant is, MK): 

96 6 



„Echt„Echt  kieskeurig kun je op deze leeftijd niet zijn " is het commentaar van een 40-jarige weduwe. 
HetHet is moeilijk om een geschikte man te vinden. Geschikt in die zin van ongehuwd of niet samen 
wonend.wonend. Je snapt wel datje hoe ouder je wordt hoe kleiner de kans is datje een levenspartner 
vindt.vindt. Want, hoeveel ongebonden mannen lopen er rond deze leeftijd nog rond in Suriname? En 
dandan kun je kiezen. Of je blijft  voor de rest van je leven alleen of je houdt het met een s 'ma sani, een 
getrouwdegetrouwde man en maar hopen dat het niet opvalt. " 

Dezee perceptie van vrouwen is niet uit de lucht gegrepen. In de leeftijdscategorie 40 jaar en ouder 
treffenn we onder de Surinaamse bevolking meer vrouwen aan dan mannen. 

Hoee het ook zij, bijna eenderde (31%) van de vrouwelijke respondenten bij de female headed -
huishoudenss heeft een uitwonende partner. Het betreft hier vrouwen die gemiddeld jonger zijn 
dann 40 jaar (34 jaar). Soms is de uitwonende partner reeds gehuwd met een ander. Het is te be-
grijpenn waarom die vrouwen in ét female headed - huishoudens met een uitwonende, reeds ge-
huwdee partner vaag doen over zo'n relatie. De kleinschaligheid van de Surinaamse samenleving 
heeftt tot gevolg dat relaties niet geheim blijven. De overige vrouwelijke respondenten in dit type 
huishoudenss kiezen niet graag voor een gehuwde of in concubinaat levende uitwonende partner. 
Zijj  zijn of bang dat zij in hun keus voor een 'gebonden' partner door hun omgeving zullen wor-
denn afgewezen, of het lukt ze niet er een te vinden. Wat vaak speelt, is de zelfperceptie van enke-
lee vrouwen voor wat betreft leeftijd. Hoe ouder de vrouw, hoe restrictiever haar gedrag hoort te 
zijn.. Eén dergelijke vrouw aan het woord: „Wat zullen mensen wel niet van me denken? Ik ben al 
zozo oud. Bovendien, mijn kinderen steunen me financieel, hoe gering dat ook is". 

Tabell  5.13. Burgerlijk e staat van de vrouwelijk e respondenten naar  etnische afkomst 

Gehuwd d 

Concubinaat t 

Alleenstaand d 

Etnischee afkomst 

Creool l 
12 2 

22% % 
11 1 

20% % 
31 1 

57% % 
n=54 4 
100% % 

Javaan n 
24 4 

69% % 
7 7 

20% % 
4 4 

11% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
19 9 

59% % 
4 4 

13% % 
9 9 

28% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
55 5 

45% % 
22 2 

18% % 
44 4 

36% % 
n=121 1 
100% % 

Splitsenn we de data uit naar de burgerlijke staat van de vrouwelijke respondenten, dan blijkt dat 
dee gehuwden het meest voorkomen onder de Javanen en Hindostanen en het minst bij de Creolen. 
Bijj  de Creolen en Javanen komt het concubinaat evenveel voor en minder bij de Hindostanen. Al -
leenstaandenn treffen we vooral aan onder de Creolen7 en in mindere mate onder de Hindostanen 
enn de Javanen. 

77 Dit percentage wijkt af van wal we eerder hebben geconstateerd voor deze groep, namelijk 53,7%. Het verschil ont-
staatt doordat 2 vrouwelijke respondenten, die wel tot een male headed - huishouden behoren, geen partner maar 
dochterr van het hoofd zijn. In deze twee huishoudens heeft het hoofd geen partner. Deze twee respondenten zijn al-
leenstaand. . 
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Concluderendd kunnen we zeggen dat per etnische groep de volgende samenlevingsvorm bij de 
vrouwelijkee respondenten overheerst: gehuwd bij de Javaanse en Hindostaanse vrouwelijke res-
pondenten,, alleenstaand bij de Creoolse. Hieronder een voorbeeld van Machtelly, een Creoolse, 
diee nooit heeft samengewoond. 

Kaderr  5.9. Machtelly, een vrouw die nooit heeft samengewoond 
MachtellyMachtelly is de oudste (69 jaar) van de groep vrouwen die nooit heeft samengewoond en ook geen 
kinderenkinderen heeft. Als oudste kind van haar ouders heeft ze steeds het welzijn van haar jongere broers 
enen zusters voor ogen gehad. Haar vader is als belangrijke wetsvertegenwoordiger steeds in het 
binnenlandbinnenland gedetacheerd geweest, waardoor ze, samen met de overige broers en zusters en haar 
moeder,moeder, in Paramaribo moest achterblijven. Machtelly heeft na de Kweekschool direct een baan 
gehad.gehad. Met het geld wat zij heeft verdiend, is ze in staat geweest haar moeder bij te staan met het 
betalenbetalen van onderwijs, kleding, schoeisel et cetera van de jongere broers en zusters. Het geld dat 
papa vanuit zijn detacheringpost opstuurde, heeft nooit op tijd zijn bestemming bereikt. Machtelly 
heeftheeft ook bedongen dat enkele broers in het buitenland konden studeren: „Alles wordt op je ver-
haaldhaald als je oudste kind bent. Ik ben van alle kinderen van mijn moeder het langst bij mijn ouders 
gebleven.gebleven. Toen mijn moeder stierf woonde ik nog bij haar in. Ik was overal samen met mijn moe-
der.der. Ik was een soort tweede moeder geworden. Omdat ik zo bezig was met het huishouden van 
mijnmijn moeder, heb ik nooit tijd gehad om een relatie met een man aan te gaan. Er werd soms gezegd 
datdat ik nooit aan een relatie toe zou komen zolang mijn moeder in leven was. " 

5.44 Migratieverleden en huisvesting van de vrouwelijk e responden-
ten n 

Geboorteplaats Geboorteplaats 

Onderr de vrouwelijke respondenten kunnen we drie categorieën onderscheiden wat betreft de 
plaatss waar zij geboren zijn. Deze categorieën zijn de stedelingen (in Paramaribo geboren), de 
plattelanderss en de buitenlanders. De stedelingen komen het meest voor bij de female headed -
huishoudens,, gevolgd door respectievelijk Ac female managed - huishoudens en de male headed -
huishoudens.. De categorie plattelanders is juist het grootst onder de male headed - huishoudens 
enn de female managed - huishoudens en vormt bij de female headed - huishoudens een kleinere 
groep.. Ten slotte is er de categorie buitenlanders. Op zijn Surinaams heet het dat de vrouwen in 
dezee categorie 'elders hun navelstreng hebben begraven.' Onder alle soorten huishoudens heeft 
dezee categorie een bescheiden omvang. Zie daarvoor tabel 5.12. De groep buitenlanders komt ge-
heell  uit Guyana. 
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Tabell  5.14. Geboorteplaats vrouwelijk e respondenten naar  huishoudtype 

Stad d 

Platteland d 

Buitenland d 

Huishoudtype e 

Female e 
headed d 

24 4 
57% % 

15 5 
36% % 

3 3 
7% % 

n=42 2 
100% % 

Female e 
managed d 

5 5 
45% % 

5 5 
45% % 

1 1 
9% % 

n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

29 9 
43% % 

35 5 
51% % 

4 4 
6% % 

n=68 8 
100% % 

Totaal l 

58 8 
48% % 

55 5 
45% % 

8 8 
7% % 

n=21 1 
100% % 

Hett percentage vrouwen met een puur agrarische achtergrond is gering: ongeveer 20% van alle 
migrantenvrouwenn (plattelanders en buitenlanders) heeft ouders die een agrarisch familiebedrijf 
hebbenn (gehad); als kind hebben zij ook meegeholpen in het bedrijf (of op de kostgronden) of an-
derss in de huishouding (oppas, huishoudelijk werk) als de ouders op het land bezig waren. Daar-
naastt zijn er de overheid en de particuliere sector die in hun district voor wat werkgelegenheid 
zorgen.. Voor vrouwen op het platteland zijn de arbeidsmogelijkheden bijna geheel verdwenen. Of 
zee helpen mee in het agrarische bedrijf van hun ouders, man of schoonouders of ze zijn huis-
vrouw.. Om aan dit niet zeer rooskleurig werkgelegenheidsbeeld te ontsnappen, trokken degenen 
diee er zelf wat aan konden doen, naar de stad, die toen en nu nog als omgeving met relatief betere 
arbeidsmogelijkhedenn werd (wordt) beschouwd. Onderstaand kader dient ter illustratie. 

Kaderr  5.10. Arbeidskansen in de stad 
DorienDorien (Creoolse, 76 jaar), die we al eerder hebben beschreven in kader 5.2, werd in het district 
CoronieCoronie geboren. Haar moeder leefde van de opbrengst uit de verkoop van kokosolie. Die kokos-
palmenpalmen op het kostgrondje van haar moeder droegen gedurende het hele jaar kokosnoten, die door 
DorienDorien tezamen met haar overige broers en zusters en moeder met de hand werden stukgemaakt. 
HetHet vruchtvlees werd geraspt wat daarna uitgeperst. Het sap werd daarna gekookt, waardoor 
spijsoliespijsolie verkregen werd. Die olie was bestemd voor de verkoop. Op deze manier was de produc-
tieketentieketen van spijsolie arbeidsintensief en onnodig lang. Voor Dorien werd het op een gegeven mo-
mentment te eentonig. Ze wist dat ze dit werk niet haar hele leven wilde doen. Bovendien, ze wilde haar 
eigeneigen geld verdienen en mooie kleren kopen. In het familiebedrijf van haar moeder kon dat niet. 
DusDus kreeg ze toestemming van haar moeder om haar 'horizon' te gaan verbreden, maar dan wel 
onderonder het toeziend oog van een oudere zus. Op 14-jarige leeftijd was het zover en mocht ze naar 
ParamariboParamaribo vertrekken met haar lagere-schooldiploma op zak In Paramaribo kreeg ze emplooi 
alsals dienstmeid of als huishoudelijke hulp, wat ze tot op hoge leeftijd volhield. Twee jaar geleden 
stoptestopte ze met werken. Dorien woont nu reeds langer dan zestig jaar in de stad. 

Ookk is Paramaribo voor hen 'de' omgeving met diverse opleidingsmogelijkheden (zie kader 5.8). 
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Kaderr  5.11. Opleidingsmogelijkheden in de stad 
BimlaBimla (Hindostaanse, 32 jaar) was 17 jaar oud toen ze wist dat ze in Paramaribo wilde 
gaangaan studeren. Ze werd in Nickerie geboren. Na de basisschool mocht ze - weliswaar on-
derder het toeziend oog van een oudere broer en zuster, die reeds in Paramaribo woonachtig 
warenwaren - van haar ouders naar Paramaribo om er een vervolgopleiding te doen. Betaalde 
opvangopvang konden haar ouders niet regelen omdat zulks te duur voor hen was. In Paramaribo 
bezochtbezocht ze de tweejarige Waaldijkschool, de eerste huishoudschool in Suriname, die ze met 
goedgoed gevolg doorliep. Ze was heel trots op zichzelf maar ze wilde verder. Immers, ze had 
tochtoch alle tijd want ze was nog jong. Ze besloot toen een driejarige opleiding tot ziekenver-
zorgsterzorgster te volgen. Halverwege de studie moest ze echter afhaken omdat haar man - ze was 
inmiddelsinmiddels getrouwd - op detachering moest en ze met hem meeging. Bimla woont nu reeds 
langerlanger dan twintig jaar in Paramaribo. 

Dee groep migrantenvrouwen kunnen we onderverdelen in de 'initiatiefneemsters', de 'meeverhui-
zers'' en de 'pas gehuwden'. De eerste categorie wordt in de bovenstaande kaders 5.7 en 5.8 geïl-
lustreerd.. Bij de tweede categorie is er sprake van vrouwen die op heel jonge leeftijd met hun ou-
derss mee verhuisden (hieronder ook enkele die in Guyana geboren zijn) naar de stad (Paramaribo) 
off  omgeving. Zij hadden weinig of niets in te brengen ten aanzien van hun verhuizing. De derde 
categoriee komt pas na hun huwelijk - soms na problemen - in de stad terecht. Sommige onder hen 
belanddenn op hun weg naar de stad - of omgeving - in het huis van de schoonouders om zich in 
eenn later stadium met de partner in een door schoonfamilie beschikbaar gesteld of door haar part-
nerr aangekocht of zelf (of met familie) gebouwd huis op te houden. Dit fenomeen doet zich voor-
namelijkk voor onder de Hindostanen (in die situaties waar de vrouw wordt uitgehuwelijkt). 

Tabell  5.15. Geboorteplaats vrouwelijk e respondenten naar  etnische afkomst 

Stad d 

Platteland d 

Buitenland d 

Creool l 
39 9 

72% % 
10 0 

19% % 
5 5 

9% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
5 5 

14% % 
30 0 

86% % 
--

n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
14 4 

44% % 
15 5 

47% % 
3 3 

9% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
58 8 

48% % 
55 5 

45% % 
8 8 

7% % 
n=12l l 
100% % 

Err zijn duidelijke verschillen tussen de etnische groepen wat betreft het migratieverleden van de 
vrouwelijkee respondenten. Uit tabel 5.15 blijkt dat onder de Creoolse vrouwelijke respondenten 
dee groep stedelingen verreweg het grootst is, gevolgd door de Hindostanen en de Javanen. De 
groepp plattelanders is onder de Javaanse vrouwen het grootst, gevolgd door de Hindostanen en 
Creolen.. De buitenlanders (Guyanezen) zijn bij de Hindostanen en Creolen even sterk vertegen-
woordigd.. Bij de Javanen treffen we geen buitenlanders aan. 
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Dee plattelanders komen uit overwegend (semi-) agrarische gebieden (de districten Commewijne, 
Saramacca,, Coronie, Wanica en Para). Dat Creoolse vrouwen voornamelijk in de hoofdstad Pa-
ramariboo zijn geboren, is niet verwonderlijk. Creolen hebben, van alle etnische groepen, de lang-
stee migratietraditie en wonen het langst in Paramaribo. De Hindostanen en de Javanen zijn nau-
welijkss meer dan 100-125 jaar geleden naar Suriname gekomen en hebben tot veel recenter datum 
voorall  op het platteland gewoond. 

Dee factoren die vrouwen en/of hun gezin naar de stad toe drijven, lopen dus nogal uiteen: per-
soonlijkee en sociaal-economische {push~iactoren) maar ook politiek-economische factoren kun-
nenn worden genoemd. Met name voor de buitenlanders (o.a. Guyanezen) gold Paramaribo - naast 
Nickeriee - lange tijd als belangrijke gaststad. Eind jaren zestig kwam de trek op gang van Guya-
nezenn die als gastarbeiders emplooi zochten in de verschillende economische sectoren in Parama-
riboribo (rietkap, schoonmaak, bouwindustrie). Maar de aard van de migratie van Guyanezen naar 
Surinamee rond de jaren tachtig was anders. Dit was vooral te wijten aan de toegenomen instabiele 
economischee situatie in hun land. Suriname had toen weinig of geen last van een economische 
crisis,, wat de stap voor velen in de richting van het Nederlandstalige buurland vergemakkelijkte. 
Bovendienn hadden velen er reeds familie en/of kennissen die vele goede verhalen vertelden over 
hett potentiële gastland. Onder de stroom van Guyanezen bevonden zich vele (mannelijke) kleine 
zelfstandigenn (meubelmakers), maar ook werkloze bouwvakkers, terwijl heel veel modistes (= 
naaisters)) en huishoudelijke hulpen onder de vrouwen voorkwamen. Enkele van die modistes 
hebbenn het er goed van afgebracht en hebben een serieus toeleveringsbedrijf opgezet voor onder 
anderee bruidsjaponnen, (bruid)sluiers en hoeden.8 Op deze manier hebben zij linkages weten te 
vormen,, waardoor zij op wat grotere schaal specifieke kleding produceren. Sommige Guyanese 
vrouwenn zijn op initiatief van hun dochter in Paramaribo, naar Suriname gemigreerd. Momenteel 
iss de trek van Guyanezen naar Suriname omgeslagen in een retourmigratie - de economische situ-
atiee is in Guyana verbeterd en in Suriname verslechterd. 

HuisvestingHuisvesting en woonduur 

Dee voorbeelden in bovenstaande kaders geven de permanente aantrekkingskracht van de grote 
stadd weer. Maar eenmaal in de stad kost het migrantenvrouwen veel moeite om er te blijven. 
Naastt werk is een eigen woning voor vele van deze vrouwen een noodzaak. Via familienetwerken 
belandenn zij - al dan niet met gezin - in een woning (vaak genoeg is dat op een prasi oso die aan 
familiee in binnen - of buitenland toebehoort.10 Als tegenprestatie dienen zij de woning te onder-
houden.. Er is weinig variatie wat betreft bezitsverhoudingen van de woning. Eigendomswoningen 
komenn het meest voor (37%), gevolgd door huurwoningen en familiewoningen (respectievelijk 
32%% en 31%). Eigendom komt iets meer voor onder ét female headed - huishoudens dan onder 
dee male headed - huishoudens (respectievelijk 41% en 38%). De female managed- huishoudens 
(18%)) zijn het minste in het bezit van een eigen woning. 'Familiewoningen' komen iets meer 
voorr bij ét female managed - huishoudens (36%), gevolgd door de female headed - huishoudens 

88 Zoals de schoonmoeder van één van de vrouwen in het onderzoek. Ook hebben enkele mannelijke meubelmakers 
zichh toegelegd op de leverantie van meubilair voor grote meubelzaken in Paramaribo. 
99 Een prasi oso is een erfwoning. 
10Doorr deze huisvestingsstrategie zijn er etnische kernen ontstaan. 
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(33%)) en de male headed- huishoudens (28%). De algehele huisvestingsproblematiek in het land 
wordtt op deze wijze deels opgelost. Tegelijkertijd wordt juist hierdoor het huisvestingsprobleem 
gemaskeerdd en nog meer complex wordt gemaakt. 

Eenn ander alternatief voor huisvesting is het huren van een woning van een particulier. Bijna 1/3 
vann de respondenten woont in een huurwoning (32%). De female managed - huishoudens (46%) 
overheersenn als het gaat om het huren van een woning, gevolgd door de male headed - huishou-
denss (34%) en ét female headed - huishoudens (26%). 

Dee eigendomsverhoudingen naar etnische afkomst van de vrouwelijke respondenten zijn als 
volgt:: eigendomswoningen komen het meest voor onder de Creolen (44%), gevolgd door de Hin-
dostanenn en de Javanen (respectievelijk 34% en 29%). Huurwoningen zijn er het meest bij Java-
nenn (46%), gevolgd door Hindostanen en Creolen (respectievelijk 28% en 26%). Ten slotte zijn 
err de 'familiewoningen'. Deze woningen komen het meest voor onder de Hindostanen (38%) en 
inn mindere mate onder de Creolen en Javanen (respectievelijk 30% en 26%). 

Dee migrantenvrouwen hebben een uiteenlopende woonduur in de wijken, maar wonen er gemid-
deldd 15 jaar. Juist bij deze vrouwen is het interessant te weten hoe zij de ontwikkeling van hun 
wijkk hebben doorgemaakt. In de wijken Frimangron en Abrabroki zagen zij de komst van de Bos-
negerss met lede ogen aan. De huns inziens toenemende criminaliteit onder met name deze groep 
werktee stigmatisering en hun eigen sociaal isolement in de hand. Met name in de wijk Abrabroki 
-- waar het aantal Bosnegers relatief hoger is dan in de overige onderzoekswijken11 - werd een 
stempell  gedrukt op de achterblijvers. Daarnaast werden ook nieuwe etnische eigen-
domsverhoudingenn zichtbaar. Huizenbezit was niet meer puur een aangelegenheid van de Hin-
dostaansee en Creoolse middenklasse. Ook de nieuwe rijken vestigden zich - vaak ging dat via fa-
mili ee (moeder) -, maar de oude vertrouwde band met buurtbewoners is er niet meer. 

„Er„Er  is niets meer over van de vroegere harmonie tussen de toenmalige bewoners van verschillend 
etnischeetnische komaf. Dat is zeer jammer ". 

Inn de wijk Munderbuiten klaagden vrouwen weinig over de 'invasie' van Bosnegers want die 
heeftt daar nauwelijks plaats gehad. Opvallend is wel de nieuwbouw in deze van oorsprong mid-
denstandswijk: : 

„„  Veel nieuwe of verbouwde panden zijn er gekomen. Je ziet nu weinig meer oude en vervallen hui-
zen.zen. Dus, het gaat goed met de wijk ". 

Dee stedelingen onder de vrouwelijke respondenten hebben uiteraard een langere woonduur. De 
oudstee in Paramaribo geboren en getogen vrouw is 89 jaar oud. Onder de vrouwelijke responden-
tenn komt het echter zelden voor dat een respondent gedurende haar hele leven in dezelfde wijk 
heeftt gewoond. 

111 Deze hebben ook wel te lijden gehad van zowel de trek van velen naar Nederland in de jaren '75 en '80 alsook 
naarr nieuwe volkswoningbouwprojecten. 
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5.55 Huishoudtypen en hun dynamiek: een vergelijking met enkele ja-
renn terug 

Vann de 51 huishoudens12 die in 1994 in Munderbuiten werden geïnterviewd, werden in 1998 
vierenveertigg (44) getraceerd en opnieuw geïnterviewd. De vergelijkende studie gaat daarom op 
voorr 44 huishoudens. Het waren alle female headed - huishoudens of male headed- huishoudens. 
Inn deze paragraaf is er aandacht voor de veranderingen in huishoudtype en de samenstelling c.q. 
omvangg van huishoudens. 

Oorzakenn voor het kleiner worden van huishoudens zijn: sterfte, echtscheiding13 en migratie. 
Neemm nu bijvoorbeeld het geval van Legi (vroeger een female headed - huishouden, Javaanse). 
Binnenn drie maanden had het huishouden van Legi een intensieve verandering ondergaan. Haar 
nichtenn die bij haar hebben gewoond, zijn verhuisd en nu heeft ze een inwonende partner. Ook in 
Soenna'ss huishouden {male headed - huishouden, Hindostaanse) hebben zich veranderingen 
voorgedaan:: haar man is haar komen te ontvallen. Met het overlijden van haar man is ook een 
'oppas'' voor het huis weggevallen en kan Soenna niet langer naar de marktplaats om er voor haar 
vriendinn goederen te verkopen. 

Oorzakenn van de uitbreiding van huishoudens zijn: geboorte, het vinden van een partner, opvang 
vann kinderen die vanwege de huisvestingproblematiek in Paramaribo nergens anders terechtkun-
nenn of niet in staat zijn een eigen woning te betrekken. Romana (female headed - huishouden, 
Creoolse)) heeft er nu een vijfde kind bij. 

DeDe samenstelling van de huishoudens 

Inn de samenstelling van de huishoudens in de vergelijkingsgroep heeft zich het een en ander 
voorgedaan.. Sommige huishoudens die toen male headed zijn geweest, zijn dat niet meer. Het-
zelfdee geldt voor enkele female headed - huishoudens. De verschuivingen die zich in beide typen 
huishoudenss hebben voorgedaan, zijn van invloed geweest op hun aantal. Zie daarvoor grafiek 
5.1. . 

Onderstaandee grafiek laat zien dat de male headed - huishoudens, in de vergelijkingsgroep iets 
zijnn afgenomen, terwijl de female headed - huishoudens juist iets zijn toegenomen. Er zijn twee 
oorzakenn voor de toename van het aantal female headed - huishoudens aan te wijzen, namelijk 
sterftee van of verlating door de partner. 

Inclusieff  de 6 proefmterviews. Bij  4 van de 6 proefhuishoudens heb ik opnieuw interviews afgenomen. 
Zowell  formeel als informeel; dit laatste geldt voor  die situaties waarbij  vrouwen door  hun partner  in de steek wor-

denn gelaten. 
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Grafiekk 5.1. Vergelijkin g huishoudens naar  huishoudtype 
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Onderr At female headed - huishoudens is met name het uitgebreid gezin (v+k+a) verdubbeld. 
Ookk onder de male headed - huishoudens is het uitgebreid gezin - iets minder dan onder de fema-
lele headed- huishoudens - toegenomen. Zie daarvoor kader 5.12. 

Kaderr  5.12. Ouders vangen hun kinderen op 
LitaLita (female headed - huishouden, Creoolse, 61 jaar) woonde lange tijd alleen. Haar kinderen wa-
renren het huis uit. Met één van haar dochters ging het op gegeven moment moeilijk. Die kreeg huwe-
lijksproblemenlijksproblemen waarop een scheiding volgde. Volgens berichten van deze dochter zou zij 'tot op het 
botbot zijn uitgekleed' door haar partner en had ze geen geld over voor betaalbare huisvesting. Im-
mers,mers, toen had ze niet echt een betaalde baan. Reden te over voor Lita om haar dochter, nu met 
kinderen,kinderen, weer in huis op te nemen. 

OokOok Nisha (Hindostaanse, 30 jaar en vroeger hoofd van een female headed - huishouden, maar 
woontwoont nu in een male headed - huishouden), die na een ruzie met haar familie over huisvesting 
geengeen andere uitweg zag, voegde zich met haar zoon bij haar ouders, waar ook enkele broers met 
hunhun respectieve kinderen wonen: „Zo hoefik relatief minder uit te geven en kan ik gericht sparen ". 

OmvangOmvang van de huishoudens 

Ookk in de omvang van huishoudens hebben zich kleine veranderingen voorgedaan. Gemiddeld 
genomenn is de omvang van zowel At female headed - huishoudens als de male headed- huishou-
denss iets afgenomen. Zie hiervoor grafiek 5.2. 
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Grafiekk 5.2. Vergelijking van de gemiddelde omvang van de huishoudens 
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Voorbeeldenn van de toe- of afname in de omvang van huishoudens zijn in onderstaande kaders 

5.133 en 5.14 te zien. 

Kaderr  5.13. Verandering in de omvang van huishoudens 
SupariSupari (toen in een female headed - huishouden, Javaanse, 65 jaar) woont niet meer alleen. Haar 
kinderenkinderen hebben bedongen dat zij nu bij één van hen woont. 

HetHet huishouden van Friede (toen wonend in een female headed - huishouden, Creoolse, 50 jaar) is 
metmet een lid uitgebreid. Haar inwonende dochter bevalt van een kind. Nu behoort het gezin van 
FriedeFriede tot de uitgebreide gezinnen. 

MaehMaeh (toen en nu nog wonend in een uitgebreid male headed - huishouden, Javaanse, 50 jaar) 
heeftheeft er een schoonzoon bij maar enkele kinderen en kleinkinderen hebben inmiddels het huis ver-
latenlaten omdat ze een huurwoning elders konden betrekken. 

JocelienJocelien (toen en nu nog wonend in een uitgebreid female headed - huishouden. Creoolse, 35 jaar) 
heeftheeft nu niet meer de verantwoording voor de 6 kinderen van haar ex-schoonmoeder, naast haar 
eigeneigen 4 kinderen. Ze is verhuisd. Sinds kort verschaft ze onderdak aan een vriendin (met zoon) die 
inin woningnood heeft verkeerd. Het huishouden van Jocelien telt nu 7personen. 

EenEen dochter van Wongem (toen wonend in een uitgebreid male headed - huishouden. Javaanse, 55 
jaar)jaar) is inmiddels getrouwd en woont met haar partner elders, in de wijk ertegenover. 

EenEen dochter van Erinah (toen en nu nog wonend in een uitgebreid female headed - huishouden, Ja-
vaanse,vaanse, 70 jaar) emigreert naar Nederland voor een 'betere toekomst' en laat een zoon bij Erinah 
achter. achter. 

LineLine (toen en nu nog wonend in een male headed - huishouden, Javaanse, 35 jaar) is intussen van 
haarhaar vijfde kind bevallen. 
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Kaderr  5.14. Een kleiner  geworden male headed - huishouden 
CarlienCarlien (Creoolse, 62 jaar) zei eens dat ze haar kinderen 'met gezin en al' moest opvangen 'want 
erer waren geen andere mogelijkheden': „Ik  kan ze niet op straat laten, dat kan ik niet als moeder. " 
DatDat waren haar woorden in 1994 toen haar huishouden nog uit 15 mensen bestond: zij, haar man 
Hubertus,Hubertus, zoons en dochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar de gezondheid van Car-
lienlien liet te wensen over. Toen het huishouden van Carlien nog uit 15 mensen bestond, deden zich 
allerleiallerlei problemen voor bij de vorming van het huishoudbudget. Carlien werd er moe van om haar 
kinderenkinderen steeds achter de vodden te zitten: „Ik  moet ze toch niet steeds zeggen dat ze financieel 
moetenmoeten bijdragen? Dat moeten ze zelf aanvoelen vooral nu ze kinderen hebben. Die kinderen eten 
tochtoch ook uit mijn pot? " Bij het tweede bezoek in 1998 zegde ze zonder verder te aarzelen haar me-
dewerkingdewerking toe. Uit het relaas van Carlien kon ik afleiden dat haar huishouden aardig was geslon-
ken.ken. In plaats van 15 mensen wonen er nu 7 mensen. Haar dochter en kind, een zoon, ook enkele 
kleinkinderenkleinkinderen en achterkleinkinderen wonen er niet meer: „De kinderen leunden veel te veel op mij 
enen daar kon ik niet meer tegen. Ik heb ze gevraagdom ergens anders te gaan wonen. " Nu wonen de 
dochterdochter en 2 kleinkinderen met hun respectieve kinderen in een stichtingwoning in Flora A, een 
huishuis dat eigenlijk toebehoort aan Hubertus. Behalve zijzelf en haar man wonen er een zoon en 3 
kleinkinderenkleinkinderen (waarvan 2 van de inmiddels vertrokken dochter) en een achterkleinkind (ook van 
eeneen vertrokken kleindochter). Het derde kleinkind is dochter van een in Nederland wonende zoon. 
DiensDiens ex-partner, die in Paramaribo woont, had huisvestingsproblemen en Carlien had er geen 
moeitemoeite mee om voor haar kleindochter te zorgen: „Je kunt niet weigeren, die moeder heeft proble-
menmen en ik weet dat ik wel slaapruimte voor deze kleindochter heb en een bordje eten ". Met deze 
woordenwoorden verweerde ze zich toen haar kinderen in Nederland er bezwaar tegen hadden dat ze op-
nieuwnieuw iemand in haar huis opnam. 

VeranderdeVeranderde huisvesting 

Dee verslechterde economische situatie in het land heeft tot gevolg dat huishoudens (lang beloof-
de)) initiatieven van de Overheid niet langer meer afwachten. Dit leidt tot eigen initiatief: huis-
houdenss maken de balans op en kiezen voor een betere toekomst in het verre Europa (meestal 
Nederland)) of ze kunnen terugvallen op familienetwerken die hen van onderdak voorzien. Hier 
eenn voorbeeld van Bimla die op aandringen van de huisbaas met haar gezin moet verhuizen. Zij 
bewoontt nu samen met haar gezin een huurwoning van NF 100. Maar, zij, of eigenlijk haar man 
kann dat bedrag in feite niet betalen: „Mijn  man verdient toch geen deviezen? Waar haalt hij dan 
hethet geld vandaan? Hij is een eenvoudige kantoorklerk. We vroegen daarom aan de nieuwe huis-
baas,baas, een witte Nederlander, of we ook in Surinaams geld mochten betalen. En dat mocht. De 
huisbaashuisbaas vroeg het equivalent, namelijk SF 30.000. Maar het bedrag is eigenlijk wel aan de hoge 
kantkant en een aanslag op het toch al geringe inkomen van mijn man. Maar we kunnen niks anders 
vindenvinden en we zijn de aanmaningen van de huidige huisbaas reeds zat geworden.'" Onderstaande 
kaderss 5.15 en 5.16 illustreren de huisvestingproblematiek en de consequenties daarvan voor de 
omvangg van huishoudens. 

Kaderr  5.15. Onbetaalbare woningen 
FriedeFriede (female headed - huishouden, Creoolse, 50 jaar) werd plotseling geconfronteerd met een 
nieuwenieuwe huisbaas, die de huur van het huis dat ze toen bewoonde steeds verhoogde, tot het haar te-
veelveel werd en allerlei spanningen ontstonden. Om aan de grillen van deze nieuwe huisbaas te ont-
komenkomen verhuisde ze. Ze werd toen tijdelijk opgevangen door een broer die in een belendende wijk 
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woonde.woonde. Daar kreeg ze een kamer voor haar gezin dat toen bestond uit zoon. dochter en zijzelf. 
KortKort daarna kreeg ze via een kennis onderdak in het district Para. De afstand  40 km) naar het 
werkwerk (in de stad) en het slecht georganiseerd openbaar vervoer werden haar teveel. Ze maakte te 
langelange reistijden (ze was ongeveer 4 uur onderweg en de reiskosten naar en van werk werden niet 
eenseens vergoed). Er deed zich toen een andere mogelijkheid voor: via dezelfde kennis kon ze het huis 
betrekkenbetrekken waarin ze nu woont. De huishuur is echter SF 60.000, ongeveer 2 keer zo veel als haar 
inkomeninkomen bij het ziekenhuis waar ze werkt. Een schandalig hoog bedrag voor een huis dat aan repa-
ratieratie toe is. Haar inwonende zoon betaalt iets meer dan de helft van de huur. Als bijna afgestu-
deerdedeerde jurist verdient hij bij de overheid meer dan zijn moeder. Op dit adres woont ze nu  6 
maanden.maanden. Vanwege het extreem hoge huurbedrag gelooft Friede - die zich vele jaren geleden als 
woningzoekendewoningzoekende heeft opgegeven bij de Stichting Volkshuisvesting - niet dat ze lang in de dure wo-
ningning zal wonen. 

Kaderr  5.16. Oplossingen bedenken voor  de krappe woonmarkt 
NishaNisha (wonend in een male headed - huishouden, Hindostaanse, 30 jaar) bijvoorbeeld had het ge-
lukluk dat ze bij haar ouders terechtkon na een hoog opgelaaide ruzie over gebruiksrechten van het 
huishuis waarin ze eerder gewoond had. Het huis behoorde toe aan een overleden broer en zij mocht 
daardaar via vruchtgebruik gratis in wonen. Ze besloot toen gebruik te maken van het aanbod van haar 
ouders,ouders, die in feite geen kostgeld van haar accepteren. Dus heeft ze slechts persoonlijke kosten als 
transport,transport, kleding, schoeisel en dergelijke. Voeding en dranken worden bekostigd door de oudste 
broerbroer die ook de manager van het huishouden is. Zodoende is ze in staat de lening die ze had ge-
nomennomen voor de aanschaf van een bromfiets voor het werk, sneller terug te betalen dan verwacht. 

OokOok Jocelien (female headed - huishouden, Creoolse, 35 jaar) heeft er baat bij dat de huur van de 
woningwoning waarin ze nu verblijft door de vader van een van haar kinderen wordt betaald. Ze woont nu 
inin een - wat nu heet - middenstandsbuurt in een woning die zij onmogelijk zelf zou kunnen betalen. 
DaarDaar verdient zij namelijk te weinig voor. Haar ex-partner regelt daarom de huur. 

Zonderr alternatief moeten ze zich overleveren aan nieuwe particuliere huisbazen die zich als ha-
vikenn storten op hun prooi en een huurprijs in rekening brengen die bijna of helemaal onbetaal-
baarr is. 

Dee verslechterde financieel-economische situatie van vele huishoudens maakt dat de reikwijdte 
vann hun budget beperkt is geworden en dat daarbij gebruik moet worden gemaakt van de steun 
vann anderen zowel binnen als buiten het huishouden. Vele vrouwen gaven bijvoorbeeld op dat 
doorr de 'situatie' in het land betaalbare woningen nu helemaal buiten hun bereik zijn gekomen. 
Woningenn zouden nu variëren in de prijsklasse van SF 40.000 en hoger en zouden met name voor 
dee normale ambtenaren met een salaris van gemiddeld SF 100.000 F 500)l 4 of minder niet 
langerr meer als nastrevenswaardig worden beschouwd. Dit wordt als zeer negatief ervaren in een 
landd waar aan woning of het perceelbezit nog vrij veel belang wordt gehecht. Vroeger was het 
mogelijk,, vanwege de ruime beschikbaarheid van bouwgrond en bouwmaterialen, een perceel te 
kopenn en een eigen huis te laten bouwen. Mede hierdoor kent Paramaribo een opvallend groot 
aantall  woningeigenaren. Volgens Schalkwijk & de Bruijne (1999) was in 1992 evenals in 1982 
bijnaa 2/3 van de huishoudens in de stad eigenaar van de woning. Overigens is van de huishoudens 

1419944 cijfers. 
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uitt de studie slechts 37% eigenaar van de woning. In zekere zin is dat ook logisch omdat de 
steekproeff  geen dwarsdoorsnede van huishoudens in Paramaribo bevat. 

5.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk zijn de karakteristieken van de geïnterviewde vrouwen en de leden van hun huis-
houdenn beschreven. Daarbij is steeds een uitsplitsing gemaakt naar type huishouden en etnische 
afkomstt van de geïnterviewde vrouwen. Daarbij zijn enkele belangrijke verschillen gevonden. 
Dezee betreffen de omvang van de huishoudens, de leeftijdsverdeling van de vrouwen, hun burger-
lijkee staat en hun geboorteplaats. 

Dee karakteristieken van de 121 huishoudens waartoe de vrouwelijke respondenten behoren, laten 
zienn dat er een verband bestaat tussen etniciteit en huishoudtype: het female headed - huishouden 
treffenn we vooral aan onder de Creoolse huishoudens, terwijl het mate headed- huishouden voor-
all  onder de Javaanse en Hindostaanse huishoudens voorkomt. Zegt dit verband tegelijkertijd dat 
alless wat voor te female headed- huishoudens geldt in principe ook geldt voor de Creoolse huis-
houdens,, terwijl uitspraken die betrekking hebben op de male headed - huishouden in principe 
geldenn voor de Hindostaanse en Javaanse groep? Dat is niet het geval. Kijk bijvoorbeeld naar de 
omvangg van de huishoudens. Er is gebleken dat de female headed - huishoudens gemiddeld klei-
nerr zijn dan de male headed - huishoudens. Kijken we echter naar de etnische afkomst, dan blijkt 
datt niet de Javaanse of Hindostaanse, maar de Creoolse huishoudens de meeste mensen tellen. 

FemaleFemale managed - huishoudens onderscheiden zich door hun relatief grote omvang, de grote aan-
tallenn hoog geschoolden en werkenden. Ondanks hun relatief gunstige economische status hebben 
zijj  echter in mindere mate een eigen woning. 

Huisvestingg blijkt voor alle huishoudens een belangrijke strategie in de bestaansverwerving te 
zijn.. Dit is niet alleen te zien aan de samenstelling van de huishouden, maar ook aan de relatief 
grotee betekenis van 'familiewoningen' in het voorzien in de behoefte aan huisvesting. 
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Arbeidd en sociale netwerken als bronnen van in-
komstenn en diensten 

IkIk ben wat ik ben'. 
HetHet witte masker datje mij te dragen gaf, 
PastPast mij niet. 

HetHet is mij te zwaar, ik kan 
ErEr niet doorheen schreeuwen. 
MijnMijn  mond is ervoor te groot 
MijnMijn  neus is ervoor te breed. 
AlsAls ik het op doe, hoe 
MoetMoet ik dan ademhalen. 

(Jaw) (Jaw) 

6.11 Inleiding 

Bronnenn van bestaanszekerheid zijn voor huishoudens zowel geldelijke bijdragen van leden en 
anderenn alsmede overige hulpbronnen zoals toegang tot huisvesting en nutsvoorzieningen, kre-
dietfaciliteitenn en sociale arrangementen. Interne en externe sociale netwerken spelen hierin een 
grotee rol. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan welke belangrijke inkomstenbronnen vrouwen 
c.q.. huishoudens gebruiken teneinde in hun dagelijkse behoeften te voorzien. 

6.22 Betaald werk 

Vann de 121 vrouwelijke respondenten heeft 69% betaald werk; niet alle vrouwen die willen wer-
kenn doen dat ook. Van de 77 inwonende mannelijke partners heeft zelfs 94% betaald werk. De 
vrouwelijkee respondenten met een baan verrichten zowel activiteiten in de formele als in de in-
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formelee sfeer. Hoewel mannen en vrouwen zowel in de formele en de informele sfeer betaald 
werkk verrichten, zijn de soort activiteiten die zij ontplooien om inkomsten te verwerven verschil-
lend.. Voor vrouwen heeft dit te maken met de aard en de eisen van het huishouden, de combinatie 
diee vrouwen maken met huishoudelijke verantwoordelijkheden, maar ook met scholing en andere 
eisenn van de arbeidsmarkt (National Planning Office, 1995; Kromhout, 1995a en b). 

Well  of niet betaald werk verrichten is voor veel vrouwen in het onderzoek een belangrijke kwes-
tie.. Het blijkt dat de meeste vrouwen vinden dat inkomen via werk vóór het gezin gaat. De meeste 
vrouwenn in de studie ervaren het niet echt als een probleem om naast het gezin te werken. Het 
aantall  uren aan arbeid besteed varieert wel sterk. Van de vrouwen met betaald werk werkt 29% 
minderr dan twintig uur; 48% werkt tussen 20 uur en 40 uur per week, terwijl 15% zelfs meer dan 
400 uur per week werkzaam is. Een kleine groep werkt een wisselend aantal uren (8%). 

Voorr veel vrouwen is een vaste baan een belangrijke manier om stabiliteit in inkomsten te garan-
deren.. Daarnaast stelt een vaste baan hen in staat de gestegen kosten voor levensonderhoud te be-
strijden.. Zoals een vrouw uit een female headed -huishouden dat wist te verwoorden: 

,,De,,De slechte tijd eist datje voor een inkomen moet zorgen. Ik heb gezinsverantwoordelijkheid. De 
vadersvaders van mijn kinderen geven onregelmatig geld. Ik kan niet op ze rekenen, dus moet ik zelf geld 
verdienen.verdienen. Want waar moeten we anders van leven? " 

Hett ontoereikend geworden inkomen van de partner blijkt een noodzakelijke tweede reden voor 
vrouwenn om een eigen inkomen - al of niet via de arbeidsmarkt - te verwerven. 

,,Met,,Met het geld van mijn man kunnen we slechts de basisuitgaven doen. Door fruit e.d. te verkopen 
probeerprobeer ik mijn man te helpen. Met het geld wat ik verdien kan ik kleine extraatjes voor mijn kinde-
renren kopen." 

Eenn derde belangrijke reden voor vrouwen om de arbeidsmarkt te betreden is dat ze met het in-
komenn wat zij hierdoor verwerven hun onderhandelingsmacht vergroten. 

,,Als,,Als ik mijn eigen geld verdien, dan kan ik ook meebepalen wat er in huis gebeurt. Dan ben ik niet 
echtecht afhankelijk van mijn man of kinderen. " 

Hoee is betaald werk van vrouwen gekoppeld aan huishoudtype? 
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Tabell  6.1. Werkende en niet werkende vrouwen naar  huishoud type 

Werkt t 

Werktt niet 

Female e 
headed d 

34 4 
81% % 

8 8 
19% % 

n=42 2 
100% % 

Huishoudd type 

Female e 
managed d 

10 0 
91% % 

1 1 
9% % 

n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

39 9 
57% % 

29 9 
43% % 
n=68 8 
100% % 

Totaal l 

83 3 
69% % 

38 8 
31% % 

n=12l l 
100% % 

Tabell  6.1. laat zien dat er een duidelijk verband is tussen huishoudtype en het al of niet werken 
vann de vrouwelijke respondenten. Onder de huishoudens waar een vrouw aan het hoofd staat (de 
femalefemale managed - huishoudens en de female headed - huishoudens) komen de hoogste percenta-
gess vrouwen in betaald werk voor. Onder de male headed - huishoudens is het aandeel van de 
vrouwenn met betaald werk het kleinst, maar ook van hen werkt de meerderheid. 

Tabell  6.2. Werkende en niet werkende vrouwen naar  etnische afkomst 

Werkt t 

Werktt niet 

Creool l 
39 9 

72% % 
15 5 

28% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
26 6 

74% % 
9 9 

26% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
18 8 

56% % 
14 4 

44% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
83 3 

69% % 
38 8 

31% % 
n=121 1 
100% % 

Watt is de rol van de etnische afkomst van de vrouwen in betaald werk? De hoogste percentages 
werkendee vrouwelijke respondenten komen onder de Javanen en Creolen voor. Het percentage 
werkendee vrouwen is het laagst onder de Hindostanen, maar ligt wel op 56%. 

Inn vergelijking met 1994 en 1998 is er in de wijk Munderbuiten niets veranderd. Het percentage 
werkendee en niet-werkende vrouwen was in 1998 hetzelfde als in 1994. Ook was het percentage 
werkendee vrouwen het grootst onder de female headed - huishoudens. In 1998 blijkt echter dat het 
percentagee werkende vrouwen onder de male headed - huishoudens is afgenomen. 
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6.33 Persoonlijke factoren 

Eenn aantal persoonlijke karakteristieken van de vrouwen bepalen mede of vrouwen aan de ar-
beidsmarktt deelnemen. 

Leeftijd Leeftijd 

Dee werkende vrouwen komen relatief het meest voor in de leeftijdscategorieën 30-44 jaar en 45-
599 jaar. Jongere en oudere vrouwen werken het minst. 

Tabell  6.3. Werkende en niet werkende vrouwen naar  leeftijd 

Werkt t 

Werktt niet 

15-29 9 
jaar r 

6 6 
55% % 

5 5 
45% % 

n=ll l 
100% % 

leeftijdd betreffende 
30-44 4 

jaar r 

50 0 
77% % 

15 5 
23% % 

n=65 5 
100% % 

persoon n 
45-59 9 

jaar r 

21 1 
75% % 

7 7 
25% % 

n=8 8 
100% % 

600 jaar 
+ + 

6 6 
35% % 

11 1 
65% % 

n=17 7 
100% % 

Totaal l 

83 3 
69% % 

38 8 
31% % 

n=121 1 
10% % 

Dee leeftijdsopbouw is een weerspiegeling van de verschillende levensfasen waarin vrouwen ver-
keren.. In de leeftijd 15-29 jaar starten vrouwen een gezin. Vrouwen in de daarop volgende leef-
tijdscategorieënn 30-44 jaar en 45-59 jaar hebben relatief meer zorgbehoevenden in hun huishou-
denn en worden hierdoor als het ware gedwongen om de arbeidsmarkt te betreden. 

Kaderr  6.1. Ellen 
EllenEllen (Javaanse, 30 jaar) is reeds 10 jaar getrouwd met Pawiro (Javaan, 30 jaar). Zij werd gebo-
renren in Lelydorp (ten zuiden van Paramaribo). Daar woonde ze tot ze met Pawiro trouwde en naar 
dede stad verhuisde. De woning behoort toe aan haar broer die in het jaar dat ze trouwde naar Ne-
derlandderland emigreerde. Ellen en Pawiro hebben samen 3 schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 3 
tottot 11 jaar. Ellen en Pawairo werken in een schoenfabriek, zij als secretaresse en Pawiro als boek-
houderhouder (in welke baan hij het meeste geld verdient). Ellen verricht nu reeds tien jaar betaald werk, 
alleenalleen deed ze dat - in tegenstelling tot Pawiro - niet voor een aaneengesloten periode. De eerste 
keerkeer dat ze met werken stopte, was toen haar moeder voor eenjaar naar Nederland ging. Toen was 
zeze 19 jaar oud. Van haar werd toen verwacht dat ze als oudste kind van haar ouders thuis bleef en 
voorvoor het huishouden ging zorgen. Ze kon dat ook gemakkelijk doen omdat ze in de eerste jaren van 
haarhaar huwelijk bij haar ouders woonde, samen met Pawiro. Pawiro zelf vond dat helemaal niet erg 
omdatomdat het salaris wat hij toen verdiende, genoeg was voor hun tweeën. De tweede keer dat ze met 
werkenwerken stopte, was toen ze van haar jongste kind beviel. Toen ze met zwangerschapsverlof ging, 
namnam ze ontslag. Ze bleef toen ongeveer negen maanden thuis (exclusief de drie maanden wettelijk 
zwangerschapsverlof).zwangerschapsverlof). Dat lijkt lang gezien de acute noodzaak voor meer inkomen. Maar Pawiro 
namnam toen een baantje in de avonduren. Hij deed de boekhouding in een bedrijf van een familielid. 
ToenToen Ellen het gevoel had dat ze de zorg voor het kind gedeeltelijk aan een oppashuis kon overla-
ten,ten, ging ze weer werken. De oudere kinderen vond ze veel te jong om hun die zorgtaken voor de 
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kleinstekleinste toe te vertrouwen. Gelukkig is het oppashuis niet ver weg uit de buurt en kan ze haar jong-
ste,ste, en ook de andere kinderen, op weg naar huis ophalen. 

Grotee aantallen werkende vrouwen met een baan treffen we aan in de leeftijdscategorieën 30-44 
jaarr en 45-59 jaar: drie keer zo veel als het percentage niet werkende vrouwen. Werkende oudere 
vrouwenn komen het minst voor. Die hebben veel minder zorgbehoevenden in hun huishouden 
waarvoorr zij verantwoordelijk zijn. Van de oudere vrouwen wordt daarom ook niet verwacht dat 
zijj  betaald werk verrichten. De meeste oudere werkende vrouwen zijn alleenstaand. Er zijn echter 
omstandighedenn die oudere vrouwen ertoe noodzaken om langer te werken. 

Kaderr  6.2. Vivian 
VivianVivian (Creoolse, 73 jaar) werd uit een Guyanese vader en een Surinaamse moeder geboren. Na de 
basisschoolbasisschool te hebben voltooid bleef ze thuis om haar moeder met het een en ander thuis te helpen. 
ThuisThuis assisteerde ze haar moeder, die modiste (naaister) was. Maar daarnaast bakte haar moeder 
ookook droge koekjes en brood en deed verder de was voor derden. Toen Vivian nog thuis woonde, 
hielphielp ze niet alleen bij het maken van kledingstukken, ook ging ze samen haar broers en zusters de 
buurtwinkelsbuurtwinkels langs waar ze - met een baskiet (rieten mand) op het hoofd - koekjes verkochten. Op 
18-jarige18-jarige leeftijd leerde ze haar partner kennen met wie ze direct ging samen wonen. Toen ze ging 
samenwonen,samenwonen, had Vivian het idee dat haar man voor haar moest zorgen. Ze maakte zich geen zor-
gengen over de toekomst, alleen dat ze kinderen moest krijgen om hem tevreden te stellen en verder het 
huishuis er netjes te doen uitzien. Ze kreeg 4 kinderen. Toen haar man een aantal jaren geleden over-
leed,leed, stortte haar zekere, veilige wereld in elkaar. Hij had wel pensioen opgebouwd, maar omdat 
hethet concubinaat niet door de toenmalige werkgever van haar man werd erkend, had ze geen recht 
opop dat pensioen. Vivian zag zich toen genoodzaakt te gaan werken. Haar kinderen, inmiddels vol-
wassen,wassen, hebben haar vanaf toen financieel en structureel bijgestaan. Die zorgen ook voor het in-
wonendewonende nichtje, die wees is en nog school gaat. Vivian wil ondanks de steun van haar zonen zelf 
eeneen inkomen verwerven. Dat geeft haar het gevoel dat ze minder afhankelijk is van anderen. Daar-
toetoe maakt ze ijslollies, waarvan de afzet niet altijd gegarandeerd is. Om anderen te laten weten dat 
zeze ijslollies verkoopt heeft ze een bord met 'ijsjes te koop' op de gevel van haar huis laten plaatsen. 
DeDe concurrentie is - in de buurt waar ze woont - echter te groot. Vroeger, toen ze er pas mee be-
gon,gon, maakte ze gemiddeld drie dagen in de week ijslollies klaar die ze in de diepfriezer legde om 
hardhard te worden. De wekelijkse hoeveelheid van veertig ijslollies raakte in een week op. Maar naar-
matemate de concurrrentie toenam, kostte het haar moeite om die hoeveelheid te verkopen. Nu maakt ze 
minderminder ijslollies klaar. Het laatste jaar begon ze - ter aanvulling van haar inkomsten - een kleine 
hoeveelheidhoeveelheid kledingstukken (vier stuks per maand) te maken, die via een kennis worden verkocht in 
Frans-Guyana.Frans-Guyana. Daar krijgt ze deviezen voor. De verkoop is echter wisselvallig omdat die kennis, 
diedie familie in Frans-Guyana heeft, er niet vaak heen gaat. 

Opleiding Opleiding 

Ookk tussen de opleiding van de vrouwen en het al of niet werkzaam zijn is er een verband. Vrou-
wenn met secundair onderwijs als opleiding werken beduidend meer, maar ook van hen die ten 
hoogstee primair onderwijs hebben, werkt bijna 60%; van hen die jonger zijn dan 60 jaar zelfs 
86%. . 
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Tabell  6.4 Werkende en niet werkende vrouwen naar  opleiding 

Werkt t 

Werktt niet 

Soort t 

Primairr onderwijs en 
minder r 

27 7 
59% % 

19 9 
41% % 
n=46 6 
100% % 

onderwijs s 

Secundairr onderwijs 
enn meer 

56 6 
75% % 

19 9 
25% % 
n=75 5 
100% % 

Totaal l 

83 3 
69% % 

38 8 
31% % 

n=121 1 
100% % 

BurgerlijkeBurgerlijke staat 

Iss er een duidelijk verband tussen het al of niet werken van de vrouwen en hun burgerlijke staat? 
Tabell  6.5 laat zien dat dit verband bestaat. De arbeidsmarktparticipatie is bij de alleenstaande 
vrouwenn het hoogst; ook vrouwen die in concubinaat leven, werken veel.. Dat alleenstaande 
vrouwenn het hoogste percentage werkenden kennen is niet verrassend omdat bij deze groep de 
noodzaakk om te werken vermoedelijk het grootst is. 

Tabell  6.5. Werkende en niet werkende vrouwen naar  burgerlijk e staat 

Werkt t 

Werktt niet 

Gehuwd d 
30 0 

55% % 
25 5 

45% % 
n=55 5 
100% % 

Burgerlijkee staat 

Concubinaat t 
17 7 

77% % 
5 5 

23% % 
n=22 2 
100% % 

Alleenstaand d 
36 6 

82% % 
8 8 

18% % 
n=44 4 
100% % 

Totaal l 
83 3 

69% % 
38 8 

31% % 
n=121 1 
100% % 

6.44 Niet werkende vrouwen 

Niett alleen persoonlijke kenmerken van de vrouwen bepalen of vrouwen wel of niet de arbeids-
marktt betreden, ook factoren van het huishouden zelf, zoals de houding van de partner en de zorg 
voorr kinderen zijn van belang. In deze paragraaf wordt op de factoren ingegaan. Voor de niet-
werkendee vrouwen zijn er vijf redenen om niet te werken: intolerantie van de partner, kinderzorg, 
ouderdom,, studie, kinderen nemen zorg over. Intolerantie van de partner en kinderzorg werden 
hett meest genoemd. Voor een deel hebben deze redenen te maken met het huishouden waar de 
vrouwelijkee respondenten deel van uitmaken. 
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Voorr vrouwen in de male headed- huishoudens is de belangrijkste reden om niet te werken de 
afwijzendee houding van de partner. Deze houding vloeit soms voort uit vrees dat de vrouw niet in 
staatt zal zijn zich adequaat met de kinder zorg bezig te houden. 

„Mijn„Mijn  vrouw mag niet werken omdat ze geen tijd zal hebben voor de kinderen. Dan is ze veel te 
moemoe als ze uit haar werk komt. Nu ze thuis is, kan ze bezig zijn met de kinderen, hen met het een en 
anderander helpen. Als ze naar school gaan, maakt ze hen klaar. Als ze uit school komen, vangt zij ze op. 
TerwijlTerwijl de kinderen naar school zijn, kan zij zich met het huishoudelijk werk bezig houden." 

Ookk heeft deze houding van de mannen soms te maken met de opvatting dat een vrouw die werkt 
daarmeee laat zien dat hun man niet in staat is voor hen te zorgen. Dit zou hun mannelijke identi-
teitteit negatief beïnvloeden. Deze intolerante houding is zowel bij jongere als bij oudere mannen 
aanwezig.. Dit mannelijke gedrag dat tot niet werken van de vrouw leidt, wordt vaak door de druk 
vann de naaste familie versterkt. 

EenEen Creoolse vrouw bijvoorbeeld werd door haar moeder voorgehouden dat het wijs was om je als 
vrouwvrouw alleen bezig te houden met kinderzorg en huishoudelijk werk. Volgens haar moeder waren 
ditdit twee belangrijke middelen om je echtgenoot aan je te binden. Haar echtgenoot, die toen klerk 
was,was, vond het in die tijd niet passen dat een vrouw uit werken ging. Wat zouden de mensen, vooral 
zijnzijn familie, wel niet van hem denken? 

Verderr verbieden etnisch-culturele opvattingen dat vrouwen betaald werk verrichten. Onder de 
vrouwenn in de male headed - huishoudens is de intolerante houding van de partner de belangrijk-
stee reden om niet te werken. Het gaat hier vooral om Hindostaanse vrouwen (zie bijvoorbeeld ka-
derr 6.3). 

Inn tegenstelling tot de male headed - huishoudens noemen vrouwen onder de female headed -
huishoudenss ouderdom als de belangrijkste reden om niet te werken. Dat ligt voor de hand omdat 
étét female heads het oudst zijn. Deze vrouwen zijn alle van Creoolse komaf. 

Inn onderstaande kaders 6.3, 6.4 en 6.5 volgen voorbeelden van vrouwelijke respondenten die niet 
werken.. Hun situaties zijn verschillend. In het eerste kader is er een beschrijving van Milawati 
{male{male headed - huishouden), die vóór haar huwelijk wel heeft gewerkt en dat niet meer mag doen 
vann haar man. In kader 6.4 een voorbeeld van Siwö {male headed- huishouden), die voor en tij -
denss haar huwelijk had gewerkt, maar bij de geboorte van haar kind met werken stopte. Kader 6.5 
beschrijftt het geval van Carlien {male headed- huishouden), die nu gepensioneerd is. 

Kaderr  63. Milawati : intoleranti e van de partner  met betrekking tot betaald werk 
MilawatiMilawati (Hindostaanse, 30 jaar) werd in een dorp in het district Commewijne geboren in een ge-
zinzin van vijf kinderen. Toen ze 6 jaar oud was, ging haar vader bij haar moeder weg. Haar moeder 
werdwerd toen in haar omgeving bespottelijk gemaakt totdat zij naar Paramaribo verhuisde met de jon-
geregere kinderen. De oudere kinderen waren inmiddels getrouwd en woonden allemaal reeds in Pa-
ramaribo.ramaribo. In Paramaribo pendelde haar moeder steeds van het ene naar het andere adres van de 
oudereoudere kinderen. Vanuit het huis van de oudste zus werd Milawati op 19-jarige leeftijd uitgehuwe-
lijktlijkt  aan Harry (35 jaar, Hindostaan), die als verkoper in een ijzerwarenzaak werkte. Milawati zelf 
hadhad over haar huwelijk niets in te brengen. Ze vond het goed dat haar broer het allemaal voor haar 
regelde.regelde. Voor haar was het tegelijkertijd een soort vlucht uit de armoedige situatie waarin ze ver-
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keerde.keerde. Vóór haar huwelijk werkte Milawati als huishoudelijke hulp. Het geld had ze hard nodig 
wantwant haar moeder was ook financieel afhankelijk van de zuster bij ze inwoonden. Deze baan had ze 
doordoor bemiddeling van die zuster gekregen. Ze vond het een fijn gevoel om zelf over haar geld te be-
schikken.schikken. Maar toen ze trouwde, wilde haar man niet dat ze ging werken. Hij vond dat maar niks. 
ArgumentenArgumenten die hij aanvoerde waren dat de afstand naar het werk veel te groot was. Verder moest 
zeze van hem maar op de kinderen passen die toen zouden komen. Daar was ze immers toch vrouw 
voor?voor? Met de buren heeft ze geen contact, ook dat mag niet van haar man. In de huurwoning, die 
zijzij hebben betrokken, voelt zij zich eenzaam. Ze gaat nauwelijks buiten de deur. Nu en dan komen 
haarhaar moeder en zuster op bezoek. Haar man regelt de financiën want zij heeft helemaal geen inko-
men.men. Hij is ook nauwelijks thuis. Milawati vermoedt dat hij een ander heeft. Dat verklaart toch 
waaromwaarom hij zo zuinig is met het geld en waarom hij haar geen huishoudgeld geeft? 

Kaderr  6.4. Siwö: lrinderzor g als aanleiding om niet te werken 
SiwóSiwó (Javaanse, 30 jaar) werd in Domburg geboren, in een gezin dat 4 kinderen telde. Haar ouders 
warenwaren zeer arm en nauwelijks in staat haar opleiding te betalen en vonden het ook niet echt nodig. 
ZeZe rondde de basisschool dan ook niet af. Haar ouders woonden gratis achter op het erf van een 
kennis.kennis. In ruil  voor het onderdak moesten haar ouders het erf onderhouden: ,,We hadden bijna 
niets.Mensenniets.Mensen vroegen ons om bij hun te blijven en zo. " Toen Siwó 8 jaar oud was, vertrouwden 
haarhaar ouders haar toe aan een kennis, een oudere alleenstaande Javaanse vrouw. Daar woonde ze 
ongeveerongeveer 10 jaar tot die vrouw naar Nederland emigreerde. Siwö ging toen terug naar haar ouders 
enen hielp hen bij de opvoeding van de jongere broers en zusters. Op haar 23"" leerde Siwó haar 
huidigehuidige man kennen (35 jaar, Javaan), die als electriciën werkte. Ze trok toen bij hem in - hij 
woondewoonde bij zijn zuster in de stad. Nu woont ze samen met hem en hun twee kinderen in een huur-
woning.woning. Drie maanden geleden besloot haar man zijn broer en gezin tijdelijk aan onderdak te hel-
pen.pen. Dus wonen die nu ook bij Siwö en haar gezin in. Voordat ze haar man ontmoette, werkte ze in 
haarhaar geboorteplaats als hulp in een zaak. Toen ze bij haar man introk, vervolgde ze dit soort werk 
enen werkte achtereenvolgens in een broodjeszaak, een ijscozaak en opnieuw in een broodjeszaak Ze 
lettelette er wel op dat ze in de buurt bleef werken, dat vond ze belangrijk. Op die manier kon ze haar 
huishoudelijkehuishoudelijke zorgtaken goed combineren met haar baan buitenshuis. Ze had vaak genoeg pech, 
wantwant in de eerste baan kreeg ze na verloop van tijd huiduitslag door het gebruik van een sterk af-
wasmiddel.wasmiddel. Na een conflict over vergoeding van de medische kosten die naar aanleiding van de 
huiduitslaghuiduitslag moesten worden gemaakt, nam Siwó ontslag. In haar tweede baan had ze ook pech. 
ToenToen de verkoop terugliep, werd ze ontslagen. Nu werkt Siwó reeds twee jaar niet omdat ze intus-
sensen bevallen is van een kind, waar ze toch wel de nodige aandacht aan wil geven. Dat wil ze zo 
blijvenblijven doen totdat het kind naar school gaat. Dan kan ze opnieuw gaan werken. 

Kaderr  6.5. Carlien: ouderdom als aanleiding om niet te werken 
CarlienCarlien (Creoolse, 62 jaar) werd in Nickerie geboren in een groot gezin. Haar vader was schipper 
enen haar moeder 'koekvrouw'; die bakte droge koekjes. Daarmee gingen zij en een jongere broer na 
schooltijdschooltijd (maar ook toen ze de lagere school af had) van huis tot huis totdat ze alle lekkernij had-
denden verkocht. Carlien ging heel vroeg samenwonen met haar huidige man Hubertus (Creool, 70 
jaar),jaar), die toen ergens loopjongen was bij een stoffenzaak. Ze was toen 16 jaar. Dat was een beetje 
opop initiatief van haar moeder. Haar moeder was namelijk bang dat Carlien ongetrouwd zwanger 
zouzou worden, waardoor ze een slechte reputatie als moeder zou krijgen. Toen Carlien ging samen-
wonen,wonen, vertrok ze dan ook naar de stad waar haar man al woonde. Met hem kreeg ze acht kinde-
ren.ren. De eerste jaren dat ze samenwoonden, vond Carlien het goed dat ze thuis bleef en voor de kin-
derenderen zorgde. Maar op een gegeven moment ging dat vervelen en wilde ze gaan werken. Dan voel-
dede ze zich niet zo afhankelijk van haar man. Bovendien kon ze zich het werken permitteren want de 
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kinderenkinderen waren al groot en niet echt van haar afhankelijk. Ze begon toen als huishoudelijke hulp 
enen belandde daarna bij de overheid als schoonmaakster. Ze verrichtte schoonmaakwerk op enkele 
scholen.scholen. Soms gingen de oudere kinderen mee om haar te helpen, dat maakte het werk wat lichter 
voorvoor haar want haar gezondheid was niet zo best. Nog steeds is het daarmee niet zo best gesteld. 
OmdatOmdat ze pas op latere leeftijd informele dienst ging, kreeg ze bij het bereiken van haar 60"" jaar 
geengeen volwaardig pensioen. Ze geniet nu een onderstand (onvolledig pensioen). Als vele andere ou-
deredere vrouwen zou Carlien ervoor kunnen kiezen om langer te werken maar haar slechte gezond-
heidheid laat het niet toe. Haar pensioen en dat van haar partner zijn echter bij lange na niet genoeg 
omom in al hun materiële behoeften te voorzien. 

Dee niet werkende vrouwen zijn niet altijd puur huisvrouw geweest. Het gros van hen heeft eerder 
well  een betrekking gehad. Ze werkten regelmatig tot zich gezinsuitbreiding voordeed óf de into-
lerantee houding van hun partner beslissend toenam. Ook zijn er enkele gevallen bekend waarbij 
vrouwenn alleen in geval van ziekte van hun echtgenoot mogen werken. 

6.55 Zorg en werk 

Dee vrouwen die werken, ondervinden in het uitoefenen van hun beroep vaak beperkingen, vooral 
waarr het de zorg voor jonge kinderen betreft. Vrouwen lijken ten opzichte van hun partner alleen 
tee staan omdat die zorg ats hun verantwoordelijkheid wordt gezien. Vaak ondervinden zij geen 
steunn van hun man. Werkende vrouwen proberen daarom steeds een balans te vinden tussen huis-
houdelijkee verantwoordelijkheden, zorgtaken en betaald werk. Deze beperking wordt beslissend 
bepaaldd door etnisch-culturele opvattingen in de eigen groep, en specifiek door de houding van de 
partner.. Volgens sommige partners zouden vrouwen moeten kiezen tussen twee mogelijkheden: 
slechtss een bepaald (controleerbaar) aantal uren aan betaald werk buitenshuis of thuis besteden, of 
thuiss onbetaald werk (ktnderzorg, huishoudelijke verantwoordelijkheden) voor haar rekening ne-
men.. Vrouwen kunnen bij werk buitenshuis of thuis daartoe hulp krijgen van oudere kinderen of 
buren,, maar ook betaalde opvang wordt als mogelijkheid benut. 

Onderstaandd kader is een voorbeeld hoe vrouwen door de houding van hun partner voor slechts 
eenn aantal uren aan de arbeidsmarkt deelnemen. 

Kaderr  6.6. Arbeid van vrouwen onder  controle 
MarieMarie (Javaanse: 40 jaar) woonde er ongeveer een maand toen ik haar interviewde. Zij is zeer 
verbolgenverbolgen over het feit dat haar man Naldo (Javaan, 45 jaar) - die samen met een vriend iets van 
autoreparatieautoreparatie doet, maar hij vertelt haar niet wat voor werk hij precies doet - haar 'kortwiekt'. Dat 
zijzij momenteel, zij het 'onder controle', werkt, heeft ze kunnen bewerkstelligen na een lange strijd 
tete hebben gevoerd met haar man en die strijd voert ze in feite nog steeds. Toen zij nog 'aan de an-
deredere kant' woonde (dat wil zeggen in een andere buurt), werkte ze aanvankelijk in het geheim uit 
angstangst dat haar man dat niet zou goedkeuren. De noodzaak voor meer geld in het huishouden 
waarmeewaarmee ze relatief beter in staat zou zijn om de basisuitgaven te managen, hebben haar toen ertoe 
gedrevengedreven om in het geniep- voor op zich weinig geld - buitenshuis te gaan werken (kleren strijken 
voorvoor een familielid). Later stelde ze haar man hiervan wel in kennis en kon hem overtuigen van de 
noodzaaknoodzaak van haar eigen bijdrage aan het huishoudbudget. Nadat ze naar deze buurt waren ver-
huisd,huisd, moest Marie echter van haar man 'terugtreden' omdat de afstand naar het familielid vol-
gensgens haar man te ver (en onbetaalbaar) geworden was en omdat haar man prioriteit gaf aan het 
beschermenbeschermen van de schamele eigendommen in plaats van aan de noodzaak van extra inkomen. 
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HierdoorHierdoor 'mag' ze - voor enkele uren per week - alleen maar het huis van de huisbaas schoonma-
ken,ken, die op hetzelfde erf woont. Iets anders kan niet. Elders werken is uit den boze. Hier volgt het 
relaasrelaas van Marie. ' 'A djersi lekt mi de ini w 'wan djel (gevangenis). Mi masra no wani dati mi go 
ww 'wroko. A frede dati te no wan suma de na (h)oso fufuruman o kon dj aso. Ma a sani ververi want 
fosi,fosi, di mi ben tang na tra sei, mi ben w 'wroko wel. Dan mi no ben habifu opo mi hanu ini wan 
trontron gi mi masra. Mi wani w 'wroko want a moni sa mi masra masra e gi mi a no de nofo ". ("Ik gevoel me 
gevangen.gevangen. Mijn echtgenoot keurt het niet goed dat ik uit werken ga. Hij is namelijk bang dat als er 
niemandniemand thuis is, dieven bij ons zullen inbreken en onze schamele bezittingen meenemen. Deze 
houdinghouding van mijn echtgenoot zint me niet want vroeger toen we elders woonden, ging ik wel uit 
werken.werken. Toen was ik financieel niet afhankelijk van mijn echtgenoot. De reden waarom ik wil wer-
kenken is dat het geld wat ik van mijn echtgenoot krijg niet voldoende is. ") 

Eenn ander voorbeeld waarbij vrouwen in hun economisch actief zijn worden beperkt, is het on-
derstaande. . 

Kaderr  6.7. Arbeid van vrouwen onder  controle 
KrishnawatiKrishnawati (40 jaar, Hindostaanse) werd uitgehuwelijkt aan Rabindrenath (40 jaar, Hindostaan), 
diedie timmerman van beroep is. Met hem kreeg ze drie kinderen. Vanuit het ouderlijk huis in haar 
geboortedistrictgeboortedistrict Saramacca verhuisde ze op de dag van hel huwelijk naar het huis van haar 
schoonoudersschoonouders in de stad. Omdat haar man haar had verboden om te werken, bracht Krishnawati 
haarhaar dag door met huishoudelijk werk. Haar schoonouders, die zeer streng waren, briefden alles 
watwat zij verkeerd deed aan haar man over. Toen de kinderen kwamen, deed ze ook de kinderzorg. 
RuziesRuzies tussen Krishnawati en haar schoonouders liepen op een gegeven moment hoog op, wat voor 
RabindrenathRabindrenath aanleiding was om te verhuizen. Zijn broer had namelijk een perceel over en ver-
kochtkocht dat aan hem; hij mocht het bedrag in termijnen aflossen. Toen de kinderen groter werden en 
dede druk op de huishoudfmancién toenam, legde Krishnawati haar man voor dat zij graag een aan-
vullendvullend inkomen wilde verdienen. Hij zou alleen via familie een lening moeten organiseren voor de 
aanschafaanschaf van een diepvriezer. Dat gebeurde toen ook. De diepvriezer werd gekocht en Krishnawati 
maaktemaakte van toen af aan dagelijks ijslollies die grif in de nabije omgeving werden verkocht. Beide 
partijenpartijen zijn nu tevreden. Krishnawati omdat zij haar verantwoordelijkheden thuis kan combineren 
metmet betaald werk Rabindrenath omdat zijn vrouw thuis werkt, maar op zodanige wijze dat zij haar 
verantwoordelijkhedenverantwoordelijkheden thuis niet verwaarloost. 

6.66 Soorten beroepen 

Dee vrouwen hebben beroepen die tot de volgende sectoren kunnen worden gerekend: dienstverle-
ning,, nijverheid en handel. Beroepen in de dienstverlening zijn bijvoorbeeld o verheidsklerk, leer-
kracht,, analiste, huishoudelijke hulp, bewaker, schoonmaakster, verpleegkundige, rij-instructrice. 
Bijnaa de helft van de werkende vrouwen heeft een beroep in de dienstverlening. Bij nijverheid 
doenn vrouwen bijvoorbeeld aan koekbakken, etenswaren bereiden, mandenvlechten, ijslollies 
maken,, kleren maken. Het gaat hier vooral om kleine zelfstandigen. De kleine zelfstandigen heb-
benn vaak eenmansbedrijfjes, ze zijn eigen baas en hebben geen strak omlijnde werktijden. Ze 
hebbenn dikwijl s mensen in huis die zorg behoeven, of ze doen het werk vanuit het oogpunt van 
overleving.. Al het werk dat zij verrichten, is informeel. Hier wordt onder informeel verstaan dat 
menn niet geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dat de technologie vaak 
handmatigg is en dat er geen belasting wordt afgedragen. Handels beroepen zijn beroepen waarin 
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vrouwenn producten verhandelen zoals fruit, sigaretten, frisdranken en bier. Nijverheid- en han-
delsberoepenn worden vooral thuis uitgeoefend en bieden met name voor oudere vrouwen en 
vrouwenn met jonge kinderen een goede uitkomst. Het merendeel van de vrouwen oefent beroepen 
uitt waarvoor nauwelijks formele scholing vereist is. Kennis voor het uitoefenen van het beroep 
hebbenn zij "on the job' of via een cursus (bijvoorbeeld naaien of haarverzorging) geleerd. Slechts 
eenn klein aantal vrouwen heeft een formele opleiding genoten (als leerkracht). Voor een overzicht 
vann de beroepen naar sector per type huishouden, zie tabel 6.6. 

Tabell  6.6. Werkende vrouwen naar  soort beroep en huishoudtype 

Handel l 

Dienstverlening g 

Nijverheid d 

Female e 
headed d 

4 4 
12% % 

17 7 
50% % 

13 3 
38% % 
n=34 4 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

1 1 
10% % 

3 3 
30% % 

6 6 
60% % 
n=10 0 
100% % 

Male e 
headed d 

6 6 
15% % 

23 3 
59% % 

10 0 
26% % 
n=39 9 
100% % 

Totaal l 

11 1 
13% % 

43 3 
52% % 

29 9 
35% % 
n=83 3 
100% % 

Err is een duidelijk verband tussen het soort beroep en het huishoudtype. Dienstverlenende beroe-
penn worden vooral door vrouwen in de male headed - huishoudens en de female headed - huis-
houdenss uitgeoefend, terwijl de vrouwelijke respondenten uit de female managed - huishoudens 
duidelijkk voorkeur hebben voor nijverheidberoepen. Dat zijn kennelijk de beroepen waarmee de 
beteree inkomens kunnen worden gemaakt waardoor deze vrouwen als manager van het huishou-
denn kunnen worden beschouwd. 

Tabell  6.7 Werkende vrouwen naar  soort beroep en etnische afkomst 

Handel l 

Dienstverlening g 

Nijverheid d 

Creool l 
4 4 

10% % 
20 0 

51% % 
15 5 

38% % 
n=39 9 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
3 3 

12% % 
10 0 

38% % 
13 3 

50% % 
n=26 6 
100% % 

Hindostaan n 
4 4 

22% % 
13 3 

72% % 
1 1 

6% % 
n=18 8 
100% % 

Totaal l 
11 1 

13% % 
43 3 

52% % 
29 9 

35% % 
n=83 3 
100% % 

Err zijn duidelijke verschillen in werkzaamheden tussen vrouwen uit de drie etnische groepen. 
Hindostaansee vrouwen oefenen in meerderheid dienstverlenende beroepen uit. Creoolse vrouwen 
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hebbenn ook een voorkeur voor dienstverlening, terwijl Javaanse vrouwen vooral zijn te vinden in 
nijj  verheidberoepen. 

Onderstaandee kaders 6.7 en 6.8 zijn voorbeelden van respectievelijk een kleine zelfstandige, wo-
nendee in een female managed - huishouden, en een vrouw die hoofd is van haar huishouden en 
eenn dienstverlenend beroep uitoefent. 

Kaderr  6.8. Minerv a 
MinervaMinerva (Javaanse, 30 jaar) werd in Tambaredjo (Commewijne) geboren in een gezin van acht 
kinderen.kinderen. Toen ze met haar eerste man trouwde, verhuisde ze naar Paramaribo, Dat huwelijk 
duurdeduurde niet lang omdat haar man, naar haar zeggen, te lui was om te werken. Minerva is de me-
ningning toegedaan dat een man financiële zekerheid aan een vrouw moet kunnen bieden. Als hij dat 
nietniet doet, dan moet een vrouw naar alternatieven omzien. Het alternatief voor Minerva was hem 
verlaten.verlaten. Ze had er schoon genoeg van om alleen voor de kosten voor levensonderhoud op te 
draaien.draaien. Eigenlijk was ze toen boos op haar ouders omdat die haar tot dat huwelijk gedreven had-
den:den: „Je kent die oude Javaanse mensen met hun ouderwetse ideeën. Je moet gelijk als je elkaar 
hebthebt leren kennen met elkaar trouwen. Mijn God. Ik had me daarna voorgenomen om nooit meer 
metmet een jongen uit mijn geboortedorp te trouwen. " Toen ze bij haar echtgenoot wegging, werkte ze 
alsals huishoudelijke hulp. Daarna leerde ze haar huidige man (Henkie, 30 jaar, Javaan) kennen. In 
dede eerste jaren van de relatie heeft ze niet gewerkt. Toen de economische situatie in het land echter 
slechterslechter werd, besloot ze een aanvullend inkomen op dat van haar man, die klerk is, te verwerven. 
ZeZe werkt nu alweer drie jaar. Eerst werkte ze als hulp in een zaak die belegde broodjes verkocht. 
VorigVorig jaar zette ze als kleine zelfstandige een eenmansbedrijfje op dat Javaanse etenswaren ver-
koopt.koopt. Ze staat twee keer in de week met haar etenswaren op de markt. Om de etenswaren te berei-
denden heeft ze drie halve dagen nodig. Dan staat ze omstreeks 5.00 uur in de ochtend op. Vaak wordt 
zeze daarin door haar drie (schoolgaande) kinderen en soms ook door haar man bijgestaan. Op de 
verkoopdagenverkoopdagen brengt haar huidige echtgenoot haar naar de markt en ook haalt hij haar op. Soms 
gaatgaat Minerva met een taxi naar de markt. Zelfheeft haar man geen auto, maar hij heeft een dienst-
autoauto in bruikleen van de man voor wie hij in zijn vrije tijd werkt. Met de inkomsten die zij met de 
verkoopverkoop van etenswaren verdient, voelt zij zich volwaardig. De inkomsten zijn zelfs bijna twee keer 
zozo hoog als die van haar echtgenoot. Dat leidt gelukkig niet tot botsingen onderling. 

Kaderr  6.9. Rita 
RitaRita (Creoolse, 30 jaar) werd in Paramaribo geboren. Zij heeft tot haar I5J' jaar in verschillende 
pleeggezinnenpleeggezinnen gewoond omdat haar moeder de opvoeding niet aankon. In die pleeggezinnen werd 
RitaRita veelal als onbetaalde huishoudelijke hulp gebruikt. Kans om de Mulo af te ronden kreeg ze 
niet.niet. Op haar 15" besloot haar moeder haar opnieuw in huis op te nemen. Dat duurde niet erg 
lang,lang, want ze werd door de vriend van haar moeder seksueel gemolesteerd. Ze moest toen het huis 
uituit en ging toen samenwonen met haar toenmalige vriend, met wie ze vier kinderen kreeg. Toen ze 
nognog samenwoonde, mocht ze niet werken van haar vriend. Pas nadat ze uit elkaar waren gegaan, 
zochtzocht ze een baan. Ze begon als huishoudelijke hulp. Ze werkte steeds weer voor andere werkge-
versvers omdat ze niet altijd tevreden was over de hoogte van het inkomen. Ze is de mening toegedaan 
datdat het inkomen onderhandelbaar moet zijn. Als haar werkgever daar niet over wil onderhandelen 
enen slecht betaalt, dan gaat ze voor iemand anders werken. Rita werkt nu reeds langer dan 12 jaar 
herher en der als huishoudelijke hulp. Het geld heeft ze heel hard nodig, want er is niemand op wie ze 
kankan terugvallen of met wie ze de kosten voor levensonderhoud kan delen. Wel heeft ze een uitwo-
nendenende partner, maar van hem ontvangt ze geen financiële steun. Ook van de vader van de kinderen 
ontvangtontvangt ze geen financiële steun. Van de overheid ontvangt ze wel hulp. Die wordt in de vorm van 
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eeneen onvermogendenkaari1, kinderbijslag, Financiële Bijstand en verder subsidie van de schoolkle-
dingding van haar kinderen verstrekt. Rita werkt 6 dagen per week, telkens van 8.00 tot 13.00 uur, 
somssoms ook op zondag. Als ze naar haar werk toe gaat, maakt ze haar kinderen, die nog leerplichtig 
zijn,zijn, klaar voor school. De baby brengt ze zelf naar een overheidscrèche.want die is goedkoper dan 
particuliereparticuliere kinderopvang, maar als de oudste zoon van 14 jaar uit school is, haalt hij de baby 
weerweer op. Rita vertrouwt deze oudste zoon een aantal huishoudelijke klusjes toe. Ook doet hij de op-
paspas als ze in het weekend naar haar werk toe moet. 

6.77 Aard van de beroepen 

Ongeveerr gelijke aantallen vrouwen werken formeel en informeel (respectievelijk 48% en 52%). 
Datt veel vrouwen informeel werken heeft vooral te maken met het feit dat er geringe scholing is 
vereistt voor het werk dat zij verrichten. Er is wel een verband tussen opleiding en de aard van het 
werk.. Informele beroepen worden vooral door die vrouwen uitgeoefend die een opleiding lager 
dann secundair onderwijs hebben, terwijl formele beroepen vooral door die vrouwen worden uit-
geoefendd die secundair onderwijs of hoger als opleiding hebben. 

Eenn ander verband is dat tussen leeftijd en de aard van het beroep. Vrouwen die informeel wer-
ken,, treffen we vooral aan onder de leeftijdscategorie 45 jaar en ouder. Dit heeft ermee te maken 
datt deze vrouwen vooral primair onderwijs hebben genoten. Hierdoor liggen de werkmogelijkhe-
denn meer op dat vlak. Ondanks het onafhankelijke karakter dat kleinschalige informele arbeid 
volgenss de vrouwen kenmerkt, bezit zulke arbeid in vergelijking met formele arbeid duidelijk een 
nadeel.. Er zitten veel meer risico's vast aan de beroepen in deze sector: de vrouwen die er werken 
zijnn niet beschermd door CAO's, zij genieten geen 'vrije' geneeskundige behandeling, geen bo-
nussenn of vakantiegelden, geen recht op ziekteverlof en dergelijke. Verder hebben ze meestal 
geenn doorgroeimogelijkheden. Maar vooral het inkomen is er wisselvallig. En toch hebben al de-
zee factoren vrouwen niet afgeschrikt in hun keuze voor informeel werk. Ze moesten veelal wel. 

Err zijn nauwelijks verschillen tussen de drie typen huishoudens als het gaat om formeel en infor-
meell  werk. Wel vertoont de etnische afkomst van de vrouwen een verband met de aard van hun 
beroep.. Creoolse vrouwen kiezen duidelijk voor formele beroepen (56%), terwijl Javaanse vrou-
wenn daarentegen vooral informeel werk verrichten (65%). Onder Hindostaanse vrouwen is het re-
latievee aandeel in formeel en informeel werk ongeveer gelijk (elk 50%). 

6.88 Veranderde beroepen 

Dee verslechterde economische situatie heeft direct en indirect invloed op de beroepsuitoefening 
vann vrouwen. Maar ook de persoonlijke situatie thuis is soms aanleiding voor vrouwen om een 
baann te zoeken of van baan te veranderen. Er zijn veel wisselingen in beroepen, behalve bij de 
vrouwenn die bij de overheid een vaste baan hebben gevonden. Die zijn behoorlijk honkvast. Tij-
denss een vervolgbezoek aan Frimangron bleek dat in een tijdsbestek van drie maanden acht van 
dee 42 vrouwen van beroep zijn veranderd of opnieuw zijn gaan werken. Soenna verloor met het 

11 Een geneeskundige hulpkaart voor onvermogenden. 
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overlijdenn van haar man ook haar baan: toen haar man nog leefde was hij altijd thuis en hoefde zij 
zichh geen zorgen te maken over oppas, als ze weg wilde of wanneer de (klein)kinderen naar het 
werkk of school wilden. Met het overlijden van haar man was Soenna niet langer bereid haar huis 
onbeheerdd achter te laten en gaf daarom haar tijdelijke baan op. Yoke had besloten om de provi-
siewinkell  die wijlen haar moeder beheerde en die bijna een jaar gesloten was, weer open te stel-
len.. Voor Yoke was het een unieke gelegenheid om op die manier haar producten, die ze na haar 
werkk bij de overheid maakte, tentoon te stellen en te verkopen. En Lola was geen wachter meer. 
Zee had woorden gehad met haar baas en daarna haar ontslag ingediend. Toen vervolgde ze haar 
informelee activiteiten als koek bakken, vruchten inmaken en verkopen. Marie heeft nu een baan 
alss huishoudster, waar ze trots op is. „Dan kan ik ook bijdragen en dan hoefik niet telkens weer 
afhankelijkafhankelijk te zijn van mijn man". En Henna is haar baan bij de kaasfabriek waar ze werkte kwijt-
geraakt.22 Wini had een stalletje voor het huis opgezet waar ze fruit en etenswaren verkocht. Dit 
besluitt had ze genomen omdat ze het gevoel had dat ze vanwege de toegenomen economische 
verslechteringg in het land een aanvulling op het inkomen van haar man moest verwerven. Ze 
hooptee dat de opbrengst goed genoeg zou zijn om de continuïteit van deze activiteit te garande-
ren.. Soeshila besluit in een hopeloze bui gekookte maïs rond te venten omdat haar concubaan 
weinigg overhoudt van zijn inkomen dat hij vooral besteedt aan drank en drugs. Shannon had nu 
eenn baan bij een visverwerkingsbedrijf. Ze was de voortdurende financiële afhankelijkheid van 
haarr dochter bij wie zij inwoonde, beu geworden. Deze had immers voor een eigen schoolgaande 
dochterr te zorgen. 

Inn Munderbuiten hebben zich tussen 1994 en 1998 ook veranderingen voorgedaan in de beroeps-
statuss bij bijna de helft van de toen ondervraagde vrouwen. Deze veranderingen betreffen een an-
derssoortige,, soms formele baan, een echte baan en inactiviteit. In totaal is het percentage econo-
mischh actieve vrouwen echter hetzelfde gebleven. Het aantal economisch actieve vrouwen is on-
derr de male headed- huishoudens zelfs afgenomen. 

Waaromm vrouwen ertoe over gaan om een (andere) baan te kiezen heeft onder andere te maken 
mett de toenemende behoefte aan financiële vastigheid met daaraan verbonden voordelen. De 
vrouwenn in het onderzoek die om deze reden hun informele hoofdactiviteit omzetten in een for-
melee baan met vaste werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden, waren niet langer opgewassen 
tegenn de onzekerheden in de informele sector. Onderstaand kader is een voorbeeld van een vrouw 
uitt een male headed - huishouden die haar informele baan niet langer meer heeft. Ze heeft nu een 
formelee baan. 

Kaderr  6.10. De noodzaak voor  meer  en vaster  inkomen 
WinieWinie (Javaanse, 35 jaar) heeft enkele jaren tezamen met haar man Parto (Javaan, 40 jaar) de 
productieproductie van ingemaakte vruchten verzorgd. Echter, steeds weer bleek dat ze voor de continuïteit 
vanvan hun bedrijf op anderen waren aangewezen voor wat betreft de aanvoer van verse vruchten. Het 
gingging niet goed met die aanvoer waardoor het bedrijf lange tijd wisselvallige inkomsten had. Dit 
leiddeleidde tot problemen. Want de vaste lasten moesten worden betaald, de kinderen moesten worden 
verzorgd,verzorgd, et cetera. Eerst leenden zij een grote som geld bij een familielid om alle lasten te kunnen 
betalen.betalen. Daarna ging Winie op zoek naar ander werk: werk dat stabieler was en waarvan zeker 
waswas dat het salaris op vaste tijden werd betaald. Nu heeft ze een baan als verkoopster in een heel 

Dezee kaasfabriek werd op initiatief van een Surinaamse remigrant opgezet. Na ongeveer twee jaar draaide de fa-
briekk echter op verlies en moest het aantal arbeiders flink worden terug gebracht. 
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chiquechique kledingzaak. Over de hoogte van het salaris is ze nog niet helemaal tevreden, maar wat ze 
belangrijkerbelangrijker vindt is dat ze kan rekenen op een vast bedrag aan het einde van elke maand. 

Eenn andere factor heeft te maken met de beëindiging van de 'loopbaancarrière' bij het bereiken 
vann een bepaalde leeftijd. In de Surinaamse samenleving is het normaal dat erbij 'gehosseld' 
wordt,, dat men er verschillende baantjes tegelijk op nahoudt om het hoofd boven water te 'blij -
ven'' houden. En daar is leeftijd vaak genoeg geen beperkende factor in. Integendeel, met het 
vooruitzichtt op een slecht pensioentje of helemaal geen pensioen (in het geval waar bijvoorbeeld 
betrokkenee nooit 'formeel' gewerkt heeft en/of waar het concubinaat wettelijk niet erkend wordt 
waardoorr bij het overlijden van de partner niet kan worden teruggevallen op een weduwenpensi-
oen)) zijn velen genoodzaakt om tot op zeer hoge leeftijd te blijven werken. Dit doet zich vaak 
voorr bij Javaanse vrouwen die nooit formeel hebben gewerkt. 

6.99 Bronnen van inkomsten 

Inn deze paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillende inkomstenbronnen van de vrouwen. 
Hoee verhouden de inkomsten van de vrouwen uit arbeid van de vrouwen zich tot elkaar? Vrou-
wenn betrekken hun inkomsten uit vier belangrijke bronnen: het hoofdberoep, nevenarbeid, pensi-
oenn en uitkeringen. De eerste drie bronnen hebben allemaal met arbeid te maken, terwijl de laats-
tee bron betrekking heeft op inkomensoverdrachten in de vorm van uitkeringen die door de over-
heidd worden verstrekt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde samenstelling 
vann de inkomens van de vrouwen per huishoudtype. 

Tabell  6.8. Samenstelling gemiddeld inkomen van de vrouwen naar  huishoudtype in %3 

Huishoudtype e 

Femalee headed Female managed Male headed Totaal 

-Werkendee vrouwen 
Hoofdberoepp 75% 
Nevenarbeidd 7% 
Uitkeringenn 11 % 
Pensioenn 8% 

n=34 4 
-Niett werkende vrouwen 

Uitkeringenn 77% 100% 91% 83% 
Pensioenn 23% 0% 9% 17% 

n=88 n=l n=29 n=38 

Opm.. In totaal hebben 25 vrouwen (allen uit de male headed - huishoudens) geen inkomen 

Uitt tabel 6.8 is duidelijk dat er verschillen zijn tussen de huishoudtypen. De werkende vrouwen in 
dee female managed - huishoudens en de male headed - huishoudens zijn voor hun inkomen voor-

JJ Om het gemiddelde inkomen van de niet werkende vrouwen te berekenen is door  38 gedeeld. Hierdoor  vormen de 
vrouwenn zonder  inkomen geen aparte categorie. 

88%% 71% 74% 
12%% 25% 16% 
0%% 3% 6% 
0%% 1% 4% 

n=100 n=39 n=83 
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all  afhankelijk van het inkomen uit hun hoofdberoep. De werkende vrouwen in de female headed -
huishoudenss zijn behalve van het inkomen uit het hoofdberoep ook afhankelijk van uitkeringen 
enn het pensioen. 

Onderstaandee kaders 6.11 en 6.12 illustreren het belang van meerdere inkomstenbronnen voor 
femalefemale managed- huishoudens en male headed- huishoudens. 

Kaderr  6.11. Verschillende inkomstenbronnen voor  female managed -huishoudens 
RomaRoma (Javaanse: 45 jaar) trouwde toen ze 19 jaar oud was met Partiman (Javaan: 47jaar). Samen 
hebbenhebben ze drie kinderen, van wie één nog schoolgaand is. Behalve haar drie kinderen wonen twee 
jongerejongere zusjes van haar man en een zoon van haar jongere zus bij haar in. De jongere zusjes van 
haarhaar man mochten bij haar komen wonen omdat ze de ouderwetse opvoeding die ze kregen afkeur-
de.de. Het zoontje van haar zus nam ze in huis omdat haar zus niet voor hem kon zorgen. Roma heeft 
reedsreeds enkele jaren een redelijk betaalde baan bij de overheid. Haar man die eigenlijk ziek is, ver-
richtricht allerhande werk wat hem een redelijk inkomen oplevert: van vrachtwagenchauffeur tot het in-
enen uitladen van muziekinstrumenten. In feite zijn deze activiteiten kortdurend en wisselen ze elkaar 
af.af. Vanwege zijn leeftijd, geringe scholing en slechte gezondheid is het hem niet mogelijk om goed 
betaaldbetaald en veel werk aan te nemen. Roma 's huidige salaris is ook niet toereikend: daarom verricht 
zeze vaak genoeg extra betaald werk. Dikwijls bestaat dit werk uit de verkoop van Javaanse etenswa-
renren (op bestelling), maar ook zelfgemaakte dranken die ze op haar werk verkoopt, maken deel uit 
vanvan haar strategie om meer inkomen te verdienen. Naast extra betaald werk heeft Roma ook (onre-
gelmatige)gelmatige) inkomsten uit het werk van haar inwonende dochter. Ook geniet Roma financiële steun -
alhoewelalhoewel onregelmatig - van deze dochter en verder van zusters en broers in binnen- en buiten-
land.land. Als alle inkomstenbronnen van Roma op een rij  worden gezet, blijkt dat 60% van het inkomen 
vanvan het huishouden wordt gevormd door het werk van Roma. De inkomsten uit extra werk en van 
overigeoverige familie zijn niet structureel. 

Kaderr  6.12. Verschillende inkomstenbronnen voor  male headed -huishoudens 
YokeYoke (Creoolse: 30 jaar) heeft de ULO doorlopen. Daarna heeft ze het typediploma behaald. Een 
kappersopleidingkappersopleiding moest ze staken omdat ze werd afgewezen op enkele onderdelen. Ze heeft met 
haarhaar inwonende partner (Creool, 40 jaar) vier kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Haar be-
langrijkstelangrijkste inkomsten zijn afkomstig uit eigen arbeid. Naast haar baan als schoonmaakster bij de 
overheidoverheid heeft ze een parttime baan bij een autoherstelwerkplaats. Verder verkoopt ze ingemaakte 
vruchten,vruchten, ijslollies en sigaretten. Al deze inkomsten uit arbeid maken 40% uit van het huishoudin-
komen.komen. Daarnaast verhuurt ze het (gemeubileerd) huisje op het erf aan vakantiegangers uit Neder-
land,land, maar dat brengt niet zoveel geld op omdat ze de juiste contacten mist. Overige inkomsten 
wordenworden gevormd door het werk van haar inwonende partner. Hij is timmerman van beroep en zorgt 
voorvoor 60% van het huishoudinkomen. Het is heel frappant dat Yoke zegt dat ze genoodzaakt is bij de 
overheidoverheid te werken vanwege de 'gratis' medische behandeling waarop zij en haar gezin daardoor 
rechtrecht hebben. Immers, ze heeft nog jonge, schoolgaande, van haar afhankelijke kinderen. Het recht 
opop 'vrije' geneeskundige hulp bij de overheid vindt ze belangrijk. Onlangs - het gesprek was in 
19971997 - werd op tv verteld dat een gezin, bestaande uit twee volwassenen en drie kinderen,  SF 
150.000150.000 nodig heeft om in de basisbehoeften te voorzien. Zij kan - zegt ze zelf- helemaal niet aan 
ditdit bedrag tippen. Vaak heeft ze alleen al een elektra rekening van # SF 15.000 in de maand te be-
talen,talen, terwijl ze daarnaast nog andere kosten heeft. Ze zegt veel last te hebben van hoofdpijn, het-
geengeen ze wijt aan de financiële druk die op haar rust. 
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Onderr de niet-werkende vrouwen is maar een klein deel - 34% - voor hun inkomen afhankelijk 
vann overheidsuitkeringen en pensioenovermakingen, terwijl de rest - 66% - helemaal geen inko-
menn heeft. Dat laatste geldt voor de vrouwen in de male headed - huishoudens. Daarvan maken 
Hindostaansee vrouwen het grootste deel uit, gevolgd door de Javaanse en de Creoolse huishou-
dens. . 

Tabell  6.9 Samenstelling gemiddelde inkomen van de vrouwen naar  etnische afkomst in %4 

Etnischee afkomst 

Creool l Javaan n Hindostaan n Totaal l 
-Werkendee vrouwen 

Hoofdberoep p 
Nevenarbeid d 
Uitkeringen n 
Pensioen n 

76% % 
9% % 
9% % 
6% % 

75% % 
24% % 
2% % 

71% % 
20% % 
6% % 
3% % 

74% % 
16% % 
6% % 

n=39 9 n=26 6 n=18 8 n=83 3 
-Niett werkende vrouwen 

Uitkeringen n 
Pensioen n 

81% % 
19% % 

n=15 5 n=9 9 

88% % 
12% % 

n=14 4 

83% % 
17% % 

n=38 8 

Opm.. In totaal hebben 25 vrouwen - van wie 10 Hindostanen, 9 Javanen en 6 Creolen - geen inkomen 

Splitsenn we de data uit naar etnische afkomst, dan blijkt dat voor de werkende Creoolse, Javaanse 
enn Hindostaanse vrouwen het inkomen uit het hoofdberoep een even belangrijk aandeel heeft. 
Eenn inkomen uit nevenarbeid is voor zowel de werkende Javaanse en Hindostaanse vrouwen de 
tweedee belangrijke inkomstenbron. Werkende Creoolse vrouwen profiteren naast de opbrengsten 
uitt hun hoofdberoep ook van de opbrengsten uit overheidsuitkeringen en pensioenen, terwijl wer-
kendee Javaanse en Hindostaanse vrouwen daar minder afhankelijk van zijn. 

Voorr de niet-werkende Hindostaanse en Creoolse vrouwen zijn overheidsuitkeringen belangrijk. 
Opvallendd is dat de niet-werkende Javaanse vrouwen geen gebruik maken van uitkeringen en 
nooitt pensioenen hebben opgebouwd. Voor deze vrouwen is daarom alleen het inkomen van de 
partnerr of de volwassen kinderen van belang. Over het niet gebruik maken van uitkeringen door 
Javanenn wordt door deze groep verteld dat de eigen cultuur (ongeschreven) regels voorschrijft 
voorr het verstrekken van materiële hulp. Kinderen zouden hun ouders altijd moeten ondersteu-
nen,, niet alleen materieel maar ook sociaal. 

44 Om het gemiddelde inkomen van de niet werkende vrouwen te berekenen is door  38 gedeeld. Hierdoor  vormen de 
vrouwenn zonder  inkomen geen aparte categorie. 
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6.100 De rol van sociale netwerken bij  het venverven van een bestaan 

HorizontaleHorizontale netwerken 

Watt is het relatieve belang van het inkomen van vrouwen voor hun huishouden? Huishoudens 
zijnn voor overleving niet alleen afhankelijk van de inkomsten van de vrouwelijke respondenten 
maarr ook van die van de andere leden. Deze leden worden in de context van dit onderzoek het in-
ternn sociaal netwerk genoemd. Het extern sociaal netwerk wordt gevormd door diegenen, die van 
buitenn het huishouden van de vrouwelijke respondenten een (materiële) bijdrage aan het huis-
houdinkomenn leveren. Dit intern en extern sociaal netwerk levert huishoudens veelal geld op om 
tegemoett te komen aan de basisbehoeften, die vanwege de toenemende inflatie steeds meer onder 
drukk komen te staan. Zo kunnen de tekorten worden aangevuld. Tabel 6.10 geeft een overzicht 
vann het belang van het intern en extern sociaal netwerk voor het huishoudinkomen. 

Tabell  6.10. Samenstelling gemiddeld huishoudinkomen naar  huishoudtype in %' 

Female e 
headed d 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

Male e 
headed d 

Totaal l 

Inkomensbijdragenn van 

Respondent t 
Inwonendee kinderen en overige 
familie e 
Uitwonendee familie (en 
kinderen) ) 
Inwonendee partner 
Uitwonendee (ex) partner 

Gemiddeldd inkomen 

65% % 
13% % 

10% % 

--
12% % 

n=42 2 
SF45.407 7 

53% % 
4% % 

3% % 

35% % 
6% % 

n=ll l 
SFF 84.041 

23% % 
7% % 

2% % 

68% % 
--

n=68 8 
SFF 55.317 

40% % 
9% % 

4% % 

41% % 
5% % 

n=l21 1 
SFF 54.488 

Noot:: de goederenpakketten zijn niet verwerkt omdat zij in de regel qua waarde verschillen. Heel veel 
huishoudenss ontvangen zo nu en dan goederen en geld van familie in het buitenland. Echter, als men naar 
dee regelmaat kijkt waarmee dezelfde huishoudens deze goederen-en geldzendingen ontvangen, zijn het 
slechtss weinigen (12%) die deze mogelijkheid als vaste aanvulling op het dagelijkse/maandelijkse 
huishoudbudgett tegemoet mogen zien. 

Tabell  6.10 laat zien dat female headed - huishoudens armer zijn dan de overige huishoudens, ook 
alss we de grootte van de huishoudens in acht nemen, zie tabel 5.2. Juist in deze huishoudens is de 
eigenn bijdrage van het vrouwelijk hoofd van belang. Ook female managed - huishoudens zijn gro-

ss Het overgrote deel van de huishoudens (95%) heeft een inkomen dat onder  de armoedegrens ligt (SF 121000) - zo-
alss die ten tijd e van het onderzoek gold. 
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tendeelss afhankelijk van de inkomensbijdragen van de vrouwelijke hoofden, maar de balans in 
inbrengg tussen hen en hun partner is iets evenwichtiger. De inkomensbijdragen van de mannelijke 
partnerr zijn in de male headed - huishoudens het meest van belang. In deze huishoudens wordt 
hieropp gerekend. Deze verwachting is mede ingegeven door het beeld dat bestaat over de positie 
enn de verantwoordelijkheden van de man als partner en hoofd van het huishouden. Mannen vor-
menn in zekere zin een bron van economische zekerheid. De mannen in het onderzoek zijn dezelf-
dee mening toegedaan. Voor hen geldt dat zij de vrouw met wie zij samenwonen, moeten kunnen 
aantonenn dat zij best in staat zijn om voor haar te zorgen. In principe komt het erop neer dat man-
nenn een bepaald bedrag aan huishoudgeld geven. Dit bedrag is vaak afhankelijk van de hoogte 
vann zijn inkomen, maar daarnaast ook van zijn eigen inschatting over het bedrag wat zijn vrouw 
nodigg heeft voor het managen van het huishouden. Tegelijkertijd verschillen de hoogte en de aard 
vann deze bijdrage per etnische groep en alnaargelang de economisch positie van de man in het 
huishouden.. Deze wijze van budgetteren wordt in hoofdstuk 7 besproken. 

Tabell  6.11. Samenstelling gemiddeld huishoudinkomen naar  etnische afkomst in %* 

Creool l 

Etnischee afkomst 

Javaan n Hindostaan n Totaal l 
Inkomensbijdragenn van 

Respondent t 
Inwonendee kinderen en overige 
famili e e 
Uitwonendee familie (en kinderen) 
Inwonendee partner 
Uitwonendee (ex) partner 

Gemiddeldd inkomen 

45% % 
10% % 

9% % 
28% % 
8% % 

n=54 4 
SFF 52.099 

32% % 
5% % 

2% % 
60% % 
2% % 

n=35 5 
SFF 61.041 

40% % 
12% % 

2% % 
44% % 
2% % 

n=32 2 
SFF 51.353 

40% % 
9% % 

4% % 
41% % 
5% % 

n=121 1 
SFF 54.488 

Javaansee huishoudens zijn in de studie gemiddeld iets rijker dan respectievelijk de Creoolse en 
Hindostaansee huishoudens, zeker als we de omvang van de huishoudens verdisconteren. Zie tabe; 
5.3.. Splitsen we de data uit naar etnische afkomst dan blijkt dat de Creoolse huishoudens vooral 
afhankelijkk zijn van de inkomensbijdragen van de vrouwelijke respondenten, terwijl Javaanse 
huishoudenss vooral op de inkomensbijdragen van de inwonende partner. In de Hindostaanse 
huishoudenss zijn de inkomensbijdragen van de vrouwelijke en de mannelijke partner ongeveer 
evenn groot. Bijdragen van inwonende familie vormen een andere belangrijkste bron voor het 
huishoudinkomen.. Voor Hindostaanse huishoudens is deze bron belangrijker dan voor de Creool-
see en Javaanse huishoudens. Bijdragen van de uitwonende partner en uitwonende familie vormen 
voorall  een bron van inkomsten voor Creoolse huishoudens. Algemene conclusie is dat Creoolse 
huishoudenss sterk afhankelijk zijn van de inkomensbijdragen van de vrouwelijke respondenten, 
aangevuldd met bijdragen van inwonende partners, uitwonende familie en inwonende kinderen en 

66 Het overgrote dee! van de huishoudens (95%) heeft een inkomen dat onder  de armoedegrens ligt (SF 121000) - zo-
alss die ten tijd e van het onderzoek gold. 
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dee uitwonende partner. Dit houdt natuurlijk verband met het groot aantal Creoolse vrouwen dat 
eeneen female headed - huishouden leidt. 
Onderstaandd kader illustreert het belang van het intern sociaal netwerk voor een female headed -
huishouden. . 

Kaderr  6.13. Belang van het intern en extern sociaal netwerk \oor female headed-
huishoudens s 
WillieWillie (Creoolse) is 64 jaar oud. Ze leidt een huishouden met twee zonen, een dochter en een klein-
dochter.dochter. Van hen zijn een zoon en de dochter ziek. Het huis waarin ze woont is boedel en ze mag er 
gratisgratis wonen. Op het perceel staat een tweede houten huis waarin andere familie woonachtig is. Er 
isis geen 'leidingwater'. Elektrakosten worden met de bewoners in het andere huis gedeeld. Van hen 
ontvangtontvangt Willie voor deze kosten een vast bedrag in de maand. Willie verricht op dit moment geen 
betaaldbetaald werk meer. Ze begon reeds op haar zestiende te werken, eerst als huishoudster en daarna -
opop veel latere leeftijd - als invalschoonmaakster op een school. Het beroep van schoonmaakster 
waswas slechts van korte duur (5 jaar). Het werk was volgens haar zeer onderbetaald. Ze ontving toen 
eeneen salaris van SF 150 (# NF 75). Gemotiveerd was ze dus niet. Reden om op een bepaald moment 
ontslagontslag te nemen. Nu heeft ze reeds 12 jaar geen vaste baan. Nu en dan werkte ze even als huis-
houdsterhoudster in verschillende gezinnen, maar ze vond dat ze de kracht om te werken niet meer kon op-
brengen.brengen. Ze had namelijk ook de zorg voor een aantal inwonende zieke volwassen kinderen. ,,lk 
hebheb zo lang voor mezelvens en mijn kinderen gewerkt. Laten ze nu een beetje voor me zorgen. " 
WillieWillie leeft nu van een AOV-uitkering. Haar eigen inkomen is ontoereikend, dus vindt ze dat ze 
steunsteun 'buiten' moet zoeken. Structurele financiële steun krijgt ze allereerst van haar inwonende 
werkendewerkende zoon. Behalve dat hij haar geld geeft, koopt deze zoon regelmatig levensmiddelen voor 
hethet totale huishouden. Steun van haar overige kinderen buiten (dat zijn er acht) bestaat voorname-
lijklijk  uit goederen, bijvoorbeeld levensmiddelen maar ook busgeld, en is in principe niet- structureel. 
OokOok de steun van haar huidige uitwonende uitwonende gepensioneerde partner is niet-structureel. Nu de kin-
derenderen allemaal volwassen zijn, kan ze niet terugvallen op steun van hun vaders: „  Vroeger moest ik 
steedssteeds geld aan ze vragen. Uit zichzelf gaven ze geen geld dus moest ik bij hen langs op hun werk 
omom geld te zoeken. Maar nu zijn de kinderen volwassen, dus hoeft dat niet meer. " Overige steun 
krijgtkrijgt  ze van de overheid. Deze bestaat uit een geneeskundige hulpkaart. Voordat ze 60 jaar oud 
werdwerd kreeg ze 'vangnet', nu niet meer. Kleding en schoeisel koopt ze niet. Die krijgt ze van vrien-
denden en kennissen. Vanwege financiële redenen zoals busgeld is ze niet altijd in staat om haar 
kleindochterkleindochter mee te nemen als ze naar haar kinderen toe gaat. In dat geval laat ze haar kleindoch-
terter bij een oudere buurvrouw achter voor oppas. 

Hett voorbeeld van Willi e laat zien hoe vrouwen, in dit geval female heads, voor hun overleving 
vann zowel hun intern als extern sociaal netwerk afhankelijk zijn. Dit netwerk wordt voor vrouwen 
alss Willi e voornamelijk door de eigen kinderen gevormd. Vooral als het gaat om de primaire da-
gelijkse,, levensbehoeften valt Willi e op haar kinderen terug. Additionele behoeften weet Willi e te 
bevredigenn door gebruik te maken van institutionele mechanismen, in dit geval de overheid. Voor 
dienstenn valt zij terug op een oudere buurvrouw. 

Uitt Willie's voorbeeld is duidelijk dat sociale netwerken niet alleen worden gehanteerd om in de 
dagelijksee financiële behoeften te voorzien, maar ook ten behoeve van overige niet-materiële be-
hoeftenn worden gebruikt. Niet-materiële behoeften kunnen bijvoorbeeld diensten zijn. Bij het ver-
richtenn van huishoudelijk werk rekenen vrouwen op de medewerking van andere vrouwelijke, le-
denn van het huishouden. Female heads met een of meer oudere dochters en meer jongere kinde-
renn zijn vaak afhankelijk van het oudste kind (Verrest 1998). Deze oudere dochters dragen zorg 
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voorr de jongerenn op het moment dat de moeder aan het werk is. Dat maakt het dus mogetijk dat 
dee moeder kan gaan werken. Buren en vriendinnen willen wel eens worden gevraagd als er geen 
anderr alternatief is. Hetzelfde geldt min of meer als het gaat om klusjes in en rond het huis: als 
vrouwenn hiervoor niet kunnen terugvallen op familie, vrienden en kennissen, schakelen zij 
vreemdenn in. In het geval van Willi e geldt dat zij voor oppas en sociale zorg niet kan terugvallen 
opp de hulp van haar inwonende labiele dochter. Als alternatief betrekt Willi e daarom anderen bij 
ditt soort klusjes. 

Ookk de organisatie van zorg behoort dus tot het netwerken van vrouwen. Kader 6.14 laat zien hoe 
vrouwenn via hun netwerk zorg organiseren. 

Kaderr  6.14. Familierelaties en netwerken van informele steun 
GrootmoederGrootmoeder verzorgt kleinkind omdat de moeder overlijdt of omdat de moeder het kind niet kan 
verzorgen. verzorgen. 

NichtNicht verzorgt kind van tante omdat de laatste niet in staat is dat kind te verzorgen. Hiermee neemt 
zeze een taak over van haar overleden moeder. 

NichtNicht heeft kind van tante in huis omdat de laatste in een buurt woont waarin er geen middelbare 
schoolschool aanwezig is. 

OudereOudere zus verzorgt naast eigen kinderen ook kinderen van zuster omdat die zelf niet in staat is 
henhen te verzorgen. 

OudereOudere zuster verschaft niet alleen onderdak aan eigen volwassen kinderen, maar ook aan neef 
omdatomdat zijn ouderlijk huis dat achter op hetzelfde erf staat te krap is. 

Dee voorbeelden in kader 6.14 van netwerken tussen vrouwen en andere familieleden laten zien 
datt gezinssteun door familie en/of anderen essentieel is in de verzorging van kinderen. Vaak 
wordtt deze steun onderschat, zelfs door degenen die steun verlenen en ontvangen. Als men ie-
mandd zou vragen naar de mogelijkheden voor kinderopvang in eigen land dan is men gauw ge-
neigdd te verwijzen naar formele kinderdagverblijven. De reikwijdte van de informele familiesteun 
iss in de praktijk echter veel belangrijker. Het stelt vrouwen in staat zich beter te ontplooien. 
Vrouwenn hebben op deze manier een uitlaat voor potentiële stresssituaties. De vrouwen die kin-
derenn van eigen familieleden in huis nemen, krijgen niet altijd een financiële beloning. Soms is er 
sprakee van vergoeding, meestal in de vorm van goederen en/of wederdiensten. 

Hett is moeilijk een prijskaartje te hangen aan andere inkomsten dan geld. In de gepresenteerde 
tabellenn over inkomsten van vrouwen zijn bijvoorbeeld alleen de regelmatige geldelijke bijdragen 
vanuitt het intern en extern sociaal netwerk (met name geldzendingen van familie uit het buiten-
land!)) verwerkt. In het algemeen zijn de meeste geldelijke bijdragen of goederenzendingen van 
kinderenn die buitenshuis wonen echter van niet-structurele aard. Vrouwen kunnen er in het alge-
meenn daarom moeilijk op rekenen en plannen deze inkomsten dan vaak ook niet. 

„Als„Als  ik geld of een pakket uit Nederland krijg dan is het mooi meegenomen, dan ben ik een tijdje 
zoet.zoet. Mijn kinderen zijn niet verplicht want ook zij hebben een leven, een gezin en ik kan me best 
voorstellenvoorstellen dat ook zij het moeilijk hebben. Daarom reken ik er niet op. " 
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Ondankss het feit dat de houding van 'Ik reken niet op mijn kinderen' vrij algemeen is onder de 
vrouwenn in het onderzoek, is er een zekere dualiteit te bespeuren. In hun ogen kunnen - op zich 
zeerr begrijpelijk - kinderen veel beter onregelmatig steunen dan helemaal niet. Regelmatig steu-
nenn is natuurlijk ideaal, maar vrouwen zeggen de context te begrijpen van waaruit hun kinderen 
(enn overige familie) slechts beperkt bijdragen aan hun huishouden. 

Kaderr  6.15. Materiële belang van het extern sociaal netwerk in een male headed huis-
houden n 
SitaSita (Hindostaanse, 36 jaar) verzint allerlei smoesjes om bij haar ouders op bezoek te gaan. Sita 
werdwerd uitgehuwelijkt aan Rabin (Hindostaan, 40 jaar) die momenteel een baantje als handlanger 
heeft.heeft. Met Rabin heeft Sita drie kinderen. Van hem mogen haar ouders niet bij haar op bezoek bezoek ko-
menmen (wat ze ook nooit hebben gedaan!). Als ze bij hen op bezoek gaat, krijgt ze geld, kleren en 
somssoms schoenen en levensmiddelen van hen. Sita heeft momenteel geen werk. Dit jaar nog was ze 
werkzaamwerkzaam in een rotishop. Toen ze er enkele weken actief was, kreeg haar jongste zoon last van 
vallendevallende ziekte. Sita heeft toen onder druk van haar partner haar baan opgezegd. Dit om de zorg 
voorvoor hun zoontje geheel op zich te nemen. Nu is die zoon ietwat beter en is Sita weer op zoek naar 
werk.werk. De vader van Sita geeft met name geld! Ook betaalt hij de verbruikskosten voor licht en wa-
ter.ter. De broer van Sita werkt bij Surland, een zuster bij Bruynzeel Houtmaatschappij Suriname. 

Nogg belangrijker is de materiële bijdrage van andere leden aan het huishoudinkomen. Zij dragen 
bijj  aan de woonkosten, zoals waterverbruik, elektriciteitsverbruik of telefoongebruik (Kromhout, 
1995;; Verrest, 1998). Dit onderwerp wordt in hoofdstuk 7 - dat over budgettering handelt - be-
handeld. . 

Buren,Buren, buurtwinkel en organisatieteven 

Voorr materiële zaken leggen vrouwen weinig contacten c.q. organiseren weinig netwerken op het 
niveauu van de buurt. In de regel houden zij het principe aan dat de familie, i.e. de eigen kinderen 
enn de partner (als die er is), de belangrijkste schakel is in de strategie van overleven. Zo uitge-
breidd en frequent als de contacten met de (naaste) familie zijn, zo anders is het gesteld met het 
netwerkenn op buurtniveau. Een factor als de afwezigheid van een buurtorganisatie die zich beij-
vertt voor de algehele belangen van de buurtbewoners en waarmee bewoners zich tegelijkertijd 
kunnenn identificeren, is in dezen een mogelijke verklaring. In Paramaribo komen buurtorganisa-
tiess nauwelijks voor (Schalkwijk & de Bruijne, 1999). Uitzondering is de Stichting Wijkbeheer 
Abrabrokii  die zich in de wijk Abrabroki beijvert voor het welzijn van de armste huishoudens. 
Doorr haar tussenkomst ontvangen de door hen als zeer arm geïdentificeerde vrouwen in de buurt 
regelmatigg levensmiddelen. Een andere, misschien belangrijkere factor voor het geringe netwer-
kenn is de kleinschaligheid van de buurt: 

„Iedereen„Iedereen weet alles van elkaar. Ik wil niet dat mensen over me gaan zeggen dat ik problemen 
heb.heb. Daarom kan ik beter voorzichtig zijn en niet te veel met de buurt bemoeien ". 

Hoewell  de meeste vrouwen in het onderzoek zich deze houding aanmeten, kunnen sommigen niet 
anderss dan 'breken met deze houding'. In enkele gevallen verlenen vrouwen elkaar medewerking 
alss het gaat om directe financiële en/of materiële problemen. Voorbeelden zijn het lenen van klei-
nee hoeveelheden geld, levensmiddelen als suiker, zout, rijst, uien, blo(e)m, soms een gasbom, 
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maarr ook een lift met de auto of boodschappen halen voor de ouderen die slecht ter been zijn. Het 
halenn van boodschappen voor alleenstaande ouderen wordt in vele gevallen - tegen betaling -
doorr jongere kinderen in de buurt gedaan. Zij gebruiken dit opnieuw als eigen netwerk om wat 
zakcentenn te verdienen. Als het gaat om diensten zoals het gebruik maken van de telefoonaanslui-
tingg of het 'doortrekken' van de elektra- of wateraansluiting, zijn vrouwen (soms door tussen-
komstt van hun man) wel bereid om - vaak tegen een vergoeding - elkaar uit de nood te helpen. 

Well  is in sociale zin het netwerken op buurtniveau van belang voor het uitwisselen van adviezen 
tenn aanzien van zorg (geboorte, ziekte, dood of anders). In deze gevallen wordt meestal van de 
wijsheidd van oudere vrouwen - ongeacht hun etnische afkomst - gebruik gemaakt. 

BimlaBimla (Hindostaanse, male headed -huishouden) had een ziek kindje dat ze regelmatig bij een ou-
deredere Creoolse buurvrouw langsbracht voor een wasi (een kruidenbad met verschillende rituelen). 
DitDit  ging zo door tot haar kindje beter werd. Ze heeft heel veel ontzag voor deze buurvrouw omdat 
dede laatste haar kind heeft genezen. 

LouiseLouise (Creoolse, male headed -huishouden) is bijzonder bekend onder met name de minder 
draagkrachtigendraagkrachtigen in haar omgeving. Ze ontfermt zich onder andere over de jeugdigen die ontspoord 
(dreigen(dreigen te) raken en neemt hen - als het enigszins kan - bij zich in huis op. Vaak komen Bosneger-
vrouwenvrouwen bij haar langs voor advies over de opvoeding van hun kinderen. 

Inn enkele gevallen wordt er op individueel niveau een ruil gedaan: geld tegen huishoudelijke klus-
jess en schoolwerkbegeleiding in ruil voor andere diensten. Marina (Creoolse, 42 jaar) bijvoor-
beeldd laat haar buurmeisjes huishoudelijke klusjes opknappen tegen een wederdienst. Deze we-
derdienstt bestaat uit schoolwerkbegeleiding. Bij de Javaanse vrouwen is bijvoorbeeld het Gotong 
RoyongRoyong of Sambatan (samenwerking) gedachtengoed nog altijd sterk aanwezig en vaak ook de 
basiss voor samenwerking in gevallen van geboorte, dood, huwelijk en besnijdenis bij een buur. 

Dee buurtwinkel verleent ook nuttige diensten als kredietverschaffer. Enkele vrouwen maken daar 
griff  gebruik van. Niet altijd beschikken zij namelijk over contant geld en zij mogen daarom van 
dee winkelier - als zij een goede klant zijn - tot een bepaald bedrag aan levensmiddelen of andere 
goederenn op krediet bestellen. In alle drie de onderzoekswijken is er zo'n winkelier aanwezig. 
Hierdoorr scheppen deze winkeliers mogelijkheden voor de minst draagkrachtige vrouwen in de 
buurtt om geheel of gedeeltelijk in de primaire levensbehoeften te voorzien. De betrokken winke-
lierss houden dan een soort 'zwartboek' bij van alle debiteuren, die lang niet altijd in staat zijn om 
dee kredieten op tijd terug te betalen.7 Het aantal buurtwinkels dat deze faciliteiten - zonder rente -
verschaftt is in vergelijking met voorgaande jaren afgenomen. Dit heeft volgens de vrouwen in de 
studiee heel veel te maken met de hoge inflatie waardoor het af te lossen geldbedrag minder waard 
wordtt en met het feit dat gemaakte schulden vaak niet op tijd of helemaal niet worden afgelost. 

Hett organisatieleven op buurtniveau is zwak ontwikkeld. Buurtontwikkelingsactiviteiten vinden 
nauwelijkss plaats en worden nu en dan ingegeven door vrouwenorganisaties die in principe op na-
tionaall  niveau opereren. Deze initiatieven zijn vaak tijdelijk van aard en bestaan voornamelijk uit 
cursussenn als handenarbeid, taart bakken en bloemschikken. Langdurige deelname aan het organi-

Err worden vaak grappen gemaakt over vrouwen die hun schulden via sexuele wederdiensten proberen te vereffe-
nen. . 
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satielevenn beperkt zich in de onderzoekswijken voornamelijk tot de kerk, de moskee of de tem-
pel.. Het kerkbezoek van vrouwen is in principe niet van regelmatige aard. Op hoogtijdagen (be-
langrijkee christelijke, moslim- en hindufeestdagen) is het bezoek intensief. De traditionele 
christelijkee kerken worden in de regel door oudere vrouwen bezocht, terwijl het bezoek aan 
anderee kerken uit een meer gemêleerd vrouwelijk publiek bestaat. Dit laatste geldt ook voor de 
vrouwenn die de moskee of de tempel bezoeken. 

Opp religieuze feestdagen zijn vrouwen in de kerk/moskee/tempel druk in de weer als het gaat om 
hett bereiden van eten voor de minst draagkrachtige leden in de buurt. Ook als het gaat om dien-
stenn worden vrouwelijke leden gevraagd om te helpen bij het bereiden van eten en etenswaren. 
Verderr is vanuit de parochie, bijvoorbeeld in Abrabroki, een kleine kern van vrouwen actief en 
verrichtt in de diverse wijken (waaronder in het onderzoeksgebied) diensten als zieken- en bejaar-
denzorg.99 Weinig vrouwen echter hanteren hun bezoek aan of het lidmaatschap van de kerk, de 
moskeee of de tempel als netwerk om geld, goederen en/of diensten te verwerven. Degenen die dat 
well  doen - veelal jongere vrouwen - hebben de volgende mogelijkheden tot hun beschikking: geld 
lenenn van de voorganger, een huurhuis bemachtigen, kleding en schoeisel van andere leden ont-
vangen,, betaald werk verrichten in de keuken (op feestdagen). 

Alhoewell  er een scala van dit soort netwerken op buurtniveau kan worden genoemd, blijf t het 
netwerkenn beperkt tot enkelingen. Deze netwerkstrategieën zijn veel meer gefragmenteerd omdat 
diee zijn afgestemd op de individuele behoeften van vrouwen. 

VerticaleVerticale netwerken 

Langg niet alle vrouwen in het onderzoek maken gebruik van de beschikbare verticale netwerken 
mett (overheids) instellingen. Dit heeft vooral te maken met onwetendheid over het bestaan van 
voorzieningenn die door verschillende overheidsinstellingen worden geboden. Daarnaast is de bu-
reaucratischee rompslomp en de trage gang van zaken van institutionele mechanismen een factor 
diee drempelverhogend werkt. 

Dee overheid wil wel tegemoet komen daar waar huishoudens niet in staat blijken te zijn een mi-
nimuminkomenn te verdienen. Ook alleenstaande vrouwen kunnen van deze voorzieningen ge-
bruikk maken totdat zij werk vinden. Aanvankelijk werd bij het toekennen van enkele voorzienin-
genn rekening gehouden met de huishoudomvang. Sinds de inwerkingtreding van het Sociaal 
Vangnett in 1996 wordt echter een range van SF 10.000 - SF 20.000 per maand gehanteerd. On-
vermogendd was ten tijde van het onderzoek in 1996 iemand met een inkomen van SF 10.000 en 
minvermogendd was iemand met een inkomen tussen SF 10.000 en SF 20.000.10 Onvermogenden 

88 Maar ook op normale dagen koken vrouwen om tourbeurten voor de arme leden in de buurt. 
99 Onder andere ziekencommunie voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn en wel thuis of in het ziekenhuis 
enn dat I keer per maand. Verder 2 keer per jaar 'Bigi Sma Dei' waarbij alle RK-parochie bejaarden vanaf hun 70ste 
jaarr in de bloemetjes worden gezet. 
100 Door de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek wordt een gemiddelde koers gehan-
teerdd van SF 250 voor 1 NF. Inmiddels zijn deze bedragen reeds tweemaal verhoogd. De laatste keer was in septem-
berr 2000, tot respectievelijk SF 40.000 voor onvermogenden en SF 40.000 - SF 80.000 voor minvermogenden. In 
septemberr 2000 was de koers NF 1 = SF 900. 
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kunnenn een financiële tegemoetkoming van de overheid krijgen, de Financiële Bijstand (FB). 
Hoewell  het eigenlijk de bedoeling is dat de FB dient als tijdelijke overbrugging, blijkt deze voor 
sommigee vrouwen een permanente inkomstenbron te zijn geworden, doordat zij te oud zijn of de 
juistee opleiding missen om aan een reguliere baan te komen. Willi e (zie kader 6.12) bijvoorbeeld 
ontvingg van haar 40ste tot haar 60ste jaar FB. 

Dee overheid verstrekt behalve deze uitkering ook nog een geneeskundige hulpkaart (GH) aan on -
enn minvermogenden, subsidies ten behoeve van schoolkleding en schoeisel, en verder andere 
voorzieningen.. Door tussenkomst van de overheid kunnen vrouwen eventueel ook in aanmerking 
komenn voor alimentatie. Maar daar maken vrouwen niet of nauwelijks gebruik van. Ook hier is 
dee trage afwikkeling van zaken (langa bere) een belangrijke factor naast de geringe omvang van 
hett alimentatiebedrag. Voorts hebben vrouwen het idee dat ze hun 'vuile was buiten hangen' als 
zee bijvoorbeeld de Voogdijraad inschakelen voor hulp met betrekking tot het verkrijgen van ali-
mentatie.. Er zijn ook vrouwen die de mening zijn toegedaan dat het inschakelen van de Voogdij-
raadd niet hoort want je moet de vader van je kinderen niet laten merken datje van hem afhanke-
lijklijk  bent'. Volgens die vrouwen zijn er voldoende alternatieve inkomstenbronnen en moet een 
vrouww kunnen aantonen dat ze het ook zonder die ene partner kan stellen. Vrouwen die kinderen 
mett een gehuwde man hebben, kunnen geen alimentatie afdwingen en als zij toch een beroep 
doenn op de vader van de kinderen, worden zij geweerd. Ook als vrouwen geen financiële onder-
steuningg meer genieten van de vader van hun kinderen, weten zij manieren te bedenken om die 
ondersteuningg indirect te verkrijgen. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat zij haar kinderen re-
gelmatigg naar hun vader toe stuurde voor nieuwe kleding en schoeisel. Vaak gaf de vader die kin-
derenn geld om in (een deel van) die behoeften te voorzien. Ook Willi e stuurde haar kinderen -
toenn die nog klein waren - regelmatig naar hun vader. 

Voorr de on-en minvermogenden in het onderzoek is de GH-kaart de belangrijkste voorziening. In 
hett onderzoek maakt slechts 26% van de vrouwelijke respondenten (inclusief hun gezin) gebruik 
vann deze voorzieningen.11 Betrokken vrouwen laten zich bij het Ministerie van Sociale Zaken als 
on-- of minvermogende registreren en genieten aldus 'vrije geneeskundige behandeling1 (GH), fi-
nanciëlee bijstand (FB) en/of 'vangnet'12. Voor het verkrijgen van 'vrije geneeskundige behande-
ling'' voor zichzelf en hun gezin willen vrouwen wel uren in de rij staan. Het bemachtigen van 
zo'nn 'blauwe' of 'witte' GH-kaart vinden zij de moeite waard omdat dit hun in staat stelt de -
sterkk toenemende - kosten voor geneeskundige hulp het hoofd te bieden. l3Wat de reden ook is 
geweestt voor het aanvragen van een GH kaart, de nieuwe maatregelen die onlangs zijn getroffen 
doorr ziekenhuizen waarbij een groot bedrag voor ligkosten vooruit moet worden betaald, maken 
dezee kaart niet meer aantrekkelijk. 

Aann oudere vrouwen (60 jaar en ouder) in het onderzoek verstrekt de overheid enkele voorzienin-
gen.. Deze voorzieningen zijn algemene ouderdomsvoorzienings (AOV) uitkering, maar ook pen-

1''  In feite maakt 62% van de vrouwen aanspraak op deze voorzieningen. 
122 Deze laatste voorziening wordt naar  zeggen van de vrouwen sinds 1996 niet meer  geboden. In de plaats daarvan 
wass de overheid overgestapt op een gelduitkering maar  ook die voorziening is van overheidswege gestaakt. 
133 In het onderzoek kwam ik ook enkele situaties tegen waarbij  de mannelijke ongehuwde partner  zich op een ander 
adress had ingeschreven waardoor  zijn gezin in aanmerking kon komen voor  een GH kaart In huishoudenss met kleine 
kinderenn nam de mannelijke partner  het initiatief . Voor  hem was het belangrijk dat de geneeskundige kosten voor 
zijnn vrouw en kinderen door  de staat werden gegarandeerd. 
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sioen.. De laatstgenoemde voorziening genieten vanzelfsprekend alleen die vrouwen die eerder 
eenn arbeidsrelatie met de overheid hebben gehad. Pensioenen worden ook toegekend in geval van 
overlijdenn van de echtgenoot van een vrouw. Pensioenen worden verder uitgekeerd door andere 
instantiess dan de overheid, instanties waarmee de vrouwen in het onderzoek een arbeidsrelatie 
hebbenn gehad. Het aantal vrouwen dat op deze manier steun geniet, bedraagt 14%. In de regel 
gaatt het hier om Creoolse vrouwen. 

Naastt institutionele steun is er het niet-institutionele vertikale netwerk van vrouwen. Degenen die 
vann dit netwerk gebruik maken, doen dat in de eerste plaats om allerlei zaken te regelen. Dit geldt 
bijvoorbeeldd als het gaat om een baan. Enkele vrouwen in de studie hebben via kennissen hun 
huidigee baan verkregen. Deze kennissen hebben op hun beurt contacten in de politieke top (ge-
had)) en zijn zo in staat geweest een vaste baan voor de respondenten te regelen. Een Javaanse 
vrouww regelde via een relatie voor wie ze oppast, de huidige baan die haar dochter naast haar stu-
diee heeft. Deze dochter levert stukwerk voor een bekende stoffenwinkel in Paramaribo en doet dit 
nuu reeds 7 jaar. 

Alss het om informeel betaald werk gaat, valt zo veel te regelen, althans zo lijk t het. De huishou-
delijkee hulpen in het onderzoek bijvoorbeeld zijn vanwege de aard van hun werk vrij mobiel en 
komenn via hun eigen netwerken - familie, vrienden, soms de werkgever - hierdoor makkelijk aan 
werk. . 

Hett kasmoni-systeem14 is slechts onder een gering aantal vrouwen populair.15 Het wordt door be-
trokkenenn beschouwd als een middel om geldreserves op te bouwen. Dit spaarbedrag wordt 
meestall  voor de aanschaf van semi-duurzame huishoudelijke artikelen gebruikt, maar ook de aan-
schaff  van schoolkleding, schoolboeken en schriften voor de kinderen kunnen het doel zijn van dit 
informeell  spaargedrag. In sommige gevallen wordt gespaard voor een bigi yari, het vijfjaarlijks 
geboortefeestt dat in grootse stijl wordt gevierd, gespaard. Een vrouw had bijvoorbeeld een jaar 
langg gespaard voor haar verjaardagsfeestje. Ze zou 50 jaar oud worden. 

Tenslottee is er het op krediet kopen van kledingstukken, lappen stof en vlees. Deze eerste twee 
mogelijkhedenn worden reeds ettelijke jaren geboden door een aantal gevestigde stoffenwinkels in 
Paramaribo.. Vlees op krediet is een voorziening van De Keurslager. Voornamelijk Creoolse 
vrouwenn maken van deze mogelijkheid gebruik. Ook hier is opmerkelijk dat vrij weinig vrouwen 
zeggenn van deze mogelijkheid af te weten. Achteraf vinden ze dat maar goed ook. De verleiding 
iss groot genoeg om het huishoudbudget te overschrijden wanneer dit soort mogelijkheden zich 
aandient. . 

Eenn informeel spaarfonds, waarbij de leden gedurende een x aantal maanden een afgesproken geldsbedrag aan het 
hoofdd geven. Afhankelijk van het volgnummer (lottobriefje) krijgen de leden om tourbeurten het kasgeld. Soms be-
rekentt het hoofd van zo een spaarfonds commissie over het kasgeld. De hoogte van de commissie varieert. 
155 Ook logisch vanwege de enorme geldinzetten die van de leden worden gevraagd. 
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6.111 Conclusie 

Dee gegevens uit dit hoofdstuk laten zien dat de grote meerderheid van de vrouwen werkt. Deson-
dankss blijken de inkomsten van andere leden van het huishouden van groot belang te zijn - met 
namee die van hun mannelijke partners, als ze die hebben. Tussen groepen vrouwen doen zich ver-
schillenn voor per huishoudtype en etnische achtergrond. De vrouwelijke respondenten uit é& fe-
malemale managed - huishoudens en female headed - huishoudens werken meer dan die uit de male 
headedheaded - huishoudens. Javaanse en Creoolse vrouwen werken meer dan de Hindostaanse vrou-
wen. . 

Dee dagelijkse instandhouding van huishoudens wordt niet beperkt door de begrenzing van het 
huishoudenn zelf. Externe horizontale en in mindere mate verticale netwerkactiviteiten zijn on-
misbaarr in de bestaansverwerving van vrouwen en hun huishouden. Naast directe bronnen van 
inkomenn dienen deze netwerken als hulp bij uitvoering van zorgtaken en als bron van kleine kre-
dietenn die essentieel zijn als het om de dagelijkse bestedingen gaat. In ét female headed - huis-
houdenss en de female managed - huishoudens is arbeid van de vrouw zelf de belangrijkste in-
komstenbron.. In de male headed - huishoudens zijn het vooral de mannelijke partners die een be-
langrijkee bijdrage leveren aan inkomsten voor het huishouden. Alleen bij de Creoolse huishou-
denss zijn de inkomensbijdragen van de vrouwelijke respondent het belangrijkst voor het huis-
houdinkomen.. Bij de Javaanse huishoudens zijn de bijdragen van de mannelijke inwonende part-
nerr het belangrijkst, terwijl de inkomensbijdragen van beide partners onder de Hindostaanse 
huishoudenss even belangrijk zijn. 
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Vorming,, beheer  en besteding van het huishoudin-
komen n 

SluitSluit de gelederen 
AlAl hebben zij bijna alles 
EnEn jij  haast niets 
VergeetVergeet de knagende magen 
VanVan jouw kroost 
JouwJouw werkloze zonen en dochters 
VoorVoor volk en vaderland 

(Hans(Hans Breeveld) 

IAIA  Inleiding 

Ditt hoofdstuk behandelt de wijze waarop de bijdragen van leden van het huishouden aan het 
huishoudbudgett vorm krijgen; van betekenis daarbij zijn niet alleen de bijdragen van degenen die 
onderr hetzelfde dak wonen, maar ook van externe verwanten en instellingen. Tevens worden het 
beheerr over en de besteding van het huishoudbudget besproken. Verschillen worden bekeken per 
huishoudtypee en etnische afkomst van de huishoudens. 

Budgetvormenn in huishoudens zijn een domein waarin gender - verschillen en relaties sterk tot 
uitingg komen. Ten eerste geven zij zicht op de geldtoevloed, de controle daarop en de wijze 
waaropp mannen en vrouwen ermee omgaan. Ten tweede weerspiegelen zij de mate waarin gezag 
enn macht zich vooral op economisch gebied manifesteren. Volgens de vrouwelijke respondenten 
vormtt de wijze van inkomensverdeling in een huishouden en de controle daarop een grote bron 
vann discussies en conflicten die zich voltrekken tussen hen, hun inwonende of uitwonende partner 
enn overige inwonenden. 
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Inn de context van de studie wordt budgettering als volgt omschreven: 

dede inbreng van geldelijke middelen en de besteding daarvan door volwassen leden van een huis-
houdenhouden met betrekking tot de huishoudelijke basisuitgaven zoals voeding en dranken, kleding en 
schoeisel,schoeisel, woonkosten, medische verzorging, onderwijs (met name voor jonge kinderen) en lokaal 
transport. transport. 

Inn alle huishoudens wordt een huishoudbudget gevormd. Dit budget bestaat in principe uit beste-
dingsbijdragenn van leden van een huishouden en is bestemd voor het bekostigen van tenminste de 
huishoudelijkee basisuitgaven. Lang niet altijd valt dit budget samen met de totale som van de 
werkelijkee inkomsten van de leden van een huishouden. Gemiddeld staan in onze studie de leden 
vann een huishouden 62% van hun eigen inkomen af ten behoeve van het huishoudbudget. Behal-
vee huishoudelijke basisuitgaven, die vanuit het budget worden bekostigd, zijn er ook (privé) uit-
gavenn die voor eigen rekening (kunnen) zijn. In de volgende paragrafen gaan we na hoe het huis-
houdbudgett wordt gevormd en wat de rol van vrouwen is in het beheer over en de besteding van 
datt budget. 

7.22 De vorming van het huishoudbudget 

Veell  huishoudens worden geconfronteerd met de enorme prijsstijgingen van de basisuitgaven. 
Daaromm hebben zij strategieën moeten ontwikkelen om een voor hen aanvaardbaar bestaansni-
veauu te garanderen. Dit is vooral mogelijk geweest door onderling afspraken te maken met overi-
gee leden van een huishouden over hun inbreng met betrekking tot de huishoudelijke basisuitga-
ven.. Deze inbreng is duidelijk in het poolen, dat wil zeggen dat meerdere leden inbreng hebben. 
Hett poolen is in feite een oude strategie van met name arme huishoudens, die vanwege de zeer 
nadeligee effecten van de prijsstijgingen op de bestaansverwerving.van huishoudens waarschijnlijk 
iss geïntensifeerd. Non-poolen geeft aan dat slechts één persoon verant-woordelijk is voor de tot-
standkomingg van het huishoudbudget. Onderstaand kader dient ter illustratie van poolen. 

Kaderr  7.1. Bestedingsbij  dragen in een uitgebreide/e/na/e headed - huishouden 
VeronaVerona (Creoolse: 30 jaar, productiemedewerkster) is hoofd van een female headed - huishouden, 
heeftheeft 3 schoolgaande kinderen en woont samen met een oudere zuster en diens kinderen in een 
erfwoning.erfwoning. Op het erf staan twee huizen. Beide huizen horen toe aan een tante die in Nederland 
woontwoont en Suriname op hoogtijdagen bezoekt (in de volksmond heet dat 'overwinteren': de winters 
brengtbrengt ze meestal in Suriname door!). Verona woont in het eerste huis, tegen betaling van een re-
delijkdelijk huurbedrag. Om de huishoudelijke basisuitgaven te managen heeft Verona haar zuster voor-
gesteldgesteld om de woonkosten te delen. Dit voorstel houdt in dat haar zuster de huur betaalt en Verona 
dede kosten voor licht-, water- en telefoonverbruik op zich neemt. Voor de rest wordt een gescheiden 
huishoudinghuishouding gevoerd. Dat houdt in dat zowel Verona als haar zuster elk apart koken, boodschap-
penpen halen et cetera. Het voorstel om apart te koken is door Verona geopperd. Zo heeft ze controle 
overover haar uitgaven. Alle vijf kinderen van haar zuster wonen nog thuis en controle over uitgaven 
aanaan voeding en dranken zou moeilijk gaan en onnodig veel conflicten met zich meebrengen. Zo 'n 
scenarioscenario stuit Verona tegen de borst. Verona verdient maandelijks SF 65.000. Van haar uitwonen-
dede partner ontvangt ze SF 40.000 maandelijks. Maandelijks geeft ze ongeveer SF 50.000 uit aan 

11 Door de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek wordt een gemiddelde koers gehan-
teerdd van SF 250 voor NF 1. 
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voedingvoeding en dranken, SF 20.000 aan kleding en schoeisel, SF 4.000 aan water, elektra en telefoon, 
SFSF 10.000 aan kasmoni,  SF 6.000 aan diversen voor de kinderen, SF 5.000 aan transport (de 
kinderenkinderen zitten op de buurtschool) en verder probeert ze ongeveer SF 5.000 in de maand te sparen. 
InIn totaal geeft ze maandelijks zo een bedrag ad SF 104.000 uit. Het huishoudinkomen van Verona 
isis SF 105.000 per maand. 

Omm controle te krijgen over de besteding van inkomens delen vooral uitgebreide huishoudens de 
woonkostenn (huur, water, gas, elektra, telefoon), terwijl overige kosten voor eigen rekening zijn. 
Hierdoorr hebben betrokkenen (maar vooral het hoofd van het huishouden) het gevoel dat zij beter 
greepp hebben op hun uitgaven. 

Inn sommige gevallen waar betrokkenen een huurwoning betrekken, kan het wel eens gebeuren dat 
dee huur de helft of meer van het budget opslokt. Omdat een dak boven het hoofd een belangrijke 
vereistee is, kunnen betrokkenen, gezien het tekort aan huizen, vaak niet anders dan accoord te 
gaann met de hoge huurprijzen die de particuliere eigenaar vaststelt. Gelukkig komt het opdrijven 
vann huren niet zo vaak voor onder de huishoudens in de studie. Waar zulks wel voorkomt, probe-
renn huishoudens geld te poolen, zoals in het eerste deel van onderstaand kader wordt beschreven. 

Kaderr  7.2. Verschillende bestedingsbij  dragen in een female headed -huishouden 
EvelienEvelien (Creoolse, 50 jaar, female head) is schoonmaakster van beroep. Ze moest enkele jaren ge-
ledenleden verhuizen uit de woning waarin ze 10 jaar had gewoond. Het pand was verkocht en de nieu-
wewe eigenaar wilde andere huurders in het pand. Na heel veel moeite kon ze een onderkomen bij een 
familielidfamilielid regelen. Bij dat familielid kon ze een slaapkamer betrekken die ze met haar dochter 
deelde.deelde. Voor de twee volwassen zonen was er geen plek en zij verhuisden naar een ander familie-
lid.lid. Ongeveer een halfjaar daarna werd Evelien een woning aangeboden voor SF 60.000 huur per 
maand.maand. Ze twijfelde of ze op dat aanbod zou ingaan, want haar salaris ad SF 40.000 was niet toe-
reikend.reikend. Met een zoon die ook naar de nieuwe woning zou verhuizen, regelde ze dat hij SF 40.000 
zouzou bijdragen. De overige SF 20.000 voor de huur zou zij uit haar eigen salaris betalen. Wat er na 
aftrekaftrek van haar salaris overbleef, was bestemd voor voeding en dranken, transport, elektra, water 
enen telefoon. De dochter draagt niet bij, want zij is student. Vier maanden geleden beviel deze van 
eeneen dochter. Deze dochter wordt door de vader van haar kind - die ergens anders woont - ver-
zorgd. zorgd. 

DeDe twee nog thuiswonende, maar volwassen zonen van Telma (Creoolse: 50 jaar) dragen sinds het 
vertrekvertrek van hun vader bij in de woonkosten. Zoon Michael verdient een inkomen als liedjesschrij-
ver.ver. Hiervoor maakt hij thuis veel gebruik van elektra en m.n. van speciale elektrische apparatuur. 
VandaarVandaar dat Telma hem verantwoordelijk heeft gesteld voor het betalen van de elektriciteitskosten. 
ZoonZoon Olton die ook een baan heeft, is verantwoordelijk gesteld voor het betalen van de waterkos-
ten.ten. De overige, jonge kinderen zijn nog schoolgaand. Eén van de dochters beviel kort geleden van 
eeneen dochter, maar die wordt door de vader financieel verzorgd. Telma zelf vervaardigt 
kinderkleertjeskinderkleertjes thuis en ijslollies die voor de verkoop zijn bestemd. Maandelijks geven de zonen 
vanvan Telma een variërend bedrag voor voeding en dranken. Soms kopen zij groenten en vlees. 

Hett toekennen van verantwoordelijkheid voor woonkosten aan leden van een huishouden doet 
zichh niet alleen voor onder de female headed - huishoudens, maar ook in andere typen huishou-
dens. . 
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Kaderr  7.3. Verantwoordelijkhei d voor  uitgaven in een male headed -huishouden 
HetHet huishoudbudget van Soenna (Hindostaanse, 60 jaar) wordt onder andere gevormd door het 
huishoudgeldhuishoudgeld dat haar man (gepensioneerd, 65 jaar, Hindostaan) haar maandelijks overhandigt. 
HaarHaar dochter die gescheiden is en er met haar zoon woont, geeft haar maandelijks een X bedrag. 
Soenna'sSoenna's twee inwonende zonen geven maandelijks ook een vast bedrag. Ook haar AOV-uitkering 
diedie ze maandelijks van de staat ontvangt, wordt aan het huishoudbudget toegevoegd. Het huis-
houdbudgethoudbudget dat in totaal zo 'n SF 35.000 bedraagt, is volgens Soenna slechts genoeg om een deel 
vanvan de werkelijke basisuitgaven te bekostigen. Alleen voeding en dranken ten behoeve van het tota-
lele huishouden kunnen met dit budget worden bekostigd. Huur hoeft niet te worden betaald, want 
hethet huis is eigendom. Verder worden de elektra- en waterkosten  SF 2000) van de bankrekening 
vanvan Soenna 's man afgeschreven, terwijl telefoonkosten  SF 2000) door alle inwonende kinderen 
wordenworden betaald omdat zij de telefoonaansluiting hebben georganiseerd. Alle overige kosten zijn 
apart. apart. 

Huishoudenss proberen vooral de woonlasten (huur, elektra, telefoon, water) onderling te delen. In 
dee regel zou bezuiniging op het verbruik van elektra, telefoon, water mogelijk kunnen zijn, maar 
datt is vooral voor de uitgebreide huishoudens complex. Deze hanteren graag een systeem waarbij 
elkee inwonende volwassene verantwoordelijk-heid krijgt voor (een deel van) de woonlasten. 
Woonlastenn worden door elk lid gemaakt en daar kan niemand omheen. Bovendien wordt met de 
toewijzingg van die specifieke verantwoordelijkheid de zorg met betrekking tot de vorming en be-
stedingg van het huishoudbudget gedeeld. All e andere kosten zijn voor eigen rekening van de ove-
rigee volwassen inwonenden (met hun gezin). 

Inn andere huishoudens echter, waarin de vrouwelijke respondent geen inkomen heeft, is zij af-
hankelijkk van haar partner, als die werkt. Daar vindt vaak geen gezamenlijke inbreng van gelden 
plaats.. Neem nu eens het voorbeeld van Eleonora. 

Kaderr  7.4. Afhankelijkhei d van slechts één inkomen in een male headed -huis-houden 
EleonoraEleonora (Javaanse, 21 jaar, huisvrouw) is vanaf de geboorte van haar kind, drie jaar geleden, ge-
stoptstopt met werken. Haar man wil niet dat ze werkt. Pawiro, haar man, is monteur en heeft een werk-
plaatsplaats thuis ingericht waar hij dagelijks fietsen en bromfietsen, soms een auto repareert. Wat Pa-
wirowiro op dagbasis ontvangt - het bedrag varieert meestal en is gemiddeld SF 45.000 per maand -
geeftgeeft hij aan Eleonora. De laatste managet in feite de huishoudelijke uitgaven. Uit het huishoud-
geldgeld krijgt Pawiro geld terug om sigaretten voor zichzelf te kopen. „Pawiro werkt hard ja, dus als 
hijhij  soms iets speciaals wil eten dan maak ik dat voor hem klaar ", zegt Eleonora met een zwaar Ja-
vaansvaans accent. "Als Pawiro me geld geeft, zegt hij: ',Kijk watje ermee doet.' Ik weet wat mij dan te 
doendoen staat. Ik blijf  al 4 jaren met hem. Ik moet begrijpen hoe ik met dat geld moet omgaan, want ik 
benben huismoeder. " Het geld wordt meestal voor eten gebruikt. Dat is belangrijk. De rest van het 
geldgeld bewaart Eleonora voor de dagelijkse aankopen (ze hebben geen ijskast) en de maandelijkse 
lastenlasten (licht en water). Telefoon is eenzijdig afgesloten omdat ze de kosten niet meer konden beta-
len.len. Voor de aanschaf van kleding en schoeisel legt Eleonora dagelijks wat geld apart totdat ze het 
benodigdebenodigde geld bij elkaar heeft (dit geldt ook voor de maandelijkse lasten). Water wordt met de 
buurvrouwbuurvrouw 'gedeeld'. De laatste woont in een nieuw huis, maar heeft nog geen aansluiting op het 
waterleidingnet.waterleidingnet. Om dit probleem tijdelijk te ondervangen, tapt buurvrouw illegaal water via Ele-
onoraonora 's aansluiting op het net. Als de nota voor waterverbruik binnen is, laat Eleonora die aan de 
buurvrouwbuurvrouw zien waarop die haar dan de helft van het bedrag overhandigt. 
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Voorr huishoudens met schoolgaande kinderen is school transport een andere belangrijke kosten-
postt waarop zij proberen te bezuinigen. Ouders plaatsen hun kinderen daarom vaak op de dichtst-
bijzijndee school, los van kwaliteit of religie. De huishoudens in de studie hebben gezien hun lig-
gingg keuze uit een redelijk aantal scholen. Daarbij moet worden benadrukt dat bij jonge kinderen 
ookk de tijdsfactor van halen en brengen een belangrijke rol speelt. Kinderen die heel dichtbij op 
schooll  zitten kunnen op eigen houtje naar en van school. Ouders kunnen dan de tijd aan andere 
zakenn in en rondom het huis besteden. 

Bovenstaandee kaders laten zien dat huishoudens een budget vormen dat tenminste wordt besteed 
aann huishoudelijke basisuitgaven op dag-, week- en/of maandbasis. Dit budget wordt in principe 
gevormdd door de bestedingsbijdragen van de leden van een huishouden. Hoewel de bijdragen van 
inwonendee kinderen aanmerkelijk geringer zijn (met uitzondering van de female headed - huis-
houdens),, moet het belang van deze inkomstenbron, ook in niet-structurele vorm, niet over het 
hoofdd worden gezien. Niet alleen stelt het vrouwen in staat om korte-, middellange- en/of lange-
termijnuitgavenn te doen, maar ook om momenten van conflict met de partner uit te stellen of te 
omzeilen. . 

Wiee met het initiatief komt voor het inbrengen van de gelden en/of goederen, is in de regel afhan-
kelijkk van de samenstelling van het huishouden en de economische positie van betrokkenen. De 
inbrengg van leden van een huishouden tekent zich langs twee lijnen af, pooling en non-pooling. 
PoolingPooling is het gezamenlijk inbrengen van geld voor de standaard-huishoudelijke uitgaven, terwijl 
non-poolingnon-pooling het tegengestelde betekent: het slechts door één persoon inbrengen van de kosten 
voorr de standaard huishoudelijke uitgaven. Over het algemeen vindt er meer pooling plaats dan 
non-pooling.non-pooling. Zie tabel 7.1. 

Tabell  7.1. Poolen en non-poolen naar  huishoudtype 

Vrouww alleen (non-pooling) 

Poolingg van vrouw met partner 

Poolingg van vrouw met partner, 
kinderenn en/of anderen 

Poolingg van vrouw met kinderen 
en/off  anderen 

Poolingg van partner  met kinderen 
en/off  anderen 

Partnerr  alleen (non-pooling) 

Female e 
headed d 

9 9 
21% % 

7 7 
17% % 

--

26 6 
62% % 

--

--

n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

--

8 8 
73% % 

3 3 
27% % 

--

--

--

n=l l l 
10% % 

Male e 
headed d 

--

25 5 
37% % 

11 1 
16% % 

--

8 8 
12% % 

24 4 
35% % 
n=68 8 
100% % 

Totaal l 

9 9 
7% % 
40 0 

33% % 
14 4 

12% % 

26 6 
21% % 

8 8 
7% % 
24 4 

20% % 

n=121 1 
100% % 
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Err zijn duidelijke verschillen in budgetvormen tussen huishoudens. Onder fa female headed -
huishoudenss is poolen tussen de vrouwelijke respondent en andere inwonende familie de meest 
voorkomendee vorm. Interessant is dat de evenwichtigste verdeling van macht tussen mannen en 
vrouwenn in de female managed - huishoudens voorkomt - in de male headed - huishoudens veel 
minderr - en wel in de vorm van poolen tussen de vrouwelijke respondent en haar inwonende part-
ner.. In de female managed - huishoudens vindt het meeste overleg plaats tussen man en vrouw. 

Tabell  7.2 laat zien dat onder de Creoolse huishoudens de budgetvorming voornamelijk totstand-
komtt vin pooling tussen vrouw en kinderen (of anderen). Dit is te verwachten omdat in deze huis-
houdenss een inwonende partner minder voorkomt. Onder de Javaanse en Hindostaanse huishoudens 
komtt de budgetvorming het meest tot stand via pooling tussen man en vrouw. 

Tabell  7.2. Poolen en non-poolen naar  etnische afkomst 

Vrouww alleen (non-pooling) 

Poolingg van vrouw met partner 

Poolingg van vrouw met partner, 
kinderenn en/of anderen 
Poolingg van vrouw met kinderen 
en/off  anderen 
Poolingg van partner met kinderen 
en/off  anderen 
Partnerr alleen (non-pooling) 

Creool l 
7 7 

13% % 
12 2 

22% % 
7 7 

13% % 
18 8 

33% % 
2 2 

4% % 
8 8 

15% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
--

16 6 
46% % 

6 6 
17% % 

2 2 
6% % 

1 1 
3% % 
10 0 

29% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
2 2 

6% % 
12 2 

38% % 
1 1 

3% % 
6 6 

19% % 
5 5 

16% % 
6 6 

19% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
9 9 

7% % 
40 0 

33% % 
14 4 

12% % 
26 6 

21% % 
8 8 

7% % 
24 4 

20% % 
n=12l l 
100% % 

7.33 Bestedingsbijdragen 

Overr de bestedingsarrangementen is op een open manier gediscussieerd met de vrouwen en man-
nenn die bij het onderzoek betrokken zijn geweest. Prijzen, de dagelijkse uitgaven van een huis-
houdenn en het budgetteren voor de dag, week of maand waren daarbij onderwerpen waar men 
graagg over sprak. Vrouwen klaagden veelvuldig over de financiële problemen met hun partner. 
Hett kwam ook voor dat vrouwen niet altijd konden aangeven wat hun partner verdiende of aan 
geldd achterhield. 

Dee bestedingsarrangementen van de huishoudens in de studie verschillen. Enkele vrouwen heb-
benn totale controle over de inkomsten van de partner, terwijl andere vrouwen in een tegengestelde 
positiee verkeren. 
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Vrouwenn hanteren behalve een intern sociaal netwerk (partner en overige familieleden) soms ook 
eenn extern sociaal netwerk (uitwonende partner, uitwonende kinderen en overige familie, vrien-
denn en kennissen, buren) voor pooling van bijdragen. Het interne poolen heeft een meer structu-
reell  karakter. Dit is gerelateerd aan het feit dat bij het intern poolen diegenen zijn betrokken die 
verplichtingenn jegens elkaar aangaan, omdat ze gebruik maken van een aantal faciliteiten van het 
huiss waarin zij wonen (meestal elektra, water, telefoon, gas). Als men eenmaal buiten het huis-
houdenn woont en geen gebruik meer maakt van deze faciliteiten, vallen deze verplichtingen nage-
noegg weg. Toch placht een moeder hierover te zeggen: 

„Ik„Ik  ben blij  dat mijn twee uitwonende zonen waarvan een woonachtig in Nederland mij financieel 
steunen.steunen. Ik zie hun steun als een soort terugbetaling van de zorg die ik hun heb gegeven toen zij 
nognog bij mij woonden. " 

Dee steun van kinderen is echter niet geheel vanzelfsprekend. Ouders verwachten wel eni-
gee steun van hun kinderen, in het bijzonder van diegenen die van de woonfaciliteiten van 
hunn huishouden gebruik maken, en moeten daarbij druk uitoefenen. 

Kaderr  7.5. Verwachtingen van een Creoolse vrouw (female head) m.b.t. bestedingsbij-
dragenn van haar  dochter 
„Mijn„Mijn  dochter woont bij mij, dus ik moet haar niet vertellen dat ze een bijdrage moet leveren. Ik 
benben weduwe en moet uitkomen met het geld wat ik verdien met de drankenverkoop (soft, bier), siga-
rettenretten en kamerverhuur. Verder heb ik de gedeelde zorg voor mijn dochter's kinderen. Ik breng ze 
naarnaar school en haal ze weer op. Verder houd ik beide kleinkinderen bezig tot mijn dochter uit haar 
werkwerk komt. Hiermee ben ik veel tijd kwijt. Mijn dochter kan dus niet gratis bij mij wonen." 

Maarr andere ouders oefenen geen druk uit op hun inwonende kinderen om bij te dragen aan het 
huishoudbudget. . 

Kaderr  7.6. Verwachtingen van een Hindostaanse vrouw {female head) m.b.t. beste-
dingsbijdragenn van haar  zonen 
„Mijn„Mijn  inwonende volwassen zonen vraag ik geen geld of bijdrage omdat ze nog geen eigen gezin 
hebbenhebben gevormd. De druk op de kosten voor hun levensonderhoud zou dan te groot worden. Maar 
ikik zou het heel vervelend vinden als mijn inwonende zonen helemaal geen financiële bijdrage le-
verdenverden als ze merkten dat ik het alleen niet kan rooien. Je voedt je kinderen wel zodanig op dat ze 
jeje niet in de steek laten." 

Vann de partner hebben vrouwen specifiekere verwachtingen, alleen durven zij minder druk op 
hemm uit te oefenen. Over het algemeen geldt voor vrouwen dat hun partner hoofd van het huis-
houdenn is en als zodanig verantwoordelijk is voor hun zorg. 

Kaderr  7.7. Perceptie van vrouwen met betrekking tot zorg door  de partner 
„Van„Van mijn man verwacht ik dat hij mij en mijn kinderen financiële zekerheid en stabiliteit geeft 
(een(een perceel, een huis, een auto en dergelijke) omdat ik met hem ben getrouwd. Ik ben uit liefde 
voorvoor hem getrouwd, maar daarnaast verwacht ik dat hij mij verzorgt. Trouwens, dat heeft hij voor 
hethet altaar beloofd. Maar nu ben ik niet meer tevreden omdat hij die belofte niet kan waarmaken. 
WeWe krijgen vanaf de laatste driejaar steeds ruzie omdat hij ons niet kan verzorgen." 
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,,Een,,Een man betekent vastigheid, trouwen, kinderen krijgen als uiting van liefde voor die man. Verder 
betekentbetekent een man financiële zekerheid. Als die man je geen geld geeft dan ga je voor hem uitlopen 
(vreemdgaan).(vreemdgaan). " 

Verderr geldt voor vrouwen dat zij de financiële zorg van hun partner in ruil zien voor de sociale 
zorgg (huishoudelijk werk, kinderoppas et cetera) die zij hem toebedelen. 

,,In,,In ruil  voor het werk wat ik thuis doe - ik zorg ervoor dat hij op tijd te eten krijgt, dat zijn kleding 
opop tijd gewassen en gestreken is, dat het huis er netjes uitziet - moet hij mij en mijn kinderen ver-
zorgen,zorgen, moet hij mij geld geven. " 

Bestedingsbijdragenn - die voornamelijk in de vorm van geld zijn - komen dus voornamelijk tot 
standd middels afspraken tussen leden van een huishouden en/of individuele initiatieven van leden 
diee voortkomen uit wederzijdse verwachtingen. 

BestedingsbijBestedingsbij dragen van (inwonende en uitwonende) partners 

Mannenn hebben vaak een inkomenspositie die hen - meer dan hun vrouwelijke partner - in staat 
steltt om in de financiële behoeften van de leden van het huishouden te voorzien. Eerder is gesteld 
datt een (inwonende) mannelijke partner ook grote waarde hecht aan zijn bijdrage aan het huis-
houdbudget,, deels omdat hij zich zo tegenover zijn sociale omgeving moet bewijzen, maar meer 
nogg geldt dat hij aan die bijdrage een zekere positie in het huishouden ontleent. 

Dee bijdragen van mannen aan het huishoudbudget zijn vooral van financiële aard. Uit de inter-
viewss met de mannen bleek dat vrouwen zowel de inkomens als de inkomensbijdragen van hun 
mannelijkee partner vrij slecht (kunnen) bijhouden. Vrouwen zijn soms niet goed op de hoogte van 
dee precieze inkomsten van hun partner en het bedrag dat hij achterhoudt. Pogingen om daarachter 
tee komen, stuiten vaak op verzet van de partner. Voor deze partner geldt dat zijn bijdrage aan het 
budgett belangrijk is en niet wat hij verdient. 

Err zijn verschillende manieren waarop de mannelijke partners hun bijdrage aan het huishoudbud-
gett voldoen. Hun inbreng is meestal in de vorm van huishoudgeld waarmee, afhankelijk van de 
samenstellingg van het huishouden, tenminste de basisuitgaven van het huishouden worden bekos-
tigd. . 

All ee mannen staan een deel van hun inkomsten aan het huishouden af, maar de hoogte van die 
bijdragenn verschilt. Het varieert van 15% tot 100% van het eigen inkomen. Gemiddeld staan de 
inwonendee mannelijke partners 70% van hun eigen inkomen af ten behoeve van het huishoud-
budget.. De resterende 30% bestemmen zij voor privé zaken als drank, sigaretten, recreatie, trans-
portt (naar en van het werk of anders, brandstof), maar ook aan sparen (om risico af te dekken, 
maarr ook voor het aflossen van een lening of aanschaffen van inputs voor hun bedrijfje). In totaal 
bestemtt slechts 14% van de mannen het gehele eigen inkomen ten behoeve van het huishoudin-
komen.. De overige mannen, die niet direct hun gehele inkomen ten behoeve van het huishouden 
beschikbaarr stellen, voor een combinatie van privé-zaken en sparen (44%), gevolgd door alleen 
sparenn (25%), alleen privé consumptie (16%). Van een groep mannen wist hun vrouw niet waar 
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zijj  het geld verder aan besteedden (15%). Over de besteding van het inkomen van mannen hebben 
vrouwenn in de regel geen zeggenschap. 

Mannenn in At female managed - huishoudens staan gemiddeld iets meer af van hun eigen inko-
menn dan hun seksegenoten in de male headed - huishoudens (respectievelijk 84% en 67%). In 
principee is er weinig verschil in gemiddelde hoogte van de bestedingsbijdragen naar etnische af-
komstt van de mannen. Javaanse mannen stellen een iets groter deel van hun inkomen (72%) ter 
beschikkingg van het huishoudbudget dan de Hindostaanse en Creoolse mannen (respectievelijk 
69%% en 66%). Bij het beheer over de bestedingsbijdragen van mannen valt op dat een groep Ja-
vaansee vrouwen het volledige beheer over het inkomen van hun partner heeft. Voor Javaanse 
mannenn moet een vrouw als financial manager fungeren. Een Javaanse man (  45 jaar) zegt hier-
over: : 

„Mijn„Mijn  vrouw is de bankier in huis. Zij weet hoe met het geld wat ik haar geef om te gaan. Zij weet 
watwat prioriteit heeft en wat niet. Kleine beetjes geld kan ze apart leggen voor de donkere dagen. Dat 
luktlukt mij nooit." 

Ditt is ook het beeld dat hun is bijgebleven van de opvoeding van hun ouders. Javaanse mannen 
diee deze budget vorm hanteren, ontvangen vaak nog bij kas en overhandigen de envelop met daar-
inn hun salaris aan hun vrouw. Daaruit geeft zij hem wat zakgeld terug. Hoewel Javaanse huishou-
denss op het eerste gezicht het beeld wekken van coöperatie wat betreft de inbreng van leden in 
hett huishoudbudget, kan men zich de vraag stellen of zich conflicten voordoen in die huishou-
denss waar de partner alleen verantwoordelijk is voor het huishoudbudget of waar hij met anderen 
poolt.poolt. Het blijkt - en dat geldt voor alle huishoudens - dat zich vooral in die huishoudens conflic-
tenn voordoen waar de partner van de vrouw een variërend bedrag aan huishoudgeld geeft en waar 
beidee partners weten dat dat geld niet voldoende is om in de basisbehoeften van dat huishouden te 
voorzien. . 

Bijj  Hindostaanse huishoudens geeft de mannelijke partner huishoudgeld aan zijn vrouw, maar 
ookk komt het voor dat de man alleen verantwoordelijk is voor de vorming van het huishoudbud-
get.. De laatstgenoemde vorm komt voornamelijk voor in die huishoudens waar de vrouwelijke 
respondentt economisch niet-actief is. Controle op de bestedingen is volgens deze mannen recht-
matigg omdat zij de enige kostwinner zijn. Een Hindostaanse man (  40 jaar) vertelt hierover: 

„Ik„Ik  ben man in huis. Ik moet ervoor zorgen dat er geld op tafel komt en wat ermee gebeurt. Ik geef 
hethet grootste deel van mijn geld aan mijn vrouw. Als ik door heb wat er aan bijvoorbeeld levens-
middelenmiddelen moet worden gekocht, dan herinner ik haar eraan dat te kopen. Ik weet precies wat alles 
kostkost en wat we nodig hebben. Ik zeg ook tegen haar dat ze zuinig aan moet doen met het geld om-
datdat ik niet weet of ik de volgende dag evenveel geld kan afdragen. Eigenlijk zeg ik mijn vrouw wat 
zeze met het huishoudgeld moet doen omdat ik anders bang ben dat ze het niet goed besteedt. Een 
beetjebeetje plannen kan geen kwaad. " 

Hett relaas van een Hindostaanse fulltime huisvrouw (  30 jaar); zij ontvangt geen huishoudgeld: 

„Mijn„Mijn  man vindt dat ik geen boodschappen kan doen. Hij zegt dat ik alle geld vermors omdat ik al-
leenleen maar gekke dingen koop met het geld dat hij me geeft. Daarom koopt hij alles zelf. Ik stel dan 
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eeneen boodschappenlijstje op. Hij geeft me geen geld. Maar toch wil ik wel wat zakgeld hebben. Dat 
hebheb je altijd nodig. Dus krijg ik geld van mijn ouders. " 

Creoolsee huishoudens hebben relatief minder een inwonende partner. Maar ook de inwonende 
partnerss geven de voorkeur aan huishoudgeld. Net als in de overige huishoudens vinden mannen 
datt deze manier van inbrengen 'zo hoort' en zij kunnen daar hun aanzien mee handhaven. Een 
voorbeeldd van een Creoolse man (41 jaar): 

,,Ik,,Ik vind het essentieel dat ik mijn vrouw geld geef, want anders ben ik geen man. Vroeger, toen ik 
nognog geen vrouw had, hoefde ik niet werken, maar nu heb ik wel een vrouw. Dan ben ik genoodzaakt 
tete werken. Als ik mijn vrouw geld geef, dan is ze mij geen verantwoording schuldig voor de beste-
dingendingen die ze ermee doet. Dat is haar zaak. Maar toch verwacht ik dat ze de basisuitgaven ermee 
doetdoet waaronder voeding en dranken. Ik ben blij  dat ik haar geld geef, want anders krijg ik het ge-
voelvoel dat ik als man niets in te brengen heb. " 

Datt mannen in de regel de vaste lasten, zoals elektra, water, gas en telefoon voor hun rekening 
nemen,, heeft volgens hen met praktische overwegingen te maken. Ten eerste kunnen die mannen 
diee uitgaven van hun bankrekening laten afschrijven; dan is hun vrouw niet zo veel tijd kwijt met 
naarr het betaalkantoor te gaan. Ten tweede zijn zij voor hun werk vaak buiten en kunnen zo tus-
senn de bedrijven door deze uitgaven zelf gaan betalen op het betaalkantoor. Een Creoolse man 
zegtt het volgende: 

„Omdat„Omdat ik op de markt werk kan ik die uitgaven beter organiseren dan mijn vrouw die helemaal 
aanaan de andere kant werkt. " 

Tenn derde is het eigen inkomen van de vrouw - voor zover zij er één heeft - in de ogen van de 
mannenn niet genoeg om al deze uitgaven te betalen en komen zij haar zo tegemoet door de hogere 
uitgavenn voor hun rekening te nemen. Een voorbeeld: 

„Ik„Ik  ben mobieler dan mijn vrouw, ik ben meer op straat. Ik maak onderscheid tussen soort en 
zwaartezwaarte van uitgaven hier. Ik verdien veel meer dan mijn vrouw dus moet ik met mijn salaris de 
zwaarstezwaarste huishoudelijk uitgaven op me nemen en die zijn de vaste woonlasten. Ik wil mijn vrouw 
nietniet belasten." 

Eenn Hindostaanse man vertelt een soortgelijk verhaal: 

„Op„Op  mijn werk is het gemakkelijk om iemand te vragen om voor mij naar het betaalkantoor te gaan 
omom de elektra - en waterrekening te betalen. Zo heb ik dat altijd gedaan. Mijn vrouw kan dat niet 
doen.doen. Ik vind het ook beter dat ik deze lasten betaal, want mijn vrouw verdient ook minder als ik. " 

Sommigee mannen zijn de mening toegedaan dat een bijna fifty fifty-\erdeling van de verantwoor-
delijkheidd voor huishoudelijke uitgaven moet kunnen: „Laat zij ook voelen hoe moeilijk het voor 
mijmij is. " 

Maarr het blijkt dat het bekostigen van deze uitgaven sterk afhankelijk is van de wijze waarop het 
salariss van mannen wordt uitbetaald. Mannen die hun salaris op een bankrekening laten storten, 
zijnn eerder geneigd om hun partner huishoudgeld te geven dat dan alleen bedoeld is voor het be-
kostigenn van voeding en dranken, terwijl zij de woonlasten voor hun rekening nemen; die worden 

146 6 



vann hun bankrekening afgeschreven. Mannen echter die hun salaris via de betaalkas ontvangen, 
zijnn geneigd huishoudgeld ter beschikking te stellen waarmee alle huishoudelijke basisuitgaven 
wordenn bekostigd. De meeste mannen ontvangen het salaris via de betaalkas. Dat geldt vooral 
voorr de male headed - huishoudens; iets meer mannen onder de female managed - huishoudens 
ontvangenn het salaris via de bank. Het zijn voornamelijk de partners in de Javaanse huishoudens 
diee hun salaris per betaalkas ontvangen. Het lijk t daarom juist goed te verklaren waarom een 
groepp Javaanse vrouwen het totale beheer krijgt over het inkomen van hun partner, waardoor deze 
vrouwenn een belangrijke rol spelen in het managen van de basishuishoudelijke uitgaven, die met 
datt inkomen moeten worden bekostigd. De mannelijke partners in de Creoolse en Hindostaanse 
huishoudenss ontvangen hun salaris vooral via de bank. 

Uitwonendee partners zijn in deze studie min of meer onzichtbaar. Er is geen zicht op wie ze pre-
ciess zijn. De vrouwen doen daar wat geheimzinnig over. Het enige wat aan duidelijke informatie 
overr deze groep mannen is verzameld, is hun bijdrage aan het huishoudbudget. Uitwonende ex-
partnerss leveren een bijdrage in de vorm van alimentatie en/of goederen. Ook zijn er enkelen die 
aff  en toe een structurele bijdrage geven. De bijdrage van een dergelijke ex-partner komt alleen op 
gangg als de vrouw hem eraan herinnert dat hij kinderen met haar heeft en als zodanig verplichtin-
genn heeft wat betreft de opvoeding van zijn kind(eren). Een Creoolse vrouw (35 jaar) die op deze 
manierr geld van haar ex-partner krijgt, zegt: 

„De„De  vader van mijn jongste kind is niet verplicht om geld te geven, maar het is welkom. De finan-
ciëleciële bijdrage moet ik bij hem op kantoor haten. Als hij zijn kind minder te zien krijgt, neemt hij het 
mijmij kwalijk. Dan drukt hij me met het geld. Soms laat hij het geld bij een collega van hem achter. " 

Inn het uiterste geval geeft hij de kinderen - als ze bij hem langs gaan - geld mee om kleding en/of 
schoeisell  te kopen. Voor vrouwen die het zeer moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te kno-
penn is zo'n aanpak een goede strategie om - zonder een conflictsituatie te creëren - de ex-partner 
ookk te laten bijdragen in de kosten van onderhoud voor hun kinderen. Deze situatie komt vooral 
voorr onder de female headed - huishoudens. Poolen met de uitwonende partner is van belang 
voorr de vrouwen onder deze huishoudens. 

Daarnaastt zijn er (slechts) enkele vrouwen, behorend tot de male headed - huishoudens en female 
managedmanaged - huishoudens, die een uitwonende partner hebben, soms met medeweten van hun in-
wonendee partner. In dit bestek zal ik het slechts hebben over de economische beweegredenen van 
vrouwenn voor het hebben van een uitwonende partner. Soeshila (Hindostaanse: 30 jaar) bijvoor-
beeldd is met name om deze reden een buitenechtelijke verhouding aangegaan. Haar uitwonende 
partnerr woont in Nederland en ze droomt ervan dat hij haar op lange termijn 'laat halen'. Het kan 
gebeurenn dat haar vriend in Nederland ietwat verlaat geld opstuurt. Dan wordt haar inwonende 
partnerr ongeduldig en maant haar aan om 'collect' te bellen en te vragen waarom het geld niet op 
tijdd bij hen is. 

Dee bijdragen van de uitwonende partner variëren in omvang en in aard. Soms geeft hij alleen een 
somm geld, maar ook komt het voor dat hij levensmiddelen koopt ten behoeve van het huishouden 
vann zijn partner. In een enkel geval koopt de uitwonende mannelijke partner een huis. 
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BestedingsbijdragenBestedingsbijdragen van de vrouwelijke respondenten 

Inn vergelijking met hun partner staan vrouwen een hoger percentage van het eigen inkomen af aan 
hett huishouden. Dit percentage bedraagt gemiddeld 80%. Op zich is dat geen groot verschil met 
hunn partners, maar de manier waarop zij de overige 20% besteden is aanzienlijk anders. Dit geld 
leggenn vrouwen in de regel apart (thuis of op een spaarboekje) als reserve voor calamiteiten 
(onverwachtee uitgaven) en/of voor privétransport, vaak naar en van het werk of naar en van de 
stadd voor het halen van boodschappen, privéconsumptie (sigaretten), maar ook als bijdrage aan de 
zorgg voor (schoon)ouders of kinderen die elders wonen. Het valt op dat vooral oudere vrouwen 
geldd 'sparen' voor inwonende kleinkinderen (totdat die volwassen zijn geworden), maar ook geld 
apartt houden ten behoeve van het onderwijs van die kleinkinderen of gewoon als appeltje voor de 
dorst.. Vaak varieert het spaarbedrag. Dit vanwege de toenemende inflatie van de kosten van eer-
stee levensbehoeften. Het is daarom frappant dat vrouwen geld sparen in de wetenschap dat dat 
spaarbedragg aan inflatie onderhevig is. 

Eenn klein aantal vrouwen stort periodiek geld in een informeel spaarfonds {kasmoni). Het spaar-
bedragg uit het informeel fonds wordt bestemd voor het bekostigen van huishoudelijke artikelen, 
reparatiee van de woning, het kopen van auto-onderdelen, maar ook voor een verjaardagsfeestje. 
Dee groepen vrouwen die resterende uitgaven (34% van het totaal) hebben, gebruiken een combi-
natiee van privézaken en sparen (voor calamiteiten, eigen bedrijfje, woning, woninginrichting, 
huishoudelijkee artikelen, kleinkinderen en/of overige familie (56%), alleenn sparen (39%) of alleen 
privézakenn (transport, drank, sigaretten) (5%). 

Opp basis van de informatie die we van de vrouwen verkregen over het bestedingsgedrag van zich-
zelff  en dat van hun mannelijke partner, kunnen we constateren dat vrouwen een deel van hun in-
komenn het liefst voor lange-termijndoeleinden bestemmen, waarbij het eigen huishouden een cen-
tralee rol vervult, maar daarbij ook geld investeren in de welvaart en/of het welzijn van zorgbe-
hoevenden,, die niet altijd deel van dat huishouden hoeven uit te maken. 

Naarr huishoudtype zijn de verschillen in de hoogte van inkomensbijdragen van vrouwen beperkt. 
Vrouwenn in ét female headed - huishoudens dragen gemiddeld iets meer van hun inkomen af ten 
behoevee van het huishoudbudget dan de vrouwen in de male headed - huishoudens (respectieve-
lij kk 83% en 78%); de kleinste directe bijdragen aan het huishoudbudget worden door de vrouwen 
inn de female managed - huishoudens gedaan (73%). De verklaring daarvoor is dat het restantbe-
dragg van het eigen inkomen ook ten behoeve van het huishouden is, in de vorm van spaarcenten 
voorr de bouw/inrichting van een huis of voor een kind dat niet bij hen woont. 

Dezee bijdragen naar huishoudtype corresponderen echter niet met de bijdragen naar etnische af-
komstt van de vrouwen: Javaanse en Hindostaanse vrouwen dragen gemiddeld het meest bij 
(85%)) aan het huishoudbudget. Creoolse vrouwen dragen gemiddeld 75% van hun eigen inkomen 
bij . . 

Dee bijdragen van de vrouwen zijn veelal financieel, maar er vinden ook wel bijdragen in de vorm 
vann levensmiddelen, groenten, toiletartikelen en dergelijke plaats. De hoogte van de financiële 
bijdragee is niet alleen afhankelijk van hun economische positie in het huishouden, maar ook van 
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dee bijdragen van de overige leden van hun huishouden. De vrouwen krijgen huishoudgeld van 
hunn partner en/of overige leden en schatten daarnaast in hoeveel hun eigen bijdrage moet zijn. In 
dee gevallen waar zowel man en vrouw aparte bijdragen leveren aan het huishoudbudget, schat de 
laatstee in wat zij op basis van het eigen inkomen kan bijdragen. Veelal is de financiële bijdrage 
vann vrouwen bestemd voor voeding en dranken: 

„De„De  grotere soms ook eenmalige uitgaven van ons huishouden betaalt mijn man omdat mijn inko-
menmen slechts toereikend is voor de aanschaf van voeding en dranken alteen. ". 

Dee financiële bijdragen van vrouwen komen - vaak net zoals bij mannen - vanzelf op gang. Hun 
bijdragee is in financiële termen misschien geringer dan die van hun partner, maar dat wordt vol-
genss hen ruimschoots gecompenseerd door de organisatie van de huishoudelijke uitgaven die 
vaakk op hun schouders rust. 

Opvallendd is dat de bijdrage van vrouwen - alhoewel hun bijdrage aan het huishoudbudget van 
groott belang kan zijn - niet altijd door hun partner wordt verplicht: 

„Hoar„Hoar  geld is van haar. Daar kom ik niet aan. Als ze wil mag ze dat in de huishouding stoppen, 
maarmaar ze is niet verplicht. Aan de ene kant ben ik blij  dat ze een eigen inkomen heeft, want dan hoef 
ikik haar geen zakgeld te geven, maar ook kan ze daarmee haar eigen kleren en schoenen kopen. " 

off  anders 

„Een„Een vrouw die werkt is een verzelfstandiging van een man. Met dat eigen verdiende geld kan ze 
ietsiets moois voor zichzelf kopen. Ik zou van haar nooit vragen om haar geld aan het huishouden te 
besteden.besteden. Je verwacht wel zo een beetje dat zij een deel van haar geld investeert in het huishouden, 
maarmaar dat laatje aan haar over. Je vraagt haar daarom ook niet wat ze met haar geld doet. " 

Slechtss in weinig huishoudens komt het voor dat mannen genoeg verdienen. In die gevallen hoe-
venn vrouwen geen geld - als zij dat hebben - bij te dragen aan het huishoudbudget. Hun eigen in-
komenn dient dan niet ten behoeve van het huishouden te worden aangewend. Een Creoolse naai-
sterr zegt: 

„Mijn„Mijn  man is hoofdverantwoordelijk voor alle huishoudelijke uitgaven. Het inkomen wat ik verdien 
metmet het maken van kledingstukken voor derden is mijn zakgeld. Daar komt mijn man niet aan. Daar 
magmag hij ook niet aan komen. Zo kan ik zelf over mijn geld beschikken. " 

Eigenlijkk zijn de meeste vrouwen met een eigen inkomen een andere mening toegedaan. Die be-
schouwenn hun eigen bijdrage als noodzakelijk, al doet hun man soms geringschattend of moppert 
hijj  daarover. Een Creoolse vrouw die vanwege het ontoereikend geworden inkomen van haar man 
gingg werken, zei: 

„Vroeger„Vroeger was mijn man somber gestemd over het feit dat ik ging werken. Hij was namelijk bang 
datdat men al gauw zou gaan denken dat hij mij niet kon verzorgen, maar hij is aan het idee gaan 
wennen,wennen, want hij weet dat het een goed initiatief van mij is geweest. Dankzij het inkomen dat ik nu 
verdien,verdien, kunnen we ons huis repareren. " 
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Hett ontoereikend geworden inkomen van mannen dwingt vrouwen ertoe om de arbeidsmarkt te 
betreden.. Het inkomen dat deze vrouwen verdienen, geeft hen het gevoel dat zij in (een deel van) 
dee ontstane tekorten kunnen (helpen) voorzien. Een Javaanse vrouw die met het ontoereikend 
gewordenn inkomen van haar man werd geconfronteerd, besloot te gaan werken. Haar relaas: 

„Het„Het  gaat steeds slechter met het land, de kinderen worden groter en ook hun behoeften. Dus vind 
ikik dat je er als ouder toch wat bij moet verdienen om die man te ontlasten. Mijn kinderen moeten 
eeneen goede opleiding krijgen. Geld wordt steeds minder waard waardoor je als vrouw er iets bij 
moetmoet doen om die inkomsten van die man in balans te brengen. Mijn man moet worden ontlast en 
daaromdaarom ga ik op zoek naar een alternatieve inkomstenbron. In de regel zijn het relatief kleine uit-
gavengaven die ik met het geld kan bekostigen, maar dat vind ik niet erg. Feit is dat ik mijn man bijsta, 
hemhem help. " 

Inn situaties zoals boven beschreven gaat het veelal om kleinere uitgaven zoals zakgeld voor de 
kinderen,, kosten van bijlessen en recreatieactiviteiten van de kinderen en soms het betalen van 
enkelee woonlasten. Soms hebben bestedingsbijdragen van vrouwen niet alleen betrekking op ba-
sisuitgaven,, maar dienen ze ook voor het bekostigen van onderwijs en/of transport van inwonen-
dee kleinkinderen. 

BestedingsbijdragenBestedingsbijdragen van kinderen en overigen in het huishouden 

Vrouwenn durven de kinderen - dit is voor hen zelf makkelijker dan hun partner - aan te spreken 
waarr het hun inbreng in het huishoudbudget betreft. Als tweede generatie in het huishouden 
scheppenn kinderen in principe verplichtingen omdat zij gebruik maken van een aantal bestaande 
basisfaciliteitenn van de woning. Een belangrijk probleem dat zich hier voordoet, is dat de vrouwe-
lijk ee respondenten niet altijd op de hoogte zijn van de inkomens van de overige leden. Wel is hun 
totalee bijdrage aan het huishoudbudget bekend. Inwonende kinderen en/ of andere leden van het 
huishoudenn kunnen ook een bijdrage leveren aan het huishoudbudget. 

Bijdragenn van kinderen en/of anderen in het huishouden komen veelal tot stand na samenspraak 
off  soms ook na dwang. Zij worden in het ene geval vanuit een bezuinigingsstrategie van het huis-
houdenn c.q. het hoofd c.q. de manager van het huishouden bij de budgetvorming betrokken, zoals 
inn het huishouden van Linda. Haar man bereikte een aantal jaren geleden de pensioengerechtigde 
leeftijdd en moest toen met ontslag. Hij wist tevoren dat je van een overheidspensioentje alleen 
niett rond kon komen en dus vroeg hij zijn vrouw, die strijkster is en ook niet veel geld verdient, 
omm de inwonende kinderen aan te manen hun bijdrage aan het huishoudbudget te verhogen. In het 
anderee geval initiëren de kinderen en/of anderen zelf hun bijdrage aan het huishoudbudget. Hier-
bijj  kan van invloed zijn hoe een huishouden is samengesteld en functioneert. Een Creoolse vrouw 
inn een uitgebreide male headed- huishouden (40 jaar) zegt hierover: 

„Het„Het  huishouden waar ik deel van uitmaak, is samengesteld. Ik vorm met mijn man en twee kinde-
renren een apart gezin. Omdat niet iedereen tot hetzelfde gezin behoort, is de controle op de totale be-
stedingenstedingen vaak moeilijk. Vroeger zorgde ik voor een gasbom. Maar die raakte veel te snel leeg 
waardoorwaardoor ik mijn neef die vaak niet bijdraagt zei dat hij in het vervolg zelf voor zijn warme eten 
moestmoest zorgen. Op gegeven moment stelde ik mijn moeder die er ook woont voor dat iedereen, maar 
zijnzijn eigen potje moest gaan koken. Mijn moeder ging ermee akkoord en vanaf dien kookt elk gezin-
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netjenetje apart. De gasbom die ik zelf koop blijft  in mijn slaapkamer. Ook het eten wat niet makkelijk 
bederftbederft sluit ik in mijn kamer op, want anders gaat iedereen er aan. Verder heb ik gedaan gekregen 
datdat water en stroom door ons gezamenlijk (ikzelf, mijn moeder, mijn broer en neef) wordt betaald, 
wantwant wij maken er allemaal gebruik van. " 

Dee bijdragen van deze kinderen/leden zijn vooral van belang in de female headed -huishoudens, 
gevolgdd door de male headed - huishoudens en de female managed - huishoudens. In de Hin-
dostaansee en Creoolse huishoudens zijn bestedingsbijdragen van deze groep anderen van groot 
belangg bij de budgetvorming. Vooral onder de Creoolse huishoudens komt het uitgebreide gezin 
veell  voor. Gezinnen die deel uitmaken van een huishouden hebben in dezen een zekere verplich-
tingg ten opzichte van het gehele huishouden en dragen vooral bij in de woonkosten. 

Anderss dan bij de partners het geval is, vindt de bijdrage van de overige leden van het huishouden 
opp drie manieren plaats: 

1.. door geld te geven. 
2.. door verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde uitgavenposten, meestal zijn die de 

woonkosten. . 
3.. door levensmiddelen en/of andere goederen bij te dragen. 

Dee meest voorkomende vorm is die waarbij de kinderen en/of anderen in het huishouden geen al-
gemenee bijdrage leveren in de vorm van huishoudgeld. Zij betalen liever (een deel van) de vaste 
woonlastenn en/of kopen specifieke levensmiddelen. Waarom zij met deze strategie akkoord gaan, 
iss niet echt duidelijk - want de strategie wordt vaak door de vrouwelijke respondent voorgesteld -
,, maar kan te maken hebben met het willen verkrijgen van duidelijkheid met betrekking tot de 
gewenstee hoogte en de aard van de besteding van de eigen bijdragen. 

BestedingsbijdragenBestedingsbijdragen van buiten 

Bijdragenn aan het huishoudbudget komen, behalve van het intern sociaal netwerk, ook vanuit het 
externn sociaal netwerk, waarbij elk huishouden wel eens geld en/of levensmiddelen ontvangt. In 
hoofdstukk 6 is breedvoerig ingegaan op dit extern sociaal netwerk van (leden van) huishoudens. 
Hoewell  bijna elk huishouden wel eens een levensmiddelenpakket van familie, vrienden en/of 
kennissenn ontvangt, blijkt in onze studie dat slechts 12% van de huishoudens mag bogen op struc-
turelee steun van buiten. Meestal is die steun afkomstig van familie. De grote meerderheid van de 
huishoudenss ontvangt nu en dan geld en/of goederen van familie op het platteland (in de vorm 
vann groenten) of het buitenland. In andere gevallen geven buren kledingstukken en/of schoeisel of 
wordtt een levensmiddelenpakket van moeder met de kinderen gedeeld (zie opnieuw hoofdstuk 6). 
Hett is moeilijk om goed onderscheid aan te brengen in de aard van de steun van buiten, omdat de 
steunn aan huishoudens van buiten vaak diffuus is. Dat wil zeggen dat de externe steun soms 
wordtt geleverd door meerdere personen en dat deze zowel niet-structurele als structurele bijdra-
genn kan omvatten. Als ook de niet-structurele steun aan huishoudens in beschouwing wordt ge-
nomen,, blijkt dat bijna 75% van de huishoudens die ontvangen. 
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Steunn en bijdrage hebben in principe dezelfde betekenis in de context van de studie. Toch is het 
bijzonderr opvallend dat vrouwen het begrip steun verschillend hanteren: 

„Steun„Steun is wanneer je het regelmatig krijgt" of „Steun is elke bijdrage van welke aard dan ook. " 

Hett belangrijkste aandeel in de externe bijdragen is afkomstig van uitwonende kinderen. Die 
vormenn in dit verband het belangrijkste extern sociaal netwerk van huishoudens. Bijdragen van 
kinderenn en andere familie in Suriname zijn er altijd geweest. Het lijk t er echter op dat de steun 
toeneemtt nu er meer om wordt gevraagd. Het betreft niet alleen een meer permanente steun, maar 
ookk incidentele zaken zoals het versturen vanuit het buitenland van medicijnen die moeilijk ver-
krijgbaarr zijn, of geldelijke bijdragen ten behoeve van de reparatie van een ijskast, wasmachine of 
tv.. In andere gevallen gaat het om bijdragen in verband met een verjaardag, een besnijdenis of ge-
loofsbelijdenis. . 

Externee steun wordt niet alleen verstrekt door kinderen, maar ook door een ouder, een tante of 
eenn oom. In hoofdstuk 6 zagen we reeds dat ouders permanente steun verstrekken in de vorm van 
onroerendee goederen: een huis of perceel waarop later door de ontvanger (s) wordt gebouwd. Ook 
eenn tante, oom of broer in Nederland steunt achtergebleven familie in Suriname met lange-
termijn-- huisvesting. Op deze manier heeft een aantal huishoudens woonruimte die feitelijk aan 
familiee in Suriname of het buitenland toebehoort. Soms is die steun 'gratis', soms moet huur 
wordenn betaald, maar vaker wordt alleen een bijdrage gevraagd in het onderhoud van het huis 
en/off  perceel. In principe is de steun van familie in het buitenland, die in de jaren '80 opkwam, 
watt minder geworden in omvang en regelmaat. Veel huishoudens klagen in elk geval over de af-
genomenn steun van familie in het buitenland: 

„Mijn„Mijn  zusters in Nederland hebben mij tot zeker twee jaar geleden gesteund met kleren en schoe-
nen.nen. Ik hoefde die niet meer te kopen omdat zij dat deden. Maar nu doen ze dat niet meer. Ik vind 
datdat zo erg, want dat betekent dat ik ze nu zelf moet aanschaffen en de kosten lopen op. Ik denk dat 
zeze problemen hebben met hun gezinssituatie. " 

„De„De  familie daar weet dat we hier pinaren (armoe lijden). Ze moeten toch zelf aanvoelen dat ze 
moetenmoeten steunen. Ik ga ze niet vragen. Zoiets moet van hen zelf komen. " 

Inn principe kan men onderscheid maken tussen het extern sociaal netwerk in Suriname en dat in 
hett buitenland. Steun van familie en anderen in Suriname komt vaak genoeg vanzelf op gang, 
maarr soms is druk van de vrouwelijke respondent noodzakelijk. In de gevallen waar uitwonende 
kinderenn een bijdrage kunnen leveren aan het huishoudbudget, zeggen vrouwen dat deze kinderen 
zelff  'moeten' aanvoelen dat zij verplicht zijn om bij te dragen, om te helpen. Hun bijdrage - hoe 
onregelmatigg ook - zien de vrouwelijke respondenten als een soort terugbetaling van de liefderij-
kee zorg die zij hen hebben toebedeeld toen de kinderen nog klein en afhankelijk waren. 

Hett extern sociaal netwerk in het buitenland komt meestal op gang op hoogtijdagen zoals Kerst-
mis,, of een verjaardag. De steun uit het buitenland wordt gestimuleerd door communicatie. Uit de 
inhoudd van telefoongesprekken en/of brieven moet familie in het buitenland afleiden of en hoe 
noodzakelijkk hun steun aan familie in Suriname is: 
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„De„De  kinderen van mijn man die in Nederland wonen weten dat wij het heel moeilijk hebben hier. Ze 
zijnzijn met zijn velen en bellen per toerbeurt. Zo weten ze wanneer we geld nodig hebben. Ze vragen 
erer zelf naar." 

Daarnaastt zijn individuele indrukken van familie die in het buitenland woont, maar op vakantie is 
inn Suriname, een maatstaf voor het beoordelen van de noodzaak van steun. Meestal is deze steun 
inn het begin veelvuldig, maar zwakt geleidelijk af.2 

7.44 Beheer  over  dee uitgaven 

Nadatt het huishoudbudget (dat via pooling of non-pooling totstandkomt) is gevormd, wordt een 
beheerderr aangesteld. In de meeste gevallen is dat de vrouwelijke respondent zelf, die een deel of 
hett hele budget beheert. Dat is afhankelijk van een aantal factoren, die we in deze paragraaf zul-
lenn bespreken. De zes beheerspatronen die door de huishoudens worden gehanteerd, zijn in on-
derstaandee tabel neergezet. 

Tabell  7.3. Beheer  over  de uitgaven naar  huishoudtype 

Vrouww beheert alle uitgaven: zij 
iss verantwoordelijk 
Vrouww beheert alle uitgaven: 
krijgtt inkomen partner 
Vrouww beheert een deel: krijgt 
huishoudgeldd partner 
Vrouww beheert een deel: krijgt 
huishoudgeldd kinderen en/of 
anderen n 
Vrouww krijgt geen 
huishoudgeld:: ze deelt de 
uitgaven n 
Mann beheert alle uitgaven: hij is 
verantwoordelijk k 

Female e 
headed d 

10 0 
24% % 

--

9 9 
21% % 

9 9 
21% % 

14 4 
33% % 

--

n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

--

1 1 
9% % 

7 7 
64% % 

--

3 3 
27% % 

--

n=35 5 
100% % 

Male e 
headed d 

--

7 7 
10% % 

35 5 
51% % 

--

11 1 
16% % 

15 5 
22% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 

10 0 
8% % 

8 8 
7% % 
51 1 

42% % 

9 9 
7% % 
28 8 

23% % 

15 5 
12% % 

n=121 1 
100% % 

Tabell  7.3 laat een aantal beheerspatronen zien die variëren van totale controle van de vrouw over 
dee uitgaven (zij is financial manager), gedeeltelijke controle van de vrouw over de uitgaven 
(daartoee ontvangt ze huishoudgeld, zogenaamde 'housekeeping allowance') tot totale controle 
vann de man over de uitgaven (hij is financial manager). Het meest voorkomende beheerspatroon 

22 In de periode waarin het onderzoek plaats vond. Het is mogelijk dat deze steun de laatste jaren door de economi-
schee groei in Nederland en de economische verslechtering in Suriname weer is toegenomen (van Wegen, 2000). 
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iss dat waarbij de vrouw(elijke respondent) alleen een deel van de uitgaven beheert. Daartoe ont-
vangtt ze huishoudgeld van haar partner. Dat huishoudgeld is vaak bedoeld voor het verrichten 
vann de dagelijkse (voeding en dranken, huishoudelijke artikelen, transport) en/of maandelijkse 
bestedingenn (onderwijs, kleding en schoeisel). Vrouwen die een eigen inkomen hebben, leggen 
bijj  dat huishoudgeld dat ze ontvangen, ook nog eens (een deel van) hun eigen geld bij, want vaak 
genoegg is dat huishoudgeld niet genoeg om de eerdergenoemde bestedingen mee te kunnen ver-
richten. . 

Err zijn verschillen tussen de vrouwen in de huishoudtypen. Onder de female headed- huishouden 
treffenn we vooral dat beheerspatroon aan waarbij de vrouwelijke respondent geen huishoudgeld 
ontvangt,, maar de bestedingen met haar uitwonende partner en/of anderen deelt. Zie bijvoorbeeld 
onderstaandd kader. 

Kaderr  7.8. Huishoudgeld van de uitwonende partner 
MarinaMarina (Javaanse, 30 jaar) is in Lelydorp geboren. Haar ouders waren landbouwers die van de 
wisselvalligewisselvallige inkomsten uit de verkoop van groenten leefden. Op 20-jarige leeftijd - kort na de 
dooddood van haar ouders - besloot Marina naar de stad te verhuizen. Daar nam ze haar intrek bij 
haarhaar broer en zijn gezin. Omdat ze echter veelvuldig ruzie had met de echtgenote van haar broer, 
beslootbesloot ze daar weg te gaan. Via een collega belandde ze in een gemeubileerde woning die aan 
diezelfdediezelfde collega behoorde. In ruil  voor oppas en onderhoud mag Marina er gratis wonen. Het 
gaatgaat om een typische houten erjwoning, die keurig op een rij  staat met een andere woning. In het 
dagelijksdagelijks leven werkt Marina bij de overheid, waar ze met een niet afgeronde middelbare opleiding 
nietniet erg veel verdient. Om haar tegemoet te komen geeft haar uitwonende partner, die ze nu heeft, 
steunsteun van in de vorm van voeding en dranken. Die brengt hij aan het eind van de maand langs. 
AanvankelijkAanvankelijk weigerde ze zijn geste, maar de financiële nood waarin ze steeds kwam te verkeren 
metmet haar salaris, deed haar ertoe besluiten om het aanbod aan te nemen. Met deze steun van haar 
partnerpartner is ze in staat om in haar voeding- en drankbehoeften te voorzien. 

Daarnaastt komt onder dit type ook die vorm voor waarbij de vrouwelijke respondent alle beste-
dingenn alleen doet en daarbij geen/weinig hulp van anderen ontvangt. 

Onderr de male headed - huishoudens en female managed - huishoudens komt het patroon waarbij 
dee vrouwelijke respondent huishoudgeld van haar partner ontvangt, relatief het meest voor. 

Kaderr  7.9. Huishoudgeld van de inwonende partner 
InaIna (Javaanse, 45 jaar) werd op Uitkijk geboren. Ze werd 15-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan een 
alcoholist.alcoholist. Kort na het huwelijk verliet ze hem omdat ze niet langer bestand was tegen de gevolgen 
vanvan de alcoholverslaving van haar man. Ze verhuisde toen naar een oudere zuster in de stad, waar 
zeze met het een en ander in huis hielp. Toen leerde ze haar tweede man kennen. Hij was verkoper in 
eeneen stoffenzaak. Ze verhuisde naar hem en kreeg een kind. Om in de dagelijkse behoeften van het 
gezingezin te voorzien, gaf haar man haar wekelijks huishoudgeld. Dat voelde goed aan, want dat had 
zeze haar vader ook zien doen bij haar moeder. Maar enkele jaren daarna emigreerde haar man 
naarnaar Nederland voor een opleiding en ze vernam nooit meer iets van hem. De huur voor de er/wo-
ningning die ze toen betrok, was gelukkig niet veel, maar ze moest werken om in het levensonderhoud 
vanvan zichzelf en haar kind te voorzien. Zo deed ze parttime huishoudelijk werk. Iets anders kon ze 
niet.niet. Ze had niet eens de basisschool afgerond. Op een gegeven moment leerde ze haar huidige 
partnerpartner kennen. Hij is ook verkoper van beroep, maar in een levensmiddelenbedrijfje. Ook deze 
manman met wie ze drie kinderen heeft, geeft haar periodiek huishoudgeld. Over de hoogte ervan heeft 
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zeze niets in te brengen. Dat vindt ze goed omdat het geld voldoende is om voeding en dranken te ko-
pen.pen. Ze is bovendien heel erg zuinig met het geld. Haar man bekostigt de overige uitgaven als 
huur,huur, elektra, water en telefoon, onderwijs en transport, medische verzorging via zijn salaris. 

Dee male headed -huishouden? hanteren daarnaast ook een vorm waarbij de mannelijke partner 
vann de vrouwelijke respondent het totale beheer over de uitgaven heeft. Deze vorm komt vooral 
voorr onder die huishoudens waar de vrouwelijke respondent niet-werk-zaam is. 

Ookk tussen de etnische groepen zijn er verschillen. Onder de Creoolse huishoudens treffen we 
voorall  twee belangrijke beheerspatronen aan, namelijk dat waarbij de vrouwelijke respondent een 
bedragg aan huishoudgeld van haar partner ontvangt en dat waarbij de vrouwelijke respondent de 
uitgavenn samen met haar partner, kinderen en/of anderen doet. Onder de Javaanse en Hindostaan-
see huishoudens komt het overhandigen van huishoudgeld door de partner van de vrouwelijke res-
pondentenn het meest voor. Onder de Javaanse huishoudens vak verder op - zie ook pagina 147 -
datt een aantal mannen traditioneel is gebleven: zij overhandigen - zoals ze het in hun ouderlijk 
huiss hebben geleerd - hun totale inkomen aan hun partner, waaruit die een klein bedrag aan zak-
geldd teruggeeft. 

Tabell  7.4. Beheer  over  de uitgaven naar  etnische afkomst 

Vrouww beheert alle uitgaven: zij is 
verantwoordelijk k 
Vrouww beheert alle uitgaven: krijgt 
inkomenn partner 
Vrouww beheert een deel: krijgt 
huishoudgeldd partner 
Vrouww beheert een deel: krijgt 
huishoudgeldd kinderen en/of 
anderen n 
Vrouww krijgt geen huishoudgeld: ze 
deeltt de uitgaven 
Mann beheert alle uitgaven: hij is 
verantwoordelijk k 

Creool l 

7 7 
13% % 

1 1 
2% % 
20 0 

37% % 
5 5 

9% % 

16 6 
30% % 

5 5 
9% % 

n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 

--

7 7 
20% % 

19 9 
54% % 

1 1 
3% % 

4 4 
11% % 

4 4 
11% % 

n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 

3 3 
9% % 

--

12 2 
38% % 

3 3 
9% % 

8 8 
25% % 

6 6 
19% % 

n=32 2 
100% % 

Totaal l 

10 0 
8% % 

8 8 
7% % 
51 1 

42% % 
9 9 

7% % 

28 8 
23% % 

15 5 
12% % 

n=121 1 
100% % 

Kaderr  7.10. Beheer  over  het totale inkomen van de partner 
MinemMinem (Javaanse, 40 jaar) werd in het district Nickerie geboren in een landbouwersgezin. Toen ze 
opop 18-jarige leeftijd trouwde, verhuisde ze naar haar man die in een ander district woonde. Uit het 
huwelijkhuwelijk werden drie kinderen geboren. Op 18-jarige leeftijd verwachtte Minem veel van haar toe-
komstigekomstige echtgenoot: liefde, financiële zekerheid en geborgenheid. Haar partner was echter te lui 
omom te werken, wisselde daarom ook steeds van baan. Dat gedrag begon haar te irriteren en ze ver-
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lietliet haar man na een huwelijk van 10 jaar. Na enkele kortstondige relaties leerde ze haar huidige 
partnerpartner kennen. Met hem is ze nu getrouwd. Ze denkt niet dat ze hem zal verlaten omdat hij aan 
haarhaar verwachtingen voldoet. Hij heeft een vaste baan bij een bewakingsbedrijf en overhandigt haar 
maandelijksmaandelijks zijn gehele salaris, waaruit zij hem zakgeld teruggeeft. Zo hoort dat, vindt Minem, die 
zelfzelf ook warunghoudster is. Zo heb ik controle over de bestedingen, want ik moet met dat geld alle 
basisuitgavenbasisuitgaven doen: huur, elektra, water, onderwijs, transport voor ons allemaal. Ook daarmee 
doedoe ik zuinig aan, want op is op. Mijn man moet ook zuinig aan doen; zijn zakgeld is voor de hele 
maand.maand. Ik heb ook nog mijn geld voor als het salaris van mijn partner niet genoeg is, want dat is 
hethet zeker. Bovendien weet ik dat mijn partner niet uit kan lopen, want wat is een man zonder geld? 
WelkeWelke vrouw zal in hem geïnteresseerd zijn als hij haar geen geld kan geven? " 

Dee huishoudens waarin vrouwen een gedeeltelijk beheer van de uitgaven hebben, laten groepen 
zienn waarin vrouwen: 

een n 
een n 

vastt bedrag aan huishoudgeld van hun partner en/of anderen ontvangen; 
gevarieerdd bedrag aan huishoudgeld van hun partner en/of anderen ontvangen. 

MetMet name de tweede groep vrouwen ondervindt problemen met betrekking tot overleving en wordt 
ertoeertoe aangezet om naar additionele inkomstenbronnen om te zien. Onenigheid over de besteding 
vanvan het inkomen van de man mondt vaak uit in ruzies. In enkele gevallen hanteert de man lijfelijk 
geweld. geweld. 

7.55 Controle met betrekking tot de besteding van het huishoudbud-
get t 

Dee besteding van het huishoudbudget is niet altijd vrij van controle door degenen die eraan heb-
benn bijgedragen. In de regel vindt controle plaats door de partner van de vrouwen en weinig of 
niett door kinderen en/of anderen. Dat veel mannen, ongeacht de hoogte van hun bijdrage aan het 
huishoudbudget,, de bestedingen controleren, heeft te maken met een aantal mechanismen die zij 
(impliciet)) inbouwen. Een controlemechanisme kan zijn dat de man zijn partner voortdurend ter 
verantwoordingg roept, maar ook dat de vrouw uit eigen beweging verantwoording van haar beste-
dingenn aflegt. De laatste categorie vrouwen heeft hierover een uitgesproken mening: volgens hen 
hebbenn hun partners het recht om te weten waar hun geld aan wordt besteed omdat het huishou-
denn van hun financiële bijdrage afhankelijk is. Deze tweede categorie vrouwen komt vooral voor 
inn die huishoudens waar de man een variërend bedrag aan huishoudgeld geeft, omdat hij varië-
rendee inkomsten heeft. In sommige van deze huishoudens is de vrouw weinig of niet economisch 
actief.. De man vindt controle op de besteding van het huishoudgeld rechtmatig. Een vrouw: 

„Mijn„Mijn  man geeft mij zoveel mogelijk een vast bedrag aan huishoudgeld. Dat lukt niet altijd omdat 
hijhij  als kleine zelfstandige een variabel inkomen heeft. Ik zelf werk niet, heb ook geen eigen inko-
men.men. Hij bepaalt de inhoud en de hoogte van de bestedingen voor dit huishouden. Met een deel van 
hethet huishoudgeld moet ik voeding en dranken kopen voor het hele gezin, dat bestaat uit drie jonge 
kinderen.kinderen. Met het andere deel moet ik de maandelijkse woonkosten voldoen. Steeds weer als ik 
boodschappenboodschappen heb gehaald, vraagt hij wat ik allemaal heb gekocht en moet ik hem precies uitleg-
gengen wat ik met het geld heb gedaan." 
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Dee indruk bestaat dat de man meer controle gaat uitoefenen naarmate hij denkt dat zijn 
privéconsumptiee zal afnemen als hij een groter deel van zijn inkomen aan het huishouden 
afdraagt.. We zagen reeds dat de besteding van het inkomen van mannen in principe niet 
onderhandelbaarr is. Mannen besteden een relatief groter deel van hun inkomen aan 
privéconsumptie,, recreatie e.d. dan vrouwen. In de meeste gevallen waar de mannelijke partner de 
bestedingg van het huishoudbudget controleert, is er sprake van een duidelijke privéconsumptie 
vann de man. Er zijn twee manieren waarop zulks geschiedt. Als mannen hun totale salaris afstaan, 
dann is het zeer waarschijnlijk dat hun privéconsumptie uit het huishoudgeld wordt bekostigd. In 
hett tweede geval bekostigen zij hun privéconsumptie uit het achtergehouden deel van hun 
inkomstenn Deze groep mannen is veel groter in aantal dan de eerste. De privé-consumptie betreft, 
voorr zover hun vrouwen daarvan op de hoogte zijn, overwegend sigaretten en drank. Het is 
daaromm niet verwonderlijk dat vragen om meer geld in vele huishoudens een heet hangijzer is. 

Bijj  enkele mannen neemt de controle onaangename vormen aan. Zij verwijten hun vrouw ervan 
datt die niet met geld weet om te gaan. In uiterste gevallen beledigen ze hun partner: 

"Je"Je weet niet te tellen, no? Zal ik een computer voor je kopen?" 

Eenn groter aandeel in het huishoudbudget leidt niet alleen tot grotere controle op de bestedingen, 
maarr ook tot machtsmisbruik. In enkele gevallen verlangen mannen van hun partner een extra 
tegenprestatiee als er opnieuw budgettekorten zijn opgetreden. De verlangde tegenprestatie kan 
lichamelijkk zijn. Vrouwen zullen niet altijd prijsgeven dat zij in een machtsconflict met hun 
partnerr verkeren. Maar toch geven zij soms signalen dat er iets aan de relatie met hun partner 
hapert.. Een respondent (Creoolse, begin 50) merkt steeds weer op dat haar man 'vervelend' is. Pas 
naa lang aandringen vertelt ze wat ze hiermee bedoelt. Ze vertelt: 

"Mijn"Mijn  man is vervelend. Als ik om geld vraag voor het huishouden, wil hij steeds weer dat ik seks 
metmet hem heb. Kun je dan van liefde spreken? Ik vind het dan vervelend om op die manier bepaalde 
tekortentekorten te moeten opheffen, maar toch moet ik het doen. Ik heb geen andere keus. Mijn salaris als 
schoonmaaksterschoonmaakster is ontoereikend. Van mijn partner krijg ik elke twee weken huishoudgeld. Daar-
meemee moet ik voedsel en transport voor de kinderen van en naar school bekostigen. Als dat geld op 
is,is, spreek ik mijn salaris aan. Dat bedrag is binnen de kortste keren opgeraakt. Woonkosten wor-
denden allemaal betaald uit het salaris van mijn partner. Hij vindt dat ik teveel geld uitgeef, maar wat 
hijhij  niet wil inzien is dat met name de prijzen van voeding verschrikkelijk snel stijgen. Mijn inwo-
nendenende werkende kinderen vraag ik niet om hulp omdat zij zelf geld nodig hebben. Met hun salaris 
moetenmoeten zij zelf zien uit te komen. Als er misschien een gasbom nodig is, dan kan ik ze in het uiterste 
gevalgeval om hulp vragen. Anders niet. Maar ik weet dat mijn partner het benodigde geld kan missen. 
IkIk weet dat hij veel verdient, althans heel erg veel meer dan ik. Alleen houdt hij het bedrag dat hij 
verdientverdient angstvallig geheim. Als hij bankafschriften thuis ontvangt, verscheurt hij die. Hij is bang 
datdat als ik erachter kom hoeveel geld hij heeft, ik hem steeds weer geld zal vragen". 

Dezee confrontatie met de mannelijke partner over de bestedingen wordt door een aantal vrouwen 
vermedenn door steeds kleine geldbedragen - waar dat kan - apart te zetten met het doel daarmee 
ontstanee budgettekorten aan te vullen. 

Kaderr  7.11. Een deel van het huishoudgeld sparen 
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JoritaJorita (Creoolse, 36 jaar) en Gerrit (Creool, 40 jaar) wonen reeds enige jaren samen. Gerrit is 
constructiewerker.constructiewerker. Hij heeft sinds kort een eigen bedrijfje. Jorita heeft een inkomen als modiste. Zij 
hebbenhebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid met betrekking tot huishoudelijke uitga-
ven.ven. Gerrit geeft Jorita maandelijks een vast bedrag aan huishoudgeld. Met het huishoudgeld dient 
zijzij slechts voor voeding te zorgen. Gerrit laat een groot deel van de woonkosten van zijn bankreke-
ningning afschrijven. Jorita betaalt uit haar inkomsten de telefoonkosten en ook schiet zij hieruit geld 
voorvoor ten behoeve van materiaal voor haar werk (lapjes stof, garnituren, etc). Het resterend deel 
legtlegt zij apart. Als er tekorten zijn, weet Gerrit dit nooit omdat Jorita dan haar geldreserves aan-
spreekt.spreekt. Zij verkeert in de mening dat Gerrit al genoeg aan het huishouden besteedt en dat zij hem 
nietniet nog eens moet lastig vallen als er budgettekorten zijn. Anders is het wanneer grote (meestal 
eenmalige)eenmalige) aankopen moeten worden gedaan. Dan moeten de reserves van Gerrit worden aange-
sprokensproken omdat hij relatief meer geld verdient dan zij (de hoogte van zijn inkomen weet ze niet). Dat 
waswas bijvoorbeeld het geval toen een wasmachine, tv en koelkast moesten worden aangeschaft. 

Inn gevallen waar inwonende volwassen dochters aanwezig zijn, worden geldproblemen 
voornamelijkk met hen besproken en wordt samen naar een passende oplossing gezocht. Voor 
aanvullingg op tekorten wordt niet bij de partner aangeklopt. Hij is er dan ook niet altijd van op de 
hoogtee dat zich tekorten voordoen of zich hebben voorgedaan. 

Kaderr  7.12. Geldtekorten aanvullen door  anderen erbij  te betrekken 
MinieMinie (Javaanse, 50 jaar) bewoont samen met haar partner Herman (Javaan, 58 jaar), haar zes 
kinderenkinderen en drie zeer jonge kleinkinderen een huis. Haar man en twee volwassen dochters zijn de 
enigenenigen die werken. Zij werkt niet. De overigen zijn allen nog schoolgaand. Herman werkt in loon-
dienstdienst bij de overheid. Maandelijks krijgt Minie van hem - nadat hij eerst zijn salarisstrook aan 
haarhaar heeft getoond - een bedrag aan huishoudgeld. Dat huishoudgeld is gelijk aan zijn salaris. Met 
datdat bedrag dient zij de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven te voldoen. Ook haar werkende doch-
tersters leveren hun bijdrage aan het huishoudbudget. Ze moeten immers wel, want ze hebben hun ei-
gengen gezin dat ook deel uitmaakt van het huishouden van hun moeder, Minie. Deze is de mening 
toegedaantoegedaan dat zij budgettekorten niet met Herman kan bespreken omdat hij haar niets meer kan 
geven.geven. "Waar zou hij het geld vandaan moeten halen?". Ze weet dat ze daarvoor terecht kan bij 
haarhaar werkende dochters voor wie ze de oppas doet als die werken. Er wordt dan beraadslaagd hoe-
veelveel geld zij kunnen missen. Het geld voor de benodigde spullen wordt onderling verdeeld. Op deze 
wijzewijze is Herman niet op de hoogte van de regelmaat - want er zijn voortdurend tekorten - waarmee 
zijnzijn partner voor financiële problemen de inwonende dochters te hulp vraagt. Hij is ook niet 
degenedegene die steeds weer de bestedingen van het huishoudbudget controleert. De controle hiervan 
ligtligt  in handen van Minie. Zij is degene die precies op de hoogte is van wat zich op financieel 
gebiedgebied in haar huishouden afspeelt. Vandaar dat ze bijtijds kan inspringen als het financieel niet 
goedgoed dreigt te gaan. 

Controlemechanismenn worden niet alleen ingebouwd in huishoudens met werkende vrouwen, 
maarr ook in die huishoudens waar vrouwen geen eigen inkomen genereren. Verschillen in 
etnisch-culturelee herkomst van huishoudens doen zich daarbij nauwelijks voor. 

Somss zijn vrouwen niet eens op de hoogte van het exacte inkomen van hun partner. Zij konden 
opp de vraag naar het inkomen van hun man slechts schattingen geven. Bij de schattingen werd 
uitgegaann van het totaal bedrag aan huishoudgeld dat zij ontvingen. 
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Datt mannen aan hun (relatief) riante financiële positie in het huishouden en hun relatief grotere 
bijdragee aan het huishoudbudget het recht ontlenen om ten aanzien van de bestedingen een aantal 
rechtenn op te eisen, laat onderstaand geval zien. Gelukkig kwam dat niet vaak voor. Een vrouw: 

"Mijn"Mijn  man wil altijd het beste voedsel op tafel. Maar met zijn bijdrage aan het huishoudinkomen is 
datdat niet meer mogelijk gezien de prijsontwikkelingen van vlees en groenten. Het is bijna elke mid-
dagdag wanneer het eten wordt opgediend een vervelend tafereel. Want dan wordt het bord met eten -
alsals mijn partner weer eens ontevreden is over het eten dat ik voor hem heb gekookt - op tafel om-
gekeerd". gekeerd". 

Hoewell  deze gevallen uitzondering lijken, zijn er indicaties dat de onderhandelingsmacht tussen 
partnerss met extreem tegengestelde inkomens, waarbij (alleen) de man een (relatief) zeer hoog 
inkomenn heeft, in het nadeel van betrokken vrouwen uitvalt. Het blijken overwegend mannen te 
zijnn die slechts een deel van hun inkomen aan het huishoudbudget - dat deel dat volgens hen 
voldoendee is - bijdragen. Bij deze gevallen zijn huishoudens betrokken met nog jonge en 
schoolgaandee kinderen, dus waar de budgettering zich alleen beperkt tot het niveau van de beide 
partners. . 

Hett blijkt dat vrouwen, teneinde conflicten met betrekking tot de besteding van het 
huishoudbudgett met de partner te vermijden, een aantal strategieën hanteren: het eigen inkomen 
en/off  de aanspraak die zij kunnen maken op financiële en materiële steun van anderen. Dit laatste 
baserenn ze op het feit dat ze onderdak aan hun volwassen, mee-verdienende kinderen bieden, 
oppassenn op hun kleinkinderen en contacten onderhouden met hun verwanten buiten het 
huishouden.. Als compensatie voor deze inspanningen krijgen zij steun in de vorm van geld en/of 
vann goederen. Het zelf organiseren van alternatieve inkomstenbronnen maakt het voor vrouwen 
mogelijkk om conflicten met de partner over financiën heel lang uit te stellen. 

7.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk zijn de vorming, het beheer en de besteding van het huishoudinkomen beschre-
venn aan de hand van een aantal factoren. Deze factoren hebben te maken met de structuur van het 
huishouden,, de achtergrond van de etnische groep en het sociaal netwerk van huishoudens. Bij de 
vormingg van het huishoudbudget is het gezamenlijk aandeel van de vrouwelijke respondent en 
haarr inwonende partner het grootst, vooral in de female managed - huishoudens en in mindere 
matee in de male headed- huishoudens. Een uitzondering vormen de female headed - huishoudens 
waarr het logisch is dat het gezamenlijk aandeel van de vrouwelijke respondent en inwonende 
kinderenn het grootst is. Het blijkt dat budgetvorming via pooling tussen partners vooral geldt voor 
dee Javaanse en Hindostaanse huishoudens. Onder de Creoolse huishoudens is budgetvorming via 
poolingpooling tussen de vrouwelijke respondent en inwonende kinderen het belangrijkst. 

Hett meest voorkomende beheerspatroon is dat waarbij de vrouw(elijke respondent) een deel van 
dee uitgaven beheert. Daartoe ontvangt ze huishoudgeld van haar partner. Dit geldt vooral voor de 
femalefemale managed - huishoudens en de male headed- huishoudens. Onder de female headed - huis-
houdenss deelt de vrouw samen met haar uitwonende partner, kinderen en/of anderen. Onder de 
Creoolsee huishoudens zijn twee belangrijke beheerspatronen te onderscheiden: de vrouwelijke 
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respondentt ontvangt huishoudgeld van haar partner, gevolgd door een patroon waarbij de vrouwe-
lijkee respondent samen met haar partner, kinderen en/of anderen de uitgaven doet. Onder de 
Javaansee en Hindostaanse huishoudens komt het patroon voor waarbij de partner huishoudgeld 
aann de vrouwelijke respondent overhandigt. 

Afsprakenn over de omvang en het termijn waarop de bijdragen worden geleverd, verschillen. De 
mannelijkee partner en overige deelnemers bepalen in het algemeen zelf wat en wanneer zij bij-
dragen.. De partners van de Javaanse vrouwen vormen hierop een uitzondering. Traditioneel ge-
venn de mannen van deze etnische groep hun inkomen aan hun partner, waaruit de laatste een be-
dragg aan zakgeld teruggeeft. Bij Creolen en Hindostanen hebben vrouwen in het algemeen weinig 
greepp op de omvang van de bijdrage van hun partner aan het huishoudinkomen. Iets meer vat 
hebbenn zij wel op de overige volwassen leden met een inkomen. Door gebruik te maken van hun 
'ouderlijkk gezag' en in dat kader te wijzen op de woonfaciliteiten waarvan deze overige leden ge-
bruikk maken, kunnen vrouwen druk uitoefenen op die anderen om een bijdrage aan het huishoud-
inkomenn te leveren. 
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Besluitvormingg in huishoudens 

OokOok tussen dit jaar verstrijk ik 
EnEn overschrijd ik mijn eigen grenzen 
EnEn al verstrijkend houd ik aan 
EnEn ieder aanhouden is weer verdergaan 
ZoZo verstrijkt de tijd die ik zelf ben 
DeDe tijd is mij en ikzelf de tijd 
ZijZij  vestigt zich in mij en ik bivakkeer in haar 
EnEn wij verstrijken samen 
UitUit  elkaar en in elkaar 

(Candani) (Candani) 

8.11 Inleiding 

Omm het geld - en andere hulpbronnen van het huishouden te kunnen managen, moeten besluiten 
wordenn genomen. In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de besluitvorming in huishoudens vanuit 
hett perspectief van bestaansverwerving en - zekerheid tot stand komt, wie erbij betrokken zijn, en 
opp welke wijze coöperatie en/of conflict zich voordoen. Daartoe onderscheiden we enkele domei-
nen.. Deze domeinen hebben betrekking op materiële en immateriële zaken. Tot de materiële za-
kenn horen reguliere aanschaf van voeding en dranken, kleding en schoeisel (kleinere bestedin-
gen),, maar ook de aanschaf van semi-duurzame consumptiegoederen (grotere bestedingen); tot de 
immateriëlee zaken het krijgen van kinderen en kinderzorg. 

Bijj  kinderzorg is de besluitvorming geanalyseerd met betrekking tot schoolkeuze, het onderhou-
denn van contacten met de school, de schoolwerkbegeleiding en opvoeding in het huis. Met be-
trekkingg tot dit laatste is er enige overlap met kinderzorg zoals die in hoofdstuk 9 wordt behan-
deld. . 
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Bijj  de besluitvorming met betrekking tot de materiële domeinen kan er sprake zijn van coöperatie 
en/off  conflict. Ook bij een analyse van de immateriële domeinen is het van belang te weten of en 
hoee partijen met elkaar samenwerken. Verondersteld wordt dat er verschillen tussen de domeinen 
zijn.. Deze houden mijns inziens niet alleen verband met percepties van zowel mannen en vrou-
wenn over mannelijkheid c.q. vrouwelijkheid, de compositie en de interne structuur (huishoudtype, 
meerderee generaties) van het huishouden, maar ook met de veronderstelde positie van beide sek-
senn in het huishouden (hoofd, toegang tot huisvesting, economisch actief)- Al deze factoren teza-
menn geven inzicht in de positie van vrouwen en hun mannelijke partners in de huishoudens met 
betrekkingg tot de besluitvorming. Hiermee komen we op het thema bargaining power. In 'Vrou-
wenn en crisis in Paramaribo' omschrijf ik dit begrip als 'de onderhandelingsmacht tussen mannen 
enn vrouwen, maar ook die tussen man en/of vrouw en meeverdieners in het huishouden' (pag. 
60).. In dit hoofdstuk worden de factoren die het verschil in de positie van vrouwen en mannen 
mett betrekking tot de besluitvorming bepalen, behandeld. 

Wiee heeft er de grootste inbreng in de besluitvorming met betrekking tot de verschillende domei-
nen?? Hoe evenwichtig is de besluitvorming? Voor elk domein is nagegaan wat de bijdrage is van 
dee man, van de vrouw en van anderen in de besluitvorming. Vervolgens is vastgesteld wat de bij-
dragee is in de besluitvorming van de man en van de vrouw samen; in de tekst is dit aangeduid als 
hett aandeel van de mannelijke partner. In de volgende paragrafen is de focus op de bijdrage van 
dee mannelijke partner bij de totstandkoming van besluiten. Dat betekent dat de analyse wordt be-
perktt tot de huishoudens met inwonende partner. De female headed - huishoudens worden buiten 
beschouwingg gelaten. 

Ookk hier zullen de gegevens naar huishoudtype en etniciteit worden uitgesplitst. 

8.22 Bestedingen 

DeDe kleinere bestedingen 

Aann de respondenten - vrouwen en mannen - werd gevraagd besluitvormingsmomenten en - pro-
cessenn in het huishouden te beschrijven die betrekking hebben op de materiële domeinen. In 
hoofdstukk 7 hebben we reeds gezien dat drie actoren van belang zijn bij de totstandkoming van 
hett huishoudinkomen: de vrouwelijke respondent, haar partner en de inwonende c.q. uitwonende 
kinderenn c.q. verwanten. Hoewel het belang van deze groep kinderen c.q. overige verwanten niet 
wordtt onderschat, willen we in dit hoofdstuk alleen nagaan of de mannelijke partner danwei de 
vrouwelijkee respondent de belangrijkste besluitvormer is. 

Hoewell  besluitvorming met betrekking tot de bestedingen vooral via coöperatie tussen vrouw en 
mann totstandkomt, is het aandeel van de man gering: 25% en 42% respectievelijk voor de kleine-
ree en grotere bestedingen. Het verschil in aandeel van de man is als volgt te verklaren: in de regel 
'overhandigt'' de mannelijke partner, via zijn inkomensbijdrage (zijn totale salaris of een deel 
daarvan),, aan zijn partner de bevoegdheid om de kleinere bestedingen te verrichten. Hij verwacht 
daarbijj  dat zijn partner dit zo efficiënt mogelijk doet. Meestal licht de vrouw haar partner in over 
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dee soort bestedingen die ze met het huishoudinkomen zal verrichten en verwacht ze ook goed-
keuringg van hem. Het aandeel van de mannelijke partner in de male headed- huishoudens ligt op 
26%.. Onder At female managed - huishoudens vindt deze vorm van samenwerking tussen man 
enn vrouw minder plaats; daar is het aandeel van de man 19%. De vrouwen uit de female managed 
-- huishoudens beslissen zoveel mogelijk alleen over de bestedingen omdat ze - mede vanwege 
hunn positie in het huishouden - kennelijk als vanzelf kunnen rekenen op de goedkeuring van hun 
partner.. Dat ze een eigen en hoger inkomen hebben strekt tot hun voordeel. Zij hebben vanwege 
hunn inkomenspositie in het huishouden 'automatisch' de 'macht' over de bestedingen, in elk ge-
vall  de kleinere. In de male headed -huishoudens is de situatie iets anders: de vrouwen zonder in-
komenn vormen een grote groep en zijn vooral afhankelijk van het inkomen van hun partner. 

Etnischh gezien is het aandeel van de mannen in de besluitvorming met betrekking tot de kleinere 
bestedingenn het grootst onder de Creoolse huishoudens, gevolgd door de Javaanse huishoudens 
(respectievelijkk 30% en 26%). De mannen in de Hindostaanse huishoudens hebben het kleinste 
aandeell  (20%). Hindostaanse mannen laten dergelijke besluitvorming het liefst over aan hun 
partner.. Dit besluitvormingspatroon maakt de Hindostaanse vrouwen in de studie echter slechts 
beperktt machtig, aangezien zij alleen maar gerechtigd zijn tot het nemen van beslissingen met be-
trekkingg tot de kleinere bestedingen. Onderstaand kader dient ter illustratie. 

Kaderr  8.1. Het wife-dominant model in een Hindostaans (male headed) huishouden 
WandaWanda (Hindostaanse, 35 jaar) is getrouwd met Ram (Hindostaan, 40 jaar). Samen hebben ze een 
kind.kind. Wanda heeft geen baan, terwijl Ram taxichauffeur is. De auto werd jaren geleden gekocht 
toentoen Ram nog vrijgezel was. Ram, die van maandag tot en met zaterdag van 07.00 - 20.00 uur 
werkt,werkt, verdient aardig wat geld, zelfs meer dan menig ambtenaar, maar dat inkomen is wisselval-
lig.lig. Per dag verdient hij in 1996 gemiddeld SF 10.000. Daarvan geeft hij SF 5.0001 aan Wanda. 
DatDat is huishoudgeld. Met de rest van het geld betaalt Ram voor de taxistandplaats, brandstof, zak-
geld,geld, een aflossing van een lening door een familielid, maar ook legt hij wat geld apart voor on-
voorzienevoorziene uitgaven voor de auto. Wat ze hebben afgesproken, is dat Wanda met het huishoudgeld 
dede kleinere uitgaven bekostigt: zij is thuis en weet als geen ander wat er in huis nodig is. Wanda 
probeertprobeert ook wat geld te 'sparen' thuis. Dat is niet altijd even gemakkelijk aangezien de prijzen 
vanvan eerste levensbehoeften steeds stijgen en een flinke deuk teweegbrengen in het huishoudbudget. 
BeslissingenBeslissingen met betrekking tot de overige (ook de grotere) kosten in het huishouden bespreekt 
WandaWanda met Ram. Dat kan ook niet anders omdat zij voor geld van hem afhankelijk is. Hoe gek het 
ookook klinkt, Wanda voelt zich trots omdat zij op haar manier een bijdrage levert aan de welvaart en 
hethet welzijn van haar huishouden. Zij doet immers al het denkwerk wat de bestedingen betreft. 
DaarmeeDaarmee heeft ze het gevoel dat ze op gelijke voet staat met Ram. Gelukkig hoeven ze geen huur te 
betalen.betalen. Het huis behoort toe aan de ouders van Wanda, die nu in Nederland wonen. Het twee ver-
diepingendiepingen tellende huis is wel aan reparatie toe. Een deel van de reparatiekosten wil Wanda samen 
metmet haar jongere zuster, die op de eerste verdieping woont, betalen. Wanda en haar jongere zuster 
hebbenhebben van meet af aan afgesproken de verbruikskosten voor water en elektriciteit te delen. 

Uitt het bovenstaande leiden we af dat vrouwen in principe de belangrijkste besluitvormers zijn 
mett betrekking tot de kleinere bestedingen. In de literatuur hanteert men de term wife-dominant. 
Binnenn het wife-dominant-model kunnen zich duidelijke machtsconflicten voordoen. Die conflic-
tenn kunnen ontstaan als de positie van betrokkenen in het huishouden onder druk komt te staan. 

Doorr de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek wordt een gemiddelde koers gehan-
teerdd van SF 250 voor 1 NF. 
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Datt is het geval wanneer de financiële inbreng van vrouwen minder is dan die van hun partner, 
maarr ook als diezelfde partner meer toegang tot bezit heeft, al dan niet geregeld via familie of an-
deree netwerken. Die combinatie van factoren geeft deze vrouwen in eigen ogen of in die van hun 
partnerr het recht om (soms stilzwijgend) te bepalen wat er in specifieke domeinen van het huis-
houdenn gebeurt. Het feit dat zij in staat zijn hun huishouden zelfstandig te leiden, is iets waar hun 
mannenn grote moeite mee hebben wat tot conflicten met hen kan leiden. 

DeDe grotere bestedingen 

Hett aandeel van de mannelijke partner bij de besluitvorming met betrekking tot de grotere beste-
dingenn is groter, namelijk 42%. De besluitvorming met betrekking tot uitgaven zoals de aanschaf 
vann transportmiddelen en semi-duurzame consumptiegoederen is in de regel iets waar beide part-
nerss bij betrokken zijn. Terwijl vrouwen gemiddeld minder hun partner betrekken bij de kleinere 
bestedingenn - die vallen immers binnen het (afgesproken) huishoudbudget - blijkt dat zij bij de 
besluitvormingg aangaande grotere uitgaven meer afstemming plegen met hun partner. In sommige 
gevallenn neemt de partner zelf het besluit. Naar huishoudtype zijn er evenwel verschillen. Het 
aandeell  van de mannelijke partner is - net als bij de kleinere bestedingen - kleiner in de female 
managedmanaged - huishoudens (34%) dan in de male headed- huishoudens (44%). De female managed -
huishoudenss vallen opnieuw op met hun gedrag. De minst evenwichtige verdeling van macht in 
hett voordeel van de vrouw vindt in dit type huishouden niet alleen plaats bij de kleinere bestedin-
gen,, maar ook bij de grotere bestedingen. Deze bevinding is verrassend. Hoewel het meeste over-
legg over de totstandkoming en bestemming van het huishoudinkomen juist in dit type huishouden 
plaatsvindtt (zie hoofdstuk 7), nemen de vrouwen de belangrijkste besluiten over die bestedingen. 
Hieruitt kunnen we afleiden dat overleg plegen duidelijk niet hetzelfde betekent als het nemen van 
besluiten. . 

Onderstaandee voorbeelden illustreren hoe besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedin-
genn in een female managed- huishouden totstandkomt. 

Kaderr  8.2. Besluitvorming met betrekking tot grotere bestedingen in een uitgebreid 
femalefemale managed -huishouden 
JetJet (Javaanse, 40 jaar) is getrouwd met Paiman (Javaan, 45 jaar). Uit het huwelijk zijn drie kinde-
renren geboren. Die zijn nog schoolgaand en wonen thuis. Verder wonen er haar moeder en een neef 
JetJet en haar moeder zijn altijd onafscheidelijk geweest en zelfs Paiman moest accepteren dat, toen 
hijhij  Jet ten huwelijk vroeg, haar moeder mee zou verhuizen naar hun gezamenlijke woning. De moe-
derder heeft een deeltijdbaan als huishoudelijke hulp. De AOV (Algemene Oudedagsvoorziening) 
waarwaar zij aanspraak op maakt, is bij lange na niet genoeg om in haar eigen behoeften te voorzien. 
DeDe moeder maakt daarom op bescheiden schaal ijslollies, zo 'n vijftig stuks per week, die ze thuis 
verkoopt.verkoopt. De neef verhuisde van het platteland naar de stad toen hij zich vorig jaar inschreef op 
eeneen middelbare beroepsopleiding aldaar. Om zijn eigen zakcenten te verdienen verricht hij regel-
matigmatig werk voor Paiman, die een informeel bedrijfje heeft in de bouwvakbranche. Jet heeft een 
baanbaan als onderwijzeres op een lagere school. Ze heeft een stabieler en hoger inkomen dan Paiman. 

BesluitvormingBesluitvorming in dit huishouden manifesteert zich op verschillende manieren. De partners over-
leggenleggen veel over de bestemming van hun beider inkomen. Beslissingen aangaande de kleinere be-
stedingenstedingen neemt echter Jet. Paiman geeft hij haar uit eigen beweging huishoudgeld waarmee zij -
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enen ook met een deel van haar salaris - zulke bestedingen verricht. Jet gaat ervan uit dat het huis-
houdgeldhoudgeld niet voldoende is om de basisbehoeften van haar gezin te bevredigen. Haar salaris - of 
watwat zij daarvan spaart - dient daarom ter aanvulling van de tekorten die er ontstaan na besteding 
vanvan het huishoudgeld. Paiman vindt het allemaal prima omdat hij er op vertrouwt dat Jet verstan-
digedige aankopen doet. Alleen de naaimachine is een beslissing van Paiman zelf geweest. Dat was een 
verrassingscadeau.verrassingscadeau. Ook niet alle duurzame consumptiegoederen zijn door Jet en Paiman gezamen-
lijklijk  aangeschaft. De beslissingen met betrekking tot de aanschaf van de woning (is eigendom) en de 
autoauto heeft Jet zelf genomen. De fiets is op eigen initiatief van de inwonende neef aangeschaft. En-
kelekele semi-duurzame goederen, zoals de diepvriezer en het kookstel werden uit de spaarcenten en op 
initiatiefinitiatief van de moeder van Jet gekocht. 

EenEen ander voorbeeld is dat van Sherida (Javaanse, 30 jaar, modiste). Met haar MULO-B-diploma 
verdientverdient zij bijna twee keer zoveel als haar man Roy (Javaan, 35 jaar, ambtenaar) die een LTS-
diplomadiploma op zak heeft en bij de overheid werkzaam is. Maar daar zit haar partner, met wie ze is ge-
trouwd,trouwd, niet over in. Integendeel, zij doen alles samen. Sherida en Roy zijn op de hoogte van el-
kaarskaars geldelijke verdiensten en daar doen ze niet geheimzinnig over. Sherida heeft toegang tot zijn 
bankpasbankpas en chequeboekje. Over de allocatie van hun inkomens zijn er nagenoeg geen spanningen. 
Zee zijn overeengekomen wie wat met zijn of haar salaris koopt. Sherida zit dus niet te wachten tot-
datdat Roy haar geld in handen drukt, zoals de traditionele Javaanse cultuur voorschrijft: „Eigenlijk 
isis het zo bij Javanen dat wanneer je man werkt hij verplicht is je te verzorgen, je geld te geven. Als 
erer kinderen zijn moet hij die verantwoordelijkheid voor kinderzorg ook op zich nemen. Dus dat sa-
larislaris wat die man verdient moet hij aan zijn vrouw afstaan. Dat teert hij van zijn ouders. Maar wij 
wijkenwijken van die traditie af. Als Roy al zijn geld aan mij geeft, dan blijft  er geen spaargeld over, dus 
zijnzijn wij gaan hosselen. De plicht van de vrouw is dat ze moet kunnen toveren met het huishoud-
geld.geld. " In feite doen Sherida en Roy alles samen, maken ze afspraken en proberen conform die af-
sprakenspraken te leven. Roy legt haar daarbij geen duimbreed in de weg. Integendeel. Wat het verdienen 
vanvan een inkomen betreft, is Roy de mening toegedaan dat hij zijn vrouw niet zal beletten om haar 
eigeneigen weg te gaan. 

Dee besluitvorming in female managed - huishoudens hoeft niet altijd onevenwichtig te zijn in het 
voordeell  van de vrouwelijke partner, zoals bovenstaand kader aangeeft. In de male headed - huis-
houdenss is de besluitvorming tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de bestedingen iets 
evenwichtigerr en in uitzonderingsgevallen in het nadeel van de vrouwelijke partner. Onderstaand 
kaderr bevat een voorbeeld van een evenwichtige besluitvorming met betrekking tot de grotere be-
stedingenn in een male headed- huishouden met kerngezin. 

Kaderr  83. Besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedingen in een mate hea-
dedded -huishouden (met kerngezin) 
MilawatiMilawati (Hindostaanse, 30 jaar) is getrouwd met Harry (Hindostaan, 35 jaar). Samen hebben ze 
tweetwee kinderen van respectievelijk 6 en 1 jaar. Milawati heeft een baan als huishoudelijke hulp. Dat 
isis - volgens Harry - goed te combineren met haar zorgtaken en het huishoudelijk werk. Harry is 
verkoperverkoper in een ijzerwarenzaak in de stad en verdient maar net genoeg om huishoudelijke basisuit-
gavengaven als voeding en dranken, woonlasten en transport te betalen. Milawati verdient in haar baan 
nietniet erg veel en kan slechts wat bijdragen in de huishoudelijke basisuitgaven. Milawati en Harry 
overleggenoverleggen veel over de bestemming van hun beider inkomens. Over semi-duurzame goederen en 
meubilairmeubilair - die zij niet nieuw kunnen kopen - besluiten zij vaak samen. Soms doet zich een gelegen-
heidheid voor waarbij Milawati heel snel moet beslissen over de aanschaf van een artikel. Dat gebeur-
dede onlangs toen haar werkgever een 'ijskast' en een tweezitsbank wilde verkopen. Zij mocht de 
goederengoederen voor weinig geld overnemen. Het bedrag mocht ze in termijnen aflossen. Milawati be-
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slootsloot dit te doen zonder het met Harry te overleggen. Ook over de afbetaling besloot ze in dit geval 
zelf.zelf. Hetzelfde overkwam Harry. Kort geleden besloot hij met geleend geld (van zijn werkgever) 
eeneen nieuwe radio en televisie te kopen. Hier had hij Milawati niet bij betrokken omdat hij snel 
moestmoest beslissen. De goederen waren een koopje, althans zo vond hij. Ook Harry mag het bedrag in 
termijnentermijnen aflossen. Milawati schrok in eerste instantie van het bedrag, maar legde zich erbij neer. 
,,Dan,,Dan moeten we maar gaan bezuinigen op andere uitgaven ", dacht ze toen. Zij had immers ook zo 
impulsiefimpulsief gehandeld en Harry had het haar niet kwalijk genomen. 

Bijj  een uitsplitsing van de gegevens naar etnische afkomst is het aandeel van de mannelijk part-
nerr in de besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedingen het kleinst in de Javaanse 
huishoudenss (39%), terwijl dat aandeel onder de Creoolse en Hindostaanse huishoudens groter is 
(respectievelijkk 42% en 47%). Dat bijvoorbeeld Hindostaanse mannen relatief het grootste aan-
deell  hebben in dergelijke besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedingen heeft m.i. te 
makenn met het feit dat het hier om bestedingen gaat die buiten het dagelijkse huishoudbudget val-
len.. Dan willen zij hun betrokkenheid doen gelden. 

Uitt het bovenstaande blijkt dat ook de besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedingen 
inn de meeste huishoudens wife-dominant is. Hier valt de besluitvorming in de Javaanse huishou-
denss op. In vergelijking met de Creoolse en Hindostaanse huishoudens hebben in de Javaanse 
huishoudenss de vrouwen relatief het meeste te zeggen over de grotere bestedingen. Dit gedrag 
lijk tt karakteristiek te zijn voor de Javaanse huishoudens. In deze huishoudens beheren de vrouwe-
lijk ee partners een belangrijk deel van de uitgaven, en daarmee ook een belangrijk deel van het in-
komenn van de mannelijke partners. Hierdoor zijn de Javaanse vrouwen in staat alleen besluiten te 
nemenn met betrekking tot de bestedingen. Dit correspondeert met bevindingen van De Waal Ma-
lefij tt in 1963. Volgens de onderzoekers Tinker (1976), Papanek and Schwede (1988) en Wahyana 
(1994)) verwerven Javaanse vrouwen in Indonesië met deze positie een redelijk autonome en 
machtigee status in het huishouden, die zich niet beperkt tot de besluitvorming met betrekking tot 
dee bestedingen. Volgens hen is de algehele besluitvorming onder deze groep sterk wife-dominant. 

Javaansee vrouwen hebben ook een relatief sterke positie bij de besluitvorming met betrekking tot 
kinderzorg.. Deze bevinding wordt behandeld in paragraaf 8.3. 

8.33 Kinderen: wiens verantwoordelijkheid, wiens besluit? 

Besluitvormingg met betrekking tot het krijgen van kinderen heeft betrekking op een domein dat in 
principee de vrouw en haar partner aangaat. Maar vrouwen en mannen hebben hun eigen beeld-
vormingg wat het krijgen van kinderen betreft. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen lang niet altijd 
hunn partner betrekken bij de besluitvorming met betrekking tot het tijdstip waarop zij zwanger 
willenn worden. Het blijkt dat gepraat wordt als zich problemen voordoen, zoals gezondheid met 
betrekkingg tot zwangerschap of - in de ogen van de mannelijke partner - ongewenste zwanger-
schap.. De momenten waarop er kinderen komen, beslissen vrouwen in de regel zelf. Er wordt niet 
overr gepraat en mannen nemen voetstoots aan dat hun 'vrouw weet wat ze doet'. Toch zijn er en-
kelee kleine verschillen tussen de huishoudtypen. 
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Hett aandeel van de mannelijke partner bij de bestuitvorming met betrekking tot het krijgen van 
kinderenn ligt op slechts 12%. In ét female managed- huishoudens is de besluitvorming iets beter 
geregeldd dan in de male headed- huishoudens (respectievelijk 15% en 11%). Dit wijkt dus af van 
hett materiële domein. Over dit verschil tussen de huishoudens valt weinig zinnigs te zeggen. 
Duidelijkk is dat in beide type huishoudens het praten, maar veel meer nog het gezamenlijk beslui-
tenn over het krijgen van kinderen nog taboe is. Uit gesprekken met de vrouwen in beide 
huishoudtypenn blijkt evenwel dat de female managed - huishoudens zich op het gebied van 
vrouwelijkheidd en seksualiteit op twee manieren onderscheiden: 

1.. Conflicten over gebleken zwangerschap en/of onvruchtbaarheid doen zich in wezen nauwe-
lijk ss voor. 

2.. De vrouwen in dit huishoudtype hebben weinig behoefte om hun vrouwelijkheid en seksuali-
teitteit als middel te hanteren voor het bereiken van financiële en emotionele geborgenheid. Re-
denn hiervoor is m.i. gelegen in hun inkomenspositie die hoger is dan die van hun mannelijke 
partners.. Deze vrouwen zijn daarom ook minder kwetsbaar voor normatieve verwachtingen 
omtrentt hun vrouw - moeder rol. 

Naarr etniciteit uitgesplitst zijn er nauwelijks verschillen in het aandeel van mannen. Javaanse 
mannenn (13%) zijn iets meer betrokken bij de besluitvorming bij het krijgen van kinderen dan 
Creolenn en Hindostanen (elk 11 %). 

Inn de volgende sub-paragrafen worden de resultaten verder uitgewerkt. 

Beeldvorming,Beeldvorming, verwachtingspatronen, vrouwelijkheid en mannelijkheid 

Hett huwelijk of concubinaat wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de levenscyclus 
vann vrouwen. Een echtgenoot c.q. concubaan is voor vrouwen een middel om financiële zeker-
heid,, maar ook een zekere mate van respect, waardering en status vanuit de omgeving te verkrij-
gen.. Tegelijkertijd geldt voor vrouwen dat het huwelijk c.q. het concubinaat alleen compleet is als 
err kinderen worden verwekt. Voor de meeste vrouwen is het hebben van kinderen een bron van 
oudedagszekerheid,, maar soms ook van externe hulp. Belangrijker lijk t mij dat kinderen de 'ul-
tieme'' personificatie zijn van vrouwelijkheid. Hoe hierover wordt gedacht is in onderstaand voor-
beeldd van een male headed - huishouden te zien. 

Kaderr  8.4. Het krijgen  van kinderen als middel tot respect en vrouwelijkhei d c.q. 
mannelijkheid d 
CobaCoba (Creoolse, huisvrouw, parttime naaister, 60 jaar) was heel ouderwets opgevoed: het huwelijk 
gingging voor alles. Ze kon haar geluk niet op toen zij op haar 15de verkering kreeg en haar verloofde 
haarhaar kort daarop ten huwelijk vroeg. Nu nog kinderen, dacht ze toen. Dan weet ik zeker dat mijn 
manman bij mij blijft  en zelfs als mijn man mij verlaat heb ik mijn kinderen nog. Toen zij na een huwe-
lijklijk  van 10 jaar nog geen kinderen kreeg, begon zij aan haar vrouwelijkheid te twijfelen. In haar 
naastenaaste omgeving werden toespelingen gemaakt op haar veronderstelde onvruchtbaarheid. Het ge-
roddelroddel in de buurt kwam haar ter ore. Ze beschouwde het als een gebrek van respect en ging niet 
meermeer naar de buurtwinkel. Haar man (kapper), die graag kinderen wilde, verweet haar dat ze on-
vruchtbaarvruchtbaar was. Volgens hem was een huwelijk zonder kinderen niet compleet. Hij wilde daarnaast 
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graaggraag kinderen omdat hij hoopte dat zij zijn kappersbe drijf  ooit zouden overnemen. Omdat hij deze 
idealenidealen wilde verwezenlijken, besloot hij met medeweten van Coba kinderen 'buiten' te verwekken. 
DeDe laatste vond dat ze niets hiertegen kon beginnen. In feite vond ze dat het haar schuld was dat 
haarhaar man 'buiten' kinderen ging verwekken. Even was ze bang dat haar man bij haar zou weg-
gaan,gaan, maar hij bleef bij haar. Ongeveer eenjaar nadat zijn eerste 'buitenechtelijk' kind werd ge-
boren,boren, raakte ze tot haar vreugde zwanger. Ze heeft nu twee kinderen. 

Uitt bovenstaand voorbeeld blijkt dat het probleem van volledigheid niet alleen speelt bij gehuwde 
vrouwen,, maar ook bij gehuwde mannen. Gehuwde mannen c.q. concubanen onderwerpen zich -
nett als hun vrouwelijke partners - aan normatieve verwachtingen over wat een goed of slecht hu-
welijkk (concubinaat) is. Daarnaast vormen kinderen voor hen ook een verzekering voor de oude 
dag. . 

Hett voorbeeld van Coba (kader 8.4) laat zien dat zich rondom het krijgen van kinderen conflicten 
kunnenn voordoen. Conflicten die voortvloeien uit niet gerealiseerde normen met betrekking tot 
vrouwelijkheidd c.q. mannelijkheid. Daartegenover kan coöperatie staan in de besluitvorming met 
betrekkingg tot de overige domeinen, namelijk de bestedingen en kinderzorg. Over de allocatie van 
haarr inkomen en dat van haar man was een stilzwijgende afspraak gemaakt dat Coba's verdien-
stenn als modiste als zakgeld zouden dienen, terwijl haar man voor het gezin zou zorgen. De be-
sluitvormingg met betrekking tot de dagelijkse en overige bestedingen doet Coba's man. Coba 
heeftt dit besluitvormingsmodel niet afgedwongen. Zij vindt het goed dat haar man het zo gere-
geldd heeft, want haar verdiensten moet ze naar eigen believen kunnen besteden, vindt ze zelf. 
Haarr man heeft de touwtjes in handen, maar daar heeft ze weinig moeite mee. Haar woorden on-
derstrepenn deze gedachtegang ook: 

„„  Vroeger had je er geen erg in datje als vrouw op je man bent aangewezen. Maar nu merk je hoe 
belangrijkbelangrijk dat is. Het is daarom goed dat mijn man me sinds onze huwelijk verzorgt. Ik ben ook blij 
datdat ik nu kinderen heb. Anders zou hij mij niet meer verzorgen. Mijn man zorgt voor de financiën, 
ikik voor de rest dus ook de aandacht voor de kinderen en het huishouden. Dat was altijd al zo omdat 
hijhij  lange uren op zijn werk maakt. Wie moet al deze dingen dan doen? Mijn man heeft genoeg aan 
zijnzijn hoofd. Dus ga ik naar ouderochtend, zoek ik de school uit, ben ik bezig met de kinderen, et ce-
tera.tera. Ik ben gelukkig met deze constructie. " 

Cobaa geeft expliciet aan dat ze rekent op de financiële verzorging van haar partner. „Een man is 
hoofdhoofd van het gezin en moet voor zijn vrouw en kinderen zorgen" Dat prentte haar moeder haar 
immerss in toen zij nog jong was. Nu nog gelooft zij daar in. Het feit dat ze met hem getrouwd is 
enn haar huwelijkse plichten (seks, trouw) nakomt, geeft haar in haar ogen het recht om er zo over 
tee denken. De kinderen zijn nog schoolgaand, anders had Coba misschien ook wat financiële 
steunn van hen verwacht. Ze zorgt toch voor hen? Dat zal het minste zijn wat die kinderen kunnen 
terugg doen, denkt ze. Maar wie zal het zeggen? 

Hett huishouden van bestaat uit slechts twee inkomensverdieners: zichzelf en haar man. Via het 
huwelijkk maakt Coba aanspraak op de zorg van haar man; haar kinderen verdienen nog geen in-
komenn waar zij eventueel ook aanspraak op zou kunnen maken. In huishoudens met meerdere in-
komensverdienerss gaat het er echter vaak anders aan toe. Aanspraak maken op steun van die ove-
rigee inkomensverdieners, de zgn. overige hulp wordt hard gemaakt door erover te onderhandelen. 
Hierr zit het verschil tussen aanspraken die vrouwen (denken te) maken op basis van het samenle-
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vingsverbandd met de partner en die op basis van de moeder-vrouw-rol. c.q. de accommodatie-
arrangementenn met volwassen kinderen. Vrouwen durven eerder met de overige inwonende in-
komensverdienerss dwingende afspraken te maken met betrekking tot hun aandeel in de totale 
zorgg van het huishouden, terwijl zij dat vaak genoeg nalaten als het hun eigen partner betreft. Co-
baa vervolgt: 

„„  Wij vrouwen willen niet overkomen als materialistisch als we die zorg van die man zwart op wit 
gaangaan eisen. Je gaat niet tegen die man zeggen dat hij je regelmatig geld moet geven of dat hij je 
moetmoet verzorgen. Zo gaat dat niet. Hij weet toch al dat hij dat moet doen? Je hoopt alleen dat je 
doordoor goed voor hem te zijn en kinderen voor hem krijgt ook nog eens goed door hem wordt behan-
deld.deld. " 

Onderstaandd kader geeft ook goed weer hoe kinderen met betrekking tot zekerheid in de lange-
termijnstrategiee van vrouwen passen. 

Kaderr  8.5. Kinderen als middel tot zekerheid in een uitgebreid Hindostaans huishou-
den n 
SoenaSoena (Hindostaanse, 60 jaar, huisvrouw) werd uitgehuwelijkt aan Rajindrepersad (Hindostaan, 
7070 jaar, gepensioneerd ambtenaar). Samen hebben ze acht kinderen. Daarvan wonen drie nog 
thuis.thuis. De dochter is gescheiden en woont samen met haar zoon bij Soena. Alle drie inwonende kin-
deren,deren, van wie twee zonen, hebben een redelijke baan met redelijke secundaire arbeidsvoorwaar-
den.den. Soena heeft een AOV-uitkering. Dat maakt haar enigszins onafhankelijk van het pensioentje 
datdat haar man geniet. Toch is Soena niet tevreden met de hoogte van het huishoudgeld dat haar 
partnerpartner haar maandelijks geeft. Bovendien grieft het haar dat ze niet weet hoeveel Rajindrepersad 
ontvangt.ontvangt. Dat wilt hij ook niet zeggen. Volgens hem zijn dat haar zaken niet. Ze hoort zich alleen 
maarmaar bezig te houden met het bedrag dat hij haar geeft. Hoe gaat Soena daarmee om? ,,Mijn man 
moetmoet goed voor me zorgen, dat is hij verplicht omdat hij met mij getrouwd is. Mijn moeder heeft me 
geleerdgeleerd dat ik alles moet slikken wat mijn man verkeerd doet of zegt. Want, niemand - ook mijn 
moedermoeder niet - zou mij terugnemen als het mis ging met mijn man. Ik moet van haar geen ruzie ma-
kenken met mijn man. Ik heb inderdaad heel veel geslikt. Waarom zou ik er nu mee stoppen, op deze 
leeftijd?leeftijd? Ik kan mijn kinderen niet lastig vallen, want ook die hebben een eigen gezin of studeren. 
FamilieFamilie buiten stuurt af en toe wat geld, de kinderen buiten ook wel, maar wat belangrijker is, is 
datdat mijn inwonende werkende kinderen mij financieel steunen. Vooral wanneer mijn man weer eens 
tete weinig huishoudgeld heeft gegeven kan ik bij hen terecht voor aanvullend geld. Deze kinderen 
gevengeven mij daarnaast een vast bedrag aan kost ge ld. Daar moet ik het dus mee doen. Dat moet dan 
ookook Dat deden ze uit zichzelf vanaf ze een baan kregen. Dat zijn ze eigenlijk ook een beetje aan mij 
verplicht,verplicht, want ze maken toch gebruik van basisdingen als licht, water en telefoon? " Een stilzwij-
gendegende hoop op steun die zij als vanzelfsprekend aanvaardt. Alleen, Soena durft er niet over te on-
derhandelen.derhandelen. Dat zou teveel poespas geven en dat wil ze niet. 

Eenn tegenstrijdige gedachtegang zou men zo kunnen zeggen als men naar bovenstaand voorbeeld 
kijkt ,, maar het wordt toch als zeer reëel ervaren. Die hoop op continue zorg van de zijde van de 
partnerr wordt - als de omstandigheden ernaar zijn - vaak nog eens versterkt als er kinderen zijn. 
Inn gevallen waar vrouwen weinig of geen geld verdienen, zijn zij sterk afhankelijk van hun part-
ner.. Conflicten rondom de besluitvorming met betrekking tot de allocatie van het inkomen van de 
partnerr blijven dan vaak niet uit als blijkt dat bijvoorbeeld het huishoudgeld te krap is. Maar als 
vrouwenn op andere materiële bronnen kunnen terugvallen - en dan zeker op de inkomensbijdra-
genn van de eigen kinderen -, zijn zij vaak in staat conflicten te omzeilen door zij hun partner niet 
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(off  niet meer of minder vaak) te confronteren met geldtekorten. We hebben dit reeds in hoofdstuk 
77 besproken. 

Hett gebruik van of het stoppen met anticonceptiemiddelen (als die worden gebruikt) wordt geacht 
dee verantwoordelijkheid van de vrouw te zijn. Voor vrouwen zelf is het van belang dat zij aan de 
directee sociale omgeving (meestal de schoonfamilie) kunnen aantonen dat zij kinderen kunnen 
krijgen.. Vrouwelijkheid is voor hen niet compleet zonder moeder te zijn. Deze extra dimensie 
vann vrouwelijkheid wordt door de naaste omgeving gesanctioneerd. De omgeving beloont het 
krijgenn van kinderen met een zekere erkenning. Onderstaand voorbeeld geeft aan hoe belangrijk 
hett krijgen van kinderen als extra dimensie van vrouwelijkheid door vrouwen zelf wordt gezien. 

Kaderr  8.6. Intern e en externe verwachtingen met betrekking tot een perfect huwelijk 
inn een male headed -huishouden 
HetHet huwelijk tussen Mina (Hindostaanse, leerkracht, 38 jaar) en haar man Rifat (Hindostaan, leer-
kracht,kracht, 42 jaar) moest hen ook kinderen geven. Volgens hen is het huwelijk alleen mooi als er kin-
derenderen komen. Maar hun kinderwens ging niet meteen in vervulling, want het huwelijk bleef onge-
veerveer 12 jaar kinderloos. Mina wist dat haar ouderwetse schoonouders - bij wie ze samen met haar 
partnerpartner woonde - het haar kwalijk namen dat haar huwelijk zonder kinderen bleef. Die schoonou-
dersders schoven hun mening daarover niet onder stoelen of banken. Ze gingen zelfs zover dat ze tegen 
haarhaar zeiden dat ze als vrouw had gefaald en daarom plaats moest maken voor een andere vrouw. 
„Ze„Ze hebben mij het leven zuur gemaakt", zegt Mina op bittere toon. Mina heeft in die periode van 
allesalles geprobeerd om haar schoonouders te laten zien dat ze wel in staat was kinderen te krijgen. 
EerstEerst was ze jarenlang 'onder behandeling' van haar huisarts. Daarna beproefde ze haar geluk bij 
traditioneletraditionele genezers. Nu heeft Mina een zoon. Haar schoonouders zijn bijgedraaid en denken nu 
positiefpositief over haar. Dat stemt Mina goed. 

RoekiRoeki (Javaanse, fulltime huisvrouw, 30 jaar) was 16 jaar oud toen ze door haar oma werd uitge-
huwelijkt.huwelijkt. Ze werd op het platteland geboren en kort daarna door een alleenstaande oudere vrouw, 
volgensvolgens Javaanse traditie, 'gekocht'.1 De man (leerkracht, 40 jaar) die zij trouwde, wilde graag 
kinderen.kinderen. Dat was de reden waarom hij op zoek was gegaan naar een echtgenote. Heel onomwon-
denden maakte hij dit duidelijk. Roeki was toen heel nerveus geweest omdat ze niet wist of ze haar 
partnerpartner kinderen kinderen kon schenken. Ze dacht zekerheid en geborgenheid in dit huwelijk te vinden, maar 
zoudenzouden die doeleinden slechts ijdele hoop zijn als er geen kinderen kwamen? Haar partner had 
immersimmers gedreigd dat hij een andere vrouw zou huwen als zij geen kinderen 'voor hem' maakte. De 
dreigementendreigementen werden sterker toen het huwelijk de eerste 3 jaar kinderloos bleef In het vierdejaar 
kreegkreeg Roeki een zoon. Nu heeft ze vier kinderen, waarvan drie dochters. Betaald werk mag ze niet 
verrichten.verrichten. Haar man wil dat niet. 

Hett besluit om kinderen te krijgen vloeit niet alleen voort uit de behoefte van vrouwen aan affec-
tie,, respect en erkenning. Volgens de vrouwen is - mijns inziens een duidelijk kenmerk van de 
Caribischee cultuur - een vrouw zonder man en/of kinderen geen echte vrouw. Kiest die vrouw nu 
voorr kinderen dan streeft ze ook lange-termijndoelen na. Misschien nog belangrijker voor vrou-
wenn (en ook voor mannen) is de toekomstzekerheid die kinderen hen bieden. Vrouwen geven 
minn of meer te kennen dat het belangrijk is om kinderen te hebben, want die „kunnen nog altijd 

22 Volgens Roeki is het traditie dat zieke en/of arme kinderen door andere familie, soms vreemden, in huis worden 
genomenn en worden behandeld als waren het hun eigen kinderen. 
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voorvoor je zorgen als je oud en hulpbehoevend bent geworden " of „ze kunnen je wat geld toestop-
penpen als ze een baan hebben." 

Hett realiseren van de bovengenoemde 1 an ge-termijndoelen vereist ook goed moederschap, dat 
zichh vaak manifesteert in altruïstisch gedrag. Onderstaande verhalen van Marie (eerder behan-
deldd in hoofdstuk 6, kader 6.6) en Sita zijn een goede illustratie: 

OndanksOndanks alle misverstanden (ze heeft geen goed huwelijk, vindt zij) is ze bereid vernederingen door 
haarhaar echtgenoot te ondergaan omdat ze de toekomst van haar kinderen in gedachten heeft. , ,Ik blijf 
bijbij  mijn man omdat ik niet wil dat mijn kinderen een slechte opvoeding krijgen als ik mijn man in 
dede steek laat. Ik weet niet hoe die nieuwe vrouw van mijn man mijn kinderen zal behandelen. " 

Ookk Sita blijf t bij haar man. Haar reactie hierop luidt: 

„Het„Het  huwelijk is voor mij een middel om emotionele en financiële geborgenheid te verkrijgen. Ik 
dachtdacht dat ik door kinderen te krijgen mijn man kon veranderen. Maar de kinderen betekenen niets 
voorvoor hem. Hij houdt zich niet eens met hen bezig. Mijn kinderen en ik krijgen dus niets, geen geld, 
geborgenheid,geborgenheid, warmte, niets. Dus zoek ik die buiten. Ik had een liefdesrelatie met een man die ei-
genlijkgenlijk in Nederland woont. Eigenlijk hoopte ik dat hij mij zou laten halen. Maar ik denk dat hij het 
huishuis van mijn man wilde hebben en niet mij, want hij stelde me allerlei vragen over dat huis. Als ik 
domdom was geweest dan had hij nu het huis en perceel gekocht en mij weggejaagd. Maar ik had hem 
doordoor en heb de relatie met die man verbroken. Ik zit gevangen in een huwelijk dat mij feitelijk niets 
oplevert.oplevert. Maar waar kan ik naartoe? Wie zal mij opvangen? Welke man zou mij willen hebben? 
MijnMijn  vader zegt ook tegen mij dat ik liever bij mijn man kan blijven, want men weet toch niet of een 
andereandere man goed met me zal leven? Als ik bij mijn man wegga dan ben ik bang dat ik mijn erfdeel 
verlies.verlies. Ook ben ik bang dat als ik dat doe, ik het recht van mijn kinderen op hun erfdeel zal ver-
spelen.spelen. Ik wil niet dat mijn kinderen door mijn egoïstisch gedrag gaan pinaren. Ik zal dat erg vin-
denden voor hun. Ik zal het mezelf nooit vergeven als mijn kinderen door mijn stomme schuld armoe 
lijden." lijden." 

Dee verantwoordelijkheid voor het krijgen van kinderen wordt vrouwen vaak in de schoenen ge-
schoven,, maar de partner of de directe sociale omgeving koppelen daar sancties aan. Die sancties 
wordenn door mannen toegepast als zij het gevoel hebben dat ze geen controle hebben op de 
zwangerschapp van hun partner. Enerzijds wordt niet over het krijgen van kinderen gepraat, ander-
zijdss verwachten mannen van hun vrouwelijke partner dat die wel moet kunnen inschatten hoe 
vaakk ze zwanger zal worden. De verslechterde sociaal-economische situatie in het land en de toe-
nemendee inkomensonzekerheid zouden volgens mannen - m.n. de jongere onder hen - aanwijzin-
genn voor vrouwen moeten zijn om hun vruchtbaarheid beter onder controle te hebben. Dit weer-
spiegeltt een situatie waarbij mannen onuitgesproken verwachtingen hebben met betrekking tot 
controleerbaree vruchtbaarheid. Hierdoor ontstaat een dilemma waarbij vrouwen wordt verweten 
hett aantal kinderen niet zorgvuldig genoeg te plannen. Dit kan onder meer leiden tot een breuk in 
dee relatie tussen de partners, dit omdat één van hen heeft gefaald, zich niet conform de verwach-
tingenn heeft opgesteld. Deze potentiële conflictsituaties doen zich vooral voor in die male headed 
-- huishoudens waarin de vrouwelijke partner geen inkomen heeft. Hieronder het relaas van een 
30-jarigee Creoolse man {male headed- huishouden), van beroep lasser. 
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Kaderr  8.7. Conflicten over  de besluitvorming met betrekking tot het krijgen  van kin-
deren n 
„Ik„Ik  dacht dat mijn vrouw serieuzer was met het krijgen van kinderen. Het aantal kinderen dat we 
wildenwilden hebben, hebben we nooit besproken. Ook al praten we niet over het krijgen van kinderen, 
mijnmijn vrouw moet toch kunnen inzien dat we ons niet zoveel kinderen kunnen permitteren? Moet ik 
haarhaar dat ook nog vertellen? Waar heeft ze haar hersenen voor? Maar toch zit het mij niet lekker 
datdat we veel kinderen hebben. Het is zo moeilijk nu in deze tijd, want alleen ik heb een baan. Ik werk 
welwel in vaste dienst, maar mijn baan betaalt niet zo goed. Het verzorgen van mijn gezin vraagt het 
uitersteuiterste van me. Daarom heb ik er een parttime job bij. Mijn vrouw doet ook iets en verkoopt 
etenswarenetenswaren en sigaretten in een stalletje voor het huis. Dat brengt niet zoveel geld op, maar het is 
beterbeter dan niets. Ik ben zo boos op mijn vrouw, want ze weet dat het niet had gehoeven om voor de 
vierdevierde keer zwanger te zijn. Als ze voorzichtiger om was gegaan met anticonceptie dan hadden we 
hethet nu niet zo moeilijk. Wat stom van haar. " 

Volgenss mannen komt het krijgen van kinderen alleen ter sprake bij een duurzame relatie. Voor 
henn betekenen kinderen toekomstzekerheid, maar daarnaast is het hebben van kinderen een voort-
zettingg van een traditie zoals die door eerdere generaties is ingezet. Een man in een male headed -
huishoudenn aan het woord: 

„Het„Het  hoort gewoon dat er kinderen komen als je een vaste relatie hebt met een vrouw. Als man kun 
jeje het niet maken om geen kinderen te hebben. Bovendien kun je altijd op die kinderen terugvallen. 
AlsAls je kinderen een goede opvoeding gegeven hebt, zullen ze je altijd dankbaar zijn. Die dankbaar-
heidheid zullen ze tonen door voor je te zorgen als je daartoe niet meer in staat bent. " 

Datt het 'zo hoort' geeft aan dat het krijgen van kinderen voor mannen zowel als vrouwen van 
heell  groot belang is. Kinderen zijn voor zowel mannen als vrouwen een maatstaf voor sociale sta-
tuss en erkenning. De dreigende kinderloosheid van het huwelijk van Coba had gevolgen voor 
haar.. Niet alleen in haar woonomgeving, ook in de familie werd verteld dat zij toen werd bezeten 
doorr een asema (vampier, slechte geest), waardoor zij niet zwanger kon worden. Niet alleen 
moestt Coba de roddelverhalen in haar naaste omgeving aanhoren, ze werd geconfronteerd met 
eenn partner die kinderen wilde, omdat hij daarmee hoopte dat die zijn werk - het kappersvak -
zoudenn kunnen voortzetten. Mannen en vrouwen hebben niet altijd dezelfde verwachtingen aan-
gaandee het krijgen van kinderen. Het krijgen van kinderen stelt vrouwen in staat om erkenning op 
tee bouwen, maar ook hopen vrouwen op vergrote kansen met betrekking tot continuïteit van de 
relatie.. De angst dat vrouwen worden verlaten bij gebleken onvruchtbaarheid wordt als zeer reëel 
ervaren.. Zoals bijvoorbeeld Mil a (Hindostaanse, male headed - huishouden, informele kinderop-
vang,, 30 jaar; ze heeft kinderen uit een vorig huwelijk) deze angst verwoordde: 

„Ik„Ik  wil graag nog een kind erbij. Als je met een man samenwoont, moetje hem kinderen geven. Ik 
wilwil  mijn baarmoeder laten schoonmaken met een oso dresi (huismiddel). Mijn man weet ervan. Hij 
wilwil  ook. Ik ben bang dat hij mij - omdat hij zo veel jonger is dan ik - voor een jongere vrouw zal 
verlatenverlaten die hem veel kinderen kan geven. " 

Hett is overduidelijk dat mensen, mannen zowel als vrouwen, in een wereld opereren die richtlij -
nenn stelt voor sociaal acceptabel gedrag, voor vrouwelijkheid of mannelijkheid. Dat gedrag wordt 
doorr betrokkenen reeds in een vroege levensfase geïnternaliseerd (via overdracht van rollen en 
gedragspatronenn en bijbehorende percepties) en bepaalt het vervolg in de verdere levensfasen. 
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Hett is die wereld die mede betekenis en inhoud geeft aan hun leven, waarin ook sancties worden 
toegepastt die variëren van bedekte toespelingen tot uitsluiting. Om al die sancties te ontlopen, dat 
will  zeggen om aan de verwachtingen van de omgeving te voldoen, hanteren mannen zowel als 
vrouwenn vele 'vluchtstrategieën'. Mannen maken 'buitenkinderen' en vrouwen gebruiken allerlei 
huismiddeltjess om zwanger te worden. In dit kader is er wel een onderscheid tussen de oudere en 
jongeree generatie mannen en vrouwen. Voor oudere vrouwen was „het in onze tijd zo dat er niet 
overover kinderen werd gepraat. Dat was taboe. Bovendien wist je niet beter of er moesten kinderen 
komenkomen als je met een man samenwoonde. Kinderen kwamen als vanzelf, maar vanzelfsprekend 
warenwaren we blij  met de kinderen die we 'voor' onze mannen hadden gemaakt. Ook dacht je niet aan 
abortus.abortus. Je wist er wel wat op te vinden als je veel kinderen kreeg. Bovendien, onze moeders 
haddenhadden ook veel kinderen. Ze hebben het toch overleefd? " 

HetHet krijgen van kinderen en pressie 

Hett kunnen krijgen van kinderen wordt ook door vrouwen gehanteerd om het gedrag van de part-
nerr een halt toe te roepen of af te straffen. Als zij inschatten dat de zorg voor de kinderen - als die 
err eenmaal zijn - voornamelijk op hun schouders zal komen te rusten, dwingen zij de partner tot 
hett verlenen van toestemming tot sterilisatie. Dat gebeurde onder meer bij enkele jonge Hin-
dostaansee en Javaanse vrouwen. Ook andersom gebeurt het dat jonge vrouwen meer kinderen 
krijgenn dan hun man 'toestaat'. Bovenstaand voorbeeld - kader 8.7 - over een man die klaagt over 
'hett niet zo serieus omspringen van zijn vrouw met betrekking tot haar vruchtbaarheid' toont dat 
aan.. Onderstaand voorbeeld illustreert de wijze waarop vrouwen vruchtbaarheid als pressiemiddel 
kunnenn hanteren. 

Kaderr  8.8. Vruchtbaarheid en geborgenheid in een male headed -huishouden 
NaNa het eerste kind wilde de partner (Hindostaan, male headed -huishouden, winketverkoper, 30 
jaar)jaar) van Lola (Hindostaanse, huisvrouw, 30 jaar) geen kinderen meer. Dat kind hadden zij niet 
samensamen gepland. Lola ging ervan uit dat in een huwelijk zwanger worden normaal was en dat was 
ookook wat haar man verwachtte. De reden die haar partner aangaf voor het stoppen met kinderen 
krijgenkrijgen was dat alles in het land te duur was geworden. Financieel zou hij het dus te kwaad krij-
gen,gen, want hij was de enige kostwinner thuis. Toch werd ze met opzet zwanger, want ze wilde zelf 
tweetwee tot drie kinderen. Haar huwelijk dat niet zoveel voorstelde, probeerde ze te redden door nog 1 
keerkeer zwanger te worden. Ze hoopte daarmee opnieuw de interesse van haar man te wekken. Maar 
haarhaar man bleef weinig thuis waardoor zij zich met de kinderen bezig moest houden. Lola wilde in 
ditdit huwelijk graag kinderen omdat die op lange termijn een soort zekerheid geven. Na het tweede 
kindkind wilde zij zich laten steriliseren - wat in de volksmond 'ster' heet. Toen ze dat met haar partner 
besprak,besprak, werd die daar erg nijdig over omdat dat in zijn ogen betekende dat hij geen controle meer 
zouzou hebben over haar seksueel gedrag. Volgens hem zou 'ster' ertoe leiden dat ze stiekem seks met 
andereandere mannen zou hebben zonder dat gevolgen daarvan zichtbaar zouden zijn. Toen haar man te-
gensputterde,gensputterde, dreigde Lola hem door te vertellen dat ze daar juist mee zou beginnen als hij de voor 
'ster''ster' bestemde documenten niet zou ondertekenen. Omdat hij analfabeet is - daar kon Lola, die 
welwel kan lezen en schrijven, heel minachtend over doen - vertelde ze hem in het kort over de inhoud 
vanvan de betreffende documenten en wees toen aan waar hij zijn handtekening moest plaatsen. 

'Ster'' komt ook in het geding als vrouwen te 'oud' zijn geworden voor het moederschap. Als 
vrouwenn geen kinderen meer willen hebben omdat zij zich daarvoor te oud voelen (meestal na 
hunn 35ste), stuiten zij op tegenstand van hun partner. Bij het bespreekbaar maken van de midde-

173 3 



lenn die zij daarvoor ter hand willen nemen (spiraal, 'ster') worden vrouwen geconfronteerd met 
emotionelee uitbarstingen van hun partner. Vooral 'ster' is bijna onbespreekbaar en vrouwen moe-
tenn allerlei strategieën hanteren om dat door te zetten. 

Maarr vrouwen kunnen ook het tijdstip waarop ze kinderen krijgen, laten afhangen van andere fac-
toren.. Deze hebben te maken met zekerheid en stabiliteit, zoals in bovenstaand kader wordt geïl-
lustreerd.. Eén van de factoren is duurzaamheid van de relatie. Een tweede factor is toekomstper-
spectief.. Sommige schoolgaande jonge vrouwen willen alleen zwanger worden als ze zeker weten 
datt zij daarmee hun eigen kansen met betrekking tot sociale mobiliteit niet tenietdoen. Deze jonge 
vrouwenn maken een afweging tussen de eigen ontplooiingskansen en het krijgen van kinderen. 
Eenn derde factor is de garantie dat de kinderen in een stabiele omgeving zullen opgroeien. De bio-
logischee vader van het kind c.q. de partner van de vrouw moet in staat zijn het kind/de kinderen 
eenn emotioneel en financieel veilige thuishaven te bieden. Vrouwen zijn daar heel erg gevoelig en 
serieuss over. Het in een stabiele relatie overgaan tot bijvoorbeeld abortus, wat onder deze vrou-
wenn overigens nauwelijks voorkomt, wordt daarom niet zomaar even besloten. Het wordt goed 
afgewogenn en besproken met de partner, als die aanspreekbaar is. 

MilaMila  (ook eerder behandeld in deze paragraaf) vertelt haar verhaal over het aantal kinderen dat ze 
metmet haar partner wil. Ook zij stelt grenzen die helemaal niet overeenkomen met die van haar part-
ner.ner. „Mijn  man wilde vier kinderen met mij hebben, maar ik ben erop tegen. Het leven is te duur en 
ikik zal me uitgezogen voelen. Ik wil maar twee kinderen met hem en daar zal het bij blijven. " 

Inn deze hele context wordt duidelijk dat als het huwelijk geen economische zekerheid biedt, er 
grenzenn worden gesteld aan de besluitvorming om al dan niet zwanger te worden of eventueel 
meerr kinderen te krijgen. De huidige economische instabiele situatie in het land, die zich vertaalt 
inn inflatoire inkomens en hoge prijzen voor eerste levensbehoeften, schept voor hen geen rand-
voorwaardenn om - zoals vroeger gangbaar was - veel kinderen te maken. Integendeel. 

Pratenn over vruchtbaarheid is iets wat moeizaam van de grond komt. Ook bij de jongere stellen is 
datt zo. Meestal moet de vrouw eerst zwanger worden alvorens er überhaupt over (de mogelijk-
heidd van het krijgen van) kinderen wordt gesproken. Als een vrouw bijvoorbeeld vanwege allerlei 
zwangerschapsproblemenn genoodzaakt wordt tot 'ster' of het inbrengen van een spiraal, dan zal 
zee dat niet doen zonder medeweten van haar partner met wie ze een duurzame relatie heeft. Ook 
artsenn schakelen de partner van de vrouwen in als die kenbaar maken dat ze zich willen laten ste-
riliserenn Artsen gaan daar heel voorzichtig mee om omdat er in het verleden daarover allerlei 
problemenn met de partner - die zich gepasseerd voelde - zijn geweest. 

Uitt al de verhalen in de eerdere paragrafen is duidelijk dat vrouwen het tijdstip waarop ze zwan-
gerr worden, afstemmen op factoren die te maken hebben met (emotionele en financiële) stabiliteit 
enn erkenning door de naaste omgeving. Soms kan een keuzeoverweging tussen beide typen facto-
renn zeer problematisch zijn voor vrouwen, maar soms hebben ze geen keus. Met name de vrou-
wenn zonder eigen inkomstenbronnen (bijvoorbeeld Roeki, kader 8.6) dan die van de partner heb-
benn niet de luxe om eerder genoemde factoren op elkaar af te stemmen. Roeki bijvoorbeeld was 
reedss lang blij dat ze door haar huwelijk uit het armoedige en troosteloze bestaan dat ze bij haar 
omaa leidde, weg kon. Ze trouwde erg jong (16 jaar), woonde met haar gezin in het ouderlijk huis 
vann haar partner en mocht van de laatste geen betaald werk verrichten. Ze had dus geen andere al-
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tematievenn dan te hopen op genade van haar partner als zwangerschap uitbleef. Zeker zulke 
vrouwenn leven nu eenmaal in een maatschappij waarin zij steeds worden geconfronteerd met hun 
fragielee situatie. Fragiel omdat steeds van hen wordt gevraagd hun behoeften op die van hun part-
nerr of de naaste omgeving af te stemmen, waarbij geen ruimte wordt gelaten voor eigen keuzen. 
Mannenn aan de andere kant hebben minder problemen met keuzen doen. De wetenschap dat zij in 
ditt verband afhankelijk zijn van de controlemogelijkheden van de vrouw met betrekking tot haar 
eigenn vruchtbaarheid, doet hen vaak neigen tot het toepassen van dwang. Dit geldt met name in 
situatiess waar hun partner financieel afhankelijk van hen is. 

Vrouwenn lopen feitelijk meer risico's bij het maken van keuzen met betrekking tot het krijgen 
vann kinderen. Als mannen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat onvruchtbaarheid van hun partner 
inn hun nadeel werkt (aantasting van de mannelijkheid, meer armoede), kan daaruit volgen dat zij 
uitt de relatie stappen die zij met zo'n vrouw hebben. Onder de vrouwen die opnieuw trouwden of 
mett een andere man gingen samenwonen werd dit als reden van de breuk tussen hen en hun 
voormaligee partner opgegeven. Deze situatie doet zich voornamelijk voor bij vrouwen die zich in 
eenn financieel afhankelijke positie ten opzichte van hun partner bevinden. Vrouwen die niet van 
hunn voormalige partner mochten werken en dat ook niet deden, worden na de breuk met deze 
partnerr met de harde realiteit geconfronteerd en moeten allerlei strategieën ontwikkelen om in 
hunn eerste levensbehoeften te voorzien.3 

8.44 Zorg voor  kinderen 

Kinderzorgg is niet alleen een paraplu voor de dagelijkse fysieke zorg voor kinderen, ook het on-
derwijss van de kinderen valt daaronder. Eigenlijk staan vrouwen en mannen weinig stil bij dit 
lange-termijn-aspectt van kinderzorg. Onderwijs is een bron van sociale mobiliteit en (lijk t mij) 
eenn perfecte lange termijn bestaansstrategie van huishoudens, ondanks de negatieve effecten van 
dee economische crisissituatie (ouders moeten nu bijvoorbeeld steeds meer zelf het onderwijsma-
teriaall  van hun kinderen zelf bekostigen. Dit verklaart m.i. ook de iets grotere betrokkenheid van 
mannenn bij de besluitvorming daaromtrent dan bij het krijgen van kinderen. Toch is de besluit-
vormingg met betrekking tot kinderzorg een domein waarover de mannen en vrouwen weinig ge-
zamenlijkee beslissingen nemen. In het algemeen wordt kinderzorg gezien als een vrouwentaak. 
Mannenn en vrouwen nemen aan dat de vrouw zich verantwoordelijk dient te voelen voor dit do-
mein,, omdat die zogezegd daarin meer thuis is. Dat zien we terug in het procentueel geringe aan-
deell  van mannen in de feitelijke taakverdeling zoals die in hoofdstuk 9 aan de orde komt. Wat 
voorr mannen en vrouwen van belang is, is dat mannen de financiële zorg voor de kinderen ter 
hartee nemen en dat vrouwen zich met de kinderzorg bemoeien. Vrouwen nemen voetstoots aan 
datt hun man toch vaak van huis is - voor werk of anderszins - en dat vrouwen juist vaker thuis 
zijnn als ze kleine of opgroeiende kinderen hebben. Maar of mannen veel thuis of veel van huis 
zijn,, het onderwijsaspect van de kinderzorg controleren zij graag. In de besluitvorming daarover 
willenn zij wel gekend worden. 

Voorr  enkele vrouwen in de female headed - huishoudens was dit de oorzaak waarom zij  niet langer  met hun part-
nerr  zijn. 
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Hett aandeel van de mannelijke partner in de besluitvorming betreffende kinderzorg is maar iets 
groterr dan bij het krijgen van kinderen, namelijk 14%. Maar dit aandeel laat grote verschillen per 
huishoudtypee zien, in tegenstelling tot de kleine verschillen tussen de mannelijke partner bij de 
besluitvormingg met betrekking tot het krijgen van kinderen. Het aandeel van de mannelijke part-
nerr in de male headed - huishoudens is veel groter dan in de female managed- huishoudens (res-
pectievelijkk 15% en 8%). Kinderzorg is, zoals die hier is gedefinieerd, toekomstgericht en m.i. 
zienn vooral de mannen in de male headed - huishoudens die toekomst mede als een verlengstuk 
vann zichzelf, als een bron van sociale mobiliteit of prestige. Opnieuw is het relatief onafhankelijk 
gedragg van de vrouwen in ét female managed - huishoudens waarneembaar. 

Uitgesplitstt naar etnische afkomst blijken Javaanse mannen het investeren in de toekomst van 
hunn kinderen een minder belangrijke issue te vinden dan de Hindostaanse en Creoolse mannen. 
Datt blijkt uit de volgende cijfers: het aandeel van de Javaanse mannen in de besluitvorming met 
betrekkingg tot onderwijs van de kinderen is 11%, terwijl dat van de Hindostaanse en Creoolse 
mannenn respectievelijk 15% en 18% bedraagt. Een voor de hand liggende verklaring voor het 
verschill  tussen Creoolse mannen en de rest ligt mijns inziens in het verschil in opleiding. Creool-
see mannen zijn hoger opgeleid, waardoor zij ook beter in staat zijn het onderwijstraject van hun 
kinderenn te begeleiden. 

Onderstaandee kaders strekken tot voorbeeld van de wijze waarop besluitvorming betreffende kin-
derzorgg in respectievelijk een female managed - huishouden en een male headed - huishouden 
totstandkomt. . 

Kaderr  8.9. Besluitvorming met betrekking tot kinderzorg in een female managed -
huishouden n 
RattieRattie (Hindostaanse, 30 jaar, schoonmaakster) woont reeds enkele jaren samen met Ronald (Cre-
ool,ool, 25 jaar, pijpfitter). Behalve het inkomen uit haar schoonmaakbaan bij een particulier bedrijf 
heeftheeft Rattie bijverdiensten. Deze - overigens wisselvallige - bijverdiensten komen uit de verkoop 
vanvan snuisterijen, koek en sigaretten vanuit de huurwoning die zij heeft geregeld. Dit is goed te 
combinerencombineren omdat haar hoofdbaan - schoonmaakwerk - slechts vier uur per dag in beslag neemt. 
TijdensTijdens werkuren is haar zoontje bij een oppas, die tegenover haar woont. Haar totale inkomsten 
zijnzijn hoger dan die van Ronald. Rattie heeft drie kinderen. De oudste twee zijn in een vorige relatie 
verwekt.verwekt. Het derde kindis van Ronald. In leeftijd variëren de kinderen van I tot 13 jaar. De oudste 
zoonzoon gaat niet meer naar school (zijn besluit) en heeft een baan als leerling- arbeider in een lasbe-
drijf.drijf.  Dat doet hij tegen de wil in van Rattie. Met de inkomsten uit deze baan probeert hij Rattie 's 
huishoudlastenhuishoudlasten te verlichten. Baden, aankleden et cetera kan de dochter van 6 jaar natuurlijk zelf 
al.al. In de besluitvorming met betrekking lot schoolwerkbegeleiding die voor de dochter nodig wordt 
geacht,geacht, heeft alleen Rattie deel. Daarbij betrekt ze soms de peetoom van de dochter die in een an-
deredere buurt woont. Ook bij de besluitvorming betreffende het onderhouden van contacten met de 
schoolschool betrekt Rattie Ronald niet. Ze wil dat niet omdat ze bang is dat hij - omdat het niet zijn kind 
isis - zich daar niet mee zal willen bemoeien. Besluitvorming met betrekking tot kinderzorg in de zin 
vanvan in bad stoppen, aankleden et cetera heeft alleen betrekking op de jongste van I jaar. Meestal 
neemtneemt Rattie die besluiten alleen, soms betrekt ze haar partner en de oudste twee kinderen erbij. 
HoeHoe de kinderen gekleed zijn, is een besluit van Rattie, ook al geeft Ronald daar geld voor. 

HetHet huishoudgeld dat Rattie van Ronald ontvangt, bestemt zij voor een 'neutraal' deel van de vaste 
lasten:lasten: voeding en dranken. Maar Ronald vindt dat Rattie met 'zijn' geld geen onderscheid mag 
makenmaken in de uitgaven: ze zijn voor alle kinderen bedoeld. Met de vader van de oudste kinderen wil 
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hijhij  namelijk niets te maken hebben. Maar het geld van Rattie en Ronald is zelfs hij lange na niet 
genoeggenoeg om voldoende kleding en schoeisel voor iedereen te kopen. Dit heeft ertoe geleid dat de 
oudsteoudste zoon het besluit nam om te gaan werken, want dan kan hij bijvoorbeeld zelf ondergoed en 
schoeiselschoeisel kopen. Rattie zorgt er wel voor dat - als het huishoudgeld op is - zij niet bij haar partner 
aanklopt.aanklopt. Haar zoon, maar vooral de peetoom benadert ze voor extra financiële middelen. 

Kaderr  8.10. Besluitvorming met betrekking tot kinderzorg in een male headed -
huishouden n 
LygiaLygia (Creoolse, 40 jaar, winkelverkoopster) woont samen met Eric (Creool, 40 jaar, winkelverko-
per).per). De zes kinderen van Lygia (van 10 tot 23 jaar) zijn in twee vorige relaties verwekt en wonen 
metmet uitzondering van een zoon (die bij zijn vader blijft) nog bij haar. De besluiten met betrekking 
tottot het onderwijs van de jongste twee schoolgaande kinderen, neemt zij samen met Eric. Alle overi-
gege besluiten in het kader van kinderzorg neemt zij alleen. Ze wenst Eric er niet bij te betrekken om-
datdat ze hem niet wil belasten aangezien het niet zijn kinderen zijn. Ze is blij  dat een van de kinderen 
bijbij  zijn biologische vader woont. Hierdoor wordt deze gedwongen het kind te verzorgen. Dat heeft 
zeze toen ook zo besloten. De 'hebi' (=last) van het leven drukte veel te zwaar op haar als toenmalige 
alleenstaandealleenstaande moeder. De vader van de jongste twee kinderen doet ook zijn deel, dwz zij laat hem 
ookook deelnemen in de besluitvorming met betrekking tot de verzorging van zijn kinderen. Dit, nadat 
zijzij hem ertoe had gedwongen door op zijn vaderlijke plichten te wijzen: „Hij  verzorgde zijn kinde-
renren eerst niet. Ik ging naar hem toe en zei tegen hem dat hij verplicht is zijn kinderen te verzorgen, 
wantwant alleen kan ik het niet redden. Nu geeft hij al 10 jaar geld als een soort alimentatie. Telkens 
laatlaat ik hem het bedrag verhogen. Toch is het geld weinig als je ziet hoe duur het leven is gewor-
den.den. " Maar Lygia voelt zich toch verantwoordelijk voor met name de jongere inwonende kinderen 
enen neemt de besluiten die hun zorg betreffen, grotendeels alleen. Zonder deze constructie met be-
trekkingtrekking tot kinderzorg - de dochters die ouder zijn dan 20 jaar, krijgen geld vati hun vriend waar-
meemee ze een deel van de kinderzorg op zich nemen en Lygia hiermee ontlasten - zou Lygia het moei-
lijkerlijker  hebben gehad. 

8.55 Conclusie 

Besluitvormingg staat niet op zich. Factoren zoals de positie in het huishouden, de persoonlijke 
karakteristiekenn van betrokkenen alsook de perceptie van mannen en vrouwen spelen een rol bij 
dee totstandkoming daarvan. De belangrijkste factor die mijns inziens uit het onderzoek naar vo-
renn komt, betreft de verwachtingen die mannen en vrouwen jegens elkaar hebben. Dit uit zich in 
dee rollen van vrouwen en hun mannelijke partner. Hoewel de besluitvorming met betrekking tot 
zowell  de materiële als immateriële domeinen wife-dominant is, is de besluitvorming met betrek-
kingg tot het materiële domein het wel iets minder. Het grotere aandeel van mannen in de besluit-
vormingg met betrekking tot het materiële domein vloeit voort uit het feit dat mannen vinden dat 
zijj  daarin een belangrijke verantwoording dragen. Van belang is dat dit door veel vrouwen wordt 
ondersteund.. Dit onderzoek laat tevens zien dat de besluitvorming met betrekking tot het krijgen 
vann kinderen en kinderzorg de mannelijke partner het minst wordt betrokken. Maar in hoeverre 
nemenn vrouwen beslissingen op dit vlak alleen? Hoewel mannen - volgens de vrouwen - 'afwe-
zig'' zijn in de besluitvorming met betrekking tot de immateriële domeinen, oefenen zij wel con-
trolee uit op de uitvoering van de besluiten die vrouwen nemen - vooral als zij die beslissingen er-
varenn als een "potentiële" aantasting van hun mannelijkheid c.q. machtspositie. 
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Inn dit hoofdstuk hebben we de aard van de besluitvorming tussen vrouwen en hun partner in de 
femalefemale managed -huishoudens en de male headed -huishoudens geanalyseerd. Female managed -
huishoudenss hebben we (in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4) gedefinieerd op grond van het hogere in-
komenn van de vrouwen. Interessant is dat de meest verdeling van macht in de richting van vrou-
wenn juist in deze huishoudens wordt bereikt. Hoewel er overleg over de besteding van inkomen 
enn kinderzorg plaatsvindt, nemen vrouwen veelal de besluiten hieromtrent zelf. In die zin corres-
pondeertt kennelijk bij vrouwen in de wijken in Paramaribo die ik onderzocht heb, het hebben 
vann een hoger inkomen dan de partner met relatief machtige positie in het huishouden. 

Ookk etnisch gezien hebben de vrouwen in de huishoudens een voordelige positie in de besluit-
vorming.. Bij de Javaanse huishoudens is deze positie van vrouwen vooral duidelijk bij de do-
meinenn 'grotere bestedingen' en 'kinderzorg'. De macht van Hindostaanse en Creoolse vrouwen 
laatt zich het duidelijkst zien bij de besluitvorming met betrekking tot de kleinere bestedingen en 
hett krijgen van kinderen. Deze bevinding geeft stof tot nadenken. Ondanks de onderlinge maar 
overigenss kleine verschillen in positie tussen de vrouwen is duidelijk dat hun machtsterrein zich 
bevindtt op het niveau van het dagelijkse reilen en zeilen van hun huishoudens. Niet alleen Ja-
vaansee vrouwen - zoals in de literatuur wordt benadrukt - maar ook Hindostaanse en Creoolse 
vrouwenn zijn belangrijk bij de dagelijkse bestaansverwerving van hun huishouden. 
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Taakinhouden::  'moraliteit '  en feitelijk e taakverde-
lingg in huishoudens 

„Mannen„Mannen hebben maar één probleem, dat is 
datdat ze alleen moeten zorgen voor een inkomen, 
terwijlterwijl  vrouwen twee problemen hebben: de 
organisatieorganisatie van de huishoudelijke uitgaven en 
dede verantwoordelijkheid voor de kinderzorg. 
HunHun man is toch nooit thuis. " 

(Een(Een doorsnee interview) 

9.11 Inleiding 

Bijj  het bestuderen van de pogingen van vrouwen om hun bestaan te organiseren is het belangrijk 
omm na te gaan welke ideologieën zij hebben en nastreven, wie zij daarbij betrekken en welke 
strijdd zij leveren zodat er een bepaalde taakverdeling in hun huishoudens totstandkomt. Aanslui-
tendd op hoofdstuk 8 wordt nu naar de domeinen inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kin-
derzorgg gekeken. Bezien wordt wat - volgens vrouwen - het aandeel van mannen en vrouwen is in 
dee feitelijke taakverdeling in huishoudens. Tevens wordt nagegaan of er een verschil bestaat tus-
senn het aandeel van mannen en vrouwen in de feitelijke taakverdeling in huishoudens en de idee-
enn van die mannen en vrouwen ten aanzien van de integratie van die taakverdeling met betrek-
kingg tot inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg. Twee vragen zijn in dit kader van 
belang: : 

1.. Welk verschil is er tussen mannen en vrouwen? 
2.. Welk verschil is er tussen wenselijkheid en feitelijkheid? 
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9.22 Wenselijkheid van integratie van taakverdeling tussen mannen 
enn vrouwen 

VerdienenVerdienen van een inkomen: verschil tussen publiek en huishoudelijk domein? 

Vrouwenn en mannen zijn het erover eens dat het de plicht van mannen is om - ongeacht of de 
vrouww zelf ook economisch actief is of niet - te zorgen voor een inkomen dat in het huishouden 
kann worden ingezet. Verwachtingen hieromtrent worden gevoed door algemeen maatschappelijke 
normen,, in wisselwerking met de directe sociale omgeving. Het is die omgeving die de normen 
voorr sociaal acceptabel gedrag voorschrijft. Het economisch actief zijn van een man op basis 
waarvann hij een inkomen geniet is - zoals Gill en Massiah (1984) dat aangeven - „... one of the 
moremore important parts of his social identity of his self. " Betaald werk is dus een belangrijk onder-
deell  van de mannelijke identiteit. Zoals een man dat tijdens een interview wist te verwoorden: 

„Als„Als  ik niet werk, verdien ik ook geen inkomen en kan ik dus niets bepalen. Die vrouw heeft geen 
respectrespect voor mij, omdat ik haar niet kan onderhouden. " 

Inn hoofdstuk 6 hebben we gezien dat meer dan 90% van de mannen economisch actief is, terwijl 
'maar'' 68% van de vrouwen betaald werk verricht. We zouden uit dit gegeven kunnen afleiden 
datt mannen het noodzakelijker achten om betaalde arbeid te verrichten omdat zij hieraan een ze-
keree sociale status kunnen ontlenen. Maar in hun hang naar sociale status via betaalde arbeid 
wordenn mannen ook tegemoet getreden door de relatief grote vraag naar mannenarbeid. 

Hett verdienen van een inkomen associëren mannen met het publieke domein, het zichtbare terrein 
waaropp zij zich begeven om geld te genereren. Mannen beschouwen vrouwen die thuis werken, 
vaakk als niet werkend. Bij een man die ontkende dat zijn vrouw werkte, bleek dat zijn vrouw in-
formelee ijslolliesproducent was. De ijslollies verkocht zij binnenshuis. Als diezelfde vrouw een 
opstall  voor haar huis had gehad waar dezelfde ijslollies werden verkocht, zou haar man dat waar-
schijnlijkk wel als economische activiteit hebben aangemerkt. 

Dezee conceptie met betrekking tot werk en arbeid brengt menig onderzoeker in een dilemma om-
datt mannen (en vrouwen) zich op deze manier weinig bewust zijn van de bijdragen die vrouwen 
aann de overleving van hun huishouden (kunnen) leveren. Dit gedrag leidt in veel gevallen tot een 
onderwaarderingg van de omvang en de output van het werk dat vrouwen in het huis doen. 

Ookk instellingen en beleidsmakers maken bij het onderscheiden van inkomensgenererende activi-
teitenn onbewust of bewust onderscheid tussen het publieke en het huishoudelijke domein. Het 
probleemm van onderschatting van de omvang en het belang van het werk van vrouwen is - zoals 
ditt onderzoek ook uitwijst - met name op microniveau (dat van het huishouden) zichtbaar. Op be-
leidsniveauu ontbreekt ook een duidelijke perceptie van thuis gegenereerd inkomen wat zich uit in 
eenn gebrekkige cijfermatige benadering van inkomensgenererende activiteiten van vrouwen. Be-
neriaa (1992) onderscheidt vier terreinen waarop deze onderwaardering van de omvang van het 
werkk van vrouwen is waar te nemen. Deze terreinen zijn volgens haar: 
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1.. zelfvoorzienende productie; 
2.. informele arbeid; 
3.. huishoudelijk werk en gerelateerde taken; 
4.. vrijwilligerswerk. 

Mett zelfvoorzienende activiteiten verwijst Benerïa naar agrarische activiteiten waar familiearbeid 
wordtt gehanteerd en waarbij diverse leden, meestal vrouwen en kinderen, niet worden betaald. 
Eenn andere in Suriname veel voorkomende groep onzichtbare vrouwen zijn de thuiswerksters, 
waaronderr de zogenaamde window sellers (vitrine-verkoopsters), maar ook bijvoorbeeld de houd-
sterss van warungs (Javaanse eethuizen waar vrouwen eten maken en verkopen, soms vanuit de 
eigenn woning), kapsters en naaisters. Hier is meestal sprake van eenmans/vrouwsbedrijfjes die 
zich,, afhankelijk van de schommelingen in de economie, in combinatie met de zorg voor het 
huishoudenn staande proberen te houden. Volgens bovenstaand onderscheid zouden deze thuis-
werksterss - omdat zij zich anders profileren dan de vrouwen in de agrarische zelfvoorzienende 
sectorr - bij de categorie van informele werksters kunnen worden geplaatst. 

Maarr bij Beneria zijn huishoudelijke arbeid en gerelateerde taken gelijk aan werk. Hoe wordt dat 
inn arme huishoudens in Paramaribo gezien? Wat is hier de vrouwelijke ideologie van werk? Hoe 
kijkenn vrouwen (maar ook hun partners) naar werk en welke waardering geven zij daaraan? Ik 
kann mij nog heel goed herinneren dat de eerste vrouw die ik in een wijk interviewde, op mijn 
vraagg of zij werkte, antwoordde: 

„Ik„Ik  werk niet. Ik ben huismoeder. " 

Alss het gesprek vordert, komt naar voren dat ze geen baan heeft en ook niet zelfwerkzaam is, 
maarr het huishoudelijk werk en de kinderzorg doet. Ik werd gedurende het hele onderzoek met 
dezee perceptie van vrouwen en mannen ten opzichte van dit onderscheid geconfronteerd. Werken 
betekentt volgens hen een duidelijk omschreven baan hebben, een economische activiteit ont-
plooienn waarvoor je uit huis moet. Niet alleen huismoeders, maar ook heel veel vrouwen die in-
formelee activiteiten - meestal op bescheiden schaal - thuis ontplooien, zoals de eerder aangegeven 
warunghoudsters,warunghoudsters, modistes (naaisters), ijs - en ijslolliesverkoopsters, beschouwen hun economi-
schee activiteiten niet echt als werken. 

Dee hoeveelheid tijd die vrouwen met name investeren in huishoudelijke arbeid en kinderzorg 
wordtt vaak door hen en hun partner onderschat omdat daar geen prijskaartje aan hangt. Huishou-
delijkk werk en kinderzorg worden veeleer als vanzelfsprekende bezigheden van vrouwen gezien. 
Natuurtijkk zijn er uitzonderingen onder de mannen. Zoals een Creoolse dominee eens tijdens een 
kerkdienstt zei: 

„Als„Als  wij mannen ons werk naast het huishoudelijk werk leggen dat door onze vrouw wordt verricht 
dandan komen wij tot de pijnlijke conclusie dat zij veel meer werk verzetten dan wij. Bovendien zouden 
wijwij  eens een rekensommetje moeten maken van de hoeveelheid geld die wij zouden moeten betalen 
alsals wij al dat werk zouden uitbesteden." 

Bovenstaandd voorbeeld geeft aan dat sommige mannen zich wel bewust zijn van het feit dat juist 
dee onbetaalde arbeid van hun vrouw in het huishouden die condities verschaft die nodig zijn voor 
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hett instandhouden van het gezin. Hoe is de balans met betrekking tot de feitelijke taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen in de verschillende huishoudens? Is er sprake van symmetrie of 
asymmetrie?? Door middel van een lijst die aan vrouwen en hun partner werd voorgehouden, kon 
wordenn nagegaan wat beider feitelijk aandeel was in huishoudelijk werk en kinderzorg. Een ande-
ree lijst moest zicht bieden op ideeën van vrouwen en hun partner met betrekking tot de domeinen 
inkomen,, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg. De vragen die in dit verband werden ge-
steld,, beoogden de gender-awareness (perceptie) van vrouwen en mannen ten opzichte van geïn-
tegreerdee taakverdeling tussen mannen en vrouwen te meten. 

VrouwenVrouwen en gender-awareness met betrekking tot inkomen en autoriteit 

Welkee ideeën hebben vrouwen ten aanzien van de integratie van de taakverdeling tussen zichzelf 
enn hun partner? Welke factoren beïnvloeden hun ideeën daarover? Omdat we wilden nagaan wel-
kee ideeën vrouwen hebben over het gewenste aandeel van hun partner in de taakverdeling, be-
trekkenn we in de analyse alleen de huishoudens met een inwonende partner. De analyse in deze 
paragraaff  heeft daarom slechts betrekking op de vrouwen in de female managed - huishoudens en 
dee male headed - huishoudens.1 

Wee hebben de vrouwen laten reageren op uitspraken die betrekking hadden op de genoemde do-
meinenn inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg. Bij elke uitspraak konden de vrou-
wenn aangeven of ze het er helemaal mee eens waren, het er mee eens waren, neutraal waren, het 
err mee oneens waren, of het er helemaal mee oneens waren. Aan elke uitspraak was een score van 
1,, 2, 3, 4 of 5 verbonden en wel op een zodanige wijze dat geldt: hoe hoger de score, hoe po-
sitieverr vrouwen/ mannen dachten over een geïntegreerde taakverdeling tussen mannen en vrou-
wen. . 

Dee betekenis van de domeinen is als volgt: 

1.. inkomen. Dit wil zeggen, hoe denken vrouwen over inkomen? Is het verdienen van een in-
komenn wel of niet sekse-gebonden? Vinden vrouwen dat zij in staat moeten worden gesteld 
omm een bijdrage te leveren aan het huishoudinkomen? De uitspraken hierbij waren: 'Mannen 
moetenn alleen zorgen voor een inkomen', en 'Het is onnatuurlijk wanneer vrouwen meer 
verdienenn dan mannen'. 

2.. autoriteit. Dit wil zeggen, laten vrouwen zich beperkingen opleggen als het gaat om een ver-
ruimingg van de bewegingsvrijheid? Autoriteit wordt hier gekoppeld aan bewegingsvrijheid 
omm deel te nemen aan het publiek domein via betaald werken. De uitspraken waren: 'Als 
mannenn bezwaren hebben tegen hun werkende vrouwen, moeten die vrouwen niet werken', 
enn 'Als vrouwen buitenshuis willen werken, moeten zij de kans niet krijgen'. 

3.. huishoudelijk werk. Dit wil zeggen, hoe denken vrouwen over huishoudelijk werk? Is het 
seksee gebonden of juist niet? Moeten mannen meewerken of niet? De uitspraken hierbij wa-

Ongeveerr 26% van de vrouwen in de female headed - huishoudens heeft een uitwonende partner, die nauwelijks 
aandeell  heeft in de taakverdeling, maar wel van belang is bij de budgetvorming. Vrouwen in de female headed -
huishoudenss hebben ook ideeën over wenselijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen, maar deze ideeën konden 
niett naast de werkelijke taakverdeling in het huishouden gelegd worden en zijn daarom niet in de analyse betrokken. 
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ren:: 'Huishoudelijk werk is voor vrouwen', en 'Huisschoonmaak is een aangelegenheid van 
vrouwen,, ook al werken zij'. 

4.. zorg voor kinderen. Dit wil zeggen, hoe denken vrouwen over hun aandeel in de opvoeding 
vann hun kinderen? Moet hun aandeel groter zijn dan dat van mannen? De uitspraken hierbij 
waren:: 'Vrouwen zijn geschikter dan mannen om kleine kinderen op te voeden', 'Mannen 
moetenn niet evenveel tijd en energie steken in de opvoeding van kinderen als vrouwen', 'Als 
eenn vrouw ook een baan heeft dan behoeft zij de taken betreffende de huishouding en kinde-
renn niet gelijk te verdelen met haar partner'. 

Perr domein is op basis van de erbij horende uitspraken een index berekend die de gemiddelde 
scoree op de betreffende uitspraken aangeeft. Een hoge score op de index geeft dus aan dat een 
vrouww ten aanzien van het betreffende domein voorstander is van een geïntegreerde taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen. In deze paragraaf bespreken we de houding van vrouwen ten aanzien 
vann de domeinen inkomen en autoriteit. De gemiddelde scores op deze indices zijn naar huis-
houdtypee en etnische afkomst uitgesplitst (zie daarvoor de tabellen 9.1 en 9.2). 

Tabell  9.1. Gemiddelde houding vrouwen met betrekking tot inkomen en autoriteit naar 
huishoudtype e 

Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
inkomenl l 

Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
autoritei t t 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

3.9 9 

4.1 1 

n=l l l 

Male e 
headed d 

3.4 4 

3.9 9 

n=68 8 

Totaal l 

3.5 5 

3.9 9 

n=79 9 

Noot:: hoe hoger de score, hoe meer de houding in de richting gaat van integratie met betrekking tot de 
taakverdelingg tussen mannen en vrouwen. 

Uitt de totaalscores op de indices met betrekking tot inkomen en autoriteit leiden we af dat vrou-
wenn in het algemeen niet meer dan matige voorstanders zijn van een geïntegreerde taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen. Dat op een schaal van 1 tot 5 de gemiddelde scores vooral tussen 3 
enn 4 liggen, betekent dat de antwoorden hebben gelegen tussen neutraal en het er mee eens zijn 
datt de taakverdeling tussen mannen en vrouwen met betrekking tot inkomen en autoriteit geïnte-
greerdd is. Ik zal proberen - met behulp van verhalen - de beeldvorming van vrouwen (en mannen) 
naderr te expliciteren. 

Vrouwenn zijn de mening toegedaan dat zij vooral in het kader van de huidige economische crisis 
inn het land een bijdrage moeten (kunnen) leveren aan het (financieel) instandhouden van het gezin 
c.q.. het huishouden. De seksebepaaldheid van inkomensverwerving is in het bijzonder door de 
nationalee economische crisis onder druk komen te staan, waardoor vrouwen meer bewegings-
ruimtee willen en naar buiten willen treden om naar die alternatieven om te zien. Juist door finan-
cieell  bij te dragen aan de instandhouding van het gezin c.q. het huishouden denken zij een bewijs 
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tee kunnen leveren dat zij tot veel meer in staat zijn dan alleen maar huishoudelijk werk te verrich-
tenn en te zorgen voor de kinderen. Tegelijkertijd hopen zij hiermee op een betere waardering van 
hunn partner, want die erkenning beperkt zich vooral tot huishoudelijk werk en kinderzorg. 

Err zijn kleine verschillen tussen de vrouwen in de twee huishoudtypen. Vrouwen in de female 
managedmanaged - huishoudens zijn over het algemeen iets meer voorstander van de integratie van de 
taakverdelingg tussen mannen en vrouwen dan die in de male headed - huishoudens. De vrouwen 
inn de female managed - huishoudens worden op basis van hun inkomenspositie tot het hoofd van 
hunn huishouden gerekend. Eén en ander houdt in dat zij in feite de strijd om zich door hun partner 
geenn beperkingen te laten opleggen wat het verdienen van een inkomen betreft, reeds expliciet 
hebbenn gestreden en gewonnen. Daarom duiden vooral de indices ten aanzien van inkomen erop 
datt zij meer voorstander zijn van een geïntegreerde taakverdeling tussen mannen en vrouwen dan 
anderen.. De vrouwen in te female managed - huishoudens scoren ook iets hoger op de index met 
betrekkingg tot het domein autoriteit dan de vrouwen in de male headed- huishoudens. 

Hett hebben van een eigen inkomen geeft vrouwen een gevoel van macht, een gevoel van niet lan-
gerr hoeven te bedelen en daardoor ook niet langer confrontaties met de partner hoeven aan te 
gaan,, maar ook een gevoel van nuttig kunnen zijn. Ook die fulltime huisvrouwen die het huis-
houdinkomenn van hun partner en/of anderen ontvangen, voelen zich redelijk onafhankelijk van 
hunn partner. De vrouwen in de female managed - huishoudens hebben vaker de overtuiging dat 
hett verdienen van een inkomen niet sekse-gebonden mag zijn. Zij maken zich sterk voor een ver-
ruimingg van hun inkomenskansen en rekenen daarbij op absolute medewerking van hun partner. 
Ditt houdt in dat zij - iets meer dan de vrouwen in de andere - ook positiever staan tegenover een 
evenredigee werkbelasting voor man en vrouw. In het licht van de veranderende samenleving 
wordtt de noodzaak van samenwerking binnen het huishoudens tussen de seksen in het huishou-
denn alleen maar groter. Enkele voorbeelden van de houding van vrouwen in een female managed 
-- huishouden: 

,,Hoe,,Hoe durft een man een vrouw aan banden te leggen? Het inkomen dat een vrouw verdient, is 
hoognodighoognodig en moet bijdragen in de kosten van eerste levensbehoeften. Ook is het ongehoord dat 
vrouwenvrouwen vandaag de dag niet willen werken. Vrouwen moeten uit zichzelf aanvoelen dat het be-
langrijklangrijk is dat zij een steentje bijdragen. Willen ze dan geen mooie dingen dragen? Willen ze hun 
huishuis niet mooi inrichten? " 

,,Niet,,Niet alleen mannen moeten tegenwoordig werken. Ook vrouwen moeten gaan werken, want dan 
alleenalleen kunnen ze een bijdrage leveren en worden ze niet in hun financiële vrijheid beknot. Vroeger 
waswas het zo dat men dacht dat mannen als enige taak hadden om geld thuis te brengen en verder 
nietsniets anders. Maar nu is de situatie veranderd. " 

Dee vrouwen in de male headed - huishoudens zijn traditioneler. Indrukken uit de interviews wij -
zenn erop dat de meeste vrouwen in dit huishoudtype in feite de strijd met hun partner met betrek-
kingg tot verruiming van de bewegingsvrijheid niet (altijd) durven aan te gaan. Dit uit angst voor 
conflictsituaties,, maar ook omdat zij andere prioriteiten stellen, die meer te maken hebben met 
hett domein van het huishouden zelf, bijvoorbeeld kinderzorg. Uitzondering vormt onderstaand 
voorbeeldd van een Javaanse vrouw (35 jaar) in een male headed - huishouden: 

,,Nu,,Nu ben ik huisvrouw en afhankelijk van mijn man. Mijn man verwacht van mij dat ik niet werk, 
thuisblijfthuisblijf en de huishouding draai. Ik heb ook weinig vrienden omdat mijn man dat niet goed vindt. 
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MaarMaar als ik hem geen huishoudgeld vraag, krijg ik het ook niet. Hij vergeet mij geld te geven. Elke 
keerkeer als ik hem geld vraag zegt hij dat hij andere dingen moet kopen. Het leven is zo moeilijk met 
hethet geld wat ik van hem krijg. Het leven is duur geworden. Ik heb hem reeds gezegd dat ik bij een 
mevrouwmevrouw heb gesolliciteerd omdat ik dit leven niet langer volhoud. Met de scholing die ik heb ge-
hadhad kan ik alleen maar werk vinden als dienstmeisje. Maar dat vind ik niet erg als ik maar geld 
verdienverdien en daarmee uit deze pinarie kom. Met het geld [overigens heel weinig, MYK] wat ik dan 
verdienverdien kan ik - waar mijn man tekort schiet - inspringen. Dan kan ik ook meer geld aan onze kin-
derenderen besteden." 

Dee scores op de indices met betrekking tot inkomen en autoriteit zijn ook uitgesplitst naar etni-
schee afkomst. Er zijn kleine verschillen in houding tussen de Creoolse, Javaanse en Hindostaanse 
vrouwen.. De Creolen zijn het meest en de Hindostanen het minst gericht op het idee van integra-
tiee van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen (zie daarvoor tabel 9.2). 

Tabell  9.2. Gemiddelde houding vrouwen met betrekking tot inkomen en autoritei t naar  etni-
schee afkomst 

Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
inkomen n 
Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
autoriteit t 

Creool l 
3.7 7 

4.2 2 

n=25 5 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
3.5 5 

3.9 9 

n=31 1 

Hindostaan n 
3.3 3 

3.7 7 

n=23 3 

Totaal l 
3.5 5 

3.9 9 

n=79 9 

Creoolsee vrouwen zijn ten aanzien van de index met betrekking tot autoriteit iets meer voorstan-
derr van meer bewegingsvrijheid dan de Javaanse en Hindostaanse vrouwen. Een Creoolse vrouw 
inn overheidsdienst vertelt: 

.Mannen.Mannen kunnen vrouwen niet weigeren om te gaan werken. Dat is het stomste dat ze kunnen doen. 
VooralVooral tegenwoordig. Het leven is duur geworden. Vroeger mocht ik van mijn toenmalige man ook 
nietniet werken. Ik heb toen strijd geleverd omdat ik de houding van mijn ex-man dom vond. Achteraf 
benben ik daar blij  om. Al verdien ik nu niet veel, ik ben van twee dingen zeker. Ik beschik over een re-
gelmatiggelmatig inkomen en ik geniet vrije geneeskundige behandeling van mijn werkgever. Nu is de rela-
tietie met die man stuk. Misschien heb ik daarom zoveel relaties achter de rug omdat ik bepaalde din-
gengen van mannen niet kan verdragen. " 

Behalvee huishoudtype en etnische afkomst zijn variabelen als opleiding en het wel of niet werk-
zaamm zijn van vrouwen een mogelijke verklaring voor hun geweer-bewust of gender-onbewust 
gedragg met betrekking tot de domeinen inkomen en autoriteit. Hoe hoger de opleiding van vrou-
wen,, des te hoger de indices met betrekking tot inkomen en autoriteit. Vrouwen beamen het be-
langg van 
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Diagramm 9.1. Perceptie van vrouwen mbt opleiding 

Financiëlee zekerheid + 
meerr  bewegingsvrijheid 

Goedee baan 
++ financiële zelfstandig-

heid d 
^Z ^Z Goedee opleiding 

3E E 
dingg M l 

Reductiee afhankelijkheid part-
nerr en toename waardering 

partner r 

Bijdragee instand-
houding g 

huishouden n 

opleidingg voor de mate van onafhankelijkheid van de partner. Over het algemeen zijn vrouwen 
hett erover eens dat financiële afhankelijkheid van de partner kan worden voorkomen als vrouwen 
eenn opleiding hebben genoten. Onderwijs vergroot volgens hen de inkomenskansen van vrouwen 
enn is daardoor bepalend voor het functioneren van vrouwen in zowel het huishouden als daarbui-
ten.. Een duidelijk voorbeeld vormt onderstaande uitspraak van een vrouw over de voordelen die 
onderwijss oplevert: 

„Een„Een diploma maakt dat je later op eigen benen kan staan. Je kunt op je diploma terugvallen als je 
inin de steek wordt gelaten door je man. Je diploma is eigenlijkje man. Het is een basisvoorwaarde 
voorvoor financiële zelfstandigheid. Met een diploma kun je niet pi naren (armoe lijden). " 

Bovengenoemdd voorbeeld benadrukt het aspect van financiële zekerheid in een relatie tussen 
mannenn en vrouwen. Vrouwen stellen dat met name opleiding een fall-back-position-karakter 
draagt,, niet alleen tijdens de periode van huwelijk of samenwonen, maar ook erna (zie daarvoor 
diagramm 9.1). Hoe gek het ook klinkt, vrouwen verwachten financiële geborgenheid van de kant 
vann hun partner, maar dan mag die niet worden gemanipuleerd. Vrouwen denken dat het manipu-
lerenn van die geborgenheid hen in een afhankelijke positie manoeuvreert. Financiële geborgen-
heidd heeft zo duidelijk een andere dimensie dan financiële afhankelijkheid. Financiële afhanke-
lijkheidd van de partner en/of anderen wordt door vrouwen verfoeid omdat het kan leiden tot aller-
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leii  vormen van machtsmisbruik, met name in gevallen waar de vrouw geen inkomen of een rela-
tieff  gering inkomen ten opzichte van haar partner heeft. Ook de geboorteplaats van de vrouwen is 
eenn belangrijke verklarende variabele voor de houding met betrekking tot inkomen en autoriteit. 
Verschillenn doen zich vooral voor tussen de stedelingen en de plattelanders. Gemiddeld zijn 
vrouwenn uit de stad meer voorstander van het idee van integratie van de taakverdeling tussen 
mannenn en vrouwen met betrekking tot inkomen en autoriteit dan vrouwen van het platteland. 
Naarr etnische afkomst geldt dat vooral voor de Javaanse vrouwen, gevolgd door de Creoolse en 
Hindostaansee vrouwen. De vrouwen uit het buitenland (lees Guyana) scoren met betrekking tot de 
domeinenn inkomen en autoriteit nog lager dan die van het platteland. Hieronder een voorbeeld 
vann een female managed- huishouden: 

Kaderr  9.1. Inkomen en autoritei t 
RiniaRinia (Javaanse, 40 jaar) werd in het district Nickerie geboren in een landbouwersgezin. Ze rond-
dede de Mulo af voordat ze met Kasmin trouwde op 18-jarige leeftijd en naar zijn geboortedistrict 
SaramaccaSaramacca verhuisde. Met Kasmin kreeg ze drie kinderen, Dat huwelijk hield 10 jaar stand, te lang 
omdatomdat ze niet langer tegen die financiële onzekerheid kon: Kasmin was veel te lui en werken was 
hemhem vreemd. Ook mocht ze zelf niets ondernemen. Zij mocht niet werken, bij de plaatselijke sport-
verenigingvereniging mocht ze zich ook niet aansluiten, zij mocht ook niet bij haar vriendinnen over de vloer. 
HierdoorHierdoor waren ze afhankelijk van de giften van Kasmin 's familie en dat beviel haar niet. Wat 
heeftheeft ze toen gepinaard (armoe geleden). Zo 'n situatie zou haar nooit meer overkomen, dat beloof-
dede ze zichzelf. Een man moet er zijn om een vrouw financiële en sociale geborgenheid te bieden. 
TegelijkertijdTegelijkertijd moet die vrouw hem bijstaan door ook te werken. Kort daarna verhuisde ze naar de 
stad.stad. In de stad aangekomen, moest ze meteen een baan zoeken omdat ze haar kinderen moest ver-
zorgen.zorgen. Wat was ze blij  met de genoten opleiding, want hierdoor was ze in staat een 'goede' baan 
tete vinden. Maar omdat ze niemand kende bij wie ze haar kinderen kon achterlaten - ook de crèche 
waswas haar vreemd — moest ze steeds op zoek naar een baan waar ze vooral kinderzorg goed mee kon 
combineren.combineren. Hierdoor belandde ze in het informele circuit van eten bereiden: of ze werkte voor een 
ChineesChinees restaurant of bij een warunghoudster. Maar, die baantjes vielen steeds tegen en op een 
gegevengegeven moment besloot ze een eigen (informele) warung te openen. De waning is herkenbaar aan 
dede glazen vitrine die uit een houten raam aan de straatzijde steekt. Rinia verkoopt dagelijks maal-
tijdentijden als bami, teloh en nasi goreng. Verder verkoopt ze snacks zoals cassave- en bananenchips, 
drankendranken zoals zuurwater en dawet. Inputs voor haar bedrijfje koopt ze zelf in de stad. Hiervoor 
maaktmaakt ze gemiddeld twee ochtenden in de week vrij. Dat doet ze nu 4 jaar. Daarin wordt ze bijge-
staanstaan door haar inwonende dochter van IS jaar en haar nieuwe partner Kliwon (Javaan, 45 jaar), 
diedie bij een bewakingsbedrijf werkt en met wie ze nu twee jaar is getrouwd. Soms helpen haar twee 
uitwonendeuitwonende dochters als die op visite zijn. Rinia is één van de weinige warunghoudsters in de 
buurt.buurt. Hierdoor heeft ze redelijk veel afzet. Haar inkomen is veel hoger dan dat van haar partner. 
MetMet hem heeft ze geen kinderen. Voor nevenactiviteiten heeft ze geen tijd. Daar heeft ze het te druk 

Opp het verband tussen het wel of niet werkzaam zijn en de scores op inkomen en autoriteit kom 
ikk terug. 
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VrouwenVrouwen en gender-awareness met betrekking tot huishoudelijk werk en kinder-
zorg zorg 

Inn de tabellen 9.1 en 9.2 werden de gemiddelde scores van de vrouwen op de indices met betrek-
kingg tot inkomen en autoriteit gegeven. In de tabellen 9.3 en 9.4 wordt de vergelijkbare informa-
tiee gegeven met betrekking tot huishoudelijk werk en kinderzorg. Daarbij treffen we lagere waar-
denn aan dan bij inkomen en autoriteit. Hieruit valt af te leiden dat vrouwen huishoudelijk werk en 
kinderzorgg iets meer als een specifieke taak van zichzelf beschouwen. Over kinderzorg zeggen 
vrouwenn bijvoorbeeld: 

„„  Vrouwen zijn het grootste deel van hun tijd met hun kinderen bezig. Ze hebben de natuurlijke gave 
omom geduld op te brengen voor hun kinderen. Dat maakt dat zij hun kinderen goed kennen, hetgeen 
zeze geschikter maakt om hun kinderen op te voeden. Mannen hebben die capaciteit niet omdat ze 
nooitnooit tijd en geduld hebben voor hun kinderen. Ze zijn eerder met hun werk en vrienden bezig. " 

Naarr huishoudtype zijn er kleine verschillen tussen de vrouwen. De vrouwen in de female mana-
gedged - huishoudens staan iets meer dan de vrouwen in de male headed - huishoudens, het idee voor 
datt de taakverdeling tussen mannen en vrouwen vooral bij huishoudelijk werk geïntegreerd moet 
zijn.. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores van de vrouwen op de indices met betrek-
kingg tot huishoudelijk werk en kinderzorg naar huishoudtype neergezet. 

Tabell  9.3. Gemiddelde houding vrouwen met betrekking tot huishoudelijk werk en kinder-
zorg,, naar  huishoudtype 

Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
huii  sh. werk 
Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
kinderzorg g 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

3.4 4 

3.3 3 

n=11 1 

Male e 
headed d 

3.0 0 

3.1 1 

n=68 8 

Totaal l 

3.0 0 

3.1 1 

n=79 9 

Javaansee en Hindostaanse vrouwen zijn minder voorstander van het idee van integratie van de 
taakverdelingg tussen mannen en vrouwen als het gaat om huishoudelijk werk en kinderzorg dan 
Creoolsee vrouwen. Culturele verschillen, die gerelateerd zijn aan het huishoudtype waarin vrou-
wenn participeren, zijn een mogelijke verklaring in het verschil in houding tussen de vrouwen. 

188 8 



Tabell  9.4. Gemiddelde houding vrouwen met betrekking tot huishoudelijk werk en kinder-
zorg,, naar  etnische afkomst 

Gem.. houding 
t.o.v.. inkomen 

Gem.. houding 
t.o.v.. autoriteit 

vrouwen n 

vrouwen n 

Etnischee afkomst 

Creool l 
3.5 5 

3.4 4 

n=25 5 

Javaan n 

2.8 8 

3.0 0 

n=31 1 

Hindostaan n 

2.9 9 

3.1 1 

n=23 3 

Totaal l 
3.0 0 

3.1 1 

n=79 9 

Daarnaastt wijzen vooral de Javaanse en Hindostaanse vrouwen hun biologische geaardheid en 
socialisatiee aan als mogelijke verklaringen voor hun behoudende opstelling. Een uitspraak die 
verwijstt naar de biologische geaardheid: 

„„  Vrouwen kunnen moeder worden, mannen niet. Daarom hebben vrouwen omdat zij kinderen kun-
nennen baren, een betere binding met hun kinderen dan mannen. " 

Eenn uitspraak die verwijst naar de socialisatie: 

„Een„Een vrouw weet meer van kinderen af dan mannen. Dat heeft te maken met de opvoeding die je 
vanvan je moeder mee krijgt." 

Maarr ook: 

,,Mannen,,Mannen blijven niet thuis; ze moeten gaan werken waardoor ze ook niet gewend zijn. " Of 
,,Mannen,,Mannen hebben nooit tijd. " 

Dee meeste vrouwen beschouwen huishoudelijk werk niet als arbeid, enkele vrouwen doen dat 
wel: : 

„Wanneer„Wanneer je met een man in huis bent doe je als vrouw het huishoudelijk werk, je wast kleren en 
strijktstrijkt ze. Heel soms doen mijn man en ik dit samen. Maar ik doe meestal het werk. " 

Dezee houding komt vooral naar voren bij de niet economisch-actieve vrouwen. Huishoudelijk 
werkk is in vergelijking met geldzaken geen evident machtsissue. Omdat huishoudelijk werk en 
kinderzorgg traditioneel het domein van vrouwen zijn, voelen deze zich er veilig en thuis. 

Vrouwenn hebben niet het gevoel dat ze voortdurend door hun partner worden gecontroleerd zo-
langg ze aan zijn verwachting van ordelijkheid en stiptheid voldoen. De vrij neutrale totaalscores 
vann de vrouwen interpreteer ik daarom als enerzijds een wel willen dat de man meehelpt, maar 
anderzijdss het helemaal niet zo erg vinden wanneer de man niet meehelpt. Onderstaande uit-
spraakk onderstreept deze houding van vrouwen: 

.„Mannen.„Mannen mogen helpen, maar zijn dat niet verplicht, want ze werken toch zo hard buiten." 
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Vrouwenn schermen hiermee hun domein af en willen tegelijkertijd potentiële conflicten met hun 
inwonendee partner over de werkbelasting van betrokkenen ten aanzien van huishoudelijk werk 
vermijden.. Deze conflicten met de partner proberen vrouwen te vermijden door inwonende kinde-
renn in te schakelen. Enkele vrouwen die het zich wel kunnen permitteren, schakelen een betaalde 
hulpp in. Het trainen van jonge kinderen opdat ze later zelf een huishouding weten te draaien, 
werktt naar twee kanten toe: kinderen krijgen de middelen mee om zich op een eenvoudige manier 
tee behelpen als ze volwassen worden, en het voorkomt potentiële conflicten tussen de ouders. 
Vrouwenn vragen weinig inzet van hun partner als er kinderen in huis zijn. Mannen zien erop toe 
datt de kinderen worden ingezet, zodat zij zelf worden 'ontlast'. 

Vrouwenn houden vaak zelf de aangeleerde rollenpatronen in het huishouden in stand. Voorbeel-
denn van uitspraken van vrouwen zijn er te over: 

„Maar„Maar  dat is toch normaal. Ik zou me ervoor schamen dat mijn man zijn eigen kleren waste. Huis-
houdelijkehoudelijke taken zijn toch voornamelijk vrouwentaken? " 

„Het„Het  is toch te gek dat mijn man het huishoudinkomen verdient en dat ik - ik werk toch niet - het 
verrichtenverrichten van de huishoudelijke taken gedeeltelijk aan hem overlaat? " 

Behalvee huishoudtype en etnische afkomst van de vrouwen zijn de variabelen opleiding, het wel 
off  niet buitenshuis werken van vrouwen en stedelijkheid van belang. Voor vrouwen geldt dat hoe 
hogerr de genoten opleiding, des te meer zij voorstander zijn van integratie van de taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen met betrekking tot huishoudelijk werk en kinderzorg. Vrouwen met 
eenn hogere opleiding zijn met betrekking tot kinderzorg meer voorstander ten aanzien van inte-
gratiee van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen dan als het gaat om huishoudelijk werk. 
Werkendee vrouwen laten dezelfde houding zien. Zij hebben in het algemeen het idee dat hun 
partnerr hun bij dat huishoudelijk werk dient bij te staan omdat beiden buitenshuis werken en het 
redelijkk is dat beiden dat werk delen. Maar ook in dat idee kan de directe sociale omgeving een 
roll  spelen. Zoals een academisch geschoolde en werkende Hindostaanse vrouw (30 jaar) uit een 
malemale headed - huishouden tegen mij zei: 

„Sinds„Sinds we naar mijn ouders zijn verhuisd, betrek ik mijn partner weinig bij de huishoudelijke ta-
ken,ken, zoals kleren wassen, de vaat doen. Dit omdat ik mijn ouders niet tegen de borst wil stuiten. 
WatWat zullen ze wel niet van me denken? Ook wil ik mijn man niet in verlegenheid brengen omdat dit 
beeldbeeld zal indruisen tegen de traditionele waarden en normen betreffende de plaats van de man in 
dede huishouding. Dit speelt nu zo eenjaar. Ik denk: misschien vindt hij het niet zo leuk. Maar sinds-
diendien betrek ik mijn zoontje (ons enig kind) bij het verrichten van een aantal taken in de huishou-
ding.ding. " 

Interessantt uit het voorbeeld is dat vrouwen tegenover de oudere generatie minder confronterend 
zijnn met betrekking tot de gender- gerelateerde taakverdeling in het huishouden dan tegenover de 
kinderenn (of kleinkinderen). Deze Hindostaanse vrouw heeft er kennelijk meer moeite mee om 
mett haar ouders strijd aan te gaan dan met haar partner en/of de generatie na haar. Door zich zo 
opp te stellen, beschermt ze zichzelf ten opzichte van potentiële machtsconflicten met haar partner 
enn eventuele sancties van haar directe omgeving, maar gaat de strijd wel aan met de generatie na 
haar. . 
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Niet-werkendee vrouwen scoren lager binnen het domein huishoudelijk werk. Dat niet-werkende 
vrouwenn huishoudelijk werk als domein meer afschermen heeft m.i. met een aantal factoren te 
maken.. In huishoudens waar de man de enige kostwinner is, vinden vrouwen dat zij het huishou-
delijkk werk moeten doen. Daarmee voldoen ze aan verwachtingen van hun partner en van de so-
cialee omgeving. In de regel is de huishouding iets waar de man zich niet of nauwelijks mee be-
moeit.. Zijn bemoeienis vindt alleen maar plaats wanneer zich onregelmatigheden in de organisa-
tiee van het huishoudelijk werk voordoen, wat impliciet wel aangeeft dat hij zich als hoofd van het 
huishoudenn ziet die taken delegeert. Zoals een Hindostaanse man (50 jaar) uit een male headed -
huishoudenn zei: 

„Het„Het  pure huishoudelijk werk beschouw ik als het terrein van mijn vrouw. Pas wanneer dingen 
wanordelijkwanordelijk verlopen zoals slordigheid, nalatigheid, wanneer mijn kleren niet op tijd worden ge-
wassenwassen en gestreken, wanneer het eten niet op tijd gekookt is, dan is er een probleem voor mij en 
dandan ga ik mij ermee bemoeien. " 

Waarr men geboren is, zegt ook iets over de houding van vrouwen met betrekking tot huishoude-
lij kk werk en kinderzorg. Vrouwen die in de stad zijn geboren, zijn iets meer voorstander van het 
ideee van een geïntegreerde taakverdeling tussen mannen en vrouwen, dan vrouwen die van het 
plattelandd of uit het buitenland (lees Guyana) afkomstig zijn. 

MannenMannen en gender-awareness 

Dee inwonende partners van de vrouwen zijn met dezelfde uitspraken met betrekking tot de vier 
domeinenn inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg geconfronteerd als de vrouwen. 
Inn deze paragraaf worden hun uitspraken nader geanalyseerd 

Inn de tabellen 9.5 en 9.6 zien we de gemiddelde scores van de mannen op de vier indices. Voor de 
duidelijkheidd zijn ook de gemiddelde scores van de vrouwen vermeld; het betreft uitsluitend de 
vrouwenn die bij de betreffende 43 mannen horen. 

22 Het totaal aantal geïnterviewde partners is 43. Redenen voor het niet bereiken van alle 79 inwonende partners zijn 
onderr meer verhuizing of langdurige afwezigheid van de man, overlijden, baan met onregelmatige werktijden, taal 
alss probleem, niet benaderd vanwege dreiging door de man tegen zijn partner, onbetrouwbaarheid van de data van-
wegee alcohol of drugverslaving van de man, niet benaderd vanwege tijdgebrek (n=IO) en ten slotte weigering (n=5). 
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Tabell  9.5. Houding mannen en vrouwen met betrekking tot inkomen, autoriteit , huishoude-
lij kk  werk en kinderzorg, naar  huishoudtype 

Huishoudtype e 

Femalee managed Malee headed 
Man n Vrouw w Man n Vrouw w 

Totaal l 
Mann Vrouw 

Gem.. houding t.o.v. inkomen 4.2 
Gem.. houding to.v. autoriteit 3.7 
Gem.. houding t.o.v. huish. werk 4.0 
Gem.. houding to.v. kinderzorg 3.6 

n=3 3 

4.8 8 
4.2 2 
4.0 0 
3.0 0 

n=3 3 

3.5 5 
3.3 3 
3.3 3 
3.1 1 

n=40 0 

3.5 5 
3.9 9 
3.3 3 
3.2 2 

n=40 0 

3.66 3.6 
3.44 3.9 
3.33 3.3 
3.11 3.2 

n=433 n=43 

Tabell  9.6. Houding mannen en vrouwen met betrekking tot inkomen, autoriteit , huishoude-
lij kk  werk en kinderzorg, naar  etnische afkomst 

Etnischee afkomst 

Creool l Javaan n Hindostaan n 
Mann Vrouw Mann Vrouw Mann Vrouw 

Totaal l 
Mann Vrouw 

Gem.. houding t.o.v. 
inkomen n 
Gem.. houding t.o.v. 
autoriteit t 
Gem.. houding t.o.v. 
huish.werk k 
Gem.. houding t.o.v. 
kinderzorg g 

3,4 4 

3,6 6 

3,6 6 

3,3 3 

n=17 7 

3,9 9 

4,2 2 

3,9 9 

3,5 5 

n=15 5 

3,4 4 

3,3 3 

2,8 8 

2,8 8 

n=13 3 

3,2 2 

3,9 9 

2,8 8 

2,9 9 

n=14 4 

3,9 9 

3,0 0 

3,5 5 

3,2 2 

n=13 3 

3,8 8 

3,7 7 

3,3 3 

3,1 1 

n=14 4 

3,6 6 

3,4 4 

3,3 3 

3,1 1 

n=43 3 

3,6 6 

3,9 9 

3,3 3 

3,2 2 

n=43 3 

Opm:: let wel op dat mannen niet altijd een partner hebben met dezelfde etnische afkomst als zij. 

Uitt de tabellen 9.5 en 9.6 blijkt dat er gemiddeld gesproken weinig verschil bestaat tussen de 
houdingenn van de mannen en die van hun vrouwen, zoals die naar voren komen in de beantwoor-
dingg van de gestelde vragen. Dat beeld verandert niet als de gegevens worden uitgesplitst naar 
huishoudtypee en etnische afkomst. Er is eigenlijk maar één uitzondering: als het gaat om de hou-
dingg ten opzichte van autoriteit, scoren de mannen consequent in alle deelgroepen gemiddeld 
duidelijkk lager dan hun vrouwen. Vrouwen hechten juist aan deze vorm van integratie het groot-
stee belang, maar mannen zijn daarin iets terughoudender. Overigens scoren de mannen ten aan-
zienn van integratie van de taakverdeling met betrekking tot autoriteit nog wel net iets hoger dan 
tenn aanzien van integratie met betrekking tot huishoudelijk werk en kinderzorg. 

Hett feit dat de mannen, afgezien van het domein autoriteit, gemiddeld hetzelfde scoren als hun 
vrouwenn betekent overigens nog niet dat ze er zich ook naar gedragen. In de volgende paragraaf 
zall  bij een nadere analyse blijken wat ze feitelijk doen. 
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9.33 De feitelijk e situatie in huishoudens: een symmetrische taakver-
deling? ? 

InkomenskansenInkomenskansen en autoriteit 

Mett betrekking tot inkomen en autoriteit vertonen vrouwen een houding die laat zien dat zij een 
flinkee bewegingsvrijheid moeten hebben, wat zich bijvoorbeeld moet kunnen uiten in het verrich-
tenn van betaalde arbeid. Daar maken zij zich ook 'sterk' voor. Vrouwen hinken daarbij op twee 
gedachten.. Enerzijds houden zij er een bepaalde ideologie op na die te maken heeft met de eco-
nomischee verzorging door de partner. De partner is er primair om hen te verzorgen. Anderzijds 
speeltt het punt van 'renegotiating the marital contract', concessies binnen het huwelijk of concu-
binaatt een rol. Uiterlijk lijken sommige vrouwen het autoritaire gedrag van hun partner m.b.t. au-
toriteitt te accepteren, maar dan alleen als de partner - via het huwelijk - hen of de kinderen enkele 
zekerhedenn schenkt. Dat is immers ook de algemene verwachting van vrouwen: zorg van de part-
ner.. Dan wordt ook sociale controle uitgeoefend opdat die zorg door de partner wordt gehand-
haafd.. Een voorbeeld: 

Kaderr  9.2. Perceptie van vrouwen met betrekking tot zorg door  de partner 
TijdensTijdens het interview met Sita vroeg ik me steeds af waarom zij volhardde in het slechte huwelijk 
waarwaar zij 15 jaar geleden mee was begonnen. Bijna dagelijks werd ze door haar man mishandeld, 
zowelzowel geestelijk als lichamelijk. Het laatste gelukkig niet meer omdat zij hem had gedreigd naar de 
politiepolitie te zullen stappen om hem aan te geven. Een gevangenisstraf riskeren wilde hij niet, maar 
ookook geen pak slaag van zijn schoonfamilie, die Sita 's klachten over het gedrag van haar man niet 
langerlanger wilde horen. Sita probeerde eerst te vluchten in een buitenechtelijke relatie die haar echter 
nietniet het soelaas bood waarop ze had gehoopt. Ze begon daarna opnieuw (in het geheim) een bui-
tenechtelijketenechtelijke relatie, ditmaal met een Surinaamse Nederlander. Ze hoopte dat deze relatie haar een 
enkeleenkele reis naar Nederland zou opleveren. Haar droom werd wreed verstoord toen duidelijk werd 
datdat haar 'vriend' uit was op het huis waarin ze met haar echtgenoot woonde. Want, zei ze: „Ik  vind 
datdat mijn kinderen en ik recht hebben op een erfdeel (haar man bezit zowel huis als perceel), 
niemandniemand anders. Waarom heb ik zo lang met mijn man gepinaard? Mijn  kinderen moeten toch ook 
krijgen?krijgen? Als ik bij mijn man wegga dan krijgen mijn kinderen niets. Van mijn man mag ik niet wer-
kenken omdat ik de oppas moet doen voor mijn zieke zoontje. Daar houd ik mij ook aan alhoewel ik me 
ervanervan bewust ben dat de financiële nood in mijn huishouden hoog is. Ik heb eerder gewerkt en mijn 
werkplekwerkplek zag ik tegelijkertijd als een toevluchtsoord en een middel om financieel onafhankelijk te 
zijn.zijn. Toen werd mijn zoontje ziek en moest ik thuis blijven. Van mijn man krijg ik geen zakgeld, ook 
geengeen huishoudgeld. Alle in zijn ogen belangrijke huishoudelijke uitgaven doet hij zelf. Zakgeld, le-
vensmiddelenvensmiddelen et cetera krijg ik van mijn familie. 

Bovenstaandd voorbeeld geeft zicht op een van de vele concessies die vrouwen binnen het huwe-
lij kk (concubinaat) doen. In het geval van Sita is de situatie zo dat zij ook niet zomaar weg kan. 
Haarr ouders hebben gedreigd haar een flink pak slaag te geven als ze bij haar man weggaat. Want 
datt zou een blaam betekenen voor de familie. Ze zouden verder met haar opgescheept zitten. 
„Welkee man zou geïnteresseerd zijn in een dochter van midden dertig die bovendien bij haar man 
iss weggelopen?" wordt aan Sita voorgehouden. Eigenlijk heeft Sita's man er niets op tegen dat zij 
werkt,, alleen, dat moet wel voorwaardelijk gebeuren, dit wil zeggen, zij moet het werk te allen 
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tijdee kunnen beëindigen. De eerste keer dat zij ging werken, was als flessenwasser (1 maand) in 
eenn fabriek. Het wantrouwen van haar man ten opzichte van haar werkkring leidde tot haar ont-
slagaanvrage.. Drie jaar daarna werkte zij als rotibakster, maar dat duurde slechts 1 week. Haar 
zoonn werd ernstig ziek en er moest thuis iemand zijn die de oppas deed. Sita's man was de me-
ningg toegedaan dat zij dan haar baan moest opofferen. De autoriteit van Sita's man met betrek-
kingg tot Sita's potentiële inkomenskansen is eigenlijk altijd aanwezig, maar zeer manifest als zijn 
positiee als kostwinner in gevaar dreigt te komen. 

Anderee voorbeelden over inkomen en autoriteit zijn er ook. Ook Kam la wilde werken en vindt 
hett belangrijk dat zij inkomenskansen krijgt, maar haar partner hield haar steeds voor dat hij het 
geenn goed idee vond dat zij het huis uit ging om te werken. Vanwege de verdergaande recessie in 
hett land en de effecten daarvan op het inkomen heeft Kamla's man er echter mee ingestemd dat 
zijj  ijslollies thuis verkoopt. Volgens haar man is dat ook wel voorwaardelijk. Immers: zij blijf t 
thuis,, zorgt ervoor dat het huishouden vlekkeloos verloopt en verdient er ook nog wat geld mee. 
Alss Kamla buitenshuis zou werken, zou haar partner geen controle meer hebben over haar. Hij 
voorziett dan een chaotische situatie die hij liever niet zou hebben, ondanks de noodzakelijke be-
hoeftee aan meer inkomen: ,^4ls Kamla uit werken gaat, leert ze ook andere mensen, ook mannen 
kennen.kennen. Als ze nieuwe vrienden maakt, kunnen die haar op het slechte pad brengen. Ze kan ook 
vreemdvreemd gaan. Ze gaat haar werk thuis verwaarlozen. Om dit alles te voorkomen, laat ik haar niet 
werken,"werken," zegt Kamla's man. 

Inn het algemeen valt de situatie bij de Creoolse huishoudens mee. Alleen de 'midlife' en oudere 
Creoolsee vrouwen hadden geen permissie van hun man om uit huis te gaan om te werken: 

DatDat hoorde niet in die tijd. Als vrouw diende je thuis te blijven, voor de huishouding te zorgen, de 
kinderoppaskinderoppas te doen, de kinderen te verzorgen. Als je als vrouw toen ging werken dan was dat in de 
ogenogen van de buitenwereld dat je man niet in staat zou zijn om zijn vrouw te onderhouden, ook al 
vondvond je het belangrijk om een eigen inkomen te hebben. Vaak speelden daarbij de (wederzijdse) 
oudersouders een belangrijke rol daarin. Die zagen er bovendien op toe dat het goed ging tussen de we-
derzijdsederzijdse kinderen. Sommige vrouwen lieten zich hierdoor afremmen (of vonden het verder goed 
zo)zo) en werkten vanaf het huwelijk niet meer. Anderen zetten door en wachtten af totdat de kinderen 
grotergroter werden (die eventueel de oppas voor de kleintjes deden) om daarna te gaan werken. Jongere 
CreoolseCreoolse vrouwen hebben dat probleem van autoriteit van de partner niet zozeer; kinderen worden 
opop een crèche achtergelaten of- als een van de ouders in de buurt woont - bij de ouders of ander 
familielid. familielid. 

Watt is nu het verband tussen de houding van vrouwen met betrekking tot het verdienen van een 
inkomenn en hun feitelijke arbeidssituatie? Al in paragraaf 9.2.2 hebben we aangegeven dat er een 
verbandd is tussen het wel of niet werkzaam zijn en de houding ten aanzien van inkomen en 
autoriteit.. Werkende vrouwen scoren hoger op de indices met betrekking tot inkomen en 
autoriteitt dan niet-werkende vrouwen. Werkende vrouwen opereren reeds op de arbeidsmarkt en 
zullenn die positie niet zomaar opgeven. Onderstaande tabel laat zien dat er een verband is tussen 
dee gemiddelde scores op de index inkomen en het wel of niet werken van vrouwen. 
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Tabell  9.7. Houding vrouwen met betrekking tot inkomen naar  wel of niet werken 

Klassenverdelingg t.a.v. de 
scoress op de index inkomen 
Lagerr dan 3 

3-4 4 

44 en hoger 

Totaal l 

Werkendee en niet-werkende 

Werktt niet 

12 2 
40% % 

12 2 
40% % 

6 6 
20% % 

30 0 
100% % 

vrouwen n 

Werkt t 

7 7 
14% % 

15 5 
31% % 

27 7 
55% % 

49 9 
100% % 

Totaal l 

19 9 
24% % 

27 7 
34% % 

33 3 
42% % 

79 9 
100% % 

Uitt tabel 9.7 leiden we af dat er een positief verband bestaat tussen de houding van vrouwen ten 
aanzienn van betaald werk en hun feitelijke arbeidssituatie. Wanneer vrouwen betaald werk ver-
richten,, worden hun scores op de indices met betrekking tot de waardering van inkomen hoger. In 
dee tabel is de feitelijke arbeidssituatie de onafhankelijke variabele en de houding van vrouwen de 
afhankelijkee variabele. Volgens de tabel wordt de houding van vrouwen bepaald door hun feite-
lijkee situatie. Een omgekeerde verklaring is echter ook denkbaar. In dat geval bepaalt de houding 
vann vrouwen ten aanzien van werk hun aandrang om ook feitelijk werk te zoeken. Beide verkla-
ringenn kunnen (ook in combinatie) bijdragen aan het positieve verband tussen beide variabelen. 

HuishoudelijkHuishoudelijk werk en kinderzorg 

Omm tot een overzicht van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in de 79 huishoudens te 
komen,, hebben we vrouwen gevraagd wat het aandeel was van alle leden in huishoudelijk werk 
enn kinderzorg. Doel was na te gaan wat het aandeel was van de man ten opzichte van de vrouw. 
Hett aandeel is berekend op basis van de procentuele belasting van verschillende taken. 

Huishoudelijkk werk kan worden verricht door de man, door de vrouw of door anderen. Voor een 
aantall  activiteiten (boodschappen halen, schoonmaken, koken, afwassen, kleren wassen en strij-
ken)) is door de vrouw aangegeven wat het dagelijkse en week(end)patroon is en wie welke taken 
daarinn verricht. Op basis van deze informatie hebben we geprobeerd een werkbalans te bepalen, 
waarinn wordt aangegeven welk gedeelte daarvan door elk van de drie groepen wordt verricht. 
Vervolgenss is voor de man, de vrouw en de anderen afzonderlijk de gemiddelde score op die ac-
tiviteitenn bepaald. Op basis daarvan is tenslotte berekend wat de omvang is van de huishoudelijke 
takenn die de man uitvoert, als percentage van de omvang van de huishoudelijke taken van de man 
enn vrouw samen. 

Tenn aanzien van kinderzorg is een vergelijkbare procedure gevolgd; het ging hier om de volgende 
activiteiten:: kinderzorg, oppas en huiswerkbegeleiding. 
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Tabellenn 9.8 en 9.9 bevatten het feitelijk deel dat de man - volgens de vrouw - met betrekking tot 
dee activiteiten huishoudelijk werk en kinderzorg verricht. 

Tabell  9.8. Gemiddeld feitelijk aandeel mannen in huishoudelijk werk en kinderzorg, naar 
huishoudtypee (%) 

%% man t.o.v. man+vrouw bij huish.werk 
%% man t.o.v. man+vrouw bij kinderzorg 
Totaal l 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

7 7 
22 2 

n=ll  1 

Male e 
headed d 

9 9 
11 1 

n=68 8 

Totaal l 

9 9 
13 3 

n=79 9 

Hett aandeel van mannen in huishoudelijk werk en kinderzorg is gering. Mannen gaan er van uit 
datt zij weinig moeten doen met betrekking tot huishoudelijk werk en kinderzorg en doen ook 
weinig.. Opvallend is wel dat hun aandeel in kinderzorg groter is dan in huishoudelijk werk, onge-
achtt het huishoudtype en de etnische groep waartoe zij behoren (zie ook tabel 9.9). Vooral man-
nenn uit de female managed - huishoudens scoren relatief hoog op kinderzorg. Dat mannen zich 
relatieff  meer bezighouden met kinderzorg dan met huishoudelijk werk heeft mijns inziens te ma-
kenn met het feit dat zij kinderzorg meer beschouwen als iets van zichzelf, iets dat ze niet zomaar 
naarr een ander toe willen schuiven, iets waar zij zich veel meer betrokken bij voelen. 

Dee betrokkenheid van mannen bij kinderzorg omvat vooral het controleren van het schoolwerk en 
verderr het voeren van gesprekken met de kinderen over hun schoolprestaties. Voorts vinden 
(sommige)) mannen hun aanwezigheid op school bij het bespreken van rapportcijfers van belang. 

Datt mannen een gering aandeel in huishoudelijk werk hebben, is volgens hen vooral te verklaren 
uitt een aantal factoren zoals het bewaken van hun mannelijkheid en de structuur van het huishou-
den.. Voorbeeld van een man in een male headed- huishouden: 

„Een„Een man moet zorgen voor het geld. Een vrouw voor de rest. In principe heeft 
dede vrouw dezelfde rechten als een man. Maar mannen hebben nu eenmaal de 
taaktaak om (buitenshuis) te werken, hetgeen betekent dat zij minder tijd hebben 
voorvoor het huishoudelijk werk. " 

Mannenn hebben de neiging om zich minder met huishoudelijk werk en kinderzorg in te laten als 
err oudere kinderen (anderen) aanwezig zijn. Kinderen (anderen) fungeren als een resource in do-
mesticmestic labour. Zowel mannen als vrouwen vertonen deze houding. Kinderen hebben daardoor een 
conflictt vertragende rol in dezen: zij ontlasten niet alleen de man, maar ook de vrouw, waardoor 
eventuelee conflicten over het aandeel van de man worden omzeild. Mannen die ik heb geconfron-
teerdd met hun geringe betrokkenheid bij het huishoudelijk werk en kinderzorg, gaven dit als reden 
op. . 
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Alss we de data met betrekking tot huishoudelijk werk uitsplitsen naar etnische afkomst van de 
mannenn zien we dat er geen verschil is. Anders is het bij kinderzorg. Daar maakt de etnische af-
komstt wel verschil uit: Creoolse mannen hebben hier een groter aandeel in dan Hindostaanse en 
Javaansee mannen (zie tabel 9.9). 

Tabell  9.9. Gemiddeld feitelijk aandeel mannen in huishoudelijk werken kinderzorg, naar 
etnischee afkomst (%) 

%%  man t.o.v. man+vrouw bij  huish.werk 

%% man t.o.v. man+vrouw bij  kinderzorg 

Creool l 
9 9 

15 5 
n=25 5 

Etnischee afkomst 

Javaann Hindostaan 

8 8 
11 1 

n=31 1 

9 9 
13 3 

n=23 3 

Totaal l 

9 9 
13 3 

n=79 9 

Uitt tabel 9.9 blijkt opnieuw dat in de onderzochte etnische groepen de betrokkenheid van mannen 
groterr is wat betreft kinderzorg dan huishoudelijk werk. Dat Javaanse mannen iets minder be-
trokkenn zijn bij huishoudelijk werk en kinderzorg was te verwachten. De gemiddelde scores ten 
aanzienn van de indices met betrekking tot deze twee domeinen lieten zien dat Javaanse mannen 
(enn vrouwen) voorstander waren van een separate taakverdeling. 

Wee zouden geneigd zijn te denken dat vrouwen meer werk naar zich toe trekken als ze zelf geen 
inkomensgenererendee activiteiten ontplooiden. Dat is ook het geval. De fulltime huisvrouwen 
(waarvann de grootste groep onder de Hindostanen voorkomt) zijn relatief meer betrokken bij de 
organisatiee van huishoudelijk werk en kinderzorg dan de werkende vrouwen. De laatste groep 
vrouwenn is geneigd de taken te verdelen. 

Inn het algemeen echter laten mannen de organisatie van huishoudelijk werk en kinderzorg aan 
hunn vrouw over. Of en in hoeverre de vrouw overige inwonenden bij de twee domeinen betrekt, is 
afhankelijkk van de samenstelling van het huishouden, d.w.z. of er oudere kinderen aanwezig zijn, 
familiee in de buurt woont en/of hoe de financiële status van het huishouden is. In een enkel geval 
iss er een betaalde dienstmeid of betaalde oppas. Vooral kinderopvang is voor veel huishoudens 
onbetaalbaar.. Tegelijkertijd koesteren huishoudens het idee dat kinderzorg iets is waar de ouders, 
inn het bijzonder vrouwen zelf bij betrokken moeten zijn. Die zorg wordt soms gedeeld met de 
buurvrouww of (schoon) familie die in de buurt woont. Een vrouw verhuisde om deze reden naar 
dee buurt van haar moeder. Terwijl zij en haar partner aan het werk waren, deed haar moeder de 
oppas. . 

Terwijll  vrouwen klagen over de geringe betrokkenheid van hun partner bij zowel de zorg voor 
kinderenn als het huishoudelijk werk, proberen ze hem tegelijkertijd zoveel mogelijk te ontlasten. 
Eenn fulltime huisvrouw was de volgende mening toegedaan: 

„Mijn„Mijn  man is al moe als hij van zijn werk komt en bovendien, hij  heeft het mij gemakkelijk gemaakt 
doordoor dingen zoals een volautomatische wasmachine voor mij te kopen die mijn taak een beetje lich-
terter maken. De rest vind ik goed zo. Mijn  dochter helpt me zo af en toe." 
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Ziee hier de ambivalente houding van vrouwen met betrekking tot het aandeel van hun partner in 
kinderzorgg en huishoudelijk werk: enerzijds het klagen over het weinige dat hun partner in de 
huishoudingg doet, anderzijds het willen begrijpen van zijn geringe betrokkenheid vanuit een 'niet 
opp confrontatie uit'- strategie, dit vooral als ze kunnen rekenen op de hulp van hun kinderen, 
veelall  dochters. Niet alleen fulltime huisvrouwen houden er die mening op na, ook de werkende 
vrouwenn hanteren deze 'niet op confrontatie uit*-strategie, vaak door kinderen te betrekken bij de 
internhuishoudelijkee taakverdeling. 

Maarr mannen definiëren in feite zelf hun taakopvatting in het huishouden. Hun voornaamste zorg 
iss dat zij moeten kunnen aantonen dat zij in staat zijn hun gezin (huishouden) te verzorgen. Dit 
doenn ze door hun partner huishoudgeld te geven dat bedoeld is om in de basisbehoeften van het 
huishoudenn te voorzien. In andere gevallen besteden zij zelf (een deel van hun) geld aan het huis-
houden.. Dat zij aan deze inkomenspositie beslissingsmacht ontlenen, hebben we reeds gezien in 
hett vorige hoofdstuk. Over het algemeen verwachten mannen dat hun partner ervoor zorgt dat de 
huishoudingg vlekkeloos verloopt. Ook met de opvoeding van de kinderen hebben zij in eerste in-
stantiee weinig te maken. Pas als er problemen zijn, worden zij erbij gehaald. 

Dee betrokkenheid van mannen bij huishoudelijk werk en kinderzorg beperkt zich in concreto 
voorall  tot respectievelijk het halen van boodschappen en de schoolwerkbegeleiding. Reden voor 
hett halen van boodschappen kan zijn het uitoefenen van controle op de besteding van het huis-
houdgeld.. Ook is - volgens vrouwen - beperking van de bewegingsvrijheid van vrouwen een be-
langrijkee factor in sommige huishoudens (vooral waar de vrouw niet werkt). Sommigen onder 
henn hebben van hun partner zelfs een straatverbod en mogen alleen het huis verlaten met zijn 
goedkeuring.. Er is ook een positieve dimensie bij het boodschappen doen- van mannen: het hulp 
biedenn bij het vervoeren van de zware tassen met levensmiddelen. Andere mannen halen bood-
schappenn om puur praktische redenen. Als zij regelmatiger langs de (vaste) supermarkt, slager of 
bakkerr komen, dan halen zij ook de betreffende boodschappen. Voor sommige vrouwen is het zo 
nuu en dan betrekken van de partner bij de daadwerkelijke boodschappen een de partner bewust te 
makenn van de sterke schommelingen in prijzen, hetgeen moet leiden tot een verminderen c.q. het 
voorkomenn van conflicten omtrent de besteding van het huishoudgeld. 

9.44 Socialisatie: de rol van wie? 

Vrouwenn zijn relatief vaker bij de organisatie van huishoudelijk werk en kinderzorg betrokken. 
Ditt geeft vrouwen tegelijkertijd de gelegenheid om normen en waarden over te dragen op de kin-
derenn voor wie zij zich verantwoordelijk voelen. Ideeën over de toekomst en de rol van het kind 
daarinn staan natuurlijk centraal. Niet alleen rolpatronen en rolverdeling, maar ook verantwoorde-
lijkheidsbeseff  worden haast 'onbewust' bijgebracht. Hen op vroege leeftijd leren om het speel-
goedd - als dat er überhaupt is - goed weg te zetten of, afhankelijk van de leeftijdsfase, hun de 
gender-roïïengender-roïïen bij de huishoudelijke taken bijbrengen, maken deel uit van het socialisatiepakket 
datt vrouwen toepassen. Het bij huishoudelijk werk en kinderzorg betrekken van kinderen heeft 
duss niet alleen een ontlastende functie voor mannen en vrouwen, maar heeft ook een socialise-
rendd karakter. Op de vraag hoe vrouwen over de bijdrage van de eigen kinderen aan het huishou-
delijkk werk denken, volgt onderstaand antwoord: 
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„De„De  kinderen moeten toch iets doen in de huishouding? Anders blijft  het zo dat ze lui worden. Als 
ikik kom te ontvallen dan weten ze ook niet hoe een huishouden draaiende te houden en daarom 
pleegpleeg ik daar waar nodig correcties toe. " 

Inn de meeste gevallen is het 'inwerken' in de huishouding een aangelegenheid van dochters. Zo-
nenn worden in de technisch - huishoudelijke taken door hun vader ingewerkt. Het inwerken van 
zonenn vindt eigenlijk buiten de controle van de vrouw om plaats, dat wil zeggen als er een partner 
inn huis is. De huishoudelijke taken buiten de woning zoals het aanharken en het erf schoonmaken 
wordenn wel onder controle van de vrouw aan zonen toegewezen. 

Maarr de bijdrage van kinderen aan huishoudelijk werk wordt door sommige vrouwen ook als 
compensatiee beschouwd voor de zorg die ze gaven toen diezelfde kinderen nog klein waren. Als 
kinderenn (vooral meisjes) in de ogen van hun moeder weinig helpen in de huishouding, wordt dat 
vaakk als ondankbaarheid afgedaan. 

Hoewell  mannen beweren dat zij het onderwijs van hun kinderen van belang vinden, blijkt dat zij 
dee dagelijkse taken met betrekking tot dat onderwijs (schoolwerkbegeleiding,3 schoolbezoek, 
contactt met de leerkracht) in principe aan hun vrouw overlaten. Mannen bemoeien zich veel lie-
verr met de langere-termijnplanning met betrekking tot het onderwijs van de kinderen. Zij hebben 
concretee ideeën over het onderwijstraject van hun kinderen. Kinderen moeten - als het aan man-
nenn ligt - óf in de voetsporen treden van hun vader óf ze moeten een veel betere opleiding dan 
hunn vader volgen. Ondanks de ogenschijnlijk geringe betrokkenheid van mannen bij het onder-
wijss van hun kinderen, blijken zij op de besluitvorming met betrekking tot dit onderdeel graag 
hunn stempel te drukken. Mannen willen - vooral als ze beter geschoold zijn dan hun partner - zeer 
zekerr het onderwijstraject van hun kinderen veilig stellen door zich te bemoeien met schooltype 
(openbaree school, christelijke of particuliere school), vervolgonderwijs en eventueel schooltrans-
port.. Ook speelt hun perceptie met betrekking tot kwaliteit van onderwijsinstellingen een rol bij 
dee schoolkeuze. Sommige mannen zijn voorstander van een christelijke of particuliere school 
omdatt ze erin geloven dat daar meer discipline heerst dan op een openbare school. Andere man-
nenn kiezen voor de dichtstbijzijnde school, vanwege de geringe kosten. Onderwijs voor de eigen 
kinderenn maakt ook zowel bij mannen als vrouwen deel uit van de heersende ideologie over de 
mann als kostwinner: het moet hem in staat stellen om het gezin te verzorgen. De indruk bestaat 
datt ouders in de regel geen onderscheid maken tussen jongens en meisjes wat betreft vervolgon-
derwijs. . 

9.55 Rol van inwonende dochters 

Bijj  de organisatie van huishoudelijk werk en kinderzorg is de rol van inwonende dochters van be-
lang.. Met name in ét female headed - huishoudens met oudere dochters is dat heel sterk waar te 
nemen,, maar ook in die huishoudens waar dochters met een eigen gezin vertoeven. Een voorbeeld 
vann een werkende inwonende dochter in ten female headed- huishouden: 

33 Hoewel mannen de schoolwerkbegeleiding graag doen, zijn zij  niet altij d actief betrokken bij  het maken van 
schoolwerk.. Controle op het schoolwerk in de vorm van vragen of het gemaakt is vinden zij  vaak voldoende. 
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Kaderr  9.3. Betrokkenheid van inwonende dochters bij  de taakverdeling 
LetitiaLetitia (Creoolse, schoonmaakster met vaste baan, 37 jaar) woont de laatste 15 jaar bij haar moe-
der;der; ook haar drie kinderen (een zoon van 20 jaar, twee dochters van respectievelijk 18 en 8 jaar 
oud)oud) en haar broer wonen daar. Omdat ze kinderen heeft die ook deel uitmaken van het huishouden 
vanvan haar moeder, is ze de mening toegedaan dat ze waar mogelijk dient te helpen. Het helpen in fi-
nanciëlenanciële zin bestaat uit bijdragen in de gezamenlijke kosten voor levensonderhoud, maar ook uit 
hethet delen van taken met betrekking tot huishoudelijk werk Haar verhaal: " 's Morgens sta ik om 
6.006.00 uur op. Ik was mijn jongste dochter en kleed haar voor school. Daarna ga ik naar mijn werk, 
wantwant ik begin om 7.00 uur. Mijn moeder (73 jaar oud) is thuis en doet dan de vaat, huisschoon-
maakmaak en het bereiden van de middagmaaltijd. Diezelfde dingen doe ik in het weekend. Dan kom ik 
uituit mijn werk om 16.00 uur. Ik ga eten en daarna wat rusten tot ongeveer 18.00 uur. Ik sta dan op 
enen kijk wat er te doen valt. Intussen heeft mijn oudste dochter de vaat van de middag gedaan. Heel 
somssoms maken mijn zoon en mijn broer het erf schoon. Op zaterdag ga ik reeds om 7.00 uur 's mor-
gensgens naar de markt om boodschappen voor de week te kopen. In principe is de taakverdeling in dit 
huishoudenhuishouden als volgt: ik haal de boodschappen, mijn dochter maakt het huis schoon, mijn moeder 
enen ik koken, de afwas doen mijn moeder, dochter en ik, ik verzorg mijn jongste, mijn moeder doet 
dede oppas, de oudste dochter helpt de jongste met schoolwerk. In feite doen wij vrouwen hier in dit 
huishuis het meeste werk. " 

Ookk dochter Myrna (42 jaar) levert een bijdrage aan het huishouden van haar vader (60 jaar), 
waarvann ze deel uit maakt, evenals een jongere broer (8 jaar) en zuster (15 jaar). Zij werkt in het 
bedrijff  van haar vader, maar 'draait' ook het huishouden van haar vader, waardoor de laatste on-
gestoordd zijn werk kan doen: 

Kaderr  9.4. Betrokkenheid van inwonende dochter  bij  de internhuishoudelijk e taak-
verdeling g 
's's Morgens sta ik om 5.00 uur op. Ik maak voor iedereen ontbijt klaar. Ik doe ook de hele huishou-
dingding voor de dag, ook harken. Dan bereid ik me voor op mijn taak in het bedrijf van mijn vader, 
d.i.d.i. het assisteren bij de reparatie van schoenen. Ik neem schoenen aan, boek ze in en leg ze klaar. 
MijnMijn  vader en ik vullen elkaar goed aan in het bedrijf. Hij heeft een bromfiets waarmee hij bood-
schappenschappen voor zijn bedrijfje doet. Die bromfiets had ik ooit gekregen van mijn partner in Neder-
land.land. Dus in de huishouding doe ik de schoonmaak, de afwas, de was en het strijkwerk, verder doe 
ikik de oppas en de schoolwerkbegeleiding van de jongeren. Mijn vader kookt, hij en ik halen de 
boodschappenboodschappen op zaterdag, hij betaalt alle rekeningen. Als ik zakgeld nodig heb, dan krijg ik het 
ookook van hem. 

Hett eerste voorbeeld illustreert de situatie in vooral Creoolse huishoudens. In hoofdstuk 5 (Sa-
menstellingg van huishoudens) hadden we reeds aangehaald dat er met name onder de Creoolse 
huishoudenss veel uitgebreide gezinnen voorkomen. Het tweede voorbeeld is van toepassing op al-
lee etnische groepen. Ook dochters in male headed - huishoudens leveren een bijdrage aan de 
taakverdeling.. De mate waarin een bijdrage wordt geleverd, is afhankelijk van hun hoofdactivi-
teit,, dat wil zeggen van de vraag of betrokkenen een baan hebben of school gaan. 

Kaderr  9.5. Betrokkenheid van inwonende dochters bij  het werk 
LouiseLouise (Javaanse, 16 jaar) heeft altijd bij haar ouders (beide Javanen) gewoond. Haar moeder 
werktwerkt parttime als schoonmaakster bij particulieren en haar vader werkt bij de overheid. Haar 
huidigehuidige partner (19 jaar, Javaan) woont ook bij Louise's ouders in. Verder wonen er nog twee 
broersbroers (respectievelijk 23 en 19 jaar) en een neefje (7 jaar oud). Na de lagere school - die ze niet 
heeftheeft afgerond - bleef Louise thuis. Ze is in financiële zin dus aangewezen op haar partner die een 
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regulierereguliere baan bij de overheid heeft. Omdat Louise fulltime huisvrouw is, verlangt haar moeder dat 
zeze haar 'ontlast' en zeer betrokken is bij de internhuishoudelijke taakverdeling. In principe zou 
LouiseLouise voor zichzelf en haar partner als apart gezinnetje moeten zorgen en niet voor het gehele 
huishouden,huishouden, maar niets is minder waar. Louise doet de schoonmaak van het huis, koken, afwassen, 
klerenkleren wassen en strijken voor iedereen. De kindzorgtaken met betrekking tot haar neefje deelt ze 
metmet haar moeder. Louise weet niet beter of ze heeft dit werk bijna haar hele leven gedaan. Volgens 
haarhaar moeder werd ze vanaf haar 5* jaar ingewerkt in deze rol. Dat is een goede zaak volgens de 
moeder,moeder, want op deze manier wordt de moeder zelf ontlast, zodat ze haar eigen gang kan gaan en 
inin staat is om buiten te werken. Vervelend vindt Louise het dat de broers alleen hun eigen kleren 
wassen.wassen. Daar doet ze regelmatig haar beklag over bij haar moeder, maar die vindt het normaal dat 
dede zonen zulks doen. 

Dee bijdrage van dochters is niet alleen manifest bij de taakverdeling, maar ook bij de budgette-
ring,, hun bijdrage(n) in de kosten van levensonderhoud en/of hun verantwoordelijkheid ten aan-
zienn van de onderhoudskosten. Wat betreft de overige taken in huis kan hier worden volstaan met 
dee vermelding dat dochters vooral worden betrokken bij de organisatie van de huisschoonmaak, 
oppas,, koken en afwas. Slechts in sommige gevallen worden zij bij het wassen en strijken van 
klerenn betrokken. In de meeste huishoudens geldt dat deze twee laatste taken afzonderlijk door 
elkee betrokkene dienen te worden verricht. Dochters die relatief meer thuis zijn, doen het meest 
enn nemen de moeder zo heel veel werk uit handen. Hierdoor worden de inkomenskansen van 
vrouwenn vergroot. Ook schoolgaande en buitenshuis werkende dochters worden betrokken bij de 
huishoudelijkee taakverdeling, zij het in iets mindere mate. 

Hoewell  bovenstaande voorbeelden aardig illustreren wat dochters zoal doen in het huishouden 
vann hun ouders, waren dochters in deze studie niet de belangrijkste onderzoeksgroep. Uitgewerkt 
cijfermateriaall  over het belang van dochters in de bestaansverwerving van huishoudens en moe-
derss biedt deze studie daarom ook niet. In dat kader verwijs ik naar de studie van Hebe Verrest 
(1998)) over Takenpakketten en Sociale Netwerken van Dochters als Bestaans verwervingsstrate-
gieënn van Huishoudens in Paramaribo, Suriname'. Deze studie had tot doel meer inzicht te krij -
genn in de bijdrage van inwonende dochters (17-25 jaar) aan het huishouden van de ouder(s) door 
middell  van de uitvoering van takenpakketten en sociale netwerken. In deze studie, die in één van 
dee wijken waar ook het promotieonderzoek plaatsvond, werd uitgevoerd, gaat Verrest dieper in 
opp de factoren die bepalen welke bijdragen dochters aan het huishouden van de ouder(s) leveren 
enn hoe die bijdragen worden gewaardeerd. 

Eenn belangrijke uitkomst van de studie is dat persoonlijke kenmerken, waaronder leeftijd en 
voortss kenmerken van het huishouden zoals financiële draagkracht, de geneer-ideologie van 
huishoudelijkk werk, kinderzorg en bewegingsvrijheid, van eminent belang blijken te zijn voor het 
voortbestaann van huishoudens. Oudere meisjes bijvoorbeeld en meisjes met kinderen zijn hierin 
cruciaal.. Volgens Verrest combineren dochters uit female headed • huishoudens vaker betaald 
werkk met onderwijs dan dochters uit male headed - huishoudens. Uit de inkomsten van betaald 
werkk betalen deze dochters de eigen uitgaven. Hierdoor en door het feit dat zij de zorg voor ove-
rigerige kinderen op zich nemen (als de moeder van huis is) creëren zij de mogelijkheid voor hun 
moederr {female headed - huishoudens) om betaald werk te hebben. In de female headed - huis-
houdenss zijn dochters onderdeel van de door de moeder gehanteerde opvangstrategie met betrek-
kingg tot oppas. Zo bieden zij het huishouden van de moeder wat ruimte. Tegelijkertijd heeft de 
specifiekee positie die dochters infernale headed- huishoudens waar zich meerdere jongere kinde-
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renn bevinden, innemen te maken met de verhouding tussen het aantal potentieel werkenden en de 
positiee van die dochters ten opzichte van deze potentieel werkenden. De veronderstelling van het 
onderzoek,, namelijk dat sociale netwerken van jonge meisjes in Suriname onderdeel waren van 
bestaansverwervingsstrategieënn van het huishouden, werd met de bevindingen verworpen. 

9.66 Veranderingen in de tijd : een vergelijking met enkele jaren terug 

Hett onderzoek dat in 1994 werd uitgevoerd in de wijk Munderbuiten heeft zich - in tegenstelling 
tott de herhalingsstudie in 1998 - alleen gericht op vrouwen. Daarin ontbraken de houdingsvragen. 
Desondankss was er een goed beeld verkregen over de feitelijke taakverdeling in het huishouden. 
Zoalss ik toen in 'Vrouwen en crisis in Paramaribo' (1995: 64) heb verwoord is het „Opmerkelijk 
hoee de aangeleerde stereotiepe rollenpatronen in het huishouden door vrouwen zelf in stand wor-
denn gehouden. Er is daarbij geen onderscheid tussen vrouwen die werken en die niet werken." 
Ookk toen was duidelijk dat vrouwen - al dan niet bewust - een op sekse gebaseerde taakverdeling 
hanteerden,, die zij ook goed wisten te verdedigen. Mijn indruk is dat huishoudelijk werk en kin-
derzorgg de terreinen zijn waarop vrouwen relatief minder strijd voeren met hun partner. Deze ta-
kenn organiseren zij veelal onderling met overige verwanten, een buurvrouw of in het uiterste en 
zeldzamee geval, de oppas en/of dienstmeid. De vraag die daarbij rijst, is of vrouwen strijd met 
hunn partner - als die er is - willen voeren. Met hun opmerkingen tonen zij dat deze taken hoe dan 
ookk vrouwentaken zijn. Een greep uit de voorbeelden in 'Vrouwen en crisis in Paramaribo': 

„Maar„Maar dat is toch normaal. Ik zou me ervoor schamen dat mijn man zijn eigen kleren waste. Huis
houdelijkehoudelijke taken zijn toch vrouwentaken? " 

HetHet zou toch te gek zijn dat mijn man het huishoudinkomen verdient en dat ik - ik werk toch niet -
hethet verrichten van de huishoudelijke taken aan hem overlaat? " 

Dee studie van 1994 maakt duidelijk dat er verschil in ideologie bestaat tussen vrouwen met en 
zonderr een baan. Vrouwen zonder baan vinden het in de regel normaal dat huishoudelijk werk en 
kinderzorgg taken zijn die zij horen te doen, terwijl vrouwen met een baan meer voorstander zijn 
vann integratie van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Toch is in de huishoudens met 
dezee twee typen vrouwen weinig verschil in de taakverdeling. De mannelijke partner is in het al-
gemeenn weinig betrokken bij taken als huishoudelijk werk en kinderzorg, of de vrouw nu werkt 
off  niet. Volgens de vrouwen in het toen verricht onderzoek is de verwachting van hun partner dat 
zijj  - de vrouwen dus - het huishoudelijk werk en de kinderzorg zelf organiseren. Dit verwach-
tingspatroonn wordt mede versterkt door de sociale controle die door (naaste) verwanten wordt 
uitgeoefend.. Voor mannen is van belang dat zij hun status van 'economic provider' en daarmee 
hunn sociaal aanzien {manhood) instandhouden. Hun bewegingsterreinen zijn dus voornamelijk 
naarr buiten gericht en rolpatronen zijn daarmee verbonden. De zorg van mannen is daarom -
nogmaalss - dat zij in staat moeten zijn hun partner huishoudgeld - of dat nu het gehele salaris is of 
eenn deel daarvan - te overhandigen. De man verwacht dat zijn vrouw met dat geld in de behoeften 
vann het totale huishouden (gezin) voorziet. De organisatie van huishoudelijk werk en kinderzorg 
latenn mannen daarom aan hun partner over. Dat is immers van minder belang voor hen. 
Alss we nu de twee perioden (1994 en 1998) met elkaar vergelijken, blijken zich weinig of geen 
veranderingenn te hebben voorgedaan in het aandeel van mannen en vrouwen in huishoudelijk 
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werkk en kinderzorg. In hun behoefte om kostwinner te zijn worden mannen gesterkt door de ver-
slechterendee economische situatie in het land, hetgeen hen ertoe noodzaakt harder te werken ten-
eindee het inflatieniveau bij te benen. Hier en daar zijn er wel indicaties van veranderingen, bij-
voorbeeldd dat de economisch veranderde positie van vrouwen mannen ertoe noodzaakt hun aan-
deell  in kinderzorg te vergroten als zij die zelf niet kunnen betalen. Huishoudelijk werk en kinder-
zorgg blijven echter het domein van vrouwen. Structurele veranderingen hierin zijn nog lang niet 
inn zicht. 

9.77 Conclusie 

Watt betreft het verschil tussen mannen en vrouwen: gemiddeld gesproken bestaat er weinig ver-
schill  tussen de houding van mannen en die van hun vrouwen ten opzichte van de vier domeinen, 
tee weten inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg. Dat beeld verandert niet als de 
gegevenss worden uitgesplitst naar huishoudtype en etnische afkomst. De enige uitzondering be-
treftt de houding ten aanzien van autoriteit. Dan zijn mannen duidelijk minder voorstander van het 
ideee van integratie van de taakverdeling tussen beide seksen dan vrouwen. Deze houding van de 
mannenn is consequent in alle deelgroepen (huishoudtype en etnische afkomst). 

Iss er een verschil tussen wenselijkheid en feitelijkheid? Hoewel mannen op basis van de gemeten 
houdingenn wel een bijdrage aan het huishoudelijk werk en de kinderzorg willen leveren, doen ze 
datt in de praktijk weinig. Mannen hebben in hun behoefte om hun mannelijkheid te bewaken, 
weinigg belangstelling voor taken die niet in die behoefte voorzien. Dit euvel vertaalt zich op het 
niveauu van het huishouden in het feit dat mannen taken als huishoudelijk werk en kinderzorg 
veeleerr beschouwen als vrouwentaken. Hierdoor is hun aandeel daarin gering. Dat vrouwen deze 
takenn doen, het hen mogelijk maken hun economische plicht te vervullen, zien zij over het hoofd. 
Vrouwenn die door deze houding van hun partner met een onevenredige werkbelasting worden 
opgescheept,, proberen - daar waar mogelijk - anderen bij de taakverdeling te betrekken, waardoor 
zijj  zelf worden ontlast. Die anderen zijn vooral inwonende verwanten, vaak dochters. 

Mannenn en vrouwen uit te female managed- huishoudens zijn wat meer voorstander van het idee 
vann integratie van de taakverdeling dan mannen en vrouwen uit de male headed - huishoudens; 
bijj  kinderzorg blijkt dat ook in de praktijk zo te zijn. Bij de uitsplitsing naar etniciteit blijken de 
Creoolsee vrouwen wat meer voor integratie zijn dan de Javaanse en Hindostaanse vrouwen. Ja-
vaansee mannen scoren bij huishoudelijk werk en kinderzorg lager dan de Creoolse en Hin-
dostaansee mannen; dat komt bij hun werkelijke aandeel daarin ook in lichte mate tot uitdrukking. 
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10 0 

Samenvattingg en conclusies 

"Gender"Gender analysis focuses on understanding and 
documentingdocumenting the differences in gender roles, activities, 
needsneeds and opportunities in a given context. Gender 
analysisanalysis involves the disaggregation of qualitative and 
quantitativequantitative data by gender. It highlights the different roles 
andand learned behavior of men and women based on gender 
attributes.attributes. These vary across cultures, class, ethnicity, 
income,income, education, and time. Thus gender analysis does 
notnot treat women as a homogenous group nor gender 
attributesattributes as immutable." 

(Jacobs) (Jacobs) 

10.11 Inleiding 

Ditt onderzoek dat in drie armere wijken in Paramaribo, Suriname is uitgevoerd heeft zich gericht 
opp drie vragen, te weten 

1.. Wat zijn de aard en vormen van bestaansverwerving van vrouwen in relatie tot die van 
hunn huishouden en welke dynamiek kan men er onderscheiden? 

2.. Welke zijn de kenmerken van besluitvorming tussen vrouwen en hun mannelijke partners 
enn hoe worden die beïnvloed door de hulpbronnen van vrouwen? 

3.. Welke taakverdeling kan men tussen vrouwen en hun mannelijke partners onderscheiden 
enn welke verschuivingen zijn hierin waar, te nemen? 
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Dezee onderzoeksvragen zijn belicht tegen de achtergrond van de langdurige economische crisis 
diee Suriname teistert. Suriname maakt sinds het begin van de jaren ÏO een maatschappelijke cri-
siss door die de inkomsten binnen vele Surinaamse huishoudens sterk heeft doen dalen. In 1997 
steldee de Wereldbank in een rapport dat 47% van de Surinaamse bevolking in armoede leefde. 
Daarmeee is Suriname op Haïti na het land met het grootste aantal armen in de Caribische regio. 
Uitt recentere Wereldbank-cijfers (World Bank, 2000) blijkt dat Suriname deze positie heeft be-
houden. . 

Dee vooronderstelling van dit onderzoek is dat de economische crisis niet alleen invloed heeft op 
dee bestaansverwerving van huishoudens als zodanig, maar vooral ook op de rol van vrouwen 
daarin.. De schoksgewijze ontwikkelingen in de economie hebben de combinatie van taken van 
vrouwenn verzwaard. Niet alleen hun vanouds erkende reproductieve bijdrage aan het huishouden 
inn de zin van voeding, kleding, opvoeding, maar hun noodzakelijker gebleken productieve bijdra-
gee beïnvloeden hun positie in het huishouden. 

Wetenschappelijkk onderzoek zoals dat vanaf de jaren '6o - toen Suriname nog politiek 
afhankelijkk was van Nederland - in Suriname werd gedaan, heeft zich vooral gericht op 
huishoudenss en families bij de afzonderlijke etnische groepen. Interessante inzichten werden 
verkregenn over het functioneren van die huishoudens, maar door de focus op etniciteit 
afzonderlijkk werden vooral de verschillen tussen de diverse groepen benadrukt. Mogelijke 
overeenkomstenn tussen de interne sociaal-economische posities van vrouwen werden daardoor 
onvoldoendee gesignaleerd. Deze uitvoerige studies hebben de wetenschappelijke discussies over 
hett Surinaamse huishouden sterk bepaald, want nieuw onderzoek naar de structuur en het 
functionerenn van huishoudens is er sindsdien weinig geweest. Het thema gender werd pas in de 
jarenn '80 internationaal gelanceerd. De noodzaak om tot beter inzicht in de gender-relaties binnen 
hett huishouden te komen, wordt momenteel vanuit vrouwenbewegingen in de Surinaamse 
samenlevingg sterk benadrukt, en daar is alle reden voor. 

Gezienn het bovenstaande was het van belang bij de analyse van de rol van vrouwen in de be-
staansverwervingg van armere huishoudens rekening te houden met het huishoudtype en de etni-
schee groep. Er zijn drie huishoudtypen onderscheiden: female headed- huishoudens, female ma
nagednaged - huishoudens en male headed - huishoudens. Female headed - huishoudens worden geka-
rakteriseerdd door de afwezigheid van een mannelijke partner en vormen 35% van de totale steek-
proef.. Dit huishoudtype - dat vooral onder de Creolen voorkomt - waarvan het vrouwelijke hoofd 
alleenstaand,, gescheiden c.q. verlaten, weduwe en relatief oud is, wordt in dit onderzoek ook ge-
kenmerktt door de aanwezigheid van meerdere generaties (uitgebreide huishouden). 

Hett uitgebreide huishouden was vroeger etnisch-specifiek. Het zou volgens onderzoekers vooral 
onderr de Hindostanen (als male headed - huishoudens, MK) - met hun paternalistische structuur -
voorkomenn (Speekman, 1965). Kijken we echter naar de dwarsverbanden met huishoudtype, dan 
blijktt in dit onderzoek het uitgebreide huishouden vooral voor te komen onder de female headed -
huishoudenss (Creolen), gevolgd door de female managed - huishoudens (Javanen) en tenslotte 
onderr de male headed - huishoudens (vooral Javanen en Hindostanen). 

Dee male headed - huishoudens - die in het onderzoek het meest onder de Javanen en Hindostanen 
voorkomenn - komen het meest voor (56%) en worden gevormd door een vrouw en haar inwonen-
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dee mannelijke partner, waarmee zij getrouwd is of in concubinaat woont. De female managed -
huishoudenss - die het meest voorkomen onder de Javanen - zijn het kleinst (9%) en worden ook 
gevormdd door een vrouw en haar inwonende mannelijke partner, waarmee zij getrouwd is of in 
concubinaatt woont, maar in deze huishoudens heeft de vrouw de grootste economische inbreng. 
Dezee economische inbreng van vrouwen is mogelijk dankzij de hogere inkomens die hun beroe-
penn en netwerken opleveren. Dit huishoudtype - dat in de steekproef gemiddeld het grootste aan-
tall  werkenden bevat - blijkt achteraf ook de hoogste inkomens van de drie huishoudtypen te heb-
ben. . 

Hett hanteren van het relatief nieuwe concept female managed - huishoudens is m.i. een goede 
aanvullingg op de dichotomie female headed - huishoudens vs. male headed - huishoudens. Het 
rekentt af met de gestigmatiseerde beeldvorming over gender-verhoudingen in huishoudens, na-
melijkk dat huishoudens met een vrouw en haar inwonende mannelijke partner per definitie male 
headedheaded zijn. Dit stigma wordt ook door verscheidene onderzoekers (o.a. Chant, 1997a; Handa,, 
19944 en 1996) die regelmatig studies in Latijns-Amerika en het Caribische Gebied verrichten, 
onderkendd en bekritiseerd. Vanuit de academische - en beleidswereld gaan er steeds meer stem-
menn op om bij het lokaliseren van het hoofd van een huishouden uit te gaan van economische cri-
teria.. Volgens hen zijn er veel aanwijzingen dat vrouwen een belangrijke rol spelen in de overle-
vingg van hun huishoudens, ook als er een man aanwezig is. Deze nieuwe benadering van huis-
houdhoofdd zou vooral betekenen dat men beter in staat zou zijn de werkelijke taakinvulling van 
vrouwenn in het huishouden bloot te leggen, zoals de volgende uitspraak van Chant: „to better re
flectflect women's critical and under-acknowledged responsibilities in household life..." (Chant, 
1997a:: 9) „There is evidence from Latin America and West Africa that a significant number of 
reportedreported male headed households (MHHs) are actually maintained by women. " (Handa, 1994: 1) 
Dezee discussie over de betekenis van vrouwen in het kader van armoedebestrijding op huishoud-
niveauu rechtvaardigt m.i. dan ook de benoeming van het type female managed - huishouden, 
waarinn vrouwen - ondanks de aanwezigheid van een inwonende mannelijke partner - de belang-
rijkstee economische inbreng hebben. Het hanteren van deze onderscheiding is in dit onderzoek 
geblekenn relevant te zijn. 

Hett onderzoek heeft zich gericht op Creoolse, Hindostaanse en Javaanse vrouwen in armere huis-
houdenss in drie etnisch gemêleerde wijken. Deze etnische groepen vormen de drie grootste in de 
stad.. De keuze voor deze groepen werd ingegeven door de verwachting dat comparatief onder-
zoekk onder huishoudens van diverse etnische komaf belangrijke informatie zou opleveren over de 
verschillenn c.q. de overeenkomsten met betrekking tot de macht of machtsrelaties van vrouwen in 
hett kader van bestaansverwerving. Dit bleek zo te zijn. 

Naastt etniciteit en huishoudtype zijn factoren zoals de levensfase van het gezin, de (in)tolerantie 
vann de mannelijke partner tegenover betaalde arbeid (buitenshuis) van de vrouw van belang voor 
dee rol die vrouwen bij de bestaansverwerving kunnen hebben. Het is vaak een combinatie van de-
zee factoren die bepaalt welke mogelijkheden van bestaansverwerving er voor vrouwen zijn en in 
hoeverree zij ervan gebruik kunnen maken. 
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10.22 Gender  en huishoudelijke bestaansverwerving 

HetHet verdienen van een inkomen 

Dee vraag naar de aard van de bestaansverwerving van vrouwen in relatie tot hun huishouden werd 
uitgesplitstt naar inkomstenverwerving via betaalde arbeid en netwerken (hoofdstuk 6) en inkom-
stenbestedingg (hoofdstuk 7). De economische crisis die Suriname vanaf de jaren '80 teistert, heeft 
niett alleen de bestaansverwerving van vele huishoudens in het algemeen, maar ook met name die 
vann vrouwen in armere huishoudens nog meer onder druk gezet. De officiële arbeidsmarkt is tus-
senn 1990 en 1997 met 9% gedaald. Het aandeel van vrouwen in de officiële arbeidsmarkt is vol-
genss het ABS (mei 1998) in deze jaren teruggelopen van 39% naar 33%. Deze lage participatie-
cijferss voor vrouwen worden weersproken door vrouwenorganisaties. Dit is terecht omdat de 
stagnerendee formele werkgelegenheid vrouwen ertoe aanzet om - vermoedelijk - informele in-
komstenverwervendee strategieën te hanteren die hen in staat (moeten) stellen hun bestaansonze-
kerheidd tot een minimum te beperken. Dit is conform de wereldtrend dat de economische crisis en 
structurelee aanpassing leiden tot een grotere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (zie bijvoor-
beeldd Gonzalez de la Rocha, 1995: 17; Safa, 1995a: 2 en b;: 33; Eurodad/Wide Position Paper, 
1994:12-13;; World Bank, 1995: 3; Stichter, 1993: 12-13). Van de vrouwen in het onderzoek heeft 
69%% betaald werk van wie de helft in de informele sector. Alleenstaande vrouwen werken het 
meest.. In male headed - huishoudens is het percentage werkende vrouwen het laagst, wat samen-
hangtt met de (in)tolerantie van de mannelijke partner met betrekking tot werk en zorg voor kinde-
ren. . 

Uitt de data blijkt dat huishoudens afhankelijk zijn van een verscheidenheid aan bestaansmiddelen 
waarmeee zij gezamenlijk of individueel de dreiging van bestaansonzekerheid proberen af te wen-
den.. Die bestaansmiddelen kunnen zijn: inkomensbijdragen van vrouwen, hun inwonende of uit-
wonendee partner en inwonende of uitwonende kinderen (in Suriname en/of het buitenland) en 
overigee familie (in Suriname en/of het buitenland). Inkomensbijdragen van familie in het buiten-
landd zijn er in de vorm van geld en/of goederen {remittances). Ze zijn echter structureel voor 
slechtss 12% van de huishoudens in de steekproef van duidelijk belang. Deze bevinding sluit aan 
bijj  die van andere onderzoekers (de Bruijne & Schalkwijk, 1994; van Wegen, 2000). De Bruijne 
enn Schalkwijk stellen dat remittances het meest voorkomen bij de middeninkomens (want die 
hebbenn de meeste familie in het buitenland die ook de meeste steun geeft) en veel minder bij de 
volksklasse,, waartoe het overgrote deel van de steekproef in dit onderzoek behoort. 

All  deze bronnen, die van essentieel belang blijken te zijn voor de vorming van het huishoudin-
komen,, zijn uitvoerig aan bod gekomen in hoofdstuk 6. Zij zijn allemaal terug te voeren tot geld-
inkomens,, die meestal uit betaalde arbeid worden gegenereerd. Individuen en huishoudens hante-
renn echter naast betaalde arbeid ook andere belangrijke hulpbronnen om hun welzijn veiliger te 
stellen.. In paragraaf 6.10 is het belang van het extern sociaal netwerk van vrouwen voor zichzelf 
enn voor hun huishoudens uiteengezet. Aan de hand van de data is duidelijk gemaakt dat horizon-
talee en verticale netwerkrelaties door vrouwen kunnen worden gehanteerd om armoede tegen te 
gaan.. Voorbeelden van horizontale netwerkrelaties zijn die met buren (zie ook Brana-Shute, 1993 
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voorr Suriname) - al dan niet op hetzelfde erf - (bijvoorbeeld ruildiensten zoals schoonmaken te-
genn huiswerkbegeleiding of lenen van levensmiddelen), met de buurtwinkel (voor krediet), met 
hett organisatieleven (o.a. de kerk, ook om *er even uit te zijn'). Verticale netwerken zorgen bij-
voorbeeldd voor overheidssteun in de vorm van bijstand en subsidies zoals een geneeskundige 
hulpkaartt (GH-kaart), maar ook voor informele spaarsystemen (kasmoni) en kredietsystemen door 
gevestigdee stoffenzaken in Paramaribo. 

Ookk hulpbronnen zoals huisvesting, water, elektriciteit kunnen door huishoudens toegankelijk 
wordenn gemaakt voor verwanten en anderen, die hierover niet (meer) beschikken of daarvan ver-
stokenn dreigen te raken, omdat de staat nu minder in dergelijke behoeften voorziet. Het belang 
vann al deze hulpbronnen (assets en resources) voor kwetsbare groepen in de urbane context 
wordtt ook aangegeven door andere onderzoekers die studies in ontwikkelingslanden, m.n. het Ca-
ribischh Gebied hebben verricht (o.a. Moser, 1998; Tang Nain, 1997; Gonzalez de la Rocha, 1995; 
Safa,, 1995a en b; Deere et al, 1990; Massiah, 1989). Ook ik onderstreep het belang van deze 
hulpbronnenn in de armoedebestrijding van vrouwen. De wijzen waarop vrouwen deze hulpbron-
nenn hanteren, zijn diffuus en moeilijk grijpbaar, maar daarom niet minder belangrijk in een dy-
namischee setting (Kromhout, 2000a). 

Dee familiale netwerken die armere vrouwen hanteren en die hen in staat stellen iets van de be-
staansonzekerheidd weg te nemen, overstijgen vaak de grenzen van het huishouden. Collectieve ar-
rangementenn met verwanten worden versterkt en stijgen dan ook boven het niveau van het huis-
houdenn uit. Hier is dan de opmerking op zijn plaats dat uitwisselingsrelaties zich juist in situaties 
vann crises - waar armere vrouwen voortdurend mee worden geconfronteerd - niet per se tot de af-
gebakendee lijnen van huishoudens beperken. Huishoudens hebben in deze context vooral 'fluïde 
grenzen'. grenzen'. 

Splitsenn we de data uit naar type huishouden, dan komen we tot de volgende conclusie voor be-
staansverwervingg op huishoudniveau. In de female headed - huishoudens en de female managed -
huishoudenss zijn de vrouwelijke hoofden de belangrijkste kostwinners: in ét female managed -
huishoudenss via hoofdberoep en nevenarbeid en in de female headed - huishoudens vooral via 
overheidsuitkeringenn en pensioenen. Deze bevinding staat haaks op het idee dat in huishoudens 
mannenn de belangrijkste kostwinner, de male breadwinner, zijn. Vooral de female managed -
huishoudens,, die zich karakteriseren door de aanwezigheid van een inwonende mannelijke part-
ner,, maar waarbij het huishoudinkomen vooral afhankelijk is van de inkomensbijdragen van de 
vrouwelijkee hoofden, vormen er een goed voorbeeld van dat het concept van de male breadwin
nerner niet a-priori voor alle huishoudens met een inwonende partner geldt. In de male headed -
huishoudenss is het huishoudinkomen wel vooral afhankelijk van de inkomensbijdragen van de 
inwonendee mannelijke partners, omdat de vrouwen daar economisch minder actief zijn, zoals 
eerderr is aangegeven. 

Etnischh gezien zijn de inkomensbijdragen van de (inwonende of uitwonende) partner in de Ja-
vaansee en Hindostaanse huishoudens het belangrijkst bij de vorming van het huishoudinkomen. 
Dee inkomensbijdragen van de vrouwen zelf zijn in de Creoolse huishoudens het belangrijkst voor 
dee vorming van het huishoudbudget. Dat is ook te verwachten omdat de meerderheid van deze 
huishoudenss geen inwonende partner heeft. De gemiddelde inkomsten zijn het hoogst bij de Ja-
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vaansee huishoudens in de onderzoeksgroep. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere in-
komenss van Javaanse vrouwen die zowel qua hoofdberoep als nevenberoep hoger scoren dan 
Creoolsee en Hindostaanse vrouwen. Overheidsuitkeringen en pensioenen leveren het meest op 
voorr Creoolse vrouwen. 

Vorming,Vorming, beheer en besteding van het inkomen 

Hett tweede thema dat werd geanalyseerd, is de besteding van inkomen. In het kader van de be-
staansstrategiee van het huishouden worden afspraken gemaakt tussen de leden over de vorming 
vann het huishoudbudget, maar ook over het beheer en de controle over de besteding van het huis-
houdinkomen.. Deze drie managementaspecten van het huishoudinkomen zijn in hoofdstuk 7 be-
handeld.. Hierin komt aan de orde hoe een combinatie van de structuur van het huishouden, de po-
sitiee van mannen en vrouwen daarin, de achtergrond van de etnische groep en het sociaal netwerk 
vann vrouwen enerzijds het management van het huishoudinkomen bepalen, maar anderzijds de 
machtsmechanismenn (controle en bij mannen soms ook geweld) aangeven waarvan vrouwen en 
mannenn gebruik maken om het huishouden te sturen. 

Hoewell  mannen in het algemeen vrijwilli g bijdragen aan het huishoudinkomen, hebben vrouwen 
weinigg greep op de omvang van die bijdragen. Mannen staan relatief minder van hun eigen inko-
menn aften behoeve van het huishoudbudget dan vrouwen. Zij hebben - in tegenstelling tot vrou-
wenn - minder de behoefte om de rest van hun inkomen voor lange-termijndoeleinden te bestem-
men,, zoals de welvaart van het huishouden. Mannen in de female managed - huishoudens staan 
eenn groter deel van hun eigen inkomen af; dat geldt meer voor de Javaanse mannen dan voor res-
pectievelijkk de Hindostaanse en Creoolse mannen. Door deze grotere bijdrage van de mannen in 
dede female managed - huishoudens aan het huishoudinkomen kunnen de vrouwen in dit type iets 
meerr geld reserveren voor lange-termijnbestedingen. Opvallend is ook dat vrouwen een deel van 
hunn inkomen aanwenden ten behoeve van de welvaart en/of het welzijn van zorgbehoevenden, 
diee niet altijd deel van hun huishouden hoeven uit te maken. Deze manier van inkomstenbeste-
dingg van vrouwen ligt in het verlengde van hun reproductieve rol, maar bevestigt tegelijkertijd de 
wijdverbreidee notie dat het inkomen van vrouwen veelal bestemd wordt voor collectieve doelein-
den,, terwijl dat van mannen vooral ten behoeve van henzelf wordt besteed. Vrouwen zouden in 
dezenn goed passen in het idee dat zij altruïstischer zijn dan mannen (Agarwal, 1997) en vanuit dat 
perspectieff  veel meer gefocust zijn op collectieve doeleinden dan op persoonlijke. „It is quite 
commonlycommonly found that gender ideologies support the notion that men have a right to personal 
spendingspending money, which they are perceived to need or deserve, and that women's income is for 
collectivecollective purposes. " (Bruce, 1989: 986) 

Hett beheer van het huishoudbudget is een middel om controle uit te oefenen op de allocatie van 
dee ingebrachte inkomens. In het kader van het managen van schaarse hulpbronnen en assets van 
huishoudenss is het de vraag of het beheer c.q. het management van de uitgaven samengaat met 
controle.. De relatie tussen deze twee aspecten van inkomensbesteding is niet altijd even duidelijk 
(Kabeer,, 1997b stelt zulks ook). Uit het onderzoek blijkt echter dat het huishoudbudget dat via 
gezamenlijkee inbreng (poolen) of niet-gezamenlijke inbreng van leden (non-poolen) totstand-
komt,, niet per se resulteert in evenredige machtsuitoefening op de besteding van dat budget. Ana-
lysess van de budgetarrangementen, maar meer nog van de besteding van het huishoudbudget in de 
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verschillendee huishoudens laten zien dat vooral vrouwen uit de female managed - huishoudens 
controlee hebben over (een deel van) de ingebrachte inkomens (zij zijn de 'echte' resource kee
pers).pers). Zij bedelen zichzelf die positie toe op basis van de relatief hogere inkomens die zij verdie-
nen,, hetgeen in de regel tot acceptatie leidt bij hun partners. Dit geldt in iets mindere mate voor 
dee vrouwen in de male headed - huishoudens waar een groot aantal vrouwen geen inkomen heeft. 
Dee vrouwen uit de female headed - huishoudens - waarin de inkomensbijdragen van oudere kin-
derenn een heel belangrijke hulpbron (asset) zijn - krijgen meestal geen huishoudgeld, maar delen 
dee verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitgaven met andere leden. Wat we in de female 
headedheaded - huishoudens zien, is - en dat is ook begrijpelijk omdat het uitgebreide huishouden hier 
veell  meer voorkomt - dat kinderen en soms de uitwonende partner elk een gescheiden budget 
hebbenn met betrekking tot te verrichten uitgaven. In dit huishoudtype zijn de gender-
verhoudingen,, zoals die tussen het vrouwelijke hoofd en oudere, meeverdienende en/of inwonen-
dee kinderen, van belang bij het begrijpen van het budgetteren. Deze bevinding is interessant om-
datt het haaks staat op vaak geciteerde onderzoeksresultaten die het idee wekken dat budgetarran-
gementenn in huishoudens zich slechts afspelen tussen de vrouw en haar mannelijke partner 
(Hoodfar,, 1988; Beneria & Roldan, 1987). Het uitgebreide huishouden vloeit vooral voort uit 
problematischee huisvesting, waardoor volwassen kinderen genoodzaakt zijn om langer bij de ou-
derss te blijven wonen. Huisvesting is in deze context vooral voor de female headed - huishoudens 
eenn belangrijke hulpbron {productive asset, zie ook Moser, 1998: 2). Het huisvesten van jonge 
volwassenenn werkt voor de vrouwelijke hoofden in dit huishoudtype als een mechanisme voor 
poolingpooling (gezamenlijk inbrengen) van inkomens, zoals ook Moser (1998: 4) voor andere ontwik-
kelingslandenn heeft laten zien. 

Anderee studies over het female headed - huishouden in het Caribische Gebied beamen het belang 
vann oudere, volwassen kinderen voor de bestaanszekerheid van het vrouwelijke hoofd. Handa 
(1996:: 195) stelt in dit kader: „...Older children are considered an asset to a woman because they 
cancan support her and lessen her dependence on a spouse or partner." Lockwood (1997: 92) bor-
duurtt hierop voort: tfAlthough adults hope to draw support from children, actually deriving the 
benefitsbenefits to which they believe they are entitled, whether from their own children or others, is 
highlyhighly problematic. Instead of viewing children as reliable sources of future support, parents and 
guardiansguardians alike view children as potential sources of support. They treat the original fertility 
eventevent as the beginning of a long, continuously negotiated relationship... " Dit geldt ook voor ar-
meree vrouwen in de onderzochte wijken. Vooral female headed - huishoudens moeten het hebben 
vann de financiële en ook de sociale inzet van de kinderen; dit laatste is in de feitelijke taakverde-
lingg in het huishouden - zie 10.4 - duidelijk geworden. 

10.33 De besluitvorming in huishoudens 

Bijj  dit thema werd ingegaan op de resultaten van het onderzoek naar het aandeel van vrouwen en 
mannenn in de besluitvorming met betrekking tot de domeinen 'bestedingen', 'het krijgen van kin-
deren'' en 'kinderzorg'. In hoeverre vindt er overleg plaats tussen vrouwen en hun mannelijke 
partners?? Ook bij deze analyse staan de variabelen huishoudtype en etniciteit centraal. 

Dee besluitvorming in al deze domeinen is wife-dominant. Dat betekent dat de besluitvorming met 
betrekkingg tot de bovengenoemde domeinen niet evenwichtig is. Nochtans is het aandeel van 
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vrouwenn in de besluitvorming niet altijd even groot. Vrouwen heboen het grootste aandeel in de 
besluitenn met betrekking tot het krijgen van kinderen en kinderzorg. Hoewel de eerste zwanger-
schapp vaak niet bedoeld is, bepalen vrouwen in het algemeen zelf het tijdstip waarop zij zwanger 
willenn raken. Factoren die daarmee samenhangen, hebben te maken met erkenning door de socia-
lee omgeving, waarin de partner een belangrijke rol speelt, aanspraak op erfrecht, aanspraak op 
zorgg door de kinderen, maar ook met de gestegen kosten voor levensonderhoud. De economische 
crisiss in het land, met daarbij de druk op het huishoudbudget en dus de beperkte manoeuvreer-
ruimte,, kan vrouwen ertoe brengen om met het oog op kostenvermindering het krijgen van kinde-
renn met hun partner te bespreken. In de meeste gevallen gebeurt dat echter niet. Hierover praten is 
taboe.. Zowel vrouwen als mannen hebben niet het gevoel dat daarover niet gepraat hoeft te wor-
den.. Zwanger worden is een normale zaak, dat gaat zomaar. Maar vrouwen horen ook te weten 
wanneerr zij moeten stoppen met het krijgen van kinderen, punt uit, zegt met name de generatie 
jongee mannen. 

Hett meeste overleg vindt plaats bij de besluitvorming ten aanzien van de bestedingen. Mannen 
hebbenn hier meer inbreng dan bij het krijgen van kinderen en de kinderzorg. Dit verschil is m.i. te 
verklarenn uit het feit dat de besluitvorming met betrekking tot de bestedingen machtsissues be-
helstt rondom inkomen en de allocatie daarvan. De andere domeinen hebben vooral te maken met 
dee sociale macht van vrouwen, die aan het krijgen van kinderen c.q. kinderzorg is gekoppeld. 
Vrouwenn kunnen prestige en toekomstzekerheid aan deze twee domeinen ontlenen. Het hebben 
vann kinderen krikt het aanzien van Surinaamse vrouwen op. Een vrouw gaf dit in haar eigen 
woordenn aan: 

„Als„Als je kinderen hebt dan tel je mee. Dan pas word je als vrouw en voor vol aangezien en heeft 
menmen respect voor jou. Zonder kinderen ben je nergens." 

Maarr het hebben van kinderen betekent voor vrouwen ook dat ze - als de kinderen volwassen zijn 
gewordenn - aanspraak kunnen maken op wederdiensten in de vorm van financiële en sociale steun 
vann deze kinderen. Deze wederdiensten door kinderen zijn voor vrouwen een teken van waarde-
ringring en respect voor de zorg die zij hun hebben gegeven. De band die vrouwen met hun kinderen 
hebben,, is er dus een van wederkerigheid. 

Bijj  een uitsplitsing van de data naar huishoudtype blijkt in de female managed - huishoudens het 
meestee overleg tussen de vrouw, haar mannelijke partner en/of kinderen plaats te vinden. Dat be-
tekentt dat in dit type huishouden de meest evenwichtige verdeling van macht wordt bereikt. Die 
evenwichtigee verdeling van macht geldt bovendien meer voor Creoolse en Hindostaanse huis-
houdenss dan voor Javaanse huishoudens. 

Besluitenn met betrekking tot het krijgen van kinderen en kinderzorg nemen vrouwen in principe 
niett samen met hun mannelijke partner. Deze twee domeinen worden ook wel eens de non-
decisiondecision making areas genoemd (Kabeer, 1997b), waarbij de wijdverbreide notie bestaat dat 
vrouwenn daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik zou ze zelfs de solo decisionmaking areas willen 
noemen.. Deze aanname kan m.i. worden teruggevoerd op de verschillen in socialisatie tussen 
mannenn en vrouwen. In hoofdstuk 8 zagen we dat de verschillen in socialisatie ertoe leiden dat 
mannenn het verdienen van een inkomen als een belangrijke graadmeter van hun mannelijkheid 

212 2 



beschouwen,, "one of the more important parts of his social identity of his self' (Gill & Massiah, 
1984). . 

Datt vrouwen voornamelijk alleen besluiten nemen over het krijgen van kinderen mag in principe 
alss onderdeel van hun bestaansverwerving worden gezien. Vrouwen zijn op zoek naar zekerheden 
enn die proberen zij zo goed en zo kwaad als dat kan te beschermen. In de voorbeelden in hoofd-
stukk 8 kwam naar voren dat vrouwen het besluit om kinderen te krijgen afstemmen op zekerheden 
zoalss persoonlijke ontplooiing of duurzaamheid van de relatie. Maar ook de garantie dat zij wat 
dee financiële zorg betreft kunnen terugvallen op de verwekker c.q. hun partner bepaalt of vrou-
wenn ervoor kiezen (opnieuw) zwanger te worden. Dit gegeven, dat een samenlevingsverband 
(huwelijkk of concubinaat) vrouwen financiële zekerheid moet kunnen bieden, wordt bevestigd uit 
onderzoekk onder Jamaicaanse huishoudens: „One important prerequisite for marriage is the abi
litylity of the man to support his potential spouse and her children (some of whom may not be his 
own)own) and he must own a house in which they can live." (Handa, 1996: 194). Ook onderzoek onder 
Latijns-Amerikaansee huishoudens in Cali (Colombia) en San Francisco (VS) wijst uit dat „the 
womenwomen in both cities see marriage as fundamentally an economic exchange and evaluate a hus
band'sband's worth primarily in terms of his ability and willingness to meet the material needs of his 
family.family. ... Marriage allows Latin American women to meet their own material needs while bea
ringring and raising the children they wish for. They are therefore willing to submit to mistreatment 
byby men because of important secondary gains." (Browner & Lewin, 1982: 65). Als vrouwen wei-
nigg zicht hebben op al die zekerheden, volgt daaruit dat zij weinig bereid zijn zich (verder) bloot 
tee stellen aan 'lasten' zoals de zorg voor kinderen en financiële afhankelijkheid van de partner. 

Keuzess die vrouwen met betrekking tot het krijgen van kinderen maken, zijn uitvloeisel van 
subtlesubtle processes of negotiation, compromise, psychological manipulation and resistance, invol
vingving both timing of sexual contact and the use of contraception (Lockwood: 95). Deze intern-
huishoudelijkee processen zijn verweven met de individuele economische perspectieven van 
vrouwenn (toegang tot inkomen en assets), maar ook met hun perceptie met betrekking tot de soci-
alee en economische kosten van kinderzorg. Vrouwen en mannen verschillen duidelijk in 
„reproductive„reproductive risk and parenting responsibilities." (Bruce, 1989: 981) Onderzoek in Azië en 
Afrikaa wijst uit dat „Even when men and women agree on a preferred number of children, the 
factorsfactors behind these choices are likely to differ. Childbearing and rearing is afar more powerful 
determinantdeterminant of women's life course than men's. Further, women's role in childbearing and rea
ringring generates other fundamental distinctions between women's life experience and that of men." 
(Bruce,, 1989: 982) 

Zoalss boven is besproken is het duidelijk dat mannen en vrouwen elk hun redenen hebben om 
kinderenn te krijgen. De indruk bestaat dat de sociaal-economische crisis leidt tot een bijstelling 
vann deze redenen. 

Ookk de besluitvorming met betrekking tot kinderzorg maakt deel uit van de bestaansverwerving 
vann vrouwen. Kinderzorg is een vrouwendomein, zoals ook uit het onderzoek blijkt. In de meeste 
gevallenn vindt er hierover weinig overleg plaats tussen vrouwen met hun mannelijke partners. 
Dezee bevinding sluit aan bij het idee van 'fluïde grenzen' van huishoudens waarin informele, maar 
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voorall  collectieve kinderzorgarrangementen en opvoedingspraktijken in het Caribisch Gebied 
meerr setting krijgen (Handa, 1996). 

10.44 Gender-awareness en de feitelijk e taakverdeling tussen vrouwen 
enn hun mannen 

Inn hoeverre is de verslechterde economische situatie in Suriname van invloed op de taakverdeling 
tussenn vrouwen en hun mannelijke partners? En is er verschil tussen de ideeën van vrouwen en 
mannenn ten aanzien van integratie van de taakverdeling tussen hen en hun feitelijk aandeel in de 
taakverdeling?? We hebben de ideeën van vrouwen en hun partners geanalyseerd ten aanzien van 
dee integratie van de taakverdeling met betrekking tot de domeinen 'inkomen' (Is het verdienen 
vann een inkomen seksegebonden?), 'autoriteit' (Laten vrouwen zich beperkingen opleggen als het 
hunn bewegingsvrijheid betreft?), 'huishoudelijk werk' (Is huishoudelijk werk seksegebonden?) en 
'kinderzorg'' (Is kinderzorg seksegebonden?). Vrouwen zijn voorstander van een evenwichtige 
taakverdelingg tussen hen en hun partner. Dit betekent voor hen overigens niet dat die evenwich-
tigheidd moet blijken uit een gelijke urenbelasting. 

Onderr de vrouwen doen zich wel verschillen voor in hun idee met betrekking tot de taakverdeling 
tussenn henzelf en hun mannelijke partners. Vrouwen in de female managed - huishoudens zijn 
gemiddeldd meer voorstander van gelijke inbreng dan hun seksegenoten in de male headed - huis-
houdens.. Dit verschil ligt voor de hand daar de vrouwen in de female managed - huishoudens een 
sterkee positie als hoofd van hun huishouden hebben. Zij hebben - vanuit een gunstiger uitgangs-
positiee - de 'strijd' met hun partner reeds 'gewonnen'. Naar etniciteit gezien zijn de verschillen be-
langrijk.. Creoolse vrouwen stellen zich relatief meer open voor het idee van integratie van de 
taakverdelingg tussen vrouwen en mannen dan de Javaanse en Hindostaanse. 

Hett verdienen van een inkomen c.q. het verruimen van de inkomenskansen is bij vrouwen gekop-
peldd aan de toenemende druk op de huishoudfinanciën. Het ontoereikend inkomen van de partner 
leidtt er bij sommige vrouwen toe dat zij willen bewijzen dat zij tot meer in staat zijn dan zich al-
leenn maar te buigen over het huishouden en de kinderen. Wanneer zij dit verlangen in daden kun-
nenn omzetten, leidt dit echter niet altijd tot een evenredige toename van het aandeel van de man-
nelijkee partner in de huishoudelijke taken en de kinderzorg. Daar zijn enkele factoren voor aan te 
wijzen.. De belangrijkste factor is m.i. de volharding van mannen in het idee dat hun voornaamste 
zorgg is te kunnen aantonen dat zij in staat zijn een inkomen te verdienen en met dat inkomen een 
gezinn te verzorgen. Maar omgekeerd durven vrouwen vaak - uit angst voor conflictsituaties - de 
strijdd om een evenredige toename van het aandeel van de man in de taakverdeling niet aan. Teke-
nendd is dat in die situaties waar er kinderen, vaak dochters, zijn vrouwen die conflicten dikwijls 
omzeilenn door op die kinderen een beroep te doen en hen nadrukkelijk in de taakverdeling be-
trekken. . 

Socialisatiepatronenn versterken het idee van een vrouwendomein en dat zien we terug in het rol-
gedragg van vrouwen en hun mannelijke partners. Dit onderscheid tussen mannen en vrouwen ben 
ikk ook in het onderzoek tegengekomen. Le Franc et al (1998) hebben dit bondig samengevat: 
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„Mothers„Mothers care and fathers provide " Soortgelijke uitdrukkingen die het onderscheid tussen man-
nenn en vrouwen benadrukken zijn als volgt: 

„„  Women are seen to have primary responsibilities in reproductive activities (children/domestic la
bour,bour, MK)...Men do not have a clearly defined reproductive role, though they may assist women in 
domesticdomestic activities...Men's roles within the household are largely perceived in breadwinning 
terms,terms, whether or not this meshes with the reality of their situations. " (Kabeer, 1994: 275) 

„Child-rearing„Child-rearing is the woman's domain" zegt onderzoeker Handa(1996: 194) over opvoeding en 
kinderzorgg in het Caribisch Gebied. Hij stelt verder (1996: 195) dat „Environmental uncertainties 
andand scarce resources result in kinship responses that include organizational flexibility within 
householdshouseholds and sharing and exchange between households. Nowhere is this more evident than in 
childcarechildcare and child-rearing practices in the Caribbean." Maar tegelijkertijd vormen kinderen een 
belangrijkee resource in de bestaansverwerving van vrouwen bij de kinderzorg. Wat in de studie 
duidelijkk naar voren komt is dat de organisatie van kinderzorg vooral in handen is van vrouwen. 
Daarbijj  betrekken zij niet zozeer de mannelijke partners, maar veel meer de eigen volwassen kin-
derenn (vaak dochters) en soms ook overige familie. De inzet van deze menselijke hulpbronnen 
heeftt een dubbele functie. Enerzijds hebben deze hulpbronnen een geldnoodoplossende rol, an-
derzijdss vertragen zij ook potentiële conflicten tussen vrouwen en hun mannelijke partners. De 
inzett van inwonende verwanten, meestal dochters, maakt het eventuele onbehagen dat de manne-
lijkee partner weinig betrokken is bij de zorg in het huishouden goed. Deze bevinding komt over-
eenn met resultaten uit onderzoek van Matthew Lockwood (1997), die stelt dat vrouwen ertoe 
wordenn genoodzaakt gebruik te maken van de arbeid van hun kinderen: „The labour of children 
isis particularly needed by women, who face the most labour intensive tasks in agriculture and 
domesticdomestic work" (Lockwood: 91). Dit gegeven zou volgens de onderzoeker deel uitmaken van 
conventionelee opvattingen over reproductiviteit en armoede. Volgens hem zouden arme vrouwen 
reproductiviteitt zodanig manipuleren dat hun bestaanszekerheid niet verder in gevaar kwam. 
Kinderenn betekenen voor arme vrouwen - los van de op zich belangrijk affectieve aspecten - voor 
alless bestaansgarantie, niet alleen financieel, maar ook in sociaal opzicht. 

10.55 Tot slot 

Dee rode draad van het onderzoek is hoe bestaans verwerving van vrouwen in arme huishoudens in 
all  zijn dimensies is georganiseerd en hoe dit tot specifieke taakverdeling in huishoudens leidt. 
Bestaansverwerving,, in dit onderzoek gedefinieerd als het voorzien in de basisbehoeften van een 
individuu of huishouden, is zowel voor vrouwen als mannen belangrijk. Het verschil tussen vrou-
wenn en mannen is echter dat de laatste - ongeacht hun etnische afkomst of het huishoudtype waar-
toee ze behoren - ervan uitgaan dat hun voornaamste zorg is het verdienen van een inkomen, om-
datt zulks consequenties heeft voor hun manhood c.q. machtspositie in het huishouden. Dit ver-
taaltt zich in het grote aantal mannen dat (voornamelijk) via arbeid een inkomen verdient en dit -
althanss voor ene belangrijk deel - ook inbrengt in het huishoudbudget. Dit heeft belangrijke im-
plicatiess voor de positie van mannen en vrouwen in het huishouden. Het vertaalt zich deels ook in 
eenn cultureel beïnvloede intolerante houding ten opzichte van de mogelijkheid van vrouwen om 
buitenshuiss een inkomen te verdienen. Dit geldt - als we naar de etniciteit van betrokkenen kijken 
-- vooral voor Hindostaanse vrouwen, die zo worden geconfronteerd met hun afhankelijke situatie. 
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Datt mannen in de regel meer inkomsten hebben dan vrouwen leidt in het algemeen niet tot een 
groterr aandeel in de besluitvorming met betrekking tot de reproductieve taakverdeling in huis-
houdens.. De sociale taakinvulling binnen huishoudens blijf t het domein van vrouwen, hoe geë-
mancipeerdd vrouwen en mannen ook op dit punt blijken te zijn. Dit heeft voornamelijk te maken 
mett verwachtingspatronen van mannen en vrouwen die gerelateerd zijn aan de achtergrond van de 
etnischee groep en aan de mate van werkzaamheid buitenshuis van vrouwen. Dit geldt met name 
voorr male headed - huishoudens en toch ook voor female managed - huishoudens. Vrouwen in 
dezee huishoudens blijken ook als we kijken naar het domein van de bestedingen, meer zeggen-
schapp te hebben op basis van hun relatief grote economische inbreng. 

Hett dagelijkse reilen en zeilen van huishoudens in de onderzochte wijken wordt in de regel door 
vrouwenn bepaald. De belangrijke rol die vrouwen in hun arme huishouden spelen, wordt beïn-
vloedd door hun exploitatie van (informele) netwerken en daarmee hun inkomensbijdragen aan het 
huishoudenn en hun beheer van het huishoudbudget, het door hen ter beschikking stellen en/of ex-
ploiterenn van bestaande productieve hulpbronnen, maar ook door hun percepties met betrekking 
tott de (reproductieve) macht om te bepalen wanneer zij zwanger worden en met wie zij de kin-
derzorg-- en opvoeding en/of het huishoudelijk werk delen. Vrouwen zijn tot meer in staat dan 
zichh alleen bezig te houden met kinderzorg en huishoudelijk werk. Dat vrouwen de organisatie 
vann de hen toebedeelde taken min of meer zonder de mannelijke partner doen, wordt zelden ver-
taaldd als leidend tot meer status en macht, en geeft aldus weinig reden tot spanningen. De repro-
ductievee macht van vrouwen houdt de arbeidsmacht in stand en stelt de mannelijke partners in 
staatt zich vooral te richten op het verdienen c.q. het uitbreiden van inkomen(smogelijkheden). 

Dee overduidelijke en belangrijke rol van vrouwen in de dagelijkse bestaansverwerving van huis-
houdenss wordt overschaduwd door gestandaardiseerde opvattingen over gender, arbeid c.q. taak-
verdelingg en macht in en buiten het huishouden. De perceptie van mannen dat zij vooral kostwin-
nerss moeten zijn - een taak die ze veelal buitenshuis vervullen - brengt automatisch met zich mee 
datt zij daar een specifieke identiteit aan ontlenen. Die identiteit wordt veelal versterkt door en 
staatt in wisselwerking met culturele opvattingen over de plaats van de man in de samenleving en 
resulteertt bijvoorbeeld in een relatief goede arbeidsmarktbezetting door mannen. Die betere ar-
beidsmarktbezettingg door mannen resulteert in relatief betere inkomens, waarvan mannen meestal 
zelff  bepalen hoeveel in het huishoudbudget wordt ingebracht. Dat vrouwen met het huishouden 
wordenn geassocieerd, is verkeerd: via participatie in economische en sociale netwerken over-
schrijdenn vrouwen het huishouden. De mate waarin zij dat doen is uiteraard afhankelijk van facto-
renn zoals de culturele achtergrond, de samenstelling van het huishouden en de perceptie van 
vrouwenn met betrekking tot de eigen positie in het huishouden en de samenleving. Deze factoren 
hebbenn invloed op de wijze waarop vrouwen over hun pocitie in het huishouden onderhandelen. 

Vanwegee geïnstitutionaliseerde verschillen in sociaal-economische rollen van mannen en vrou-
wenn vervullen zij taken die niet dezelfde macht, status en erkenning opleveren. Dit wordt verer-
gerdd door de zorgwekkende sociaal-economische context, waarvan inflatie van inkomens, terug-
lopendee kansen van vrouwen op de formele arbeidsmarkt en de afwezigheid van een goed sociaal 
zekerheidsstelsell  waar vrouwen aanspraak op kunnen maken, belangrijke kenmerken zijn. Hier-
doorr zijn vrouwen genoodzaakt terug te vallen op hun sociale netwerken waarin de partner, de 
kinderenn en verwanten belangrijke 'bondgenoten' zijn. Mannen zijn vooral status- en inkomens-
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verschaffers,, terwijl kinderen (en andere verwanten) min of meer als 'buffer' fungeren, in het bij-
zonderr wanneer mannen de hun toebedeelde rol niet kunnen waarmaken. Kinderen, verwanten en 
ookk mannen kunnen helpen de smart (kwetsbaarheid) van vrouwen te verlichten: dan is gedeelde 
smartt halve smart. 

10.66 Lijnen voor  verder  onderzoek 

Ditt onderzoek heeft geleid tot een aantal inzichten in het functioneren van huishoudens, met 
namee vanuit het perspectief van de vrouw. Deze inzichten zijn de moeite waard voor verder 
onderzoek.. Vervolgonderzoek zal daarbij enkele relevante deelonderwerpen zoals bargaining 
powerpower en budgetarrangementen in een groter tijdsbestek moeten omvatten. 

Veell  administratieve databestanden (van de overheid) bevatten te weinig of geen kerninformatie 
overr de sociaal-economische situatie van de bevolking op wijk-, regionaal of districtsniveau. De 
criteriaa die de overheid hanteert bij het vaststellen van armoede en welvaart zouden uniform 
moetenn zijn. Uniforme criteria voor het vaststellen van armoede kunnen leiden tot een eenduidige 
identificatiee van doelgroepen en (richtlijnen), die een betere aanpak mogelijk maken. Het NBG 
(Nationaall  Bureau Genderbeleid) zou daarin een pioniersfunctie kunnen vervullen. Juist dit 
bureauu is gebaat bij een databestand dat alle relevante informatie bevat op micro-, meso- en 
macro-niveau. . 

Hett is duidelijk geworden dat niet alleen het vraagstuk van etniciteit - zoals dat bijna dertig jaar 
geledenn gold voor Suriname -, maar ook van gender interessant is bij het analyseren van 
huishoudens.. Veranderingen in de afgelopen jaren hebben niet alleen effect gehad op Surinaamse 
huishoudenss als totaliteit, maar ook op vrouwen binnen die huishoudens. Een gender-analyse van 
huishoudenss heeft verschillen in sociaal-economische situaties van vrouwen naar voren gebracht. 
Niett alleen vanwege de huidige economische crisis in Suriname, maar ook vanwege de 
internationalee druk om een gera/er-gerichte analyse van maatschappelijke problemen te verrichten 
iss er steeds meer aandrang om de sociaal-economische situatie van vooral arme huishoudens in 
kaartt te brengen. Het is bijvoorbeeld nog steeds onduidelijk hoe groot in feite het aantal female 
headedheaded - huishoudens is in Suriname en in Paramaribo. De problematiek die internationaal met 
ditt type huishouden wordt geassocieerd, kan hierom niet duidelijk in kaart worden gebracht. We 
lopenn achter op ontwikkelingen in het buitenland. 

Mett het oog op de beleidsrelevantie van het vraagstuk lijk t onderzoek nuttig naar gender-
verhoudingenn binnen die huishoudens, die buiten de scope van dit onderzoek zijn gebleven. 
Hiermeee doel ik enerzijds op de armste huishoudens, de onderklasse waar de binnenlandse 
migrantenn ook toe behoren. Onder hen vormen de Marrongroepen, die zich vooral sinds en na de 
binnenlandsee oorlog (1986-1989) in de stad hebben gevestigd, een kwetsbare groep die vooral in 
dee media negatieve aandacht krijgt. Anderzijds zijn er de middeninkomensgroepen en de elite. 
Ookk deze groepen maakten geen deel uit van dit onderzoek. De middeninkomensgroepen bestaan 
voorall  uit ambtenaren (Schalkwijk & de Bruijne, 1999) en zijn door de polarisering van rijk en 
armm in Suriname sterk verzwakt. De elite bestaat vooral uit managers van MNC's, handelaren en 
vrije-beroepsbeoefenaren,, die zich op het buitenland richten. In veel studies is deze groep (elite) 
onderbelicht.. Vanwege het relatief afgeschermd leven dat de elite leidt, is het moeilijk om 
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toegangg tot deze groep te krijgen. Niettemin blijf t het van belang om na te gaan hoe gender-
verhoudingenn zich in het kader van bestaansverwerving in deze groep manifesteren. Dan wordt 
duidelijkk hoe sociaal-economische klasse bepalend is voor man/vrouw-relaties in het huishouden. 

Geweer-specifiekee gegevens zijn van essentieel belang voor het formuleren van beleid aangaande 
dee positie van vrouwen. Longitudinaal onderzoek is daarom om verschillende redenen belangrijk. 
Tenn eerste zal een systematische bestudering van huishoudens zicht kunnen geven op de 
verschillendee factoren die de gewder-relaties en de positie van vrouwen structureren. Ten tweede 
iss het mogelijk de levenscyclus van huishoudens te volgen om effecten als gevolg van 
maatschappelijkee factoren zichtbaar te maken. Ten derde zal blijken in hoeverre de 'etnische 
specificiteit'' van het Surinaamse huishouden verder onder druk komt te staan door essentiële 
economisch-maatschappelijkee veranderingen. Het onderzoek wees bijvoorbeeld, in afwijking van 
datt van de jaren '60, uit dat female headed - huishoudens, die vooral onder de Creolen zouden 
voorkomen,, ook duidelijk aanwezig zijn bij de Hindostaanse groep. Een ander voorbeeld is het 
uitgebreidee huishouden: het idee bestaat dat dit type huishouden vooral onder de Hindostanen 
voorkomt.. De culturele oorzaak die verantwoordelijk was voor het ontstaan van dit huishoudtype, 
staatt nu onder druk van de economische crisis, die tot bezuinigen op overheidsuitgaven leidt. Dit 
leidtt er bijvoorbeeld toe dat problematische huisvesting - vroeger één van de prioriteiten van de 
overheidd - nu vooral door de huishoudens zelf moet worden opgelost. Dit manifesteert zich in 
groterr wordende huishoudens, hetgeen met name bij de Creoolse en female headed- huishoudens 
iss waar te nemen. 

Niett alleen de systematiek in de bestudering van het gewtffer-vraagstuk, maar ook de uitbreiding 
vann het onderzoeksgebied zal laten zien hoe relevant het onderzoeksprobleem is, maatschappelijk 
enn beleidsmatig gezien. De uitbreiding van het onderzoeksgebied zal zich niet alleen moeten 
beperkenn tot de stad, maar zal ook de plattelandskernen en rurale gebieden moeten omvatten. 
Doorr deze nieuwe onderzoekingen zal beter zicht op variaties in gerafer-verhoudingen en 
maatschappelijkee crises in Suriname verkregen kunnen worden. Een andere mogelijkheid is 
onderzoekk in (delen van) het Caribisch Gebied, waarmee Suriname sociaal-historisch verbonden 
is,, maar waarmee Suriname totnogtoe weinig gezamenlijke onderzoeksinitiatieven heeft 
ontplooid.. Vergelijkend onderzoek in het Caribisch Gebied zal moeten uitwijzen welke 
verschillenn c.q. overeenkomsten zich in de bestaansverwerving van vrouwen voordoen. 
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Summary y 

Surinamee is a relatively unknown country in Latin America and the Caribbean region. It is situ-
atedd on the northeast coast of the South American continent and nestled between French Guyana 
too the East, Guyana to the West and Brazil to the South. Both French Guyana and Guyana are ac-
cessiblee by boat along the coast. Approximately 435,000 people live in Suriname, making it the 
sixthh most populous country in the Caricom, a group of Caribbean countries (particularly those 
wheree English is the official language). Suriname has been a member of Caricom since 1995. 

Surinamee is dominated by "the city", that is, its capital Paramaribo. Metropolitan Paramaribo (i.e. 
thee districts of Paramaribo and Wanica) has about 290,000 inhabitants, representing over two-thirds 
off  the country's population.1 The second largest settlement, situated along the eastern bank of the 
Corantijnn river at Suriname1 s western border, is Nieuw Nickerie with approximately 15,000 
inhabitants. . 

Sincee the settlement of the region by Europeans in the seventeenth century, the population has been 
concentratedd in the costal region. This is also where the most important economic and political 
activitiess take place. Trade and services is concentrated in Paramaribo, containing the headquarters 
off  companies producing elsewhere in the country (such as bauxite companies). The government is 
alsoo located in Paramaribo. The coastal region comprises approximately 16% of the total surface 
areaa of Suriname, and is 15 km broad on the east side and 80 km on the west. 

Inn addition to the coastline, two other natural areas are worth mentioning: a rather hilly tropical rain 
forestt (making up approximately 80% of the total land mass, and usually referred to as the interior), 
andd a savannah belt. Only natives and Maroons (descendants of runaway slaves) live in the interior. 
Inn total, only 3% of Suriname is inhabited, making the population density quite low: about 2.5 
peoplee per square kilometer. 

Despitee the geographical link to South America, Suriname has more historical and social similarities 
withh the Caribbean area. Like other Caribbean countries, Suriname has a multi-ethnic composition, 
originatingg during its plantation colony period. Currently, the main ethnic groups in Suriname are 
Creoless (decedents of black African slaves which have mixed with other ethnic groups over several 
years),, the Hindustani and the Javanese (descendants of contracted laborers from British India and 
Java).. These groups comprise 32%, 35% and 15% of the population respectively. Other ethnic 
groupss (together 17% of the total) include Maroons, Native Indians, Chinese, Lebanese, Boeroes 

11 This was 69% in 1988, ABS (May 1999). 
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(descendantss of Dutch farmers which had established themselves in 1845)2 and those who are 
clearlyy of "mixed" origin. The ethnic diversity has led to political segmentation; Suriname's 
politicall  parties have a strong ethnic orientation. The ethnic segmentation is also evident in various 
sectorss of the economy. Creoles have a clear majority in the central government and public 
enterprisess - the so-called parastatal companies. For Creoles, the government is by far the largest 
non-agriculturall  source of sustenance (see also Dew, 1996). The commercial sector is dominated by 
Hindustanii  and, to a lesser degree, Chinese and Lebanese people. Attempts to privatize and/or 
reducee personnel in state enterprises has led to tension between the two largest ethnic groups. 

Inn terms of language Suriname has few similarities with other Caribbean countries where other 
Europeann languages are the official language. Besides Suriname, Dutch is only spoken in Aruba and 
thee Dutch Antilles. Suriname is also the only Dutch-speaking country in Caricom. The move to join 
Caricomm was mainly intended to help reduce the country's social and economic isolation. 

Sincee its independence in 1975, the republic of Suriname has been a parliamentary democracy. The 
fifty-onee members of parliament - De Nationale Assemblee (DNA) - are directly elected by the 
people.. The years following 1980 in Suriname are marked by political turmoil. Important events in 
thiss period include the 1980 military coup, a new cabinet appointed by the military in 1982, the 
assassinationn of a number of prominent citizens in the same year and the war of the interior in the 
1986-19888 period. 

Underr increasing national and international pressure, a general election was held in 1987. The party 
"Frontt for Democracy and Development" won the election with 41 of the 51 seats. The Front was an 
anti-militaryy coalition composed of the then largest (and ethnically oriented) parties, namely the 
Creole-dominatedd Nationale Partij of Suriname (NPS), the Hindustani-dominated Progressive 
Hindustanii  Party (VHP) and the Tulodo Pranatan Inggil (KTPI), which had a Javanese majority. 
Anotherr military coup was attempted in 1990, and the presiding president was ousted shortly 
thereafter.. General elections were once again held in May 1991, after which the former government 
-- with the addition of the Surinamese Labor Party - returned under the name "Nieuw Front." The 
neww government stated as a goal to revive the badly neglected connection with The Netherlands, 
andd to limit the power of the military (which they blamed for the sharp decrease in development 
aid).. It was in this time that the programs for structural reforms were implemented, which, at least 
forr the short term, exacerbated the socio-economic crisis for most of the population. Nevertheless, 
thee government did manage to stabilize the currency by 1996, enabling a first step towards recovery. 
However,, the political situation changed after the 1996 elections. The NDP assumed power in a 
coalitionn with some other political parties. However, the lack of cohesion between the parties in this 
coalitionn and the apparent dearth of stimulating and facilitating policy resulted in increasing the 
sociall  and economic instability of the country. Too much time was devoted to maintaining the 
fragilee coalition of divergent interests, which came at the cost of political will , growth and 
development.. In this sense, Suriname's political and economic prospects appeared rather bleak 
duringg the study period. On May 25, 2000 the New Front won the elections again, signaling the 
reinstatementt of Venetiaan as president. 

22 See Helman, 1982. 
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Surinamee has a number of natural resources, and is largely dependent on the expert of these. In 
1997,, this included alumina and aluminum (77%), rice and bananas (10%), shrimp and fish (8%) 
andd crude oil and timber (5%). However important these exports may be to the Surinamese 
economy,, they have failed to bring about stable growth and development. 

Structurall  reforms put an end to the "privileged" era of plentiful government subsidies. Measures 
takenn in this period included placing a halt on all "unnecessary" imports and cutbacks in the service 
sector.. Foreign currency had already been subjected to strict controls. The restrictions placed on 
importss created problems for segments of the business sector that were dependent on "state 
protection.""  Due to their dependency on raw materials and capital goods from abroad, these parties 
couldd no longer guarantee their level of production, and many were forced out of business. 

Womenn and structural adjustment 

Inn the short-term at least, the structural adjustments negatively impacted the daily livelihood of 
thosee households in which women played an essential part. Surinamese women's organizations 
whichh had read about the negative effects SAPs had had on women elsewhere in the world urged the 
governmentt to "take into account the interests of women when drawing up structural adjustment 
programs.""  A 1994 document entitled "Country Programme to Address the Impact of Structural 
Adjustmentt on Women in Suriname" expressed an attempt to again address this concern, namely 
thee absence of a plan that adequately took the impact of the SAP on women into account. This 
concernn proved to be justified as the results of an IDB study found that women would 
disproportionallyy bear the burden of the reforms. Specifically, the report made the following 
argument: : 

...More...More women are forced to seek employment in the informal sector either as their means of in
comecome or to subsidise their wages. Further the fall out from the structural adjustment programme 
suchsuch as contraction in the public sector will significantly affect women who are mainly employed in 
thethe middle and lower levels of the public service structure, and which are most vulnerable in times 
ofof retrenchment. In addition the recurrent shortages in food items, the additional time spent in ob
tainingtaining food all add to women's already heavy burdens. These changes contribute to stress within 
thethe household and are related to breakdowns in family relationships. As a result there is an in
creasecrease in the number of street children as well as increases in the incidence of domestic violence in 
whichwhich women and children are the main victims. (Country Report to Address the Impact of Struc
turaltural Adjustment on Women in Suriname, 1994). 

Particularlyy the effects of government cutbacks on education, health care and the effect of inflation 
onn the price of sustenance goods would be felt by these women. This issue prompted various NGOs 
-- often backed by foreign funds - to take action to increase the economic security of women in the 
lowestt income groups in both Greater Paramaribo and the Interior. In order to coordinate these 
initiatives,, which have continued to the present day, the national association NGO-Forum was 
establishedd in 1994 and contains over 170 members. In addition, the National Bureau on Gender 
Policyy (NBG) set up under the Ministry of Domestic Affairs on January 14, 1998 to monitor 
women'ss policy, received the important task of ensuring that the gender aspect would become an 
integrall  part of all governmental decisions. In contrast to the NGOs which concentrate primarily on 
enhancingg the economic position of women, the NBG applies the concept of "gender and 
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development""  to areas where gender inequality occurs. The NBO has supported projects such as 
"Violencee Against Women IS our Problem" which noted an inversely proportional relationship 
betweenn economic growth and domestic violence in the country: as the economic situation worsens, 
domesticc violence rises. 

Thee research areas 

Thee present research selected the urban districts Munderbuiten (West Paramaribo), Frimangron 
(Center)) and Abrabroki (South Paramaribo) on the basis of their ethnic mixture and poverty rate. 
Frimangronn and Abrabroki are typical working-class districts, which have acquired a mixed ethnic 
characterr over time. Munderbuiten, a less poor area, once having a lower middle class character. 
Fieldworkk data was collected in the years between 1994 and 1999. 

AA number of facilities are present in the neighborhoods such as elementary and secondary schools, 
churches,, mosques and temples. However, hardly any neighborhood centers and/or recreation 
facilitiess are present. Economic activities are overshadowed by the inner city, and are primarily 
gearedd towards the food service industry. However, makeshift shops, auto repair and taxi companies 
aree also present. Many economic activities are informal in nature, and have an ethnic or gender 
aspect. . 

Researchh questions and findings 

Thee research for this dissertation on women, poverty and livelihood in Paramaribo sought to an-
swerr the following three questions. 

1.. What kinds of livelihood strategies are employed by women and their households, and what 
dynamicss can be distinguished in this regard? This question is divided into the acquisition of 
incomee and the production, expenditure and management of the household income. 

2.. What characterizes the decision-making process between women and their male partners, and 
howw do the resources women have at their disposal influence this? 

3.. What division of labor can be distinguished between women and their male partners and 
whatt changes are observable over time? 

Thesee three research questions were investigated against the backdrop of the long-lasting eco-
nomicc crisis, one that has plagued Suriname since the early 1980s. Since this time, the incomes of 
manyy Surinamese households have declined dramatically. A 1997 World Bank report estimated 
thatt 47% of the Surinamese population lived under the poverty level, making Suriname, after 
Haiti,, the poorest country in the Caribbean. The situation has probably worsened since, as World 
Bankk figures from 2000 show that Suriname has continued to hold a weak position in the Carib-
bean. . 

Thee basic premise of this research is that the social crisis has not only affected the livelihood of 
householdss as such, but especially the role of women within these households. The turbulent eco-
nomicc developments have intensified the responsibilities women are expected to perform. Not 
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onlyy is their position within the household determined by the traditional reproductive contribution 
too the household (i.e. nurturing, clothing, and raising children) but increasingly also a productive 
contribution. . 

Researchh by Surinamese scholars in the 1960s - when Suriname was still politically dependent on 
Thee Netherlands - generally concentrated on households and families within the various different 
ethnicc groups. Although interesting insights were gained into the workings of the households in 
thiss period, the division into separate ethnic categories served to emphasize differences between 
groups.. Because the concept of gender only gained widespread international attention in the 
1980s,, before this date similarities between the internal socio-economic position of women were 
inadequatelyy addressed. Nevertheless, this research tradition has powerfully determined the nature 
off  scholarly discussions on the Surinamese household, as witnessed by the few studies on the 
structuree and working of households, which have been carried out since. The necessity for gain-
ingg more insight into gender relations within the household is now recognized by women's or-
ganizationss throughout Surinamese society. 

Inn light of the above, it was important to take both household type and ethnicity into account in 
thiss analysis of the role of women in securing the livelihood of poor households. To do this, three 
householdd types were identified: female headed households, female managed households, and 
malee headed households. Female headed households are characterized by the absence of a male 
partnerr and comprise 35% of the total sample. For this household type - most common among 
Creoless - the female head is single, divorced (and/or abandoned), widowed and relatively old; it is 
alsoo often characterized by the presence of extended family members. 

Traditionallyy seen, extended families had an ethnic-specific dimension. Researchers assumed that 
thiss mainly occurred among Hindustani and predominantly paternalistic (male headed) house-
holdss (e.g. Speekman, 1965). However, the results of this study do not support this view. Instead, 
extendedd families were found primarily among the female headed households (Creoles), followed 
byy female managed households (Javanese) and finally male headed households (mainly Javanese 
andd Hindustani). 

Thee male headed households - most common among Hindustanis and Javanese - were the largest 
categoryy of household type in the sample (56%). These were made up of a woman and a residing 
malee partner, either in the form of marriage or cohabitation. The female managed households -
mostt common among Javanese - were the smallest group in the sample (9%), and consisted of a 
womann and her cohabitating male partner (either as a spouse or not); women made the largest 
economicc contribution to these households. This contribution was made possible by the higher 
incomess that their occupations and networks produced. Moreover, female managed households -
whichh also had the highest average of employed people - were also found to have the highest in-
comess of all the household types. 

Thee relatively new concept of female managed households is a useful supplement to the dichot-
omyy between female-headed and male headed households. This confronts the stigmatized im-
ageryy of gender relations in the household, namely, that all households containing a male partner 
aree by definition male-headed. Various authors (e.g. Chant 1997a; Handa, 1994 and 1996), which 
havee performed research in Latin America and the Caribbean have acknowledged and criticized 
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thiss misconception. Increasingly more voices are heard in academic and policy circles that argue 
forr identifying heads of households using economic criteria. These authors maintain that too 
muchh evidence exists to deny that women play an important role in the survival of the household 
evenn when a man is present. This new approach allows one to better identify, which tasks within 
thee household are, in reality, being fulfilled by women. This view is supported by Chant (1997a: 
9),, who states that such an approach "better reflect[s] women's critical and under-acknowledged 
responsibilitiess in household life." Similarly, Handa (1994:1) states that, "There is evidence from 
LatinLatin America and West Africa that a significant number of reported male headed households 
(MHHs)(MHHs) are actually maintained by women." This discussion on the significance of women in the 
fightfight against poverty at the household level seems to justify the use of the female managed house-
holdd type. Despite the presence of a residing male partner, it is the women in this household type, 
whichh make the most important economic contribution. 

Inn terms of ethnicity, the analysis involved a selection of Creole, Hindustani, and Javanese house-
holdss in three ethnically mixed neighborhoods. These ethnic groups represent the largest three in 
thee city. The research posited that a comparative study of households spanning different ethnic 
groupss would produce important information about the differences and/or similarities about the 
relativee power of women in the context of household survival strategies. Although a relationship 
clearlyy exists between household type and ethnicity, the two do not always overlap. 

Inn addition to ethnicity and household type, factors such as the life-phase of the family, 
(in)tolerancee of the partner regarding the paid employment of women outside the home also sig-
nificantlyy influence the role women play in providing for the household. Often a combination of 
thesee factors determines which possibilities exist, and the extent to which these can be taken ad-
vantagee of. 

Thee main theme of the research project is how the livelihood strategies of women in poor house-
holdss is structured and how this leads to a specific division of labor. Livelihood strategies - de-
finedfined in this study as the provision of basic necessities for an individual or household - are impor-
tantt for both women as well as men. The difference between the two, however, is that the latter, 
regardlesss of ethnic background or household type, are primarily concerned with earning an in-
comee because of the consequences this has for their manhood and/or their power position within 
thee household. This is observable in the large number of men who have an income through paid 
employmentt and who use this (or at least for a significant part of this) to contribute to the house-
hold.. This has important implications for the position of men and women in the household. It also 
translatess itself, in part, in an ethno-cultural intolerance regarding the possibility of women earn-
ingg income outside the home. This is especially true for Hindustani women, who are delegated a 
positionn of dependency within the household. 

Nevertheless,, the fact that men generally have more income than women does not usually lead to 
aa greater say in decision-making over the reproductive tasks within the household. This research 
foundd that social responsibilities remain the domain of women, regardless of how progressive 
womenn and men appear to be on this issue. This is primarily due to the patterns of expectation 
heldd by men and women, relative to the ethnic background, and the amount of work done by 
womenn outside the home. This is particularly the case with male headed households - female-
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headedd and female managed households seem to function differently. Women in the latter appear 
too have more voice as a result of their relatively large economic contribution, even with regard to 
responsibilitiess concerning household expenditures. 

Inn general, women determined the everyday household activities in the neighborhoods studied. 
Thee crucial role performed by women in these poor households depended on their ability to util-
izee myriad (usually informal) networks to secure their contribution to and management of the 
household,, and the ability to make available and/or use existing productive resources. In addition, 
thiss role also depended on women's views on their reproductive power to determine when to be-
comee pregnant, and who will assist in raising children and/or doing household tasks. Of course 
womenn are capable of more than childcare and household chores. Because the organization of re-
sponsibilitiess by women of those tasks assigned to them (more or less independently of the male 
partner)) is rarely translated into more status and power, there is little cause for tension. The re-
productivee power of women supports the power of labor, enabling the male partners to concen-
tratee on earning income or increasing earning potential. 

Thee crucial role performed by women in the daily livelihood of households is overshadowed by 
prevailingg views on gender, (the division of) labor, and power within and outside the household. 
Thee perception that men must be breadwinners - a task that usually takes place outside the home -
automaticallyy implies that they derive a certain identity from this. This identity is often amplified 
byy and exists in relation to cultural beliefs about the position of the male in society and results in, 
forr example, a relatively male-dominated labor market. This high level of male labor-market par-
ticipationn has resulted in relatively higher incomes; males also generally decide what share of this 
shouldd be devoted to the household budget. Contrary to popular belief, the role of women is not 
confinedd to the household: women extend themselves beyond the household and into other net-
works.. The degree to which they do this is of course dependent on factors such as cultural back-
ground,, household composition and the perception of self in the household and society. All these 
factorss influence the way in which women negotiate their positions within the household. 

Duee to institutionalized disparities in the socio-economic roles of men and women, each performs 
tasks,, which produce different levels of power, status, and recognition. This inequality is exacer-
batedd by a tenuous socio-economic context characterized by income inflation, decreasing oppor-
tunitiess for women in the formal labor market, and the absence of an adequate social security sys-
tem.. These factors force women to rely on their social networks. The partner and children are im-
portantt "allies" in these personal networks, men serve to obtain status and income while children 
(andd other relatives) act more as a "buffer" - especially when men fail to live up to what is ex-
pectedd of them. Men, children and others help to lighten the burden and vulnerability of women 
underr such conditions of hardship: a shared load is half the load. 
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Bijlagee 1: vragenlijst 1994 

INSTITUU TT  VOOR MAATSCHAPPI J 

WETENSCHAPPPELIJ K K 

ONDERZOEK K 

GENDER,GENDER, WERKGELEGENHEI D EN HUISHOUDENS IN SURINAME 

Eenn onderzoek naar  a-symmetrische verhoudingen in huishoudens in Paramaribo in een periode 
vann economische recessie. 

Naamm interview(st)en 

Naamm itee : 

Telnrr  : __ 

Adress : 

Woonplaatss : 

Datumm gesprek : 

Tijdsduurr  : 
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A.. ALGEMEEN 

II  .Hoe lang woont U op dit adres ? 

2.Watt was uw vorige adres? 
(ookk woonbuurt aangeven) 

3.Iss de woning een erf woning? 
1.. Dja 
2.. O nee 

4.. Aantal woningen op het erf? 
1.. Deen 
2.. Dtwee 
3.. Ddrie 
4.. D meer dan drie 

S.Typee huishouden? 
1.. DAlleenwonend 
2.. DPaar zonder kinderen (getrouwd?) 
3.. DEen-ouder gezin 
4.. DMan, vrouw en kinderen (getrouwd?) 
5.. DUitgebreid gezin (is de ondervraagde getrouwd?) 
6.. DAnders, nl 

6.. Hoeveel kinderen hebt U? 

óa.Hoeveell  van hen wonen buitenshuis in Suriname ? 
[vermeldenn geslacht en leeftijd] 

6b.. Hoeveel van hen wonen in het buitenland ? 
[vermeldenn geslacht en leeftijd] 

7.Hoeveell  mensen blijven nu in dit huis? 

8.. Hoeveel van hen wonen hier niet permanent? 

9.Aantall  volwassenen in huis (16 jaar en ouder)? 

10.Aantall  kinderen in huis (jonger dan 16 jaar)? 

III  .Aantal werkenden in dit huis? 
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BI .. GEGEVENS VAN KINDERE N 
Dezee tabel bevat alleen gegevens van personen in dit huishoudenn die jonger zijn dan 16 jaar. 

1 22 3 4 5 

1.. Relatie tot hoofd huishouden 

2.. Geslacht 

3.. Leeftijd 

4.. Opleiding 

5.. Werkzaamheden huishouden ja/nee 

6.. Soort werkzaamheden huishouden 

7.. Werkzaamheden 
buitenshuiss ja/nee 

8.. Soort werkzaamheden buitenshuis 

9.. Sinds hoelang? 

10.. Regelmaat werkzaamheden 
buitenshuis s 

11.. Hoogte bijdrage huishoudbudget 

12.. Hoeveel houdt hij/zij zelf? 

B2.. GEGEVENS VAN VOLWASSENEN 

Dezee tabel bevat alleen gegevens van personen in dit huishouden die 16 jaar oud zijn en ouder. 

Persoonn no 

11 .Relatie tot het hoofd van het huishouden? 

2.Geboortejaar? ? 

3.Geboorteplaats? ? 

3a.Indienn buiten Partjo geboren, wanneer naar de stad gekomen? 

4.Aantall  woonjaren in huis? 
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5.Geslacht? ? 
1.. D man 
2.. D vrouw 

ó.Godsdienst? ? 
1.. DRK 
2.. D Protestants 
3.. D Hindoe 
4.. D Moslim 
5.. DAnders.nl.... 

7.BevoIkingsgroep? ? 
1.. DHindostaan 
2.. D Creool 
3.. D Javaan 

8.0pleiding? ? 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

DGeen n 
DGLO O 
DVOJ J 
DVOS S 
DD HBO -«-Universiteit 

9.Beroep? ? 

lO.Opp welke leeftijd begon betrokkene te werken? 

111 .Type bedrijf waar betrokkene nu werkzaam is? 

12.. Hoelang werkt betrokkene daar? 

13.Welkk soort werk doet betrokkene daar? 

14.Aantall  werkuren per week in deze baan? 
1.. D<20uur 
2.. • 20-40 uur 
3.. D >40 uur, nl 

15.. Wat is het inkomen in deze baan? 

lö.Heeftt betrokkene tweede/derde baan of bijverdiensten? 

16a.Indienn ja, welke zijn die? 
-tweedee baan: 

-derdee baan:. 
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17.Sindss hoelang? 
-tweedee baan: 
-derdee baan: 

18.Hoeveell  uren per  week is betrokkene hierin werkzaam? 
1.. O<20uur 
2.. D 20-40 uur 
3.. D >40 uur, nl 

19.. Wat is het inkomen in deze baan/banen? 
-tweedee baan: 

-derdee baan:. 

20.Heeftt  betrokkene vroeger  een bijbaan/bijbanen gehad? 
1.. Dnee 
2.. D j a 

21.Wanneerr  is betrokkene hiermee gestopt? 
-bijbaann 1: 
-bijbaann 2: 
-bijbaann 3: 
-bijbaann 4: 
-bijbaann 5: 
-bijbaann 6: 

22.Waarom? ? 
-bijbaann 1: 
-bijbaann 2: 
-bijbaann 3: 
-bijbaann 4: 
-bijbaann 5: 
-bijbaann 6: 

23.Watt  verdient betrokkene in totaal? 

24a.Indienn betrokkene geen baan of werk heeft, heeft hij/zi j  nooit gewerkt? 
1.. Dj a 
2.. Dnee 

24b.Indienn betrokkene nooit gewerkt heeft, waarom nooit gewerkt? 

24c.. Indien betrokkene vroeger  wel gewerkt heeft maar  nu werkloos is, sinds wanneer  is hij/zi j  werkloos? 
1.. D < 1 jaar 
2.. D 1-2 jaar 
3.. D 3 jaar 
4.. D Overig, nl 
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24d.Indienn betrokkene momenteel werkloos is, wat is de reden daarvan? 

25.. Hoeveel draagt betrokkene bij aan het huishoudbudget? 

[interviewsterr moet deze % zelf berekenen; eerst moet worden nagegaan hoe groot het huishoudbudget is] 

-- in % totale huishoudbudget 

-- in % eigen inkomen 

26.Wanneer/omm de hoeveel tijd geschiedt die bijdrage? 

27.. Is het elke keer hetzelfde bedrag? 

C.. BEROEPSKEUZE VAN DE ONDERVRAAGDE 
[leidtt dit onderwerp in met gesprek over opleiding en informeer of respondenten opleiding hebben 

afgerond] ] 

1.. Wat was Uw eerste beroep? 

2.. Hoe oud was U toen? 

3.. Hoe lang heeft U dit beroep uitgeoefend? 

4.. Wat was Uw volgende beroep? 

5.Watt is Uw huidige beroep? 

6.Hoee oud was U toen U met dit beroep begon? 

7a.. Heeft U problemen gehad bij het zoeken naar Uw eerste baan? 

7b.. Welke problemen? 

8.. Vonden Uw ouders het goed dat U die eerste baan had?(hoe ging dat toe?) 

9a.. Heeft U problemen gehad bij het zoeken naar Uw huidige baan? 

9b.. Welke problemen? 

10.(Informeerr eerst voorzichtig of ondervraagde -indien geen partner in huis- wel een partner/of 
meerderee partners buitenshuis heeft) 
Vindtt Uw partner het goed dat U hierin werkt? 

11.Stimuleertt Uw partner dat U werkt?(hoezo?) 

11 la.Hoe is de invloed van Uw ouders geweest op de keuze van Uw huidige baan? 
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11 lb.Heeft het hebben van kinderen invloed gehad op de keuze van Uw huidige baan? Hoezo? 

II  lc.Heeft het feit dat U een partner heeft invloed gehad op de keuze van Uw huidige baan?Hoezo? 

12.Iss Uw werk te combineren met Uw huishoudelijke taken? 

13a.. Hebt U voldoende opleiding voor Uw huidige beroep? 

13b.. Wilt U verder leren/trainen voor carrière? 

13c.. Waarom wel/waarom niet? 

14a.. Zou U van baan willen veranderen? (argumenteer) 

14b.. Wat zou U eigenlijk willen worden? 

14c.Hoee komt het dat U dat (nog steeds niet) bent geworden? 

14d.Zouu U dat steeds willen worden?Hoezo? 

ISa.. Zou U willen stoppen met werken? 

15b.. Waarom wel/waarom niet? 

16.Inn hoeverre noodzaakt de huidige crisissituatie vrouwen om meer en langer te werken teneinde iets van 
inkomenn te verdienen? 

17.Hoee gaat U met de huidige crisissituatie om?[meer baantjes, geld uit buitenland, langer werken, hoe komt 
UU aan geld?] 

18.. Wat doet U precies met dat extra geld [specificeren welk geld waarvoor wordt gebruikt] 

19.AIss U geld uit het buitenland kreeg, zou U Uw baan opgeven [indien betrokkene werkloos is, zou zij dan 
geenn werk meer zoeken]? 

19a.. Waarom? 

20.Werdd de tweede aktiviteit van Uw partner door U gestimuleerd of niet?(hoezo?) 

21a.. Denkt U dat een man voor het werk dat U nu doet hetzelfde zou verdienen? 

21b.. Kunt U dat uitleggen? 

D.. HUISHOUDBUDGET 

a.. Algemeen 

1.Wanneerr zijn de onderstaande zaken het laatst aangeschaft? 
Wannerr is voor ze betaald? 
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Schaftt U ze nog aan? 

Bedragg Voor wie Wanneer Hoeveel Nog aanschaffen 

1.. brood 

2.. rijst 

3.. aardappel 

4.. cassave 

5.. banaan 

6.. groenten 

7.. melk 

8.. fruit 

9.. vlees 

10.. vis 

11.. broodbeleg 

12.. margarine 

13.. boter 

14.. olie 

15.. thee? 

16.. koffie? 

17.cacao? ? 

a.. herenkleding? 

b.. dameskleding? 

c.. kinderkleding? 

Bedragg Voor wie Wanneer Hoeveel Nog aanschaffen 
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19. . 
a.. herenschoenen? 

b.. damesschoenen? 

c.. kinderschoenen? 

20.. tabak/tabaksartikelen 

21.. alcoh. dranken? 

22.. frisdranken/stroop 

23.. huishoudzeep 

24.. vaatafwasmiddel 

25.. toiletartikelen 
(tandpasta,, deodorant, pine oil, toiletpapier, badzeep.etc) 

26.. gasbom 

27.. licht 

28.. water 

29.. telefoon 

30.. huur 

31.. hypotheek 

32.. studie/cursus 
a.. voor  uzelf? 

b.. voor  partner? 

c.. voor  anderen(thuis)? 

33.. transport 
a.. openbaar  vervoer 

b.. fiets/bromfiets? 

c.. auto? 

34.. dokter 
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2.Hoee groot is de huishoudpot (per maand)? Of hoe worden de totale maandelijkse/dagelijkse uitgaven onder 
dee leden verdeeld? 

b.. Bijdrage inwonenden 
(leidtt  dit thema in met gesprek over noodzaak van de bijdrage van inwonenden) 
3.Wiee van de inwonenden geeft een financiële bijdrage? 
Persoonn no. 1 
Persoonn no. 2 
Persoonn no. 3 
Persoonn no. 4 
Persoonn no. 5 
Persoonn no. 6 
Persoonn no. 7 
Persoonn no. 8 
Persoonn no. 9 
Persoonn no.10 

3a.Indienn ja, aan wie geven zij elk die Financiële bijdrage? 
Persoonn no. 1 
Persoonn no. 2 
Persoonn no. 3 
Persoonn no. 4 
Persoonn no. 5 
Persoonn no. 6 
Persoonn no. 7 
Persoonn no. 8 
Persoonn no. 9 
Persoonn no. 10 

4.Indienn ja, wanneer vindt die bijdrage plaats? 
Persoonn no. 1 
Persoonn no. 2 
Persoonn no. 3 
Persoonn no. 4 
Persoonn no. 5 
Persoonn no. 6 
Persoonn no. 7 
Persoonn no. 8 
Persoonn no. 9 
Persoonn no.10 

5.. Indien ja, hoe groot is die financiële bijdrage? 
Persoonn no. I 
Persoonn no. 2 
Persoonn no. 3 
Persoonn no. 4 
Persoonn no. 5 
Persoonn no. 6 
Persoonn no. 7 
Persoonn no. 8 
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Persoonn no. 9.. 
Persoonn no. 10. 

6.. Of betalen zij voor bepaalde posten, z.a. water, licht, telefoon, voeding etc?[specificeren]. 

7.Indienn nee, wat doen zij daarvoor in de plaats? 

7a.. Waarom? 

7b.. Hebben zij dan een eigen huishoudpot?[hoe zit die in elkaar] 

7c.. Welke uitgaven hebben zij voor zichzelf, hoe is dat precies? 

c.. Tekorten 
8.Heeftt U financiële tekorten voor wat betreft de huishouding? 

1.. Dneen 
2.. Dja (indien ja, tekorten aangeven) 

9.. Hoe dekt U die tekorten? 

10a.. Krijgt U daarbij financiële steun? 

10b.. Krijgt U ook materiele steun? 

11.. Moet U een tegenprestatie leveren? 

12.Vann wie krijgt U die steun: 

12a.Binnenn het huishouden, wie? 

12b.. Buiten het huishouden vanuit Suriname? 

12c.. Buiten het huishouden vanuit buitenland? 

13.. Hoe regelmatig is die steun? 
1.. Delke maand 
2.. Q3-maandelijks 
3.. Dö-maandelijks 
4.. Dl-jaarlijks 
5.. Donregelmatig 

14.. Wat doet U met die steun? Waar gebruikt U het voor? 

d.. Overig 

14.. Spaart U? 

15.. Spaart Uw partner? 

16.. Doen julli e dat gezamenlijk of apart? 
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17.. Hoe sparen U en of Uw partner? 

18.. Waar sparen U en of Uw partner? 

19.. Waarvoor sparen U en of Uw partner? 

20.. Lenen U en of Uw partner van dit spaargeld? 

21.. Waarvoor lenen U en of Uw partner van dit spaargeld? 

22.Houdtt Uw partner geld (van zijn inkomsten) achterwege voor privé-consumptie? 
1.. Dja 
2.. Dnee 
3.. D weet niet 
4.. D overig, nl 

233 .Zo ja, waar bestaat zijn prive-consumptie uit? 
1.. • drank, sigaret 
2.. D bioskoop 
3.. D sport 
4.. D overig, nl 

24.Houdtt U geld (van uw inkomsten) achterwege voor privé-consumptie? 
1.. Dja 
2.. dnee 

25.Zoo ja, waar bestaat Uw privé-consumptie uit? 
1.. D drank, sigaret 
2.. D bioskoop 
3.. D sport 
4.. D overig, nl 

E.. ACTIVITEITEN VAN IEDEREEN IN DE HUISHOUDING 

activiteitt perso(o)n(en) uren/per dag/week/maand 

1.koken n 

2.. vaat wassen 

3.vegen n 

4.klerenn wassen 

5.rekeningenn betalen 

ó.ramenn lappen 

7.klerenn strijken 
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8.beddenn opmaken 

9.kinderenn aankleden 

lO.oppassenn (als u werkt) 

111 .harken 

12.kinderenn baden 

13.etenn uitscheppen 

14.dweilen n 

15.overig,nl l 

F.BESLUITVORMIN G G 

Ï.Hoee ging de verdeling van de huishoudtaken in zijn werk?Wat is Uw visie over  de algemene verdeling van 
werkk in het huishouden? Wat vindt U van het aandeel van Uw partner  daarin? Als U tevreden bent of niet, 
wil tt  U dat motiveren? 

2.Wiee bepaalt/bepaalde dat de kinderen op een gegeven moment gingen werken? Wie houdt (hield) zich 
bezigg met het onderwijs (huiswerk begeleiding, de kinderen naar  school brengen, etc. de totale opvoeding)? 

2a.Hoee ging dat precies toe? 

3.Hoee is het huishoudbudget of althans de verdeling van de huishouduitgaven in Uw huis tot stand 
gekomen?[hoogtee en inhoud/samenstelling] 

4.Hoee kwam de organisatie rond de verdeling van de verantwoordelijkheidhetd voor  de huishouduitgaven 
tott  stand? 

5.Vraagtt  Uw partner-als er  tekorten zijn of als rekeningen niet betaald zijn-wat U met het geld (dat U 
daarvoorr  van hem kreeg) wat U met het huishoudgeld doet? Hoe gaat dat toe? Wie benadert U voor  geld 
en/off  goederen als er  tekorten zijn? Hoe lost U tekorten in het budget op? 

6.. Wie waakt over  de uitgaven die er  mbt het huishouden worden gedaan? 

7.Hoee gaat dat toe? 

8.Zouu Uw partner  en/of de anderen (binnen en buiten het huishouden) volgens U meer  geld moeten geven 
voorr  het huishouden? 

lO.Kuntt  U uitleggen waarom? 

111 .Heeft U het hem/hen kenbaar  gemaakt? Hoe? 
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12.Hoee reage(er)t(en)/reageerde(n) zij daarop? 

13.. Kreeg U toch Uw zin? Hoe ging dat toe? 

14.Welkee grote, eenmalige uitgaven (perceel, auto, wasmachine, buitenlandse reizen, koelkast, diepvries, 
etcetera)) zijn de laatste 10-15 jaar aangeschaft? 

15.Hoee kwamen de beslissingen tot stand met betrekking tot deze grote uitgaven? 

16.. Wie heeft voor deze uitgaven gezorgd? 

17.Hoee is de verdeling van de voedselconsumptie binnen dit huishouden geregeld? Wie eet wat en welke 
hoeveelheden? ? 

18.Hoee is de organisatie hiervan tot stand gekomen? 

19.Dee keuze van Uw huisarts; door wie is die gemaakt? 

19a.. Hoe kwam die keuze tot stand? 

(Inn gespreksvorm onderstaande vragen stellen) 
20.Alss U kinderen heeft 

20a.. Heeft U die bewust gewild?[argumentatie] 

20b.. Waren Uw partner en U het daarin eens?[argumentatie] 

21.Wiee bepaalt/heeft bepaald of en welk onderwijs (de keuze van hun school, hun transport van en naar 
school,, het begeleiden van huiswerk, het bezoeken van de ouderdagen) Uw kinderen krijgen/kregen? 

22.Waaromm is dat zo? 

233 .Werd (wordt) de beroepskeuze van Uw kinderen bepaald/gestimuleerd door U en/of Uw partner? 

24.Welkee toekomst ziet U voor Uw kinderen in Suriname? 

25.Watt heeft U (en Uw partner) tot nu toe gedaan om de toekomst van julli e (aparte?) 
kinderenn veilig te stellen? 

26.Welkee rol heeft Uw partner daarbij steeds gespeeld? 

27.Watt zou U (en Uw partner) nog meer willen en kunnen doen om de toekomst van julli e (aparte?) 
kinderenn veiliger te stellen? 

28.Wiee onderhoudt het contact met de volwassen kinderen, verwanten buiten het huishouden? Hoe gaat dat? 
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G.. VRIJ E TIJDSBESTEDING 

la.. Bent U lid van een vakbond? 
1.. Dj a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

lb .. Waarom wel? 

lc.Waaromm niet? 

ld.Waaromm niet meer? 

2.Vann welke verenigingen bent U lid? 
[omschrijven] ] 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

3.Watt  doet u verder  in Uw vrij e tijd ? 
[omschrijven] ] 

4.Watt  doet Uw partner  in zijn vrij e tijd ? 
[omschrijven] ] 

S.Watt  vindt U daarvan? [argumenteer] 
6.Weett  hij  hoe U hierover  denkt? 

7.Hoeveell  tij d besteedt hij  aan vrijetijdsbesteding buitenshuis?(uren per  week) 

8.Watt  vindt U daarvan? 

9.. Bent U de afgelopen tien jaren in het buitenland geweest? 

1.. Dj a 
2.. Dnee 

9a.Indienn ja, waar  en wanneer? 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

9b.Opp wiens kosten ging U bij  elke gelegenheid? 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
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5. . 
6. . 
7. . 

9c.Indienn nee, waarom niet? 

lO.Iss Uw man de afgelopen tien jaren in het buitenland geweest? 
1.. Dja 
2.. Dnee 

lOa.lndienn ja, waar en wanneer? 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

lOb.Opp wiens kosten ging U bij elke gelegenheid? 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

lOc.Indienn nee, waarom niet? 

H.. NUTSVOORZIENINGEN EN LUXE- CONSUMPTIEGOEDEREN 

1.Heeftt U water 
1.. D in huis 
2.. D op het erf 

2.Sindss wanneer? 

3.Bentt U aangesloten op het electriciteitsnet? 
l .D j a a 
2.. D nee 

4.Sindss wanneer? 

5.Heeftt U een koelkast in huis? 
l .Dj a a 
2.. D nee 
3.. D vroeger wel, nu niet meer 
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5a.Indienn ja, hoelang? 

5b.Indienn nee, waarom niet? 

5c.Indienn vroeger  wel, hoelang niet meer? 

Sd.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 

ó.Heeftt  U een diepvriezer  in huis? 
l . D j a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

6a.Indienn ja, sinds wanneer? 

ób.Indienn nee, waarom niet? 

6c.Indienn vroeger  wel, sinds wanneer  niet meer? 

ód.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 

7.Heeftt  U een wasmachine in huis? 
l . D j a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

7a.Indienn ja, sinds wanneer? 

7b.Indienn nee, waarom niet? 

7c.Indienn vroeger  wel, sinds wanneer  niet meer? 

7d.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 

8.Heeftt  U een tv in huis? 
l . D j a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

8a.Indienn ja, sinds wanneer? 

8b.Indienn nee, waarom niet? 

8c.Indienn vroeger  wel, sinds wanneer  niet meer? 

8d.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 
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9.Heeftt U telefoon (met aansluiting) in huis? 
l .D j a a 
2.. D nee 
3.. D vroeger wel, nu niet meer 

9a.Indienn ja, sinds wanneer? 

9b.Indienn nee, waarom niet? 

9c.Indienn vroeger wel, sinds wanneer niet meer? 

9d.lndienn vroeger wel, waarom nu niet meer? 

lO.HeeftUU een auto? 
l .D j a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger wel, nu niet meer 

10a.Indienn ja, sinds wanneer? 

lOb.Indienn nee, waarom niet? 

lOc.Indienn vroeger wel, sinds wanneer niet meer? 

lOd.Indienn vroeger wel, waarom nu niet meer? 
111 .Heeft Uw partner een auto? 

1-Oja a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger wel, nu niet meer 

11 la.Indien ja, sinds wanneer? 

11 lb.Indien nee, waarom niet? 

11 lc.Indien vroeger wel, sinds wanneer niet meer? 

11 ld.Indien vroeger wel, waarom nu niet meer? 

12.Zijnn beide auto's in rijdende staat? 
l .Dj a a 
2.. D slechts een 
3.. Dnee 

13.Bouwjaarr van de auto('s)? 
-autoo 1 
-autoo 2 
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14.Hecftt  U een airco in huis? 
t.Dj a a 
2.. Dnee 
3.. D vroeger  wel, nu niet meer 

Ua.Indienn ja, sinds wanneer? 

14b.Indienn nee, waarom niet? 

14c.Indienn vroeger  wel, sinds wanneer  niett  meer? 

14d.Indienn vroeger  wel, waarom nu niet meer? 

lS.Materiaall  van de woning [zelf invullen] 
l . DD hout 
2.. D steen 
3.. • steenMiout 

ló.Kwaliteitt van de woning [zelf invullen] 
1.. D goed 
2.. D redelijk 
3.. D slecht 
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Bijlagee 2: vragenlijst vrouwen 1996 en 1998 

INSTITUU TT  VOOR MAATSCHAPPI J 

WETENSCHAPPPELIJ K K 

ONDERZOEK K 

GENDER,GENDER, WERKGELEGENHEID EN HUISHOUDENS IN SURINAME 

Eenn onderzoek naar gender verhoudingen in huishoudens in Paramaribo in een periode van 
economischee recessie. 

Naamm interview(st)er : 

Adress : 

Buurtt respondent : 

Volgnummerr : 

Datumm gesprek : . 
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Naamm onderzoeker: Drs. M. Kromhout 
Universiteitt van Amsterdam 
Universiteitt van Suriname 
Tel:: 465558 

Inleidendee zin: 
Dee bedoeling van het onderzoek is om na te gaan wat het effect is van de economische crisis in 
Surinamee op gezinnen. Juist omdat wij van de Universiteit daar geen goed beeld van hebben, 
gaann wij op pad om u en anderen een aantal vragen te stellen. Zonder uw medewerking staan wij 
duss machteloos. 

Wee willen graag praten met een vrouw die goed op de hoogte is van alles wat er in dit huis 
gebeurt.. De vrouw waar wij op zoek naar zijn, is alleen verantwoordelijk voor al diegenen die in 
ditt huis wonen of ze deelt die verantwoordelijkheid met anderen. 

Voorr vragen over dit onderzoek kunt u altijd bellen op het telefoonnnummer van de Universiteit 
vann Suriname. Dat is: 465558, toestel 444 en daar kunt u vragen naar mevr. Kromhout. 

1.. INTERVIEWER: informeer of de persoon die u aanspreekt tot één van deze categorieën 
[duss vrouw en (mede)verantwoordelijk voor het gezin] behoort. 
Zoo niet, vraag of deze aanwezig is. 
Zoo ja, vul achteraf in: 
Betrokkenee is: 
1.. D vrouw alleen, ga naar vraag 2 
2.. D vrouw met kinderen, ga naar vraag 2 
3.. D vrouw met kinderen met andere verwanten, ga naar vraag 2 
4.. D vrouw met partner, ga naar vraag 2 
5.. D vrouw met partner met kinderen, ga naar vraag 2 
6.. D vrouw, partner, kinderen en andere verwanten, ga naar vraag 2 
7.. O anders, namelijk , ga naar vraag 2 

2.. INTERVIEWER: indien betrokkene geen kinderen heeft, ga dan naar vraag 3. Hoeveel 
kinderenn heeft u? 

kinderen n 

3.. Op welke plaatsen heeft u eerder gewoond? 

4.. Hoe kwam u op dit adres terecht? 
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5.. KARAKTERISTIEKE N VAN DE LEDEN VAN HET HUISHOUDEN 
INTERVIEWER:: vraag naar onderstaande persoonlijke kenmerken van de leden van het 
huishouden. . 

Relatiee tot 
respondent t 

1. . 
Respondent t 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

11. . 

12. . 

13. . 

14. . 

15. . 

Se e 
xe e 

Leef f 
tij d d 

Hoogste Hoogste 
oplet oplet 
ding g 

Afge e 
rond d 

Woont t 
er r 
vanaf f 

Gods s 
dienst dienst 

Bur r 
ger r 
lijk e e 
staat t 

Bevol l 
kings s 
groep p 
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6.. INKOMSTENBRONNE N VAN LEDEN VAN HET HUISHOUDEN 

INTERVIEWER ::  vraag naar  het hoofdberoep van de leden van het huishouden. 

Relatiee tot 
respondent t 

1. . 
Respondent t 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

11. . 

12. . 

13. . 

14. . 

Hoofd d 
beroep p 
(vul l 
beroep p 
in) ) 

Netto--
inkomen n 
inn dit 
beroep p 
(maand) ) 
Sf f 

Periode e 
uitbetaling g 
vann dit 
inkomen n 

Arbeids--
vorm m 

Arbeids--
tij d d 

Werk--
plaats s 

Hoe e 
lang g 
werk k 
zaam m 
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7.. INTERVIEWER : vraag naar  andere inkomsten van de leden van het huishouden. Andere 
inkomstenbronnenn kunnen zijn: alimentatie, financiële bijstand, AOV, pensioen, korte 
jobs,, geld uit het buitenland, etc. Ga na voor elk lid of die mogelijkheden bestaan en vul 
voorr elk lid de gegevens in. Indien leden meerdere inkomsten hebben, specificeer voor 
elkee bron bij betreffende persoon de regelmaat waarmee de inkomsten worden ontvangen. 

Namen n 

1.. Respondent 

Totaal l 

Heeftt  betrokkene andere 
inkomsten? ? 

Welkee zijn de 
economischee activiteiten? 

Totalee som der  inkomsten 
(incl.. die uit het 
hoofdberoep)) (maand) Sf 

8.. Indien er anderen zijn die werkloos zijn, wat is de reden daarvan? 

9.. Hoe lang zijn die anderen werkloos? 
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VORMING,, BEHEER EN BESTEDING VAN HET HUISHOUDINKOMEN 

10.. Is er een gemeenschappelijke pot voor de uitgaven in dit huis? 
L DD ja 
2.. D nee, naar vraag 11 
3.. D nvt 

11.. Indien nee, hoe regelen julli e dan de uitgaven in dit huis? 

12.. Wie van de mensen thuis en buiten geeft een (financiële en/of materiële) bijdrage voor het 
dekkenn van de uitgaven in dit huis? Geef bij 'Aan wie' aan of betrokkenen het geld aan een 
bepaaldee persoon geven of het geld zelf houden. 

1.. Respondent 

Aardd van 
de e 
bijdrage? ? 

Totalee bijdrage? 
(maand)) Sf 

Bijdragee in 
%% van het 
totaall  eigen 
inkomen? ? 

Wanneer r 
wordtt die 
bijdrage e 
voldaan? ? 

Aann wie 
wordtt de 
bijdrage e 
gegeven? ? 

262 2 



13.. Wie van de mensen thuis en buiten zorgt voor onderstaande 
uitgavenposten?? Voor wie zijn de uitgaven bestemd? Hoeveel wordt 
err besteed aan deze posten? 

Namen n 

1. . 
Respon n 
dent t 

Totaal l 

Voeding g 
enn dranken 
Voorr  wie 

Kledingg en 
schoeisel l 
Voorr  wie? 

Woonkosten n 
(licht,, water, 
telefoon) ) 

>nderwij s s 
/oorr  wie? 

Verkeerr  en 
vervoer r 
Voorr  wie? 

Ontspan--
ning g 
Voor r 
wie? ? 

Gezond--
heid d 
Voor r 
wie? ? 

Overig g 

14.. Besteedt u al uw inkomsten aan de zorg voor het huishouden? 
l . DD ja, naar vraag 15 
2.. • nee, naar vraag 16 
3.. D nvt 

15.. Waarom besteedt u al uw inkomsten aan de zorg voor het huishouden? 
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16.. Indien nee, heeft u ook privé-uitgaven? 
1.. • ja, naar vraag 17 
2.. D nee, naar vraag 19 
3.. D nvt 

17.. Welke zijn die uitgaven? 
1.. D drank, sigaret 
2.. D bioskoop 
3.. D recreatie 
4.. D sparen 
5.. D overig, nl 
6.. D nvt 

18.. Wat is de hoogte van die uitgaven? 
1.. in D % van uw totale inkomsten 
2.. in O % van het huishoud/gezinsinkomen 
3.. Dnvt 

19.. Indien een partner: geeft uw partner zijn totale inkomsten/salaris aan het huishouden? 
1.. D ja, naar vraag 24 
2.. D nee, naar vraag 20 
3.. D weet niet 
4.. D nvt (geen partner) 

20.. Wat krijgt u dan van uw partner? 
1.. D huishoudgeld voor 
2.. D zakgeld 
3.. D huishoudgeld en zakgeld 
4.. D niets 
5.. D anders.nl 
6.. D nvt (geen partner) 

21.. Heeft uw partner dan ook prive-uitgaven? 
l .DD ja 
2.. D nee 
3.. D weet niet 
4.. D nvt (geen partner) 

22.. Welke zijn die uitgaven? 
1.. D drank, sigaret 
2.. D bioskoop 
3.. D recreatie 
4.. D sparen 
5.. D overig, nl 
6.. D nvt 
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23.. Wat is de hoogte van die uitgaven? 
1.. in D % van zijn totale inkomsten 
2.. in • % van het huishoud/gezinsinkomen 
3.. D nvt (geen partner) 

24.. Hoe kwam de financiële en/of materiële bijdrage van de anderen binnen en buiten tot 
stand? ? 

25.. Wie levert vanaf wanneer een financiële en/of materiële bijdrage aan uw huishouden? 

26.. Kunt u met de financiële en/of materiële ondersteuning van al de anderen thuis, inclusief 
uzelff voldoende de huishoudelijke uitgaven dekken? 
1.. D ja, naar vraag 27 
2.. D nee, naar vraag 27 
3.. D nvt 

27.. Vind u de financiële en/of materiële ondersteuning van al de anderen buiten het 
huishoudenn voldoende? 
1.. D ja, naar vraag 30 
2.. D nee, naar vraag 28 
3.. D nvt 

28.. Indien nee, welke uitgaven kunt u niet dekken? 

29.. Hoe lang speelt dit probleem met betrekking tot die uitgaven? INTERVIEWER: 
specificeerr voor elke uitgavenpost hoe lang dit probleem reeds speelt. 

30.. Waarom denkt u dat u u wel/ niet kunt rekenen op financiële en/of materiële ondersteuning 
vann de anderen thuis? 

31.. Waarom denkt u dat u u wel/niet kunt rekenen op financiële en/of materiële ondersteuning 
vann de anderen (personen en/of instellingen) die niet hier wonen? 

32.. Indien een partner of anderen die financieel en/of materieel ondersteunen. 
Vraagtt uw partner of de anderen thuis/buitenshuis - als er geld en/of materiële tekorten 
zijnn of als rekeningen niet betaald zijn - wat u met het (huishoud)geld (dat u daarvoor van 
hem/henn kreeg)? Hoe gaat dat toe? 

33.. Hoe krijgt u het toch gedaan om de tekorten toch te dekken als uw partner of de anderen 
thuiss u geen geld kunnen/willen geven? 

34.. Indien geen financiële en/of materiële steun. 
Hoee komt het dat u u geen financiële en/of materiële steun van anderen thuis of buitenshuis 
ontvangt? ? 
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35.. Indien een partner. 
Heeftt u een en/of rekening met uw partner? 

36.. Welke afspraken heeft u gemaakt met betrekking tot op te nemen bedragen? 

37.. In hoeverre heeft u toestemming van uw partner nodig voor de opname van bepaalde 
bedragen? ? 

38.. Weten uw partner en de andere in wonenden van alle bijdragen die u ontvangt, inclusief 
uww eigen verdiensten? Waaraan merkt u dat? 

39.. Hebt u het gevoel dat u in vergelijking met de jaren tachtig er nu slechter voor staat? 
1.. D ja, naar vraag 40 
2.. D nee, naar vraag 41 
3.. D nvt 

40.. Waaraan merkt u dat? 

41.. Bent u de afgelopen 10 jaar in het buitenland geweest? 
1.. D ja, naar vraag 42 
2.. D nee, naar vraag 44 

42.. Waar en wanneer? 

43.. Wie bekostigde toen de reiskosten? 

44.. Indien nee. 
Waaromm bent u in de afgelopen 10 jaar niet in het buitenland geweest? 

ARBEIDSVERLEDE NN VAN BETROKKEN E 

45.. Wat was uw allereerste beroep? 

46.. Hoe oud was u toen? 

47.. Waarom ging u eigenlijk werken? 

48.. Hoe lang heeft u dit beroep uitgeoefend? 

49.. Wat was(ren) uw daarop volgende beroepen? 

50.. Hoe oud was u respectievelijk? 
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51. . Hoee lang werkte u steeds? 

52.. INTERVIEWER: ga na of betrokkene constant gewerkt heeft. Het kan zijn dat zij met 
tussenpozenn gewerkt heeft. 
Heeftt u constant gewerkt? 
1.. D ja, naar vraag 55 
2.. D nee, ga naar vraag 53 
3.. D nvt 

53.. Als u met tussenpozen gewerkt heeft, wat waren de redenen (omstandigheden)? 

54.. Bij wie woonde u steeds als u werkte in? 
1.. D alleen 
2.. D ouders, ga naar vraag 55 
3.. D man, ga naar vraag 55 
4.. D anders, nl , ga naar vraag 55 

5.. D nvt 

55.. Wat is de reden dat u nu werkt? 

56.. Indien u nooit gewerkt heeft, wat is de reden? 

TAAKVERDELIN GG TUSSEN LEDEN VAN HET HUISHOUDEN 
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57.. INTERVIEWER: ga eerst de dagindeling voor 3 dagen na (2 midweekse dagen en 1 
weekenddag)) om de uren per activiteit te noteren en hanteer onderstaande lijst als 
controlemiddel. . 

Wiee haalt de boodschappen? 

Wiee houdt het huis schoon? 

Wiee kookt de maaltijden? 

Wiee doet de afwas? 

Wiee wast de kleren? 

Wiee doet het strijkwerk? 

Wiee doet de kinderzorg? 
(baden,, aankleden, in bed 
stoppen) ) 

Wiee doet de kinderoppas? 

Wiee doet de 
huiswerkbegeleiding? ? 

Wiee betaalt de rekeningen? 

Wiee onderhoudt de auto? 

Wiee onderhoudt de 
bromfiets? ? 

Wiee onderhoudt de fiets? 

100% % 
respon n 
dent t 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

100 0 
% % 
part t 
ner r 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

100 0 
% % 
ande e 
ren n 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

50%--
50% % 
betrok--
kenee -
partner r 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

50%--
50% % 
betrok--
kene--
anderen n 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

30%--
30%--
30% % 
gelijk k 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 
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58.. Was deze taakverdeling tussen de mannen en vrouwen in dit huishouden altijd al zo 
geregeld?? INTERVIEWER: wees alert bij deze vraag. Ook de verschillende levensfasen 
enn de compositie van het huishouden vergen beide aanpassing of verandering in de 
taakverdeling.. Er kunnen dus verschillende momenten zijn waarop die verandering zijn 
intredee deed. 
1.. D ja, naar vraag 63 
2.. D nee, naar vraag 59 
3.. G nvt 

59.. Indien nee, wanneer traden er verandering op?INTERVIEWER: probeer te achterhalen 
wiee met het initiatief kwam om verandering in de taakverdeling aan te brengen. Probeer 
ookk de perioden waarin die veranderingen optraden, te noteren. 

60.. Indien nee, waarom traden die verandering op? 

61.. Indien nee, in welke taken traden er verandering op? 

62.. Wat vindt u van al deze veranderingen in de taakverdeling? 
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OPVATTINGE NN OVER MANNEN EN VROUWEN 

63.. In onderstaand schema staan meningen over mannen en vrouwen. Hoe denkt betrokkene 
overr deze meningen? INTERVIEWER: specifaceer voor elke opvatting de argumentatie 
vann betrokkene bij de opmerkingen of aan de achterzijde van deze pagina. 

Vrouwenn zijn geschikter  dan mannen 
omm kleine kinderen op te voeden 

Mannenn moeten evenveel tij d en 
energiee in de opvoeding van kinderen 
stekenn als vrouwen 

Mannenn moeten alleen zorgen voor  een 
inkomen,, huishoudelijk werk is voor 
vrouwen n 

Huisschoonmaakk is een 
aangelegenheidd van vrouwen, ook al 
werkenn zij 

Al ss mannen bezwaren hebben tegen 
hunn werkende vrouwen, moeten die 
vrouwenn niet werken 

Alss vrouwen buitenshuis willen 
werkenn moeten zij  de kans krijgen 

Hett  is onnatuurlij k wanneer  vrouwen 
meerr  verdienen dan mannen 

Alss een vrouw ook een baan heeft dan 
moetenn de taken betreffende de 
huishoudingg en kinderen gelijk worden 
verdeeldd met haar  partner 

Voorr  meisjes is het niet belangrijk om 
naarr  school te gaan 

helemaal l 
meee eens 

1 1 

5 5 

1 1 

1 1 

1 1 

5 5 

1 1 

5 5 

1 1 

mee e 
eens s 

2 2 

4 4 

2 2 

2 2 

2 2 

4 4 

2 2 

4 4 

2 2 

niett  mee 
eens,, niet 
mee e 
oneens s 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

mee e 
oneens s 

4 4 

2 2 

4 4 

4 4 

4 4 

2 2 

4 4 

2 2 

4 4 

hele--
maal l 
mee e 
oneens s 

5 5 

1 1 

5 5 

5 5 

5 5 

1 1 

5 5 

1 1 

5 5 

64.. Indien een partner. 
Hoee oud was u toen u voor het eerst trouwde of ging samenwonen? 

jaar r 
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65.. Indien een partner binnenshuis. 
Hoee lang woont u samen/bent u getrouwd met uw huidige partner? 

66.. Indien een partner buitenshuis. 
Hoee lang heeft u een relatie met uw huidige partner? 

67.. Indien wel een partner. Kunt u aangeven waarom u die relatie bent aangegaan? Wat 
betekentt het hebben van een man voor u? 

68.. Indien nu geen partner. Heeft u een partner gehad en zo ja waarom is die relatie 
beëindigd? ? 

69.. Wat doet u/heeft u gedaan om de relatie met uw partner(s) in stand te houden. 
INTERVIEWER:: denk bv dat ze geld of verzorging van hem verwacht omdat ze sex met 
hemm heeft of omdat ze de totale huishouding draait. 

70.. Indien getrouwd met de partner. Is er op huwelijkse voorwaarden getrouwd? 
l .DD ja 
2.. D nee 
3.DD nvt 

71.. Indien nooit een partner gehad. Kunt u aangeven waarom u nooit een partner heeft gehad? 

EIGENDOMSVERHOUDINGE NN IN HET HUISHOUDEN 

72.. Welke van onderstaande goederen heeft 
antwoordd 'ja, kapot' het jaartal. 

1 1 

2 2 

3 3 

Videorecorder r 

Platenspeler r 

Radio o 

uu in huis? INTERVIEWER: noteer bij het 

ja a 

1 1 

1 1 

1 1 

ja, , 
kapot t 

2 2 

2 2 

2 2 

nee, , 
nooit t 

3 3 

3 3 

3 3 

vann wie? 
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4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

12 2 

13 3 

14 4 

15 5 

Compactt disk speller 

Ricee cooker 

Ijskast t 

Wasmachine e 

Freezer r 

Televisie e 

Hydrofoor r 

Gasfomuis s 

Telefoon n 

Fiets s 

Bromfiets s 

Auto o 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 
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73.. BESLUITVORMINGSPROCESSEN EN PATRONEN IN HET HUISHOUDEN 

Kuntt  u aan de hand van onderstaande voorbeelden aangeven hoe de besluiten in huis 
plaatss vinden? 

Wiee beslist over  de aanschaf 
vann de telefoon? 

Wiee beslist welke rekeningen 
wordenn betaald? 

Wiee beslist hoe de rekeningen 
wordenn betaald? 

Wiee beslist over  de aanschaf 
vann de naaimachine? 

Wiee beslist over  de aanschaf 
vann de auto? 

Wiee beslist over  de aanschaf 
vann de fiets? 

Wiee beslist over  de aanschaf 
vann de bromfiets? 

Wiee beslist over  de aanschaf 
vann duurzame huishoudelijke 
apparatenn z.a. tv, koelkast? 

Wiee beslist over  de aanschaf 
vann voeding? 

Wiee beslist over  de aanschaf 
vann kleding en schoeisel? 

Wiee beslist over  de 
schoolkeuzee van de kinderen? 

Wiee beslist over  de 
huiswerkbegeleidingg van de 
kinderen? ? 

Wiee beslist over  het bezoeken 

100% % 
betrok--
kene e 

1 1 

100 0 
% % 
ande e 
ren n 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

100 0 
% % 
part t 
ner r 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

30%--
30%--
30% % 
gelijk k 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

50%--
50% % 
betrok k 
kene--
partner r 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

50%--
50% % 
betrokk k 
ene--
ande--
ren n 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 
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vann de ouderdagen van de 
kinderen? ? 

Wiee beslist over de 
gezamenlijke e 
vrijetijdsbestedingg bv bezoek 
aann de bioskoop of uitstapjes? 

Wiee beslist over de keuze van 
julli ee huisarts? 

Wiee beslist over het krijgen 
vann kinderen? 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

4 4 

4 4 

4 4 

5 5 

5 5 

5 5 

6 6 

6 6 

6 6 

74.. Kunt u voor onderstaande voorbeelden precies aangeven hoe de besluiten tot stand zijn 
gekomen?? (Welke conflicten hebben zich voorgedaan en hoe kwamen partijen tot een 
schikking?) ) 
1.. geldzaken mbt de dagelijkse/wekelijkse uitgaven? 
2.. geldzaken mbt de maandelijkse grotere, soms ook eenmalige uitgaven? 
3.. het krijgen van kinderen? 
4.. de materiële c.q. immateriële zorg voor kinderen? 

75.. Welke veranderingen hebben zich in de besluitvorming mbt bovengenoemde 4 
voorbeeldenn voorgedaan? 

76.. Wat vindt u daarvan? 

TYPEE HUIS EN VASTGOED BEZITTINGEN 

77.. Is de woning een erf woning? 
1.. D ja, ga naar vraag 78 
2.. D nee, ga naar vraag 79 

78.. Noteer het aantal woningen dat op het erf staat 
DD woningen 

79.. Noteer het materiaal waarvan de woning is gemaakt 
1.. D hout 
2.. D steen 
3.. G hout en steen 

80.. Noteer de aard van de woning 
1.. D laagbouw 
2.. D hoogbouw 
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81.. Noteer de kwaliteit van de woning 
1.. D goed 
2.. D redelijk 
3.. D slecht 

82.. Is dit huis van 
l . DD u 
2.. D uw partner 
3.. D gezamenlijk eigendom 
4.. D SVHVS 
5.. D particulier eigenaar 
6.. D familie van u 
7.. D familie van uw partner 
8.. D anders, namelijk 

83.. Indien het huis van u is, heeft u het 
1.. D gekocht 
2.. D geërfd 
3.. D nvt 

84.. Indien het huis van uw partner is, heeft hij het 
1.. D gekocht 
2.. D geërfd 
3.. • nvt 

85.. Is het perceel van 
l . DD u 
2.. D uw partner 
3.. O gezamenlijk eigendom 
4.. D SVHVS 
5.. D particulier eigenaar 
6.. D familie van u 
7.. D familie van uw partner 
8.. D anders, namelijk 

86.. Indien het perceel van u is, heeft u het 
1.. O gekocht 
2.. D geërfd 
3.. D nvt 

87.. Indien het perceel van uw partner is, heeft hij het 
1.. D gekocht 
2.. D geërfd 
3.. D nvt 
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VRIJEE TIJDSBESTEDING 

88.. Bent u lid van een religieuze organisatie? 
l .DD ja 
2.. D nee 

89.. Zo ja, wat doet u in die organisatie? 

90.. Van welke andere organisaties/verenigingen bent u lid? 

91.. Indien lid. Wat doet u in die organisaties/verenigingen? 

92.. Welke van de onderstaande vrouwenorganisaties/-afdelingen kent u? 
1.. D Nationale Vrouwen Beweging 
2.. D Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen 
3.. D Bureau Familierechtelijke Zaken (Voogdijraad) 
4.. D geen 

93.. Wat weet u daarvan? 

94.. Indien een partner. 
Doett u in uw vrije tijd wel eens iets samen met uw partner (naar een voetbalwedstrijd/ 
film/film/  feestje gaan)? 
l .DD ja 
2.. D nee 

95.. Zo ja, wat en hoe vaak komt dat voor? 

96.. Bent u opgenomen in een kasmoni-systeem? 
l .DD ja 
2.. D nee 

97.. Indien ja, weet uw partner daarvan? 

98.. Wie vraagt u om hulp wanneer u die nodig heeft, bijvoorbeeld als u om geld of oppas of 
klusjess in huis verlegen zit of als er iemand ziek is thuis? 

99.. Waarom die mensen of indien niemand, waarom niemand? 

100.. Hoe lang is dat reeds het geval? 

101.. Wanneer vraagt u de buren/buurtorganisatie/kerk/vrienden om hulp? 
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102.. Wie is uw beste vriendin? 

103.. Wat doet u samen met haar? Wanneer? 

104.. Kunt u iets meer over haar vertellen? (waar kent u haar vandaan, hoe lang kent u haar?) 

INVLOE DD VAN DE ECONOMISCHE CRISIS 

105.. Indien u in een huurhuis woont, wanneer en hoe vaak is de huur omhoog gegaan? 

106.. Koopt u wel eens bij de winkelier in de buurt op krediet? 

107.. Hoe lang is dat het geval? 

SOCIALEE ZEKERHEI D 

108.. Welke vormen van hulp heeft de overheid/uw werkgever u tot nu toe geschonken (denk 
bijvoorbeeldd aan dokterskaart, schoolkleding, huisvesting, leermiddelen voor uw 
kinderen,, AKB, FB, subjectsubsidie)? 

109.. Hoe lang is dat het geval? 

110.. Welke hulp geniet u niet meer van de overheid/uw werkgever? 

l i l .. Indien nooit hulp genoten van de overheid, waarom niet? 

Nuu ben ik gekomen aan het einde van dit vraaggesprek. Mag ik u namens mw Kromhout en ook 
dee Universiteit hartelijk bedanken voor het feit dat u moeiteloos aan dit onderzoek heeft 
meegewerkt?? De informatie die u mij heeft verstrekt zal zeker bijdragen tot een stukje inzicht in 
hett effect van de economische crisis in Suriname op gezinnen. Nogmaals onze dank. 
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DEZEE VRAGEN INVULLEN NA AFRONDING VAN HET GESPREK 

Tijdsduurr gesprek : uur minuten 

Non-responsee : I. weigering 2. niet thuis 3. adres klopt niet 

Redenenn van weigering : 

Nieuww adres :_ 

Wiee waren er nog meer aanwezig tijdens het gesprek? 

Welkee andere personen bemoeiden zich met het gesprek? 

Welkee antwoorden leken u weinig betrouwbaar? 

Watt is uw algemeen oordeel over het gesprek? 

Welkee andere belangrijke problemen kwamen tijdens het gesprek spontaan bij betrokkene naar 
voren? ? 
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Bijlagee 3: vragenlijst mannen 1996 en 1998 

INSTITUU TT  VOOR MAATSCHAPPI J 

WETENSCHAPPELIJ K K 

ONDERZOEK K 

GENDER,GENDER, WERKGELEGENHEID EN HUISHOUDENS IN SURINAME (1996) 

Eenn onderzoek naar gender verhoudingen in huishoudens in Paramaribo in een periode van 
economischee recessie. 

Naamm interview(st)er : 

Adress : . 

Buurtt respondent : 

Volgnummerr : _ 

Datumm gesprek : . 
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Naamm onderzoeker: Drs. M. Kromhout 
Universiteitt van Amsterdam 
Universiteitt van Suriname 
Kantoor:: tel 465558 

Inleidendee zin: 
Dee bedoeling van het onderzoek is om na te gaan wat het effect is van de economische crisis 
inn Suriname op gezinnen. Juist omdat wij van de Universiteit daar geen goed beeld van 
hebben,, gaan wij op pad om u en anderen een aantal vragen te stellen. Zonder uw 
medewerkingg staan wij dus machteloos. 

Wee zijn geïnteresseerd in zaken als zorg, verzorging en inkomen en willen vooral praten met 
eenn man/of indien niet aanwezig, een andere vrouw (een inwonende, volwassen dochter of 
anderee verwant) om erachter te komen wat de ideeën hierover zijn. De persoon waar wij op 
zoekk naar zijn, is alleen verantwoordelijk voor al diegenen die in dit huis wonen of deelt die 
verantwoordelijkheidd met anderen. 

Voorr vragen over dit onderzoek kunt u altijd bellen op het telefoonnummer van de 
Universiteitt van Suriname. Dat is: 465558, toestel 444 en daar kunt u vragen naar mevr. 
Kromhout. . 

1.. INTERVIEWER: informeer of de persoon die u aanspreekt tot één van deze categorieën 
[duss man of andere vrouw en (mede)verantwoordelijk voor het gezin] behoort. Zo niet, 
vraagg of deze aanwezig is. 
Zoo ja, vul achteraf in: 
Betrokkenee hoort tot het volgende huishoudtype: 
1.. D vrouw met kinderen met andere verwanten, ga naar vraag 2 
2.. D vrouw met partner, ga naar vraag 2 
3.. D vrouw met partner met kinderen, ga naar vraag 2 
4.. D vrouw, partner, kinderen en andere verwanten, ga naar vraag 2 
5.. D anders, namelijk , ga naar vraag 2 

2.. INTERVIEWER: indien betrokkene geen kinderen heeft, ga dan naar vraag 4. 
Hoeveell  kinderen heeft u? 

kinderenn (leeftijden van degenen die net he wonen) 

3.. Wonen al deze kinderen op dit adres? 
L DD ja 
2.. D nee 
3.. D nvt 
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4.. Vul onderstaande persoonlijke kenmerken in van de betrokkene 

Partner r 

Anders,nl l 

Leeftijd d Hoogstt genoten opleiding Geboorteplaats s 

5.. Waar heeft u na uw geboorte gewoond? 

6.. Was/waren de woning(en) waarin u destijds woonde (een) huurwoning(en) of (een) 
eigendomswoningen? ? 
1.. • altijd huurwoning(en) 
2.. D altijd eigendomswoning(en) 
3.. D eerst huurwoning(en) daarna eigendomswoning(en) 
4.. D eerst eigendomswoning(en) daarna huurwoning(en) 

7.. Indien nu huurwoning. Waar wilt u uiteindelijk terecht komen? 
t.. D koopwoning 
2.. D erfpacht 
3.. D anders, nl 

8.. Op wiens naam staat dit huis? 
l .DD zelf 
2.. D uw partner 
3.. D anders,nl 

9.. Hoe is dat zo gekomen? 

10.. Hoe kwam u op dit adres terecht? 

11.. Kunt u in het kort uw arbeidsverleden vertellen? 

12.. Wat doet u om uzelf en/of uw gezin (en/of uw kinderen buiten) te verzorgen? 
1.. D werken 
2.. D anders, nl 
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13.. Wat zijn uw inkomsten uit uw activiteiten? 

1.. Beroep 1, nl. 

2.. Beroep 2, nl. 

3.. Beroep 3, nl. 

4.. Beroep 4, nl. 

5.. Anders, nl. 

Netto o 
inkomen n 
per r 
maand d 

Periode e 
van n 
uitbeta--
ling g 

Arbeids s 
vorm m 

Werk--
plaats s 

Sinds s 
wanneer r 
doett men 
dat? ? 

Arbeids--
tijd d 

14.. Wat is uw aandeel (financiële en/of materiële) in het dekken van de uitgaven in dit huis? 
Geeff  bij 'Aan wie' aan of betrokkenen het geld aan een bepaalde persoon geven of het geld 
zelff  houden. 

1.. Partner 

2.. Anders, nl. 

Aardd van de 
bijdragee (natura 
en/off  financieel) 

Totale e 
bijdrage e 

Bijdrage e 
inn % van 
hett totale 
eigen n 
inkomen n 

Wanneer r 
wordtt die 
bijdrage e 
voldaan? ? 

Aann wie 
wordtt die 
bijdrage e 
gegeven? ? 

15.. Geeft u uw totale inkomsten/salaris aan het huishouden? 
L DD ja 
2.. D nee 
3.. G nvt 
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16.. Wat krijgt uw partner/de persoon bij wie u inwoont van u? 
1.. D huishoudgeld voor 
2.. • zakgeld 
3.. D huishoudgeld en zakgeld d 
4.. D niets 
5.. D anders, nl 

17.. Wat (geld) heeft u nodig voor privé-uitgaven? 

18.. Welke zijn die uitgaven? 
1.. D drank, sigaret 
2.. D bioscoop 
3.. D recreatie 
4.. D sparen 
5.. D overig, nl 
6.. • nvt 

19.. Hebt u het gevoel dat u u in vergelijking met de jaren tachtig er nu slechter voor staat? 
l .DD ja 
2.. D nee 
3.. D nvt 

20.. Waaraan merkt u dat? 

21.. INTERVIEWER: ga bij onderstaande deelvragen na hoe betrokkene denkt over de 
opvoedingg van kinderen. 
1.. wat voor activiteiten ontplooit u met en voor de kinderen? 
2.. wie koos de school (privé/openbaar/bo) steeds uit? Waarom? 
3.. welke toekomstverwachtingen heeft u van uw kinderen (ziet u toekomst in dat land voor 
uww kinderen?) 

21a.. Welke zorgtaken (huishoudelijk werk, kinderopvang, als de kinderen ziek zijn, de kinderen 
hunn school uitzoeken en naar school brengen, wie let er op de kwalitatieve voeding van de 
kinderen)) in dit huis doet u samen? 

22.. Waarom wilt/wilde u kinderen? 

23.. Wat vindt u van het aantal kinderen dat u nu heeft? 

24.. Komt het aantal kinderen dat u nu heeft overeen met het ideaal aantal kinderen 
dat ut u wilde hebben? 
l .DD ja 
2.. D nee 
3.. D nvt 
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24a.. Zorgt/zorgde u voor alle kinderen die u met andere vrouwen heeft? Hoezo? 

25.. OPVATTINGEN OVER MANNEN EN VROUWEN 
Inn onderstaand schema staan meningen over mannen en vrouwen. Hoe denkt 
betrokkenee over deze meningen? INTERVIEWER: specificeer voor elke opvatting 
dee argumentatie van betrokkene bij de opmerkingen of aan de achterzijde van deze 
pagina. . 

Vrouwenn zijn geschikter dan 
mannenn om kleine 
kinderenn op te voeden 

Mannenn moeten evenveel tijd 
enn energie in de opvoeding 
vann kinderen steken als 
vrouwen n 

Mannenn moeten alleen zorgen 
voorr een inkomen, 
huishoudelijkk werk is voor 
vrouwen n 

Huisschoonmaakk is een 
aangelegenheidd van 
vrouwen,, ook al werken zij 

Alss mannen bezwaren hebben 
tegenn hun werkende 
vrouwen,, moeten die 
vrouwenn niet werken 

Alss vrouwen buitenshuis 
willenn werken moeten zij 
dee kans krijgen 

Hett is onnatuurlijk wanneer 
vrouwenn meer verdienen 
dann mannen 

Alss een vrouw ook een baan 
heeftt dan moeten de taken 
betreffendee de huishouding 
enn kinderen gelijk worden 
verdeeldd met haar partner 

Voorr meisjes is het niet 
belangrijkbelangrijk om naar school 
tee gaan 

Alss een man geen relatie meer 
heeftt met een vrouw dan 
hoortt hij haar (en de 
kinderen)) niet meer te 
verzorgen n 

helemaal l 
meee eens 

1 1 

5 5 

1 1 

1 1 

1 1 

5 5 

1 1 

5 5 

1 1 

1 1 

meee eens 

2 2 

4 4 

2 2 

2 2 

2 2 

4 4 

2 2 

4 4 

2 2 

2 2 

niett mee 
eens,, niet mee 
oneens s 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

mee e 
oneens s 

4 4 

2 2 

4 4 

4 4 

4 4 

2 2 

4 4 

2 2 

4 4 

4 4 

helemaall  mee 
oneens s 

5 5 

1 1 

5 5 

5 5 

5 5 

1 1 

5 5 

1 1 

5 5 

5 5 
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25a.. Doet u in uw vrije tijd weteens iets samen met uw vrienden? 
l . üü ja 
2.. D nee 

3.. D nvt 

255 b. Wat en hoe vaak komt dat voor? 

25c.. Wie zijn die vrienden? (waar kent u ze van, hoe lang kent u ze) 

26.. Hoe oud was u toen u voor het eerst trouwde of ging samenwonen? 
jaar:: trouwen 
jaar:: samen wonen 

27.. Hoe lang woont u samen/bent u getrouwd met uw huidige partner? 
jaar:: getrouwd 
jaar:: samen wonend 

28.. Als u met een vrouw in huis bent, wat verwacht u van haar? 

29.. Kunt u voor onderstaande voorbeelden precies aangeven hoe de besluiten tot stand 
zijnn gekomen? (Welke conflicten hebben zich voorgedaan en hoe kwamen partijen 
tott een schikking?) 
1.. geldzaken mbt de dagelijkse/wekelijkse uitgaven? 
2.. geldzaken mbt de maandelijkse grotere, soms ook eenmalige uitgaven? 
3.. het krijgen van kinderen? 
4.. de materiële c.q. immateriële zorg voor kinderen? 

30.. Welke veranderingen hebben zich in de besluitvorming mbt bovengenoemde 4 
voorbeeldenn voorgedaan? 

31.. Wat vindt u daarvan? 

32.. Welke hulp van de overheid geniet u (denk bijv aan dokterskaart, schoolkleding, 
huisvesting,, leermiddelen voor uw kinderen, AKB, FB, subjectsubsidies)? 

33.. Hoe lang? 

Nuu ben ik gekomen aan het einde van dit vraaggesprek. Mag ik u namens mw Kromhout 
enn ook de Universiteit hartelijk bedanken voor het feit dat u moeiteloos aan dit 
onderzoekk heeft meegewerkt? De informatie die u mij heeft verstrekt zal zeker bijdragen 
tott een stukje inzicht in het effect van de economische crisis in Suriname op gezinnen. 
Nogmaalss onze dank. 
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DEZEE VRAGEN INVULLEN NA AFRONDING VAN HET GESPREK 

Tijdsduurr gesprek : uur minuten 

Non-responsee : 1. weigering 2. niet thuis 3. adres klopt niet 

Redenenn van weigering: 

Nieuww adres : 

Wiee waren er nog meer aanwezig tijdens het gesprek? 

Welkee andere personen bemoeiden zich met het gesprek? 

Welkee antwoorden leken u weinig betrouwbaar? 

Watt is uw algemeen oordeel over het gesprek? 

Welkee andere belangrijke problemen kwamen tijdens het gesprek spontaan bij 
betrokkenee naar voren? 

286 6 











A A 






	Cover
	Titlepage
	Inhoudsopgave
	Voorwoord
	1 Introductie
	2 Reflecties over huishoudens en gender-relaties
	3 Suriname: sociale en economische structuur
	4 Methodologie van het onderzoek
	5 Karakteristieken van de vrouwen en hun huis-houden
	6 Arbeid en sociale netwerken als bronnen van in-komsten en diensten
	7 Vorming, beheer en besteding van het huishoudin-komen
	8 Besluitvorming in huishoudens
	9 Taakinhouden: 'moraliteit' en feitelijke taakverdeling in huishoudens
	10 Samenvatting en conclusies
	Literatuurlijst
	Summary
	Bijlage 1: vragenlijst 1994
	Bijlage 2: vragenlijst vrouwen 1996 en 1998
	Bijlage 3: vragenlijst mannen 1996 en 1998
	Cover

