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Arbeidd en sociale netwerken als bronnen van in-
komstenn en diensten 

IkIk ben wat ik ben'. 
HetHet witte masker datje mij te dragen gaf, 
PastPast mij niet. 

HetHet is mij te zwaar, ik kan 
ErEr niet doorheen schreeuwen. 
MijnMijn  mond is ervoor te groot 
MijnMijn  neus is ervoor te breed. 
AlsAls ik het op doe, hoe 
MoetMoet ik dan ademhalen. 

(Jaw) (Jaw) 

6.11 Inleiding 

Bronnenn van bestaanszekerheid zijn voor huishoudens zowel geldelijke bijdragen van leden en 
anderenn alsmede overige hulpbronnen zoals toegang tot huisvesting en nutsvoorzieningen, kre-
dietfaciliteitenn en sociale arrangementen. Interne en externe sociale netwerken spelen hierin een 
grotee rol. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan welke belangrijke inkomstenbronnen vrouwen 
c.q.. huishoudens gebruiken teneinde in hun dagelijkse behoeften te voorzien. 

6.22 Betaald werk 

Vann de 121 vrouwelijke respondenten heeft 69% betaald werk; niet alle vrouwen die willen wer-
kenn doen dat ook. Van de 77 inwonende mannelijke partners heeft zelfs 94% betaald werk. De 
vrouwelijkee respondenten met een baan verrichten zowel activiteiten in de formele als in de in-
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formelee sfeer. Hoewel mannen en vrouwen zowel in de formele en de informele sfeer betaald 
werkk verrichten, zijn de soort activiteiten die zij ontplooien om inkomsten te verwerven verschil-
lend.. Voor vrouwen heeft dit te maken met de aard en de eisen van het huishouden, de combinatie 
diee vrouwen maken met huishoudelijke verantwoordelijkheden, maar ook met scholing en andere 
eisenn van de arbeidsmarkt (National Planning Office, 1995; Kromhout, 1995a en b). 

Well  of niet betaald werk verrichten is voor veel vrouwen in het onderzoek een belangrijke kwes-
tie.. Het blijkt dat de meeste vrouwen vinden dat inkomen via werk vóór het gezin gaat. De meeste 
vrouwenn in de studie ervaren het niet echt als een probleem om naast het gezin te werken. Het 
aantall  uren aan arbeid besteed varieert wel sterk. Van de vrouwen met betaald werk werkt 29% 
minderr dan twintig uur; 48% werkt tussen 20 uur en 40 uur per week, terwijl 15% zelfs meer dan 
400 uur per week werkzaam is. Een kleine groep werkt een wisselend aantal uren (8%). 

Voorr veel vrouwen is een vaste baan een belangrijke manier om stabiliteit in inkomsten te garan-
deren.. Daarnaast stelt een vaste baan hen in staat de gestegen kosten voor levensonderhoud te be-
strijden.. Zoals een vrouw uit een female headed -huishouden dat wist te verwoorden: 

,,De,,De slechte tijd eist datje voor een inkomen moet zorgen. Ik heb gezinsverantwoordelijkheid. De 
vadersvaders van mijn kinderen geven onregelmatig geld. Ik kan niet op ze rekenen, dus moet ik zelf geld 
verdienen.verdienen. Want waar moeten we anders van leven? " 

Hett ontoereikend geworden inkomen van de partner blijkt een noodzakelijke tweede reden voor 
vrouwenn om een eigen inkomen - al of niet via de arbeidsmarkt - te verwerven. 

,,Met,,Met het geld van mijn man kunnen we slechts de basisuitgaven doen. Door fruit e.d. te verkopen 
probeerprobeer ik mijn man te helpen. Met het geld wat ik verdien kan ik kleine extraatjes voor mijn kinde-
renren kopen." 

Eenn derde belangrijke reden voor vrouwen om de arbeidsmarkt te betreden is dat ze met het in-
komenn wat zij hierdoor verwerven hun onderhandelingsmacht vergroten. 

,,Als,,Als ik mijn eigen geld verdien, dan kan ik ook meebepalen wat er in huis gebeurt. Dan ben ik niet 
echtecht afhankelijk van mijn man of kinderen. " 

Hoee is betaald werk van vrouwen gekoppeld aan huishoudtype? 
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Tabell  6.1. Werkende en niet werkende vrouwen naar  huishoud type 

Werkt t 

Werktt niet 

Female e 
headed d 

34 4 
81% % 

8 8 
19% % 

n=42 2 
100% % 

Huishoudd type 

Female e 
managed d 

10 0 
91% % 

1 1 
9% % 

n=ll l 
100% % 

Male e 
headed d 

39 9 
57% % 

29 9 
43% % 
n=68 8 
100% % 

Totaal l 

83 3 
69% % 

38 8 
31% % 

n=12l l 
100% % 

Tabell  6.1. laat zien dat er een duidelijk verband is tussen huishoudtype en het al of niet werken 
vann de vrouwelijke respondenten. Onder de huishoudens waar een vrouw aan het hoofd staat (de 
femalefemale managed - huishoudens en de female headed - huishoudens) komen de hoogste percenta-
gess vrouwen in betaald werk voor. Onder de male headed - huishoudens is het aandeel van de 
vrouwenn met betaald werk het kleinst, maar ook van hen werkt de meerderheid. 

Tabell  6.2. Werkende en niet werkende vrouwen naar  etnische afkomst 

Werkt t 

Werktt niet 

Creool l 
39 9 

72% % 
15 5 

28% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
26 6 

74% % 
9 9 

26% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
18 8 

56% % 
14 4 

44% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
83 3 

69% % 
38 8 

31% % 
n=121 1 
100% % 

Watt is de rol van de etnische afkomst van de vrouwen in betaald werk? De hoogste percentages 
werkendee vrouwelijke respondenten komen onder de Javanen en Creolen voor. Het percentage 
werkendee vrouwen is het laagst onder de Hindostanen, maar ligt wel op 56%. 

Inn vergelijking met 1994 en 1998 is er in de wijk Munderbuiten niets veranderd. Het percentage 
werkendee en niet-werkende vrouwen was in 1998 hetzelfde als in 1994. Ook was het percentage 
werkendee vrouwen het grootst onder de female headed - huishoudens. In 1998 blijkt echter dat het 
percentagee werkende vrouwen onder de male headed - huishoudens is afgenomen. 
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6.33 Persoonlijke factoren 

Eenn aantal persoonlijke karakteristieken van de vrouwen bepalen mede of vrouwen aan de ar-
beidsmarktt deelnemen. 

Leeftijd Leeftijd 

Dee werkende vrouwen komen relatief het meest voor in de leeftijdscategorieën 30-44 jaar en 45-
599 jaar. Jongere en oudere vrouwen werken het minst. 

Tabell  6.3. Werkende en niet werkende vrouwen naar  leeftijd 

Werkt t 

Werktt niet 

15-29 9 
jaar r 

6 6 
55% % 

5 5 
45% % 

n=ll l 
100% % 

leeftijdd betreffende 
30-44 4 

jaar r 

50 0 
77% % 

15 5 
23% % 

n=65 5 
100% % 

persoon n 
45-59 9 

jaar r 

21 1 
75% % 

7 7 
25% % 

n=8 8 
100% % 

600 jaar 
+ + 

6 6 
35% % 

11 1 
65% % 

n=17 7 
100% % 

Totaal l 

83 3 
69% % 

38 8 
31% % 

n=121 1 
10% % 

Dee leeftijdsopbouw is een weerspiegeling van de verschillende levensfasen waarin vrouwen ver-
keren.. In de leeftijd 15-29 jaar starten vrouwen een gezin. Vrouwen in de daarop volgende leef-
tijdscategorieënn 30-44 jaar en 45-59 jaar hebben relatief meer zorgbehoevenden in hun huishou-
denn en worden hierdoor als het ware gedwongen om de arbeidsmarkt te betreden. 

Kaderr  6.1. Ellen 
EllenEllen (Javaanse, 30 jaar) is reeds 10 jaar getrouwd met Pawiro (Javaan, 30 jaar). Zij werd gebo-
renren in Lelydorp (ten zuiden van Paramaribo). Daar woonde ze tot ze met Pawiro trouwde en naar 
dede stad verhuisde. De woning behoort toe aan haar broer die in het jaar dat ze trouwde naar Ne-
derlandderland emigreerde. Ellen en Pawiro hebben samen 3 schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 3 
tottot 11 jaar. Ellen en Pawairo werken in een schoenfabriek, zij als secretaresse en Pawiro als boek-
houderhouder (in welke baan hij het meeste geld verdient). Ellen verricht nu reeds tien jaar betaald werk, 
alleenalleen deed ze dat - in tegenstelling tot Pawiro - niet voor een aaneengesloten periode. De eerste 
keerkeer dat ze met werken stopte, was toen haar moeder voor eenjaar naar Nederland ging. Toen was 
zeze 19 jaar oud. Van haar werd toen verwacht dat ze als oudste kind van haar ouders thuis bleef en 
voorvoor het huishouden ging zorgen. Ze kon dat ook gemakkelijk doen omdat ze in de eerste jaren van 
haarhaar huwelijk bij haar ouders woonde, samen met Pawiro. Pawiro zelf vond dat helemaal niet erg 
omdatomdat het salaris wat hij toen verdiende, genoeg was voor hun tweeën. De tweede keer dat ze met 
werkenwerken stopte, was toen ze van haar jongste kind beviel. Toen ze met zwangerschapsverlof ging, 
namnam ze ontslag. Ze bleef toen ongeveer negen maanden thuis (exclusief de drie maanden wettelijk 
zwangerschapsverlof).zwangerschapsverlof). Dat lijkt lang gezien de acute noodzaak voor meer inkomen. Maar Pawiro 
namnam toen een baantje in de avonduren. Hij deed de boekhouding in een bedrijf van een familielid. 
ToenToen Ellen het gevoel had dat ze de zorg voor het kind gedeeltelijk aan een oppashuis kon overla-
ten,ten, ging ze weer werken. De oudere kinderen vond ze veel te jong om hun die zorgtaken voor de 
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kleinstekleinste toe te vertrouwen. Gelukkig is het oppashuis niet ver weg uit de buurt en kan ze haar jong-
ste,ste, en ook de andere kinderen, op weg naar huis ophalen. 

Grotee aantallen werkende vrouwen met een baan treffen we aan in de leeftijdscategorieën 30-44 
jaarr en 45-59 jaar: drie keer zo veel als het percentage niet werkende vrouwen. Werkende oudere 
vrouwenn komen het minst voor. Die hebben veel minder zorgbehoevenden in hun huishouden 
waarvoorr zij verantwoordelijk zijn. Van de oudere vrouwen wordt daarom ook niet verwacht dat 
zijj  betaald werk verrichten. De meeste oudere werkende vrouwen zijn alleenstaand. Er zijn echter 
omstandighedenn die oudere vrouwen ertoe noodzaken om langer te werken. 

Kaderr  6.2. Vivian 
VivianVivian (Creoolse, 73 jaar) werd uit een Guyanese vader en een Surinaamse moeder geboren. Na de 
basisschoolbasisschool te hebben voltooid bleef ze thuis om haar moeder met het een en ander thuis te helpen. 
ThuisThuis assisteerde ze haar moeder, die modiste (naaister) was. Maar daarnaast bakte haar moeder 
ookook droge koekjes en brood en deed verder de was voor derden. Toen Vivian nog thuis woonde, 
hielphielp ze niet alleen bij het maken van kledingstukken, ook ging ze samen haar broers en zusters de 
buurtwinkelsbuurtwinkels langs waar ze - met een baskiet (rieten mand) op het hoofd - koekjes verkochten. Op 
18-jarige18-jarige leeftijd leerde ze haar partner kennen met wie ze direct ging samen wonen. Toen ze ging 
samenwonen,samenwonen, had Vivian het idee dat haar man voor haar moest zorgen. Ze maakte zich geen zor-
gengen over de toekomst, alleen dat ze kinderen moest krijgen om hem tevreden te stellen en verder het 
huishuis er netjes te doen uitzien. Ze kreeg 4 kinderen. Toen haar man een aantal jaren geleden over-
leed,leed, stortte haar zekere, veilige wereld in elkaar. Hij had wel pensioen opgebouwd, maar omdat 
hethet concubinaat niet door de toenmalige werkgever van haar man werd erkend, had ze geen recht 
opop dat pensioen. Vivian zag zich toen genoodzaakt te gaan werken. Haar kinderen, inmiddels vol-
wassen,wassen, hebben haar vanaf toen financieel en structureel bijgestaan. Die zorgen ook voor het in-
wonendewonende nichtje, die wees is en nog school gaat. Vivian wil ondanks de steun van haar zonen zelf 
eeneen inkomen verwerven. Dat geeft haar het gevoel dat ze minder afhankelijk is van anderen. Daar-
toetoe maakt ze ijslollies, waarvan de afzet niet altijd gegarandeerd is. Om anderen te laten weten dat 
zeze ijslollies verkoopt heeft ze een bord met 'ijsjes te koop' op de gevel van haar huis laten plaatsen. 
DeDe concurrentie is - in de buurt waar ze woont - echter te groot. Vroeger, toen ze er pas mee be-
gon,gon, maakte ze gemiddeld drie dagen in de week ijslollies klaar die ze in de diepfriezer legde om 
hardhard te worden. De wekelijkse hoeveelheid van veertig ijslollies raakte in een week op. Maar naar-
matemate de concurrrentie toenam, kostte het haar moeite om die hoeveelheid te verkopen. Nu maakt ze 
minderminder ijslollies klaar. Het laatste jaar begon ze - ter aanvulling van haar inkomsten - een kleine 
hoeveelheidhoeveelheid kledingstukken (vier stuks per maand) te maken, die via een kennis worden verkocht in 
Frans-Guyana.Frans-Guyana. Daar krijgt ze deviezen voor. De verkoop is echter wisselvallig omdat die kennis, 
diedie familie in Frans-Guyana heeft, er niet vaak heen gaat. 

Opleiding Opleiding 

Ookk tussen de opleiding van de vrouwen en het al of niet werkzaam zijn is er een verband. Vrou-
wenn met secundair onderwijs als opleiding werken beduidend meer, maar ook van hen die ten 
hoogstee primair onderwijs hebben, werkt bijna 60%; van hen die jonger zijn dan 60 jaar zelfs 
86%. . 
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Tabell  6.4 Werkende en niet werkende vrouwen naar  opleiding 

Werkt t 

Werktt niet 

Soort t 

Primairr onderwijs en 
minder r 

27 7 
59% % 

19 9 
41% % 
n=46 6 
100% % 

onderwijs s 

Secundairr onderwijs 
enn meer 

56 6 
75% % 

19 9 
25% % 
n=75 5 
100% % 

Totaal l 

83 3 
69% % 

38 8 
31% % 

n=121 1 
100% % 

BurgerlijkeBurgerlijke staat 

Iss er een duidelijk verband tussen het al of niet werken van de vrouwen en hun burgerlijke staat? 
Tabell  6.5 laat zien dat dit verband bestaat. De arbeidsmarktparticipatie is bij de alleenstaande 
vrouwenn het hoogst; ook vrouwen die in concubinaat leven, werken veel.. Dat alleenstaande 
vrouwenn het hoogste percentage werkenden kennen is niet verrassend omdat bij deze groep de 
noodzaakk om te werken vermoedelijk het grootst is. 

Tabell  6.5. Werkende en niet werkende vrouwen naar  burgerlijk e staat 

Werkt t 

Werktt niet 

Gehuwd d 
30 0 

55% % 
25 5 

45% % 
n=55 5 
100% % 

Burgerlijkee staat 

Concubinaat t 
17 7 

77% % 
5 5 

23% % 
n=22 2 
100% % 

Alleenstaand d 
36 6 

82% % 
8 8 

18% % 
n=44 4 
100% % 

Totaal l 
83 3 

69% % 
38 8 

31% % 
n=121 1 
100% % 

6.44 Niet werkende vrouwen 

Niett alleen persoonlijke kenmerken van de vrouwen bepalen of vrouwen wel of niet de arbeids-
marktt betreden, ook factoren van het huishouden zelf, zoals de houding van de partner en de zorg 
voorr kinderen zijn van belang. In deze paragraaf wordt op de factoren ingegaan. Voor de niet-
werkendee vrouwen zijn er vijf redenen om niet te werken: intolerantie van de partner, kinderzorg, 
ouderdom,, studie, kinderen nemen zorg over. Intolerantie van de partner en kinderzorg werden 
hett meest genoemd. Voor een deel hebben deze redenen te maken met het huishouden waar de 
vrouwelijkee respondenten deel van uitmaken. 

114 4 



Voorr vrouwen in de male headed- huishoudens is de belangrijkste reden om niet te werken de 
afwijzendee houding van de partner. Deze houding vloeit soms voort uit vrees dat de vrouw niet in 
staatt zal zijn zich adequaat met de kinder zorg bezig te houden. 

„Mijn„Mijn  vrouw mag niet werken omdat ze geen tijd zal hebben voor de kinderen. Dan is ze veel te 
moemoe als ze uit haar werk komt. Nu ze thuis is, kan ze bezig zijn met de kinderen, hen met het een en 
anderander helpen. Als ze naar school gaan, maakt ze hen klaar. Als ze uit school komen, vangt zij ze op. 
TerwijlTerwijl de kinderen naar school zijn, kan zij zich met het huishoudelijk werk bezig houden." 

Ookk heeft deze houding van de mannen soms te maken met de opvatting dat een vrouw die werkt 
daarmeee laat zien dat hun man niet in staat is voor hen te zorgen. Dit zou hun mannelijke identi-
teitteit negatief beïnvloeden. Deze intolerante houding is zowel bij jongere als bij oudere mannen 
aanwezig.. Dit mannelijke gedrag dat tot niet werken van de vrouw leidt, wordt vaak door de druk 
vann de naaste familie versterkt. 

EenEen Creoolse vrouw bijvoorbeeld werd door haar moeder voorgehouden dat het wijs was om je als 
vrouwvrouw alleen bezig te houden met kinderzorg en huishoudelijk werk. Volgens haar moeder waren 
ditdit twee belangrijke middelen om je echtgenoot aan je te binden. Haar echtgenoot, die toen klerk 
was,was, vond het in die tijd niet passen dat een vrouw uit werken ging. Wat zouden de mensen, vooral 
zijnzijn familie, wel niet van hem denken? 

Verderr verbieden etnisch-culturele opvattingen dat vrouwen betaald werk verrichten. Onder de 
vrouwenn in de male headed - huishoudens is de intolerante houding van de partner de belangrijk-
stee reden om niet te werken. Het gaat hier vooral om Hindostaanse vrouwen (zie bijvoorbeeld ka-
derr 6.3). 

Inn tegenstelling tot de male headed - huishoudens noemen vrouwen onder de female headed -
huishoudenss ouderdom als de belangrijkste reden om niet te werken. Dat ligt voor de hand omdat 
étét female heads het oudst zijn. Deze vrouwen zijn alle van Creoolse komaf. 

Inn onderstaande kaders 6.3, 6.4 en 6.5 volgen voorbeelden van vrouwelijke respondenten die niet 
werken.. Hun situaties zijn verschillend. In het eerste kader is er een beschrijving van Milawati 
{male{male headed - huishouden), die vóór haar huwelijk wel heeft gewerkt en dat niet meer mag doen 
vann haar man. In kader 6.4 een voorbeeld van Siwö {male headed- huishouden), die voor en tij -
denss haar huwelijk had gewerkt, maar bij de geboorte van haar kind met werken stopte. Kader 6.5 
beschrijftt het geval van Carlien {male headed- huishouden), die nu gepensioneerd is. 

Kaderr  63. Milawati : intoleranti e van de partner  met betrekking tot betaald werk 
MilawatiMilawati (Hindostaanse, 30 jaar) werd in een dorp in het district Commewijne geboren in een ge-
zinzin van vijf kinderen. Toen ze 6 jaar oud was, ging haar vader bij haar moeder weg. Haar moeder 
werdwerd toen in haar omgeving bespottelijk gemaakt totdat zij naar Paramaribo verhuisde met de jon-
geregere kinderen. De oudere kinderen waren inmiddels getrouwd en woonden allemaal reeds in Pa-
ramaribo.ramaribo. In Paramaribo pendelde haar moeder steeds van het ene naar het andere adres van de 
oudereoudere kinderen. Vanuit het huis van de oudste zus werd Milawati op 19-jarige leeftijd uitgehuwe-
lijktlijkt  aan Harry (35 jaar, Hindostaan), die als verkoper in een ijzerwarenzaak werkte. Milawati zelf 
hadhad over haar huwelijk niets in te brengen. Ze vond het goed dat haar broer het allemaal voor haar 
regelde.regelde. Voor haar was het tegelijkertijd een soort vlucht uit de armoedige situatie waarin ze ver-
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keerde.keerde. Vóór haar huwelijk werkte Milawati als huishoudelijke hulp. Het geld had ze hard nodig 
wantwant haar moeder was ook financieel afhankelijk van de zuster bij ze inwoonden. Deze baan had ze 
doordoor bemiddeling van die zuster gekregen. Ze vond het een fijn gevoel om zelf over haar geld te be-
schikken.schikken. Maar toen ze trouwde, wilde haar man niet dat ze ging werken. Hij vond dat maar niks. 
ArgumentenArgumenten die hij aanvoerde waren dat de afstand naar het werk veel te groot was. Verder moest 
zeze van hem maar op de kinderen passen die toen zouden komen. Daar was ze immers toch vrouw 
voor?voor? Met de buren heeft ze geen contact, ook dat mag niet van haar man. In de huurwoning, die 
zijzij hebben betrokken, voelt zij zich eenzaam. Ze gaat nauwelijks buiten de deur. Nu en dan komen 
haarhaar moeder en zuster op bezoek. Haar man regelt de financiën want zij heeft helemaal geen inko-
men.men. Hij is ook nauwelijks thuis. Milawati vermoedt dat hij een ander heeft. Dat verklaart toch 
waaromwaarom hij zo zuinig is met het geld en waarom hij haar geen huishoudgeld geeft? 

Kaderr  6.4. Siwö: lrinderzor g als aanleiding om niet te werken 
SiwóSiwó (Javaanse, 30 jaar) werd in Domburg geboren, in een gezin dat 4 kinderen telde. Haar ouders 
warenwaren zeer arm en nauwelijks in staat haar opleiding te betalen en vonden het ook niet echt nodig. 
ZeZe rondde de basisschool dan ook niet af. Haar ouders woonden gratis achter op het erf van een 
kennis.kennis. In ruil  voor het onderdak moesten haar ouders het erf onderhouden: ,,We hadden bijna 
niets.Mensenniets.Mensen vroegen ons om bij hun te blijven en zo. " Toen Siwó 8 jaar oud was, vertrouwden 
haarhaar ouders haar toe aan een kennis, een oudere alleenstaande Javaanse vrouw. Daar woonde ze 
ongeveerongeveer 10 jaar tot die vrouw naar Nederland emigreerde. Siwö ging toen terug naar haar ouders 
enen hielp hen bij de opvoeding van de jongere broers en zusters. Op haar 23"" leerde Siwó haar 
huidigehuidige man kennen (35 jaar, Javaan), die als electriciën werkte. Ze trok toen bij hem in - hij 
woondewoonde bij zijn zuster in de stad. Nu woont ze samen met hem en hun twee kinderen in een huur-
woning.woning. Drie maanden geleden besloot haar man zijn broer en gezin tijdelijk aan onderdak te hel-
pen.pen. Dus wonen die nu ook bij Siwö en haar gezin in. Voordat ze haar man ontmoette, werkte ze in 
haarhaar geboorteplaats als hulp in een zaak. Toen ze bij haar man introk, vervolgde ze dit soort werk 
enen werkte achtereenvolgens in een broodjeszaak, een ijscozaak en opnieuw in een broodjeszaak Ze 
lettelette er wel op dat ze in de buurt bleef werken, dat vond ze belangrijk. Op die manier kon ze haar 
huishoudelijkehuishoudelijke zorgtaken goed combineren met haar baan buitenshuis. Ze had vaak genoeg pech, 
wantwant in de eerste baan kreeg ze na verloop van tijd huiduitslag door het gebruik van een sterk af-
wasmiddel.wasmiddel. Na een conflict over vergoeding van de medische kosten die naar aanleiding van de 
huiduitslaghuiduitslag moesten worden gemaakt, nam Siwó ontslag. In haar tweede baan had ze ook pech. 
ToenToen de verkoop terugliep, werd ze ontslagen. Nu werkt Siwó reeds twee jaar niet omdat ze intus-
sensen bevallen is van een kind, waar ze toch wel de nodige aandacht aan wil geven. Dat wil ze zo 
blijvenblijven doen totdat het kind naar school gaat. Dan kan ze opnieuw gaan werken. 

Kaderr  6.5. Carlien: ouderdom als aanleiding om niet te werken 
CarlienCarlien (Creoolse, 62 jaar) werd in Nickerie geboren in een groot gezin. Haar vader was schipper 
enen haar moeder 'koekvrouw'; die bakte droge koekjes. Daarmee gingen zij en een jongere broer na 
schooltijdschooltijd (maar ook toen ze de lagere school af had) van huis tot huis totdat ze alle lekkernij had-
denden verkocht. Carlien ging heel vroeg samenwonen met haar huidige man Hubertus (Creool, 70 
jaar),jaar), die toen ergens loopjongen was bij een stoffenzaak. Ze was toen 16 jaar. Dat was een beetje 
opop initiatief van haar moeder. Haar moeder was namelijk bang dat Carlien ongetrouwd zwanger 
zouzou worden, waardoor ze een slechte reputatie als moeder zou krijgen. Toen Carlien ging samen-
wonen,wonen, vertrok ze dan ook naar de stad waar haar man al woonde. Met hem kreeg ze acht kinde-
ren.ren. De eerste jaren dat ze samenwoonden, vond Carlien het goed dat ze thuis bleef en voor de kin-
derenderen zorgde. Maar op een gegeven moment ging dat vervelen en wilde ze gaan werken. Dan voel-
dede ze zich niet zo afhankelijk van haar man. Bovendien kon ze zich het werken permitteren want de 
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kinderenkinderen waren al groot en niet echt van haar afhankelijk. Ze begon toen als huishoudelijke hulp 
enen belandde daarna bij de overheid als schoonmaakster. Ze verrichtte schoonmaakwerk op enkele 
scholen.scholen. Soms gingen de oudere kinderen mee om haar te helpen, dat maakte het werk wat lichter 
voorvoor haar want haar gezondheid was niet zo best. Nog steeds is het daarmee niet zo best gesteld. 
OmdatOmdat ze pas op latere leeftijd informele dienst ging, kreeg ze bij het bereiken van haar 60"" jaar 
geengeen volwaardig pensioen. Ze geniet nu een onderstand (onvolledig pensioen). Als vele andere ou-
deredere vrouwen zou Carlien ervoor kunnen kiezen om langer te werken maar haar slechte gezond-
heidheid laat het niet toe. Haar pensioen en dat van haar partner zijn echter bij lange na niet genoeg 
omom in al hun materiële behoeften te voorzien. 

Dee niet werkende vrouwen zijn niet altijd puur huisvrouw geweest. Het gros van hen heeft eerder 
well  een betrekking gehad. Ze werkten regelmatig tot zich gezinsuitbreiding voordeed óf de into-
lerantee houding van hun partner beslissend toenam. Ook zijn er enkele gevallen bekend waarbij 
vrouwenn alleen in geval van ziekte van hun echtgenoot mogen werken. 

6.55 Zorg en werk 

Dee vrouwen die werken, ondervinden in het uitoefenen van hun beroep vaak beperkingen, vooral 
waarr het de zorg voor jonge kinderen betreft. Vrouwen lijken ten opzichte van hun partner alleen 
tee staan omdat die zorg ats hun verantwoordelijkheid wordt gezien. Vaak ondervinden zij geen 
steunn van hun man. Werkende vrouwen proberen daarom steeds een balans te vinden tussen huis-
houdelijkee verantwoordelijkheden, zorgtaken en betaald werk. Deze beperking wordt beslissend 
bepaaldd door etnisch-culturele opvattingen in de eigen groep, en specifiek door de houding van de 
partner.. Volgens sommige partners zouden vrouwen moeten kiezen tussen twee mogelijkheden: 
slechtss een bepaald (controleerbaar) aantal uren aan betaald werk buitenshuis of thuis besteden, of 
thuiss onbetaald werk (ktnderzorg, huishoudelijke verantwoordelijkheden) voor haar rekening ne-
men.. Vrouwen kunnen bij werk buitenshuis of thuis daartoe hulp krijgen van oudere kinderen of 
buren,, maar ook betaalde opvang wordt als mogelijkheid benut. 

Onderstaandd kader is een voorbeeld hoe vrouwen door de houding van hun partner voor slechts 
eenn aantal uren aan de arbeidsmarkt deelnemen. 

Kaderr  6.6. Arbeid van vrouwen onder  controle 
MarieMarie (Javaanse: 40 jaar) woonde er ongeveer een maand toen ik haar interviewde. Zij is zeer 
verbolgenverbolgen over het feit dat haar man Naldo (Javaan, 45 jaar) - die samen met een vriend iets van 
autoreparatieautoreparatie doet, maar hij vertelt haar niet wat voor werk hij precies doet - haar 'kortwiekt'. Dat 
zijzij momenteel, zij het 'onder controle', werkt, heeft ze kunnen bewerkstelligen na een lange strijd 
tete hebben gevoerd met haar man en die strijd voert ze in feite nog steeds. Toen zij nog 'aan de an-
deredere kant' woonde (dat wil zeggen in een andere buurt), werkte ze aanvankelijk in het geheim uit 
angstangst dat haar man dat niet zou goedkeuren. De noodzaak voor meer geld in het huishouden 
waarmeewaarmee ze relatief beter in staat zou zijn om de basisuitgaven te managen, hebben haar toen ertoe 
gedrevengedreven om in het geniep- voor op zich weinig geld - buitenshuis te gaan werken (kleren strijken 
voorvoor een familielid). Later stelde ze haar man hiervan wel in kennis en kon hem overtuigen van de 
noodzaaknoodzaak van haar eigen bijdrage aan het huishoudbudget. Nadat ze naar deze buurt waren ver-
huisd,huisd, moest Marie echter van haar man 'terugtreden' omdat de afstand naar het familielid vol-
gensgens haar man te ver (en onbetaalbaar) geworden was en omdat haar man prioriteit gaf aan het 
beschermenbeschermen van de schamele eigendommen in plaats van aan de noodzaak van extra inkomen. 
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HierdoorHierdoor 'mag' ze - voor enkele uren per week - alleen maar het huis van de huisbaas schoonma-
ken,ken, die op hetzelfde erf woont. Iets anders kan niet. Elders werken is uit den boze. Hier volgt het 
relaasrelaas van Marie. ' 'A djersi lekt mi de ini w 'wan djel (gevangenis). Mi masra no wani dati mi go 
ww 'wroko. A frede dati te no wan suma de na (h)oso fufuruman o kon dj aso. Ma a sani ververi want 
fosi,fosi, di mi ben tang na tra sei, mi ben w 'wroko wel. Dan mi no ben habifu opo mi hanu ini wan 
trontron gi mi masra. Mi wani w 'wroko want a moni sa mi masra masra e gi mi a no de nofo ". ("Ik gevoel me 
gevangen.gevangen. Mijn echtgenoot keurt het niet goed dat ik uit werken ga. Hij is namelijk bang dat als er 
niemandniemand thuis is, dieven bij ons zullen inbreken en onze schamele bezittingen meenemen. Deze 
houdinghouding van mijn echtgenoot zint me niet want vroeger toen we elders woonden, ging ik wel uit 
werken.werken. Toen was ik financieel niet afhankelijk van mijn echtgenoot. De reden waarom ik wil wer-
kenken is dat het geld wat ik van mijn echtgenoot krijg niet voldoende is. ") 

Eenn ander voorbeeld waarbij vrouwen in hun economisch actief zijn worden beperkt, is het on-
derstaande. . 

Kaderr  6.7. Arbeid van vrouwen onder  controle 
KrishnawatiKrishnawati (40 jaar, Hindostaanse) werd uitgehuwelijkt aan Rabindrenath (40 jaar, Hindostaan), 
diedie timmerman van beroep is. Met hem kreeg ze drie kinderen. Vanuit het ouderlijk huis in haar 
geboortedistrictgeboortedistrict Saramacca verhuisde ze op de dag van hel huwelijk naar het huis van haar 
schoonoudersschoonouders in de stad. Omdat haar man haar had verboden om te werken, bracht Krishnawati 
haarhaar dag door met huishoudelijk werk. Haar schoonouders, die zeer streng waren, briefden alles 
watwat zij verkeerd deed aan haar man over. Toen de kinderen kwamen, deed ze ook de kinderzorg. 
RuziesRuzies tussen Krishnawati en haar schoonouders liepen op een gegeven moment hoog op, wat voor 
RabindrenathRabindrenath aanleiding was om te verhuizen. Zijn broer had namelijk een perceel over en ver-
kochtkocht dat aan hem; hij mocht het bedrag in termijnen aflossen. Toen de kinderen groter werden en 
dede druk op de huishoudfmancién toenam, legde Krishnawati haar man voor dat zij graag een aan-
vullendvullend inkomen wilde verdienen. Hij zou alleen via familie een lening moeten organiseren voor de 
aanschafaanschaf van een diepvriezer. Dat gebeurde toen ook. De diepvriezer werd gekocht en Krishnawati 
maaktemaakte van toen af aan dagelijks ijslollies die grif in de nabije omgeving werden verkocht. Beide 
partijenpartijen zijn nu tevreden. Krishnawati omdat zij haar verantwoordelijkheden thuis kan combineren 
metmet betaald werk Rabindrenath omdat zijn vrouw thuis werkt, maar op zodanige wijze dat zij haar 
verantwoordelijkhedenverantwoordelijkheden thuis niet verwaarloost. 

6.66 Soorten beroepen 

Dee vrouwen hebben beroepen die tot de volgende sectoren kunnen worden gerekend: dienstverle-
ning,, nijverheid en handel. Beroepen in de dienstverlening zijn bijvoorbeeld o verheidsklerk, leer-
kracht,, analiste, huishoudelijke hulp, bewaker, schoonmaakster, verpleegkundige, rij-instructrice. 
Bijnaa de helft van de werkende vrouwen heeft een beroep in de dienstverlening. Bij nijverheid 
doenn vrouwen bijvoorbeeld aan koekbakken, etenswaren bereiden, mandenvlechten, ijslollies 
maken,, kleren maken. Het gaat hier vooral om kleine zelfstandigen. De kleine zelfstandigen heb-
benn vaak eenmansbedrijfjes, ze zijn eigen baas en hebben geen strak omlijnde werktijden. Ze 
hebbenn dikwijl s mensen in huis die zorg behoeven, of ze doen het werk vanuit het oogpunt van 
overleving.. Al het werk dat zij verrichten, is informeel. Hier wordt onder informeel verstaan dat 
menn niet geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dat de technologie vaak 
handmatigg is en dat er geen belasting wordt afgedragen. Handels beroepen zijn beroepen waarin 
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vrouwenn producten verhandelen zoals fruit, sigaretten, frisdranken en bier. Nijverheid- en han-
delsberoepenn worden vooral thuis uitgeoefend en bieden met name voor oudere vrouwen en 
vrouwenn met jonge kinderen een goede uitkomst. Het merendeel van de vrouwen oefent beroepen 
uitt waarvoor nauwelijks formele scholing vereist is. Kennis voor het uitoefenen van het beroep 
hebbenn zij "on the job' of via een cursus (bijvoorbeeld naaien of haarverzorging) geleerd. Slechts 
eenn klein aantal vrouwen heeft een formele opleiding genoten (als leerkracht). Voor een overzicht 
vann de beroepen naar sector per type huishouden, zie tabel 6.6. 

Tabell  6.6. Werkende vrouwen naar  soort beroep en huishoudtype 

Handel l 

Dienstverlening g 

Nijverheid d 

Female e 
headed d 

4 4 
12% % 

17 7 
50% % 

13 3 
38% % 
n=34 4 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

1 1 
10% % 

3 3 
30% % 

6 6 
60% % 
n=10 0 
100% % 

Male e 
headed d 

6 6 
15% % 

23 3 
59% % 

10 0 
26% % 
n=39 9 
100% % 

Totaal l 

11 1 
13% % 

43 3 
52% % 

29 9 
35% % 
n=83 3 
100% % 

Err is een duidelijk verband tussen het soort beroep en het huishoudtype. Dienstverlenende beroe-
penn worden vooral door vrouwen in de male headed - huishoudens en de female headed - huis-
houdenss uitgeoefend, terwijl de vrouwelijke respondenten uit de female managed - huishoudens 
duidelijkk voorkeur hebben voor nijverheidberoepen. Dat zijn kennelijk de beroepen waarmee de 
beteree inkomens kunnen worden gemaakt waardoor deze vrouwen als manager van het huishou-
denn kunnen worden beschouwd. 

Tabell  6.7 Werkende vrouwen naar  soort beroep en etnische afkomst 

Handel l 

Dienstverlening g 

Nijverheid d 

Creool l 
4 4 

10% % 
20 0 

51% % 
15 5 

38% % 
n=39 9 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
3 3 

12% % 
10 0 

38% % 
13 3 

50% % 
n=26 6 
100% % 

Hindostaan n 
4 4 

22% % 
13 3 

72% % 
1 1 

6% % 
n=18 8 
100% % 

Totaal l 
11 1 

13% % 
43 3 

52% % 
29 9 

35% % 
n=83 3 
100% % 

Err zijn duidelijke verschillen in werkzaamheden tussen vrouwen uit de drie etnische groepen. 
Hindostaansee vrouwen oefenen in meerderheid dienstverlenende beroepen uit. Creoolse vrouwen 
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hebbenn ook een voorkeur voor dienstverlening, terwijl Javaanse vrouwen vooral zijn te vinden in 
nijj  verheidberoepen. 

Onderstaandee kaders 6.7 en 6.8 zijn voorbeelden van respectievelijk een kleine zelfstandige, wo-
nendee in een female managed - huishouden, en een vrouw die hoofd is van haar huishouden en 
eenn dienstverlenend beroep uitoefent. 

Kaderr  6.8. Minerv a 
MinervaMinerva (Javaanse, 30 jaar) werd in Tambaredjo (Commewijne) geboren in een gezin van acht 
kinderen.kinderen. Toen ze met haar eerste man trouwde, verhuisde ze naar Paramaribo, Dat huwelijk 
duurdeduurde niet lang omdat haar man, naar haar zeggen, te lui was om te werken. Minerva is de me-
ningning toegedaan dat een man financiële zekerheid aan een vrouw moet kunnen bieden. Als hij dat 
nietniet doet, dan moet een vrouw naar alternatieven omzien. Het alternatief voor Minerva was hem 
verlaten.verlaten. Ze had er schoon genoeg van om alleen voor de kosten voor levensonderhoud op te 
draaien.draaien. Eigenlijk was ze toen boos op haar ouders omdat die haar tot dat huwelijk gedreven had-
den:den: „Je kent die oude Javaanse mensen met hun ouderwetse ideeën. Je moet gelijk als je elkaar 
hebthebt leren kennen met elkaar trouwen. Mijn God. Ik had me daarna voorgenomen om nooit meer 
metmet een jongen uit mijn geboortedorp te trouwen. " Toen ze bij haar echtgenoot wegging, werkte ze 
alsals huishoudelijke hulp. Daarna leerde ze haar huidige man (Henkie, 30 jaar, Javaan) kennen. In 
dede eerste jaren van de relatie heeft ze niet gewerkt. Toen de economische situatie in het land echter 
slechterslechter werd, besloot ze een aanvullend inkomen op dat van haar man, die klerk is, te verwerven. 
ZeZe werkt nu alweer drie jaar. Eerst werkte ze als hulp in een zaak die belegde broodjes verkocht. 
VorigVorig jaar zette ze als kleine zelfstandige een eenmansbedrijfje op dat Javaanse etenswaren ver-
koopt.koopt. Ze staat twee keer in de week met haar etenswaren op de markt. Om de etenswaren te berei-
denden heeft ze drie halve dagen nodig. Dan staat ze omstreeks 5.00 uur in de ochtend op. Vaak wordt 
zeze daarin door haar drie (schoolgaande) kinderen en soms ook door haar man bijgestaan. Op de 
verkoopdagenverkoopdagen brengt haar huidige echtgenoot haar naar de markt en ook haalt hij haar op. Soms 
gaatgaat Minerva met een taxi naar de markt. Zelfheeft haar man geen auto, maar hij heeft een dienst-
autoauto in bruikleen van de man voor wie hij in zijn vrije tijd werkt. Met de inkomsten die zij met de 
verkoopverkoop van etenswaren verdient, voelt zij zich volwaardig. De inkomsten zijn zelfs bijna twee keer 
zozo hoog als die van haar echtgenoot. Dat leidt gelukkig niet tot botsingen onderling. 

Kaderr  6.9. Rita 
RitaRita (Creoolse, 30 jaar) werd in Paramaribo geboren. Zij heeft tot haar I5J' jaar in verschillende 
pleeggezinnenpleeggezinnen gewoond omdat haar moeder de opvoeding niet aankon. In die pleeggezinnen werd 
RitaRita veelal als onbetaalde huishoudelijke hulp gebruikt. Kans om de Mulo af te ronden kreeg ze 
niet.niet. Op haar 15" besloot haar moeder haar opnieuw in huis op te nemen. Dat duurde niet erg 
lang,lang, want ze werd door de vriend van haar moeder seksueel gemolesteerd. Ze moest toen het huis 
uituit en ging toen samenwonen met haar toenmalige vriend, met wie ze vier kinderen kreeg. Toen ze 
nognog samenwoonde, mocht ze niet werken van haar vriend. Pas nadat ze uit elkaar waren gegaan, 
zochtzocht ze een baan. Ze begon als huishoudelijke hulp. Ze werkte steeds weer voor andere werkge-
versvers omdat ze niet altijd tevreden was over de hoogte van het inkomen. Ze is de mening toegedaan 
datdat het inkomen onderhandelbaar moet zijn. Als haar werkgever daar niet over wil onderhandelen 
enen slecht betaalt, dan gaat ze voor iemand anders werken. Rita werkt nu reeds langer dan 12 jaar 
herher en der als huishoudelijke hulp. Het geld heeft ze heel hard nodig, want er is niemand op wie ze 
kankan terugvallen of met wie ze de kosten voor levensonderhoud kan delen. Wel heeft ze een uitwo-
nendenende partner, maar van hem ontvangt ze geen financiële steun. Ook van de vader van de kinderen 
ontvangtontvangt ze geen financiële steun. Van de overheid ontvangt ze wel hulp. Die wordt in de vorm van 
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eeneen onvermogendenkaari1, kinderbijslag, Financiële Bijstand en verder subsidie van de schoolkle-
dingding van haar kinderen verstrekt. Rita werkt 6 dagen per week, telkens van 8.00 tot 13.00 uur, 
somssoms ook op zondag. Als ze naar haar werk toe gaat, maakt ze haar kinderen, die nog leerplichtig 
zijn,zijn, klaar voor school. De baby brengt ze zelf naar een overheidscrèche.want die is goedkoper dan 
particuliereparticuliere kinderopvang, maar als de oudste zoon van 14 jaar uit school is, haalt hij de baby 
weerweer op. Rita vertrouwt deze oudste zoon een aantal huishoudelijke klusjes toe. Ook doet hij de op-
paspas als ze in het weekend naar haar werk toe moet. 

6.77 Aard van de beroepen 

Ongeveerr gelijke aantallen vrouwen werken formeel en informeel (respectievelijk 48% en 52%). 
Datt veel vrouwen informeel werken heeft vooral te maken met het feit dat er geringe scholing is 
vereistt voor het werk dat zij verrichten. Er is wel een verband tussen opleiding en de aard van het 
werk.. Informele beroepen worden vooral door die vrouwen uitgeoefend die een opleiding lager 
dann secundair onderwijs hebben, terwijl formele beroepen vooral door die vrouwen worden uit-
geoefendd die secundair onderwijs of hoger als opleiding hebben. 

Eenn ander verband is dat tussen leeftijd en de aard van het beroep. Vrouwen die informeel wer-
ken,, treffen we vooral aan onder de leeftijdscategorie 45 jaar en ouder. Dit heeft ermee te maken 
datt deze vrouwen vooral primair onderwijs hebben genoten. Hierdoor liggen de werkmogelijkhe-
denn meer op dat vlak. Ondanks het onafhankelijke karakter dat kleinschalige informele arbeid 
volgenss de vrouwen kenmerkt, bezit zulke arbeid in vergelijking met formele arbeid duidelijk een 
nadeel.. Er zitten veel meer risico's vast aan de beroepen in deze sector: de vrouwen die er werken 
zijnn niet beschermd door CAO's, zij genieten geen 'vrije' geneeskundige behandeling, geen bo-
nussenn of vakantiegelden, geen recht op ziekteverlof en dergelijke. Verder hebben ze meestal 
geenn doorgroeimogelijkheden. Maar vooral het inkomen is er wisselvallig. En toch hebben al de-
zee factoren vrouwen niet afgeschrikt in hun keuze voor informeel werk. Ze moesten veelal wel. 

Err zijn nauwelijks verschillen tussen de drie typen huishoudens als het gaat om formeel en infor-
meell  werk. Wel vertoont de etnische afkomst van de vrouwen een verband met de aard van hun 
beroep.. Creoolse vrouwen kiezen duidelijk voor formele beroepen (56%), terwijl Javaanse vrou-
wenn daarentegen vooral informeel werk verrichten (65%). Onder Hindostaanse vrouwen is het re-
latievee aandeel in formeel en informeel werk ongeveer gelijk (elk 50%). 

6.88 Veranderde beroepen 

Dee verslechterde economische situatie heeft direct en indirect invloed op de beroepsuitoefening 
vann vrouwen. Maar ook de persoonlijke situatie thuis is soms aanleiding voor vrouwen om een 
baann te zoeken of van baan te veranderen. Er zijn veel wisselingen in beroepen, behalve bij de 
vrouwenn die bij de overheid een vaste baan hebben gevonden. Die zijn behoorlijk honkvast. Tij-
denss een vervolgbezoek aan Frimangron bleek dat in een tijdsbestek van drie maanden acht van 
dee 42 vrouwen van beroep zijn veranderd of opnieuw zijn gaan werken. Soenna verloor met het 

11 Een geneeskundige hulpkaart voor onvermogenden. 
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overlijdenn van haar man ook haar baan: toen haar man nog leefde was hij altijd thuis en hoefde zij 
zichh geen zorgen te maken over oppas, als ze weg wilde of wanneer de (klein)kinderen naar het 
werkk of school wilden. Met het overlijden van haar man was Soenna niet langer bereid haar huis 
onbeheerdd achter te laten en gaf daarom haar tijdelijke baan op. Yoke had besloten om de provi-
siewinkell  die wijlen haar moeder beheerde en die bijna een jaar gesloten was, weer open te stel-
len.. Voor Yoke was het een unieke gelegenheid om op die manier haar producten, die ze na haar 
werkk bij de overheid maakte, tentoon te stellen en te verkopen. En Lola was geen wachter meer. 
Zee had woorden gehad met haar baas en daarna haar ontslag ingediend. Toen vervolgde ze haar 
informelee activiteiten als koek bakken, vruchten inmaken en verkopen. Marie heeft nu een baan 
alss huishoudster, waar ze trots op is. „Dan kan ik ook bijdragen en dan hoefik niet telkens weer 
afhankelijkafhankelijk te zijn van mijn man". En Henna is haar baan bij de kaasfabriek waar ze werkte kwijt-
geraakt.22 Wini had een stalletje voor het huis opgezet waar ze fruit en etenswaren verkocht. Dit 
besluitt had ze genomen omdat ze het gevoel had dat ze vanwege de toegenomen economische 
verslechteringg in het land een aanvulling op het inkomen van haar man moest verwerven. Ze 
hooptee dat de opbrengst goed genoeg zou zijn om de continuïteit van deze activiteit te garande-
ren.. Soeshila besluit in een hopeloze bui gekookte maïs rond te venten omdat haar concubaan 
weinigg overhoudt van zijn inkomen dat hij vooral besteedt aan drank en drugs. Shannon had nu 
eenn baan bij een visverwerkingsbedrijf. Ze was de voortdurende financiële afhankelijkheid van 
haarr dochter bij wie zij inwoonde, beu geworden. Deze had immers voor een eigen schoolgaande 
dochterr te zorgen. 

Inn Munderbuiten hebben zich tussen 1994 en 1998 ook veranderingen voorgedaan in de beroeps-
statuss bij bijna de helft van de toen ondervraagde vrouwen. Deze veranderingen betreffen een an-
derssoortige,, soms formele baan, een echte baan en inactiviteit. In totaal is het percentage econo-
mischh actieve vrouwen echter hetzelfde gebleven. Het aantal economisch actieve vrouwen is on-
derr de male headed- huishoudens zelfs afgenomen. 

Waaromm vrouwen ertoe over gaan om een (andere) baan te kiezen heeft onder andere te maken 
mett de toenemende behoefte aan financiële vastigheid met daaraan verbonden voordelen. De 
vrouwenn in het onderzoek die om deze reden hun informele hoofdactiviteit omzetten in een for-
melee baan met vaste werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden, waren niet langer opgewassen 
tegenn de onzekerheden in de informele sector. Onderstaand kader is een voorbeeld van een vrouw 
uitt een male headed - huishouden die haar informele baan niet langer meer heeft. Ze heeft nu een 
formelee baan. 

Kaderr  6.10. De noodzaak voor  meer  en vaster  inkomen 
WinieWinie (Javaanse, 35 jaar) heeft enkele jaren tezamen met haar man Parto (Javaan, 40 jaar) de 
productieproductie van ingemaakte vruchten verzorgd. Echter, steeds weer bleek dat ze voor de continuïteit 
vanvan hun bedrijf op anderen waren aangewezen voor wat betreft de aanvoer van verse vruchten. Het 
gingging niet goed met die aanvoer waardoor het bedrijf lange tijd wisselvallige inkomsten had. Dit 
leiddeleidde tot problemen. Want de vaste lasten moesten worden betaald, de kinderen moesten worden 
verzorgd,verzorgd, et cetera. Eerst leenden zij een grote som geld bij een familielid om alle lasten te kunnen 
betalen.betalen. Daarna ging Winie op zoek naar ander werk: werk dat stabieler was en waarvan zeker 
waswas dat het salaris op vaste tijden werd betaald. Nu heeft ze een baan als verkoopster in een heel 

Dezee kaasfabriek werd op initiatief van een Surinaamse remigrant opgezet. Na ongeveer twee jaar draaide de fa-
briekk echter op verlies en moest het aantal arbeiders flink worden terug gebracht. 
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chiquechique kledingzaak. Over de hoogte van het salaris is ze nog niet helemaal tevreden, maar wat ze 
belangrijkerbelangrijker vindt is dat ze kan rekenen op een vast bedrag aan het einde van elke maand. 

Eenn andere factor heeft te maken met de beëindiging van de 'loopbaancarrière' bij het bereiken 
vann een bepaalde leeftijd. In de Surinaamse samenleving is het normaal dat erbij 'gehosseld' 
wordt,, dat men er verschillende baantjes tegelijk op nahoudt om het hoofd boven water te 'blij -
ven'' houden. En daar is leeftijd vaak genoeg geen beperkende factor in. Integendeel, met het 
vooruitzichtt op een slecht pensioentje of helemaal geen pensioen (in het geval waar bijvoorbeeld 
betrokkenee nooit 'formeel' gewerkt heeft en/of waar het concubinaat wettelijk niet erkend wordt 
waardoorr bij het overlijden van de partner niet kan worden teruggevallen op een weduwenpensi-
oen)) zijn velen genoodzaakt om tot op zeer hoge leeftijd te blijven werken. Dit doet zich vaak 
voorr bij Javaanse vrouwen die nooit formeel hebben gewerkt. 

6.99 Bronnen van inkomsten 

Inn deze paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillende inkomstenbronnen van de vrouwen. 
Hoee verhouden de inkomsten van de vrouwen uit arbeid van de vrouwen zich tot elkaar? Vrou-
wenn betrekken hun inkomsten uit vier belangrijke bronnen: het hoofdberoep, nevenarbeid, pensi-
oenn en uitkeringen. De eerste drie bronnen hebben allemaal met arbeid te maken, terwijl de laats-
tee bron betrekking heeft op inkomensoverdrachten in de vorm van uitkeringen die door de over-
heidd worden verstrekt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde samenstelling 
vann de inkomens van de vrouwen per huishoudtype. 

Tabell  6.8. Samenstelling gemiddeld inkomen van de vrouwen naar  huishoudtype in %3 

Huishoudtype e 

Femalee headed Female managed Male headed Totaal 

-Werkendee vrouwen 
Hoofdberoepp 75% 
Nevenarbeidd 7% 
Uitkeringenn 11 % 
Pensioenn 8% 

n=34 4 
-Niett werkende vrouwen 

Uitkeringenn 77% 100% 91% 83% 
Pensioenn 23% 0% 9% 17% 

n=88 n=l n=29 n=38 

Opm.. In totaal hebben 25 vrouwen (allen uit de male headed - huishoudens) geen inkomen 

Uitt tabel 6.8 is duidelijk dat er verschillen zijn tussen de huishoudtypen. De werkende vrouwen in 
dee female managed - huishoudens en de male headed - huishoudens zijn voor hun inkomen voor-

JJ Om het gemiddelde inkomen van de niet werkende vrouwen te berekenen is door  38 gedeeld. Hierdoor  vormen de 
vrouwenn zonder  inkomen geen aparte categorie. 

88%% 71% 74% 
12%% 25% 16% 
0%% 3% 6% 
0%% 1% 4% 

n=100 n=39 n=83 
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all  afhankelijk van het inkomen uit hun hoofdberoep. De werkende vrouwen in de female headed -
huishoudenss zijn behalve van het inkomen uit het hoofdberoep ook afhankelijk van uitkeringen 
enn het pensioen. 

Onderstaandee kaders 6.11 en 6.12 illustreren het belang van meerdere inkomstenbronnen voor 
femalefemale managed- huishoudens en male headed- huishoudens. 

Kaderr  6.11. Verschillende inkomstenbronnen voor  female managed -huishoudens 
RomaRoma (Javaanse: 45 jaar) trouwde toen ze 19 jaar oud was met Partiman (Javaan: 47jaar). Samen 
hebbenhebben ze drie kinderen, van wie één nog schoolgaand is. Behalve haar drie kinderen wonen twee 
jongerejongere zusjes van haar man en een zoon van haar jongere zus bij haar in. De jongere zusjes van 
haarhaar man mochten bij haar komen wonen omdat ze de ouderwetse opvoeding die ze kregen afkeur-
de.de. Het zoontje van haar zus nam ze in huis omdat haar zus niet voor hem kon zorgen. Roma heeft 
reedsreeds enkele jaren een redelijk betaalde baan bij de overheid. Haar man die eigenlijk ziek is, ver-
richtricht allerhande werk wat hem een redelijk inkomen oplevert: van vrachtwagenchauffeur tot het in-
enen uitladen van muziekinstrumenten. In feite zijn deze activiteiten kortdurend en wisselen ze elkaar 
af.af. Vanwege zijn leeftijd, geringe scholing en slechte gezondheid is het hem niet mogelijk om goed 
betaaldbetaald en veel werk aan te nemen. Roma 's huidige salaris is ook niet toereikend: daarom verricht 
zeze vaak genoeg extra betaald werk. Dikwijls bestaat dit werk uit de verkoop van Javaanse etenswa-
renren (op bestelling), maar ook zelfgemaakte dranken die ze op haar werk verkoopt, maken deel uit 
vanvan haar strategie om meer inkomen te verdienen. Naast extra betaald werk heeft Roma ook (onre-
gelmatige)gelmatige) inkomsten uit het werk van haar inwonende dochter. Ook geniet Roma financiële steun -
alhoewelalhoewel onregelmatig - van deze dochter en verder van zusters en broers in binnen- en buiten-
land.land. Als alle inkomstenbronnen van Roma op een rij  worden gezet, blijkt dat 60% van het inkomen 
vanvan het huishouden wordt gevormd door het werk van Roma. De inkomsten uit extra werk en van 
overigeoverige familie zijn niet structureel. 

Kaderr  6.12. Verschillende inkomstenbronnen voor  male headed -huishoudens 
YokeYoke (Creoolse: 30 jaar) heeft de ULO doorlopen. Daarna heeft ze het typediploma behaald. Een 
kappersopleidingkappersopleiding moest ze staken omdat ze werd afgewezen op enkele onderdelen. Ze heeft met 
haarhaar inwonende partner (Creool, 40 jaar) vier kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Haar be-
langrijkstelangrijkste inkomsten zijn afkomstig uit eigen arbeid. Naast haar baan als schoonmaakster bij de 
overheidoverheid heeft ze een parttime baan bij een autoherstelwerkplaats. Verder verkoopt ze ingemaakte 
vruchten,vruchten, ijslollies en sigaretten. Al deze inkomsten uit arbeid maken 40% uit van het huishoudin-
komen.komen. Daarnaast verhuurt ze het (gemeubileerd) huisje op het erf aan vakantiegangers uit Neder-
land,land, maar dat brengt niet zoveel geld op omdat ze de juiste contacten mist. Overige inkomsten 
wordenworden gevormd door het werk van haar inwonende partner. Hij is timmerman van beroep en zorgt 
voorvoor 60% van het huishoudinkomen. Het is heel frappant dat Yoke zegt dat ze genoodzaakt is bij de 
overheidoverheid te werken vanwege de 'gratis' medische behandeling waarop zij en haar gezin daardoor 
rechtrecht hebben. Immers, ze heeft nog jonge, schoolgaande, van haar afhankelijke kinderen. Het recht 
opop 'vrije' geneeskundige hulp bij de overheid vindt ze belangrijk. Onlangs - het gesprek was in 
19971997 - werd op tv verteld dat een gezin, bestaande uit twee volwassenen en drie kinderen,  SF 
150.000150.000 nodig heeft om in de basisbehoeften te voorzien. Zij kan - zegt ze zelf- helemaal niet aan 
ditdit bedrag tippen. Vaak heeft ze alleen al een elektra rekening van # SF 15.000 in de maand te be-
talen,talen, terwijl ze daarnaast nog andere kosten heeft. Ze zegt veel last te hebben van hoofdpijn, het-
geengeen ze wijt aan de financiële druk die op haar rust. 
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Onderr de niet-werkende vrouwen is maar een klein deel - 34% - voor hun inkomen afhankelijk 
vann overheidsuitkeringen en pensioenovermakingen, terwijl de rest - 66% - helemaal geen inko-
menn heeft. Dat laatste geldt voor de vrouwen in de male headed - huishoudens. Daarvan maken 
Hindostaansee vrouwen het grootste deel uit, gevolgd door de Javaanse en de Creoolse huishou-
dens. . 

Tabell  6.9 Samenstelling gemiddelde inkomen van de vrouwen naar  etnische afkomst in %4 

Etnischee afkomst 

Creool l Javaan n Hindostaan n Totaal l 
-Werkendee vrouwen 

Hoofdberoep p 
Nevenarbeid d 
Uitkeringen n 
Pensioen n 

76% % 
9% % 
9% % 
6% % 

75% % 
24% % 
2% % 

71% % 
20% % 
6% % 
3% % 

74% % 
16% % 
6% % 

n=39 9 n=26 6 n=18 8 n=83 3 
-Niett werkende vrouwen 

Uitkeringen n 
Pensioen n 

81% % 
19% % 

n=15 5 n=9 9 

88% % 
12% % 

n=14 4 

83% % 
17% % 

n=38 8 

Opm.. In totaal hebben 25 vrouwen - van wie 10 Hindostanen, 9 Javanen en 6 Creolen - geen inkomen 

Splitsenn we de data uit naar etnische afkomst, dan blijkt dat voor de werkende Creoolse, Javaanse 
enn Hindostaanse vrouwen het inkomen uit het hoofdberoep een even belangrijk aandeel heeft. 
Eenn inkomen uit nevenarbeid is voor zowel de werkende Javaanse en Hindostaanse vrouwen de 
tweedee belangrijke inkomstenbron. Werkende Creoolse vrouwen profiteren naast de opbrengsten 
uitt hun hoofdberoep ook van de opbrengsten uit overheidsuitkeringen en pensioenen, terwijl wer-
kendee Javaanse en Hindostaanse vrouwen daar minder afhankelijk van zijn. 

Voorr de niet-werkende Hindostaanse en Creoolse vrouwen zijn overheidsuitkeringen belangrijk. 
Opvallendd is dat de niet-werkende Javaanse vrouwen geen gebruik maken van uitkeringen en 
nooitt pensioenen hebben opgebouwd. Voor deze vrouwen is daarom alleen het inkomen van de 
partnerr of de volwassen kinderen van belang. Over het niet gebruik maken van uitkeringen door 
Javanenn wordt door deze groep verteld dat de eigen cultuur (ongeschreven) regels voorschrijft 
voorr het verstrekken van materiële hulp. Kinderen zouden hun ouders altijd moeten ondersteu-
nen,, niet alleen materieel maar ook sociaal. 

44 Om het gemiddelde inkomen van de niet werkende vrouwen te berekenen is door  38 gedeeld. Hierdoor  vormen de 
vrouwenn zonder  inkomen geen aparte categorie. 
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6.100 De rol van sociale netwerken bij  het venverven van een bestaan 

HorizontaleHorizontale netwerken 

Watt is het relatieve belang van het inkomen van vrouwen voor hun huishouden? Huishoudens 
zijnn voor overleving niet alleen afhankelijk van de inkomsten van de vrouwelijke respondenten 
maarr ook van die van de andere leden. Deze leden worden in de context van dit onderzoek het in-
ternn sociaal netwerk genoemd. Het extern sociaal netwerk wordt gevormd door diegenen, die van 
buitenn het huishouden van de vrouwelijke respondenten een (materiële) bijdrage aan het huis-
houdinkomenn leveren. Dit intern en extern sociaal netwerk levert huishoudens veelal geld op om 
tegemoett te komen aan de basisbehoeften, die vanwege de toenemende inflatie steeds meer onder 
drukk komen te staan. Zo kunnen de tekorten worden aangevuld. Tabel 6.10 geeft een overzicht 
vann het belang van het intern en extern sociaal netwerk voor het huishoudinkomen. 

Tabell  6.10. Samenstelling gemiddeld huishoudinkomen naar  huishoudtype in %' 

Female e 
headed d 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

Male e 
headed d 

Totaal l 

Inkomensbijdragenn van 

Respondent t 
Inwonendee kinderen en overige 
familie e 
Uitwonendee familie (en 
kinderen) ) 
Inwonendee partner 
Uitwonendee (ex) partner 

Gemiddeldd inkomen 

65% % 
13% % 

10% % 

--
12% % 

n=42 2 
SF45.407 7 

53% % 
4% % 

3% % 

35% % 
6% % 

n=ll l 
SFF 84.041 

23% % 
7% % 

2% % 

68% % 
--

n=68 8 
SFF 55.317 

40% % 
9% % 

4% % 

41% % 
5% % 

n=l21 1 
SFF 54.488 

Noot:: de goederenpakketten zijn niet verwerkt omdat zij in de regel qua waarde verschillen. Heel veel 
huishoudenss ontvangen zo nu en dan goederen en geld van familie in het buitenland. Echter, als men naar 
dee regelmaat kijkt waarmee dezelfde huishoudens deze goederen-en geldzendingen ontvangen, zijn het 
slechtss weinigen (12%) die deze mogelijkheid als vaste aanvulling op het dagelijkse/maandelijkse 
huishoudbudgett tegemoet mogen zien. 

Tabell  6.10 laat zien dat female headed - huishoudens armer zijn dan de overige huishoudens, ook 
alss we de grootte van de huishoudens in acht nemen, zie tabel 5.2. Juist in deze huishoudens is de 
eigenn bijdrage van het vrouwelijk hoofd van belang. Ook female managed - huishoudens zijn gro-

ss Het overgrote deel van de huishoudens (95%) heeft een inkomen dat onder  de armoedegrens ligt (SF 121000) - zo-
alss die ten tijd e van het onderzoek gold. 
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tendeelss afhankelijk van de inkomensbijdragen van de vrouwelijke hoofden, maar de balans in 
inbrengg tussen hen en hun partner is iets evenwichtiger. De inkomensbijdragen van de mannelijke 
partnerr zijn in de male headed - huishoudens het meest van belang. In deze huishoudens wordt 
hieropp gerekend. Deze verwachting is mede ingegeven door het beeld dat bestaat over de positie 
enn de verantwoordelijkheden van de man als partner en hoofd van het huishouden. Mannen vor-
menn in zekere zin een bron van economische zekerheid. De mannen in het onderzoek zijn dezelf-
dee mening toegedaan. Voor hen geldt dat zij de vrouw met wie zij samenwonen, moeten kunnen 
aantonenn dat zij best in staat zijn om voor haar te zorgen. In principe komt het erop neer dat man-
nenn een bepaald bedrag aan huishoudgeld geven. Dit bedrag is vaak afhankelijk van de hoogte 
vann zijn inkomen, maar daarnaast ook van zijn eigen inschatting over het bedrag wat zijn vrouw 
nodigg heeft voor het managen van het huishouden. Tegelijkertijd verschillen de hoogte en de aard 
vann deze bijdrage per etnische groep en alnaargelang de economisch positie van de man in het 
huishouden.. Deze wijze van budgetteren wordt in hoofdstuk 7 besproken. 

Tabell  6.11. Samenstelling gemiddeld huishoudinkomen naar  etnische afkomst in %* 

Creool l 

Etnischee afkomst 

Javaan n Hindostaan n Totaal l 
Inkomensbijdragenn van 

Respondent t 
Inwonendee kinderen en overige 
famili e e 
Uitwonendee familie (en kinderen) 
Inwonendee partner 
Uitwonendee (ex) partner 

Gemiddeldd inkomen 

45% % 
10% % 

9% % 
28% % 
8% % 

n=54 4 
SFF 52.099 

32% % 
5% % 

2% % 
60% % 
2% % 

n=35 5 
SFF 61.041 

40% % 
12% % 

2% % 
44% % 
2% % 

n=32 2 
SFF 51.353 

40% % 
9% % 

4% % 
41% % 
5% % 

n=121 1 
SFF 54.488 

Javaansee huishoudens zijn in de studie gemiddeld iets rijker dan respectievelijk de Creoolse en 
Hindostaansee huishoudens, zeker als we de omvang van de huishoudens verdisconteren. Zie tabe; 
5.3.. Splitsen we de data uit naar etnische afkomst dan blijkt dat de Creoolse huishoudens vooral 
afhankelijkk zijn van de inkomensbijdragen van de vrouwelijke respondenten, terwijl Javaanse 
huishoudenss vooral op de inkomensbijdragen van de inwonende partner. In de Hindostaanse 
huishoudenss zijn de inkomensbijdragen van de vrouwelijke en de mannelijke partner ongeveer 
evenn groot. Bijdragen van inwonende familie vormen een andere belangrijkste bron voor het 
huishoudinkomen.. Voor Hindostaanse huishoudens is deze bron belangrijker dan voor de Creool-
see en Javaanse huishoudens. Bijdragen van de uitwonende partner en uitwonende familie vormen 
voorall  een bron van inkomsten voor Creoolse huishoudens. Algemene conclusie is dat Creoolse 
huishoudenss sterk afhankelijk zijn van de inkomensbijdragen van de vrouwelijke respondenten, 
aangevuldd met bijdragen van inwonende partners, uitwonende familie en inwonende kinderen en 

66 Het overgrote dee! van de huishoudens (95%) heeft een inkomen dat onder  de armoedegrens ligt (SF 121000) - zo-
alss die ten tijd e van het onderzoek gold. 
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dee uitwonende partner. Dit houdt natuurlijk verband met het groot aantal Creoolse vrouwen dat 
eeneen female headed - huishouden leidt. 
Onderstaandd kader illustreert het belang van het intern sociaal netwerk voor een female headed -
huishouden. . 

Kaderr  6.13. Belang van het intern en extern sociaal netwerk \oor female headed-
huishoudens s 
WillieWillie (Creoolse) is 64 jaar oud. Ze leidt een huishouden met twee zonen, een dochter en een klein-
dochter.dochter. Van hen zijn een zoon en de dochter ziek. Het huis waarin ze woont is boedel en ze mag er 
gratisgratis wonen. Op het perceel staat een tweede houten huis waarin andere familie woonachtig is. Er 
isis geen 'leidingwater'. Elektrakosten worden met de bewoners in het andere huis gedeeld. Van hen 
ontvangtontvangt Willie voor deze kosten een vast bedrag in de maand. Willie verricht op dit moment geen 
betaaldbetaald werk meer. Ze begon reeds op haar zestiende te werken, eerst als huishoudster en daarna -
opop veel latere leeftijd - als invalschoonmaakster op een school. Het beroep van schoonmaakster 
waswas slechts van korte duur (5 jaar). Het werk was volgens haar zeer onderbetaald. Ze ontving toen 
eeneen salaris van SF 150 (# NF 75). Gemotiveerd was ze dus niet. Reden om op een bepaald moment 
ontslagontslag te nemen. Nu heeft ze reeds 12 jaar geen vaste baan. Nu en dan werkte ze even als huis-
houdsterhoudster in verschillende gezinnen, maar ze vond dat ze de kracht om te werken niet meer kon op-
brengen.brengen. Ze had namelijk ook de zorg voor een aantal inwonende zieke volwassen kinderen. ,,lk 
hebheb zo lang voor mezelvens en mijn kinderen gewerkt. Laten ze nu een beetje voor me zorgen. " 
WillieWillie leeft nu van een AOV-uitkering. Haar eigen inkomen is ontoereikend, dus vindt ze dat ze 
steunsteun 'buiten' moet zoeken. Structurele financiële steun krijgt ze allereerst van haar inwonende 
werkendewerkende zoon. Behalve dat hij haar geld geeft, koopt deze zoon regelmatig levensmiddelen voor 
hethet totale huishouden. Steun van haar overige kinderen buiten (dat zijn er acht) bestaat voorname-
lijklijk  uit goederen, bijvoorbeeld levensmiddelen maar ook busgeld, en is in principe niet- structureel. 
OokOok de steun van haar huidige uitwonende uitwonende gepensioneerde partner is niet-structureel. Nu de kin-
derenderen allemaal volwassen zijn, kan ze niet terugvallen op steun van hun vaders: „  Vroeger moest ik 
steedssteeds geld aan ze vragen. Uit zichzelf gaven ze geen geld dus moest ik bij hen langs op hun werk 
omom geld te zoeken. Maar nu zijn de kinderen volwassen, dus hoeft dat niet meer. " Overige steun 
krijgtkrijgt  ze van de overheid. Deze bestaat uit een geneeskundige hulpkaart. Voordat ze 60 jaar oud 
werdwerd kreeg ze 'vangnet', nu niet meer. Kleding en schoeisel koopt ze niet. Die krijgt ze van vrien-
denden en kennissen. Vanwege financiële redenen zoals busgeld is ze niet altijd in staat om haar 
kleindochterkleindochter mee te nemen als ze naar haar kinderen toe gaat. In dat geval laat ze haar kleindoch-
terter bij een oudere buurvrouw achter voor oppas. 

Hett voorbeeld van Willi e laat zien hoe vrouwen, in dit geval female heads, voor hun overleving 
vann zowel hun intern als extern sociaal netwerk afhankelijk zijn. Dit netwerk wordt voor vrouwen 
alss Willi e voornamelijk door de eigen kinderen gevormd. Vooral als het gaat om de primaire da-
gelijkse,, levensbehoeften valt Willi e op haar kinderen terug. Additionele behoeften weet Willi e te 
bevredigenn door gebruik te maken van institutionele mechanismen, in dit geval de overheid. Voor 
dienstenn valt zij terug op een oudere buurvrouw. 

Uitt Willie's voorbeeld is duidelijk dat sociale netwerken niet alleen worden gehanteerd om in de 
dagelijksee financiële behoeften te voorzien, maar ook ten behoeve van overige niet-materiële be-
hoeftenn worden gebruikt. Niet-materiële behoeften kunnen bijvoorbeeld diensten zijn. Bij het ver-
richtenn van huishoudelijk werk rekenen vrouwen op de medewerking van andere vrouwelijke, le-
denn van het huishouden. Female heads met een of meer oudere dochters en meer jongere kinde-
renn zijn vaak afhankelijk van het oudste kind (Verrest 1998). Deze oudere dochters dragen zorg 
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voorr de jongerenn op het moment dat de moeder aan het werk is. Dat maakt het dus mogetijk dat 
dee moeder kan gaan werken. Buren en vriendinnen willen wel eens worden gevraagd als er geen 
anderr alternatief is. Hetzelfde geldt min of meer als het gaat om klusjes in en rond het huis: als 
vrouwenn hiervoor niet kunnen terugvallen op familie, vrienden en kennissen, schakelen zij 
vreemdenn in. In het geval van Willi e geldt dat zij voor oppas en sociale zorg niet kan terugvallen 
opp de hulp van haar inwonende labiele dochter. Als alternatief betrekt Willi e daarom anderen bij 
ditt soort klusjes. 

Ookk de organisatie van zorg behoort dus tot het netwerken van vrouwen. Kader 6.14 laat zien hoe 
vrouwenn via hun netwerk zorg organiseren. 

Kaderr  6.14. Familierelaties en netwerken van informele steun 
GrootmoederGrootmoeder verzorgt kleinkind omdat de moeder overlijdt of omdat de moeder het kind niet kan 
verzorgen. verzorgen. 

NichtNicht verzorgt kind van tante omdat de laatste niet in staat is dat kind te verzorgen. Hiermee neemt 
zeze een taak over van haar overleden moeder. 

NichtNicht heeft kind van tante in huis omdat de laatste in een buurt woont waarin er geen middelbare 
schoolschool aanwezig is. 

OudereOudere zus verzorgt naast eigen kinderen ook kinderen van zuster omdat die zelf niet in staat is 
henhen te verzorgen. 

OudereOudere zuster verschaft niet alleen onderdak aan eigen volwassen kinderen, maar ook aan neef 
omdatomdat zijn ouderlijk huis dat achter op hetzelfde erf staat te krap is. 

Dee voorbeelden in kader 6.14 van netwerken tussen vrouwen en andere familieleden laten zien 
datt gezinssteun door familie en/of anderen essentieel is in de verzorging van kinderen. Vaak 
wordtt deze steun onderschat, zelfs door degenen die steun verlenen en ontvangen. Als men ie-
mandd zou vragen naar de mogelijkheden voor kinderopvang in eigen land dan is men gauw ge-
neigdd te verwijzen naar formele kinderdagverblijven. De reikwijdte van de informele familiesteun 
iss in de praktijk echter veel belangrijker. Het stelt vrouwen in staat zich beter te ontplooien. 
Vrouwenn hebben op deze manier een uitlaat voor potentiële stresssituaties. De vrouwen die kin-
derenn van eigen familieleden in huis nemen, krijgen niet altijd een financiële beloning. Soms is er 
sprakee van vergoeding, meestal in de vorm van goederen en/of wederdiensten. 

Hett is moeilijk een prijskaartje te hangen aan andere inkomsten dan geld. In de gepresenteerde 
tabellenn over inkomsten van vrouwen zijn bijvoorbeeld alleen de regelmatige geldelijke bijdragen 
vanuitt het intern en extern sociaal netwerk (met name geldzendingen van familie uit het buiten-
land!)) verwerkt. In het algemeen zijn de meeste geldelijke bijdragen of goederenzendingen van 
kinderenn die buitenshuis wonen echter van niet-structurele aard. Vrouwen kunnen er in het alge-
meenn daarom moeilijk op rekenen en plannen deze inkomsten dan vaak ook niet. 

„Als„Als  ik geld of een pakket uit Nederland krijg dan is het mooi meegenomen, dan ben ik een tijdje 
zoet.zoet. Mijn kinderen zijn niet verplicht want ook zij hebben een leven, een gezin en ik kan me best 
voorstellenvoorstellen dat ook zij het moeilijk hebben. Daarom reken ik er niet op. " 
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Ondankss het feit dat de houding van 'Ik reken niet op mijn kinderen' vrij algemeen is onder de 
vrouwenn in het onderzoek, is er een zekere dualiteit te bespeuren. In hun ogen kunnen - op zich 
zeerr begrijpelijk - kinderen veel beter onregelmatig steunen dan helemaal niet. Regelmatig steu-
nenn is natuurlijk ideaal, maar vrouwen zeggen de context te begrijpen van waaruit hun kinderen 
(enn overige familie) slechts beperkt bijdragen aan hun huishouden. 

Kaderr  6.15. Materiële belang van het extern sociaal netwerk in een male headed huis-
houden n 
SitaSita (Hindostaanse, 36 jaar) verzint allerlei smoesjes om bij haar ouders op bezoek te gaan. Sita 
werdwerd uitgehuwelijkt aan Rabin (Hindostaan, 40 jaar) die momenteel een baantje als handlanger 
heeft.heeft. Met Rabin heeft Sita drie kinderen. Van hem mogen haar ouders niet bij haar op bezoek bezoek ko-
menmen (wat ze ook nooit hebben gedaan!). Als ze bij hen op bezoek gaat, krijgt ze geld, kleren en 
somssoms schoenen en levensmiddelen van hen. Sita heeft momenteel geen werk. Dit jaar nog was ze 
werkzaamwerkzaam in een rotishop. Toen ze er enkele weken actief was, kreeg haar jongste zoon last van 
vallendevallende ziekte. Sita heeft toen onder druk van haar partner haar baan opgezegd. Dit om de zorg 
voorvoor hun zoontje geheel op zich te nemen. Nu is die zoon ietwat beter en is Sita weer op zoek naar 
werk.werk. De vader van Sita geeft met name geld! Ook betaalt hij de verbruikskosten voor licht en wa-
ter.ter. De broer van Sita werkt bij Surland, een zuster bij Bruynzeel Houtmaatschappij Suriname. 

Nogg belangrijker is de materiële bijdrage van andere leden aan het huishoudinkomen. Zij dragen 
bijj  aan de woonkosten, zoals waterverbruik, elektriciteitsverbruik of telefoongebruik (Kromhout, 
1995;; Verrest, 1998). Dit onderwerp wordt in hoofdstuk 7 - dat over budgettering handelt - be-
handeld. . 

Buren,Buren, buurtwinkel en organisatieteven 

Voorr materiële zaken leggen vrouwen weinig contacten c.q. organiseren weinig netwerken op het 
niveauu van de buurt. In de regel houden zij het principe aan dat de familie, i.e. de eigen kinderen 
enn de partner (als die er is), de belangrijkste schakel is in de strategie van overleven. Zo uitge-
breidd en frequent als de contacten met de (naaste) familie zijn, zo anders is het gesteld met het 
netwerkenn op buurtniveau. Een factor als de afwezigheid van een buurtorganisatie die zich beij-
vertt voor de algehele belangen van de buurtbewoners en waarmee bewoners zich tegelijkertijd 
kunnenn identificeren, is in dezen een mogelijke verklaring. In Paramaribo komen buurtorganisa-
tiess nauwelijks voor (Schalkwijk & de Bruijne, 1999). Uitzondering is de Stichting Wijkbeheer 
Abrabrokii  die zich in de wijk Abrabroki beijvert voor het welzijn van de armste huishoudens. 
Doorr haar tussenkomst ontvangen de door hen als zeer arm geïdentificeerde vrouwen in de buurt 
regelmatigg levensmiddelen. Een andere, misschien belangrijkere factor voor het geringe netwer-
kenn is de kleinschaligheid van de buurt: 

„Iedereen„Iedereen weet alles van elkaar. Ik wil niet dat mensen over me gaan zeggen dat ik problemen 
heb.heb. Daarom kan ik beter voorzichtig zijn en niet te veel met de buurt bemoeien ". 

Hoewell  de meeste vrouwen in het onderzoek zich deze houding aanmeten, kunnen sommigen niet 
anderss dan 'breken met deze houding'. In enkele gevallen verlenen vrouwen elkaar medewerking 
alss het gaat om directe financiële en/of materiële problemen. Voorbeelden zijn het lenen van klei-
nee hoeveelheden geld, levensmiddelen als suiker, zout, rijst, uien, blo(e)m, soms een gasbom, 
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maarr ook een lift met de auto of boodschappen halen voor de ouderen die slecht ter been zijn. Het 
halenn van boodschappen voor alleenstaande ouderen wordt in vele gevallen - tegen betaling -
doorr jongere kinderen in de buurt gedaan. Zij gebruiken dit opnieuw als eigen netwerk om wat 
zakcentenn te verdienen. Als het gaat om diensten zoals het gebruik maken van de telefoonaanslui-
tingg of het 'doortrekken' van de elektra- of wateraansluiting, zijn vrouwen (soms door tussen-
komstt van hun man) wel bereid om - vaak tegen een vergoeding - elkaar uit de nood te helpen. 

Well  is in sociale zin het netwerken op buurtniveau van belang voor het uitwisselen van adviezen 
tenn aanzien van zorg (geboorte, ziekte, dood of anders). In deze gevallen wordt meestal van de 
wijsheidd van oudere vrouwen - ongeacht hun etnische afkomst - gebruik gemaakt. 

BimlaBimla (Hindostaanse, male headed -huishouden) had een ziek kindje dat ze regelmatig bij een ou-
deredere Creoolse buurvrouw langsbracht voor een wasi (een kruidenbad met verschillende rituelen). 
DitDit  ging zo door tot haar kindje beter werd. Ze heeft heel veel ontzag voor deze buurvrouw omdat 
dede laatste haar kind heeft genezen. 

LouiseLouise (Creoolse, male headed -huishouden) is bijzonder bekend onder met name de minder 
draagkrachtigendraagkrachtigen in haar omgeving. Ze ontfermt zich onder andere over de jeugdigen die ontspoord 
(dreigen(dreigen te) raken en neemt hen - als het enigszins kan - bij zich in huis op. Vaak komen Bosneger-
vrouwenvrouwen bij haar langs voor advies over de opvoeding van hun kinderen. 

Inn enkele gevallen wordt er op individueel niveau een ruil gedaan: geld tegen huishoudelijke klus-
jess en schoolwerkbegeleiding in ruil voor andere diensten. Marina (Creoolse, 42 jaar) bijvoor-
beeldd laat haar buurmeisjes huishoudelijke klusjes opknappen tegen een wederdienst. Deze we-
derdienstt bestaat uit schoolwerkbegeleiding. Bij de Javaanse vrouwen is bijvoorbeeld het Gotong 
RoyongRoyong of Sambatan (samenwerking) gedachtengoed nog altijd sterk aanwezig en vaak ook de 
basiss voor samenwerking in gevallen van geboorte, dood, huwelijk en besnijdenis bij een buur. 

Dee buurtwinkel verleent ook nuttige diensten als kredietverschaffer. Enkele vrouwen maken daar 
griff  gebruik van. Niet altijd beschikken zij namelijk over contant geld en zij mogen daarom van 
dee winkelier - als zij een goede klant zijn - tot een bepaald bedrag aan levensmiddelen of andere 
goederenn op krediet bestellen. In alle drie de onderzoekswijken is er zo'n winkelier aanwezig. 
Hierdoorr scheppen deze winkeliers mogelijkheden voor de minst draagkrachtige vrouwen in de 
buurtt om geheel of gedeeltelijk in de primaire levensbehoeften te voorzien. De betrokken winke-
lierss houden dan een soort 'zwartboek' bij van alle debiteuren, die lang niet altijd in staat zijn om 
dee kredieten op tijd terug te betalen.7 Het aantal buurtwinkels dat deze faciliteiten - zonder rente -
verschaftt is in vergelijking met voorgaande jaren afgenomen. Dit heeft volgens de vrouwen in de 
studiee heel veel te maken met de hoge inflatie waardoor het af te lossen geldbedrag minder waard 
wordtt en met het feit dat gemaakte schulden vaak niet op tijd of helemaal niet worden afgelost. 

Hett organisatieleven op buurtniveau is zwak ontwikkeld. Buurtontwikkelingsactiviteiten vinden 
nauwelijkss plaats en worden nu en dan ingegeven door vrouwenorganisaties die in principe op na-
tionaall  niveau opereren. Deze initiatieven zijn vaak tijdelijk van aard en bestaan voornamelijk uit 
cursussenn als handenarbeid, taart bakken en bloemschikken. Langdurige deelname aan het organi-

Err worden vaak grappen gemaakt over vrouwen die hun schulden via sexuele wederdiensten proberen te vereffe-
nen. . 
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satielevenn beperkt zich in de onderzoekswijken voornamelijk tot de kerk, de moskee of de tem-
pel.. Het kerkbezoek van vrouwen is in principe niet van regelmatige aard. Op hoogtijdagen (be-
langrijkee christelijke, moslim- en hindufeestdagen) is het bezoek intensief. De traditionele 
christelijkee kerken worden in de regel door oudere vrouwen bezocht, terwijl het bezoek aan 
anderee kerken uit een meer gemêleerd vrouwelijk publiek bestaat. Dit laatste geldt ook voor de 
vrouwenn die de moskee of de tempel bezoeken. 

Opp religieuze feestdagen zijn vrouwen in de kerk/moskee/tempel druk in de weer als het gaat om 
hett bereiden van eten voor de minst draagkrachtige leden in de buurt. Ook als het gaat om dien-
stenn worden vrouwelijke leden gevraagd om te helpen bij het bereiden van eten en etenswaren. 
Verderr is vanuit de parochie, bijvoorbeeld in Abrabroki, een kleine kern van vrouwen actief en 
verrichtt in de diverse wijken (waaronder in het onderzoeksgebied) diensten als zieken- en bejaar-
denzorg.99 Weinig vrouwen echter hanteren hun bezoek aan of het lidmaatschap van de kerk, de 
moskeee of de tempel als netwerk om geld, goederen en/of diensten te verwerven. Degenen die dat 
well  doen - veelal jongere vrouwen - hebben de volgende mogelijkheden tot hun beschikking: geld 
lenenn van de voorganger, een huurhuis bemachtigen, kleding en schoeisel van andere leden ont-
vangen,, betaald werk verrichten in de keuken (op feestdagen). 

Alhoewell  er een scala van dit soort netwerken op buurtniveau kan worden genoemd, blijf t het 
netwerkenn beperkt tot enkelingen. Deze netwerkstrategieën zijn veel meer gefragmenteerd omdat 
diee zijn afgestemd op de individuele behoeften van vrouwen. 

VerticaleVerticale netwerken 

Langg niet alle vrouwen in het onderzoek maken gebruik van de beschikbare verticale netwerken 
mett (overheids) instellingen. Dit heeft vooral te maken met onwetendheid over het bestaan van 
voorzieningenn die door verschillende overheidsinstellingen worden geboden. Daarnaast is de bu-
reaucratischee rompslomp en de trage gang van zaken van institutionele mechanismen een factor 
diee drempelverhogend werkt. 

Dee overheid wil wel tegemoet komen daar waar huishoudens niet in staat blijken te zijn een mi-
nimuminkomenn te verdienen. Ook alleenstaande vrouwen kunnen van deze voorzieningen ge-
bruikk maken totdat zij werk vinden. Aanvankelijk werd bij het toekennen van enkele voorzienin-
genn rekening gehouden met de huishoudomvang. Sinds de inwerkingtreding van het Sociaal 
Vangnett in 1996 wordt echter een range van SF 10.000 - SF 20.000 per maand gehanteerd. On-
vermogendd was ten tijde van het onderzoek in 1996 iemand met een inkomen van SF 10.000 en 
minvermogendd was iemand met een inkomen tussen SF 10.000 en SF 20.000.10 Onvermogenden 

88 Maar ook op normale dagen koken vrouwen om tourbeurten voor de arme leden in de buurt. 
99 Onder andere ziekencommunie voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn en wel thuis of in het ziekenhuis 
enn dat I keer per maand. Verder 2 keer per jaar 'Bigi Sma Dei' waarbij alle RK-parochie bejaarden vanaf hun 70ste 
jaarr in de bloemetjes worden gezet. 
100 Door de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek wordt een gemiddelde koers gehan-
teerdd van SF 250 voor 1 NF. Inmiddels zijn deze bedragen reeds tweemaal verhoogd. De laatste keer was in septem-
berr 2000, tot respectievelijk SF 40.000 voor onvermogenden en SF 40.000 - SF 80.000 voor minvermogenden. In 
septemberr 2000 was de koers NF 1 = SF 900. 
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kunnenn een financiële tegemoetkoming van de overheid krijgen, de Financiële Bijstand (FB). 
Hoewell  het eigenlijk de bedoeling is dat de FB dient als tijdelijke overbrugging, blijkt deze voor 
sommigee vrouwen een permanente inkomstenbron te zijn geworden, doordat zij te oud zijn of de 
juistee opleiding missen om aan een reguliere baan te komen. Willi e (zie kader 6.12) bijvoorbeeld 
ontvingg van haar 40ste tot haar 60ste jaar FB. 

Dee overheid verstrekt behalve deze uitkering ook nog een geneeskundige hulpkaart (GH) aan on -
enn minvermogenden, subsidies ten behoeve van schoolkleding en schoeisel, en verder andere 
voorzieningen.. Door tussenkomst van de overheid kunnen vrouwen eventueel ook in aanmerking 
komenn voor alimentatie. Maar daar maken vrouwen niet of nauwelijks gebruik van. Ook hier is 
dee trage afwikkeling van zaken (langa bere) een belangrijke factor naast de geringe omvang van 
hett alimentatiebedrag. Voorts hebben vrouwen het idee dat ze hun 'vuile was buiten hangen' als 
zee bijvoorbeeld de Voogdijraad inschakelen voor hulp met betrekking tot het verkrijgen van ali-
mentatie.. Er zijn ook vrouwen die de mening zijn toegedaan dat het inschakelen van de Voogdij-
raadd niet hoort want je moet de vader van je kinderen niet laten merken datje van hem afhanke-
lijklijk  bent'. Volgens die vrouwen zijn er voldoende alternatieve inkomstenbronnen en moet een 
vrouww kunnen aantonen dat ze het ook zonder die ene partner kan stellen. Vrouwen die kinderen 
mett een gehuwde man hebben, kunnen geen alimentatie afdwingen en als zij toch een beroep 
doenn op de vader van de kinderen, worden zij geweerd. Ook als vrouwen geen financiële onder-
steuningg meer genieten van de vader van hun kinderen, weten zij manieren te bedenken om die 
ondersteuningg indirect te verkrijgen. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat zij haar kinderen re-
gelmatigg naar hun vader toe stuurde voor nieuwe kleding en schoeisel. Vaak gaf de vader die kin-
derenn geld om in (een deel van) die behoeften te voorzien. Ook Willi e stuurde haar kinderen -
toenn die nog klein waren - regelmatig naar hun vader. 

Voorr de on-en minvermogenden in het onderzoek is de GH-kaart de belangrijkste voorziening. In 
hett onderzoek maakt slechts 26% van de vrouwelijke respondenten (inclusief hun gezin) gebruik 
vann deze voorzieningen.11 Betrokken vrouwen laten zich bij het Ministerie van Sociale Zaken als 
on-- of minvermogende registreren en genieten aldus 'vrije geneeskundige behandeling1 (GH), fi-
nanciëlee bijstand (FB) en/of 'vangnet'12. Voor het verkrijgen van 'vrije geneeskundige behande-
ling'' voor zichzelf en hun gezin willen vrouwen wel uren in de rij staan. Het bemachtigen van 
zo'nn 'blauwe' of 'witte' GH-kaart vinden zij de moeite waard omdat dit hun in staat stelt de -
sterkk toenemende - kosten voor geneeskundige hulp het hoofd te bieden. l3Wat de reden ook is 
geweestt voor het aanvragen van een GH kaart, de nieuwe maatregelen die onlangs zijn getroffen 
doorr ziekenhuizen waarbij een groot bedrag voor ligkosten vooruit moet worden betaald, maken 
dezee kaart niet meer aantrekkelijk. 

Aann oudere vrouwen (60 jaar en ouder) in het onderzoek verstrekt de overheid enkele voorzienin-
gen.. Deze voorzieningen zijn algemene ouderdomsvoorzienings (AOV) uitkering, maar ook pen-

1''  In feite maakt 62% van de vrouwen aanspraak op deze voorzieningen. 
122 Deze laatste voorziening wordt naar  zeggen van de vrouwen sinds 1996 niet meer  geboden. In de plaats daarvan 
wass de overheid overgestapt op een gelduitkering maar  ook die voorziening is van overheidswege gestaakt. 
133 In het onderzoek kwam ik ook enkele situaties tegen waarbij  de mannelijke ongehuwde partner  zich op een ander 
adress had ingeschreven waardoor  zijn gezin in aanmerking kon komen voor  een GH kaart In huishoudenss met kleine 
kinderenn nam de mannelijke partner  het initiatief . Voor  hem was het belangrijk dat de geneeskundige kosten voor 
zijnn vrouw en kinderen door  de staat werden gegarandeerd. 
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sioen.. De laatstgenoemde voorziening genieten vanzelfsprekend alleen die vrouwen die eerder 
eenn arbeidsrelatie met de overheid hebben gehad. Pensioenen worden ook toegekend in geval van 
overlijdenn van de echtgenoot van een vrouw. Pensioenen worden verder uitgekeerd door andere 
instantiess dan de overheid, instanties waarmee de vrouwen in het onderzoek een arbeidsrelatie 
hebbenn gehad. Het aantal vrouwen dat op deze manier steun geniet, bedraagt 14%. In de regel 
gaatt het hier om Creoolse vrouwen. 

Naastt institutionele steun is er het niet-institutionele vertikale netwerk van vrouwen. Degenen die 
vann dit netwerk gebruik maken, doen dat in de eerste plaats om allerlei zaken te regelen. Dit geldt 
bijvoorbeeldd als het gaat om een baan. Enkele vrouwen in de studie hebben via kennissen hun 
huidigee baan verkregen. Deze kennissen hebben op hun beurt contacten in de politieke top (ge-
had)) en zijn zo in staat geweest een vaste baan voor de respondenten te regelen. Een Javaanse 
vrouww regelde via een relatie voor wie ze oppast, de huidige baan die haar dochter naast haar stu-
diee heeft. Deze dochter levert stukwerk voor een bekende stoffenwinkel in Paramaribo en doet dit 
nuu reeds 7 jaar. 

Alss het om informeel betaald werk gaat, valt zo veel te regelen, althans zo lijk t het. De huishou-
delijkee hulpen in het onderzoek bijvoorbeeld zijn vanwege de aard van hun werk vrij mobiel en 
komenn via hun eigen netwerken - familie, vrienden, soms de werkgever - hierdoor makkelijk aan 
werk. . 

Hett kasmoni-systeem14 is slechts onder een gering aantal vrouwen populair.15 Het wordt door be-
trokkenenn beschouwd als een middel om geldreserves op te bouwen. Dit spaarbedrag wordt 
meestall  voor de aanschaf van semi-duurzame huishoudelijke artikelen gebruikt, maar ook de aan-
schaff  van schoolkleding, schoolboeken en schriften voor de kinderen kunnen het doel zijn van dit 
informeell  spaargedrag. In sommige gevallen wordt gespaard voor een bigi yari, het vijfjaarlijks 
geboortefeestt dat in grootse stijl wordt gevierd, gespaard. Een vrouw had bijvoorbeeld een jaar 
langg gespaard voor haar verjaardagsfeestje. Ze zou 50 jaar oud worden. 

Tenslottee is er het op krediet kopen van kledingstukken, lappen stof en vlees. Deze eerste twee 
mogelijkhedenn worden reeds ettelijke jaren geboden door een aantal gevestigde stoffenwinkels in 
Paramaribo.. Vlees op krediet is een voorziening van De Keurslager. Voornamelijk Creoolse 
vrouwenn maken van deze mogelijkheid gebruik. Ook hier is opmerkelijk dat vrij weinig vrouwen 
zeggenn van deze mogelijkheid af te weten. Achteraf vinden ze dat maar goed ook. De verleiding 
iss groot genoeg om het huishoudbudget te overschrijden wanneer dit soort mogelijkheden zich 
aandient. . 

Eenn informeel spaarfonds, waarbij de leden gedurende een x aantal maanden een afgesproken geldsbedrag aan het 
hoofdd geven. Afhankelijk van het volgnummer (lottobriefje) krijgen de leden om tourbeurten het kasgeld. Soms be-
rekentt het hoofd van zo een spaarfonds commissie over het kasgeld. De hoogte van de commissie varieert. 
155 Ook logisch vanwege de enorme geldinzetten die van de leden worden gevraagd. 

134 4 



6.111 Conclusie 

Dee gegevens uit dit hoofdstuk laten zien dat de grote meerderheid van de vrouwen werkt. Deson-
dankss blijken de inkomsten van andere leden van het huishouden van groot belang te zijn - met 
namee die van hun mannelijke partners, als ze die hebben. Tussen groepen vrouwen doen zich ver-
schillenn voor per huishoudtype en etnische achtergrond. De vrouwelijke respondenten uit é& fe-
malemale managed - huishoudens en female headed - huishoudens werken meer dan die uit de male 
headedheaded - huishoudens. Javaanse en Creoolse vrouwen werken meer dan de Hindostaanse vrou-
wen. . 

Dee dagelijkse instandhouding van huishoudens wordt niet beperkt door de begrenzing van het 
huishoudenn zelf. Externe horizontale en in mindere mate verticale netwerkactiviteiten zijn on-
misbaarr in de bestaansverwerving van vrouwen en hun huishouden. Naast directe bronnen van 
inkomenn dienen deze netwerken als hulp bij uitvoering van zorgtaken en als bron van kleine kre-
dietenn die essentieel zijn als het om de dagelijkse bestedingen gaat. In ét female headed - huis-
houdenss en de female managed - huishoudens is arbeid van de vrouw zelf de belangrijkste in-
komstenbron.. In de male headed - huishoudens zijn het vooral de mannelijke partners die een be-
langrijkee bijdrage leveren aan inkomsten voor het huishouden. Alleen bij de Creoolse huishou-
denss zijn de inkomensbijdragen van de vrouwelijke respondent het belangrijkst voor het huis-
houdinkomen.. Bij de Javaanse huishoudens zijn de bijdragen van de mannelijke inwonende part-
nerr het belangrijkst, terwijl de inkomensbijdragen van beide partners onder de Hindostaanse 
huishoudenss even belangrijk zijn. 
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