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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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