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Methodologiee van het onderzoek 

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

(Silos) (Silos) 

4.11 Inleiding 

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

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

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

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

4.22 Operationalisatie van de onderzoeksvragen 

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

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

Bijj  onderzoeksvraag 2 zijn de volgende ingangen gekozen: 

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

Bijj  onderzoeksvraag 3 zijn de volgende ingangen gekozen: 

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

4.33 Keuze van sample survey als methode van onderzoek 

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

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

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

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

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

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

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

Ditt komt overeen met onderzoeksbevindingen, die ook in die tijd zijn verzameld en later zijn gepubliceerd (zie 
Schalkwijkk & de Bruijne 1999). 
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TenTen tweede wordt de aandacht binnen de gekozen wijken gevestigd op Creolen, Hindostanen en 
Javanen.. Uitspraken over het sociaal-economische functioneren van huishoudens betreffen 
slechtss die etnische groeperingen. 

4.55 Selectie en steekproef procedures 

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

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

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

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

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

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

Creool l 
15 5 
23 3 
16 6 
54 4 

1,7 7 

etnischee afkomst 
Javaan n 

14 4 
11 1 
10 0 
35 5 

1,1 1 

Hindostaan n 
15 5 
8 8 
9 9 

32 2 

1,0 0 

Overig g 
--
--
--
--

--

Totaal l 
44 4 
42 2 
35 5 

121 1 

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

Wijk k 

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

Creool l 

511 1 
527 7 
738 8 

1776 6 

6,1 1 

etnischee afkomst 
Javaan n 

122 2 
87 7 
83 3 

292 2 

1,0 0 

Hindostaan n 

444 4 
93 3 

336 6 
873 3 

3,0 0 

Overig g 

123 3 
194 4 
581 1 
898 8 

3,1 1 

Totaal l 

1200 0 
901 1 

1738 8 
3839 9 

Bron:: eigen waarnemingen 
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Munderbuiten Munderbuiten 

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

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

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

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

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

Abrabroki Abrabroki 

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

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

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

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

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

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

Frimangron Frimangron 

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

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

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

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

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

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

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

4.66 Uitvoering van het onderzoek 

Databronnen Databronnen 

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

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

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

DefinitiesDefinities en uitgangspunten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dataverzameling Dataverzameling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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