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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). 
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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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