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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. 
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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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