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5 5 

Karakteristiekenn van de vrouwen en hun huis-
houden n 

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

(Shrinivasi) (Shrinivasi) 

5.11 Huishoudtypen 

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

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

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

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

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

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

Tabell  5.1. Huishoudens naar  etnische afkomst en huishoudtype 

Creool l 

Javaan n 

Hindostaan n 

Female e 
headed d 

29 9 
69% % 

4 4 
10% % 

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

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

2 2 
18% % 

5 5 
45% % 

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

Male e 
headed d 

23 3 
34% % 

26 6 
38% % 

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

Totaal l 

54 4 
45% % 

35 5 
29% % 

32 2 
26% % 

n=121 1 
100% % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.22 Samenstelling van de huishoudens 

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

Omvang Omvang 

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

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

Gemiddeldee omvang 
Gemiddeldd aantal volwassenen 
Gemiddeldd aantal kinderen 
Gemiddeldd aantal werkenden 

Tabell  S3. Samenstelling naar 

Gemiddeldee omvang 
Gemiddeldd aantal volwassenen 
Gemiddeldd aantal kinderen 
Gemiddeldd aantal werkenden 

Huishoudtype e 

Female e 
headed d 

4.5 5 
2.7 7 
1.8 8 
1.7 7 

n=42 2 

etnischee afkomst 

Creool l 

5.1 1 
3.2 2 
2.0 0 
1.9 9 

n=54 4 

Female e 
managed d 

6.1 1 
4.2 2 
1.9 9 
2.7 7 

n=ll l 

Etnischee afkomst 

Javaan n 

4.7 7 
3.0 0 
1.7 7 
1.9 9 

n=35 5 

Male e 
headed d 

5.0 0 
3.0 0 
2.0 0 
1.9 9 

n=68 8 

Hindostaan n 

4.9 9 
2.8 8 
2.1 1 
1.9 9 

n=32 2 

Totaal l 

4.9 9 
3.0 0 
1.9 9 
1.9 9 

n=121 1 

Totaal l 

4.9 9 
3.0 0 
1.9 9 
1.9 9 

n=121 1 

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

Subgroepen Subgroepen 

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

Tabell  5.4. Soort gezinnen naar  huishoudtype 

Beperktt gezin 

Nucleairr gezin 

Uitgebreidd gezin 

Female e 
headed d 

22 2 
52% % 

--

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

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

--

7 7 
64% % 

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

Male e 
headed d 

--

49 9 
72% % 

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

Totaal l 

22 2 
18% % 

56 6 
46% % 

43 3 
36% % 

n=121 1 
100% % 

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

Etnischee afkomst 

Beperktt gezin 

Nucleairr gezin 

Uitgebreidd gezin 

Creool l 
14 4 

26% % 
17 7 

31% % 
23 3 

43% % 
n=54 4 
100% % 

Javaan n 
2 2 

6% % 
20 0 

57% % 
13 3 

37% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
6 6 

19% % 
19 9 

59% % 
7 7 

22% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
22 2 

18% % 
56 6 

46% % 
43 3 

36% % 
n=121 1 
100% % 

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

WerkendeWerkende en niet-werkende leden 

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

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

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

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

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

Huishoudtype e 

Werkend d 

Nogg niet-leerplichtig 

Schoolgaand d 

Werkloos s 

Gepensioneerd d 

Female e 
headed d 

74 4 
39% % 

17 7 
9% % 
78 8 

41% % 
10 0 

5% % 
12 2 

6% % 
n=191 1 
100% % 

Female e 
managed d 

31 1 
46% % 

5 5 
7% % 
28 8 

42% % 
1 1 

1% % 
2 2 

3% % 
n=67 7 
100% % 

Male e 
headed d 

137 7 
40% % 

33 3 
10% % 
118 8 

35% % 
42 2 

12% % 
9 9 

3% % 
n=339 9 
100% % 

Totaal l 

242 2 
41% % 

55 5 
9% % 
224 4 

38% % 
53 3 

9% % 
23 3 

4% % 
n=597 7 
100% % 

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

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

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

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

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

Werkend d 

Nogg niet-leerplichtig 

Schoolgaand d 

Werkloos s 

Gepensioneerd d 

Creool l 
109 9 

39% % 
32 2 

12% % 
103 3 

37% % 
18 8 

6% % 
16 6 

6% % 
n=278 8 
100% % 

etnischee afkomst 

Javaan n 
70 0 

43% % 
9 9 

6% % 
65 5 

40% % 
18 8 

11% % 
1 1 

1% % 
n=163 3 
100% % 

Hindostaan n 
63 3 

40% % 
14 4 

9% % 
56 6 

36% % 
17 7 

11% % 
6 6 

4% % 
n=156 6 
100% % 

Totaal l 
242 2 

41% % 
55 5 

9% % 
224 4 

38% % 
53 3 

9% % 
23 3 

4% % 
n=597 7 
100% % 

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

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

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

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

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

5.33 Persoonlijke karakteristieken van de vrouwelijk e respondenten 

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

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

Tabell  5.8. Leeftijdsverdeling bij  de vrouwelijk e respondenten naar  huishoudtype 

15-299 jaar 

30-444 jaar 

45-599 jaar 

600 jaar en ouder 

Female e 
headed d 

1 1 
2% % 
15 5 

36% % 
15 5 

36% % 
11 1 

26% % 
n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

1 1 
9% % 

8 8 
73% % 

1 1 
9% % 

I I 
9% % 

n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

9 9 
13% % 

42 2 
62% % 

12 2 
18% % 

5 5 
7% % 

n=68 8 
100% % 

Totaal l 

11 1 
9% % 
65 5 

54% % 
28 8 

23% % 
17 7 

14% % 
n=121 1 
100% % 

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

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

15-299 jaar 

30-444 jaar 

45-599 jaar 

600 jaar  en ouder 

Creool l 

5 5 
9% % 
22 2 

41% % 
13 3 

24% % 
14 4 

26% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 

3 3 
9% % 

22 2 
63% % 

9 9 
26% % 

1 1 
3% % 

n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 

3 3 
9% % 

21 1 
66% % 

6 6 
19% % 

2 2 
6% % 

n=32 2 
100% % 

Totaal l 
11 1 

9% % 

65 5 
54% % 

28 8 
23% % 

17 7 
14% % 

n=121 1 
100% % 

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

Tabell  5.10. Opleiding vrouwelijk e respondenten naar  huishoudtype 

Geen n 

Pimairr  onderwijs 

Secundairr  onderwijs en hoger 

Female e 
headed d 

2 2 
5% % 
17 7 

40% % 

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

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

--

3 3 
27% % 

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

Male e 
headed d 

4 4 
6% % 

20 0 
29% % 

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

Totaal l 

6 6 
5% % 

40 0 
33% % 

75 5 
62% % 

n=121 1 
100% % 

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

Dee categorie vrouwen zonder opleiding omvat vooral oudere Javaanse vrouwen (gemiddeld 54 
jaar)) die op het platteland zijn geboren. Traditioneel hebben zij geen onderwijs mogen volgen. 
Dezee houding hangt samen met de conservatieve opvattingen van de ouders over de plaats van 
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vrouwenn en de daaruit voortvloeiende rolverdeling met mannen zowel binnen als buiten het huis-
houdenn (gezin). Investering in onderwijs voor de dochter(s) werd toen als een onnodige investe-
ringg gezien. In die opvatting was de plaats van dochters thuis en in de huishouding totdat er een 
geschiktee partner werd gevonden: zij dienden zich bezig te houden met huishoudelijke taken en 
eventueell  als oppas, terwijl ze ook nog meehielpen op het land. Naast traditionele opvattingen 
wordtt onwetendheid en bijgeloof als belangrijke factor genoemd. Het volgende kader dient ter il -
lustratiee hiervan. 

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

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

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

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

Geen n 

Primairr onderwijs 

Secundairr onderwijs en hoger 

Creool l 
--

16 6 
30% % 

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

Etnischee afkomst 

Javaan n 
5 5 

14% % 
8 8 

23% % 
22 2 

63% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
1 1 

3% % 
16 6 

50% % 
15 5 

47% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
6 6 

5% % 
40 0 

33% % 
75 5 

62% % 
n=121 1 
100% % 

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

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

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

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

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

Gehuwd d 

Concubinaat t 

Alleenstaand d 

Female e 
headed d 

--

--

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

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

6 6 
55% % 

5 5 
45% % 

--

n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

49 9 
72% % 

17 7 
25% % 

2 2 
3% % 

n=68 8 
100% % 

Totaal l 

55 5 
45% % 

22 2 
18% % 

44 4 
36% % 

n=121 1 
100% % 

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

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

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

Dee vrouwelijke respondenten uit de female headed - huishoudens zijn in principe alleenstaand. 
Onderr hen kunnen we de volgende deelgroepen onderscheiden: nooit eerder samengewoond of 
ongetrouwdd (55%). Deze vormen de grootste deelgroep, gevolgd door weduwe (29%) en geschei-
denn of verlaten (17%). De categorieën gescheiden en weduwe zijn niet groot en bestaan uit vrou-
wenn met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 45 jaar en 61 jaar. Voor vrouwen in deze 
leeftijdscategoriee is het moeilijk een geschikte partner te vinden (aangezien de huwelijksmarkt 
voorr 40-plussers aan de krappe kant is, MK): 
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„Echt„Echt  kieskeurig kun je op deze leeftijd niet zijn " is het commentaar van een 40-jarige weduwe. 
HetHet is moeilijk om een geschikte man te vinden. Geschikt in die zin van ongehuwd of niet samen 
wonend.wonend. Je snapt wel datje hoe ouder je wordt hoe kleiner de kans is datje een levenspartner 
vindt.vindt. Want, hoeveel ongebonden mannen lopen er rond deze leeftijd nog rond in Suriname? En 
dandan kun je kiezen. Of je blijft  voor de rest van je leven alleen of je houdt het met een s 'ma sani, een 
getrouwdegetrouwde man en maar hopen dat het niet opvalt. " 

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

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

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

Gehuwd d 

Concubinaat t 

Alleenstaand d 

Etnischee afkomst 

Creool l 
12 2 

22% % 
11 1 

20% % 
31 1 

57% % 
n=54 4 
100% % 

Javaan n 
24 4 

69% % 
7 7 

20% % 
4 4 

11% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
19 9 

59% % 
4 4 

13% % 
9 9 

28% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
55 5 

45% % 
22 2 

18% % 
44 4 

36% % 
n=121 1 
100% % 

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

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

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

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

Geboorteplaats Geboorteplaats 

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

Stad d 

Platteland d 

Buitenland d 

Huishoudtype e 

Female e 
headed d 

24 4 
57% % 

15 5 
36% % 

3 3 
7% % 

n=42 2 
100% % 

Female e 
managed d 

5 5 
45% % 

5 5 
45% % 

1 1 
9% % 

n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

29 9 
43% % 

35 5 
51% % 

4 4 
6% % 

n=68 8 
100% % 

Totaal l 

58 8 
48% % 

55 5 
45% % 

8 8 
7% % 

n=21 1 
100% % 

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

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

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

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

Tabell  5.15. Geboorteplaats vrouwelijk e respondenten naar  etnische afkomst 

Stad d 

Platteland d 

Buitenland d 

Creool l 
39 9 

72% % 
10 0 

19% % 
5 5 

9% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
5 5 

14% % 
30 0 

86% % 
--

n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
14 4 

44% % 
15 5 

47% % 
3 3 

9% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
58 8 

48% % 
55 5 

45% % 
8 8 

7% % 
n=12l l 
100% % 

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

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

HuisvestingHuisvesting en woonduur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DeDe samenstelling van de huishoudens 

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

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

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

denn gelaten. 
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Grafiekk 5.1. Vergelijkin g huishoudens naar  huishoudtype 

355 -

300 -

-- 2 5 

|| 20 -
"3 3 
ÜÜ 15 -

100 -

55 -
nn -

: : 

Malee headed 
huishoudens s 

Femalee headed 
huishoudens s 

Ö1994 4 

D1998 8 

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

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

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

OmvangOmvang van de huishoudens 

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

5.133 en 5.14 te zien. 

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

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

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

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

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

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

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

VeranderdeVeranderde huisvesting 

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

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

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

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

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

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

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

5.66 Conclusie 

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

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

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

Huisvestingg blijkt voor alle huishoudens een belangrijke strategie in de bestaansverwerving te 
zijn.. Dit is niet alleen te zien aan de samenstelling van de huishouden, maar ook aan de relatief 
grotee betekenis van 'familiewoningen' in het voorzien in de behoefte aan huisvesting. 
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