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Vorming,, beheer  en besteding van het huishoudin-
komen n 

SluitSluit de gelederen 
AlAl hebben zij bijna alles 
EnEn jij  haast niets 
VergeetVergeet de knagende magen 
VanVan jouw kroost 
JouwJouw werkloze zonen en dochters 
VoorVoor volk en vaderland 

(Hans(Hans Breeveld) 

IAIA Inleiding 

Ditt hoofdstuk behandelt de wijze waarop de bijdragen van leden van het huishouden aan het 
huishoudbudgett vorm krijgen; van betekenis daarbij zijn niet alleen de bijdragen van degenen die 
onderr hetzelfde dak wonen, maar ook van externe verwanten en instellingen. Tevens worden het 
beheerr over en de besteding van het huishoudbudget besproken. Verschillen worden bekeken per 
huishoudtypee en etnische afkomst van de huishoudens. 

Budgetvormenn in huishoudens zijn een domein waarin gender - verschillen en relaties sterk tot 
uitingg komen. Ten eerste geven zij zicht op de geldtoevloed, de controle daarop en de wijze 
waaropp mannen en vrouwen ermee omgaan. Ten tweede weerspiegelen zij de mate waarin gezag 
enn macht zich vooral op economisch gebied manifesteren. Volgens de vrouwelijke respondenten 
vormtt de wijze van inkomensverdeling in een huishouden en de controle daarop een grote bron 
vann discussies en conflicten die zich voltrekken tussen hen, hun inwonende of uitwonende partner 
enn overige inwonenden. 
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Inn de context van de studie wordt budgettering als volgt omschreven: 

dede inbreng van geldelijke middelen en de besteding daarvan door volwassen leden van een huis-
houdenhouden met betrekking tot de huishoudelijke basisuitgaven zoals voeding en dranken, kleding en 
schoeisel,schoeisel, woonkosten, medische verzorging, onderwijs (met name voor jonge kinderen) en lokaal 
transport. transport. 

Inn alle huishoudens wordt een huishoudbudget gevormd. Dit budget bestaat in principe uit beste-
dingsbijdragenn van leden van een huishouden en is bestemd voor het bekostigen van tenminste de 
huishoudelijkee basisuitgaven. Lang niet altijd valt dit budget samen met de totale som van de 
werkelijkee inkomsten van de leden van een huishouden. Gemiddeld staan in onze studie de leden 
vann een huishouden 62% van hun eigen inkomen af ten behoeve van het huishoudbudget. Behal-
vee huishoudelijke basisuitgaven, die vanuit het budget worden bekostigd, zijn er ook (privé) uit-
gavenn die voor eigen rekening (kunnen) zijn. In de volgende paragrafen gaan we na hoe het huis-
houdbudgett wordt gevormd en wat de rol van vrouwen is in het beheer over en de besteding van 
datt budget. 

7.22 De vorming van het huishoudbudget 

Veell  huishoudens worden geconfronteerd met de enorme prijsstijgingen van de basisuitgaven. 
Daaromm hebben zij strategieën moeten ontwikkelen om een voor hen aanvaardbaar bestaansni-
veauu te garanderen. Dit is vooral mogelijk geweest door onderling afspraken te maken met overi-
gee leden van een huishouden over hun inbreng met betrekking tot de huishoudelijke basisuitga-
ven.. Deze inbreng is duidelijk in het poolen, dat wil zeggen dat meerdere leden inbreng hebben. 
Hett poolen is in feite een oude strategie van met name arme huishoudens, die vanwege de zeer 
nadeligee effecten van de prijsstijgingen op de bestaansverwerving.van huishoudens waarschijnlijk 
iss geïntensifeerd. Non-poolen geeft aan dat slechts één persoon verant-woordelijk is voor de tot-
standkomingg van het huishoudbudget. Onderstaand kader dient ter illustratie van poolen. 

Kaderr  7.1. Bestedingsbij  dragen in een uitgebreide/e/na/e headed - huishouden 
VeronaVerona (Creoolse: 30 jaar, productiemedewerkster) is hoofd van een female headed - huishouden, 
heeftheeft 3 schoolgaande kinderen en woont samen met een oudere zuster en diens kinderen in een 
erfwoning.erfwoning. Op het erf staan twee huizen. Beide huizen horen toe aan een tante die in Nederland 
woontwoont en Suriname op hoogtijdagen bezoekt (in de volksmond heet dat 'overwinteren': de winters 
brengtbrengt ze meestal in Suriname door!). Verona woont in het eerste huis, tegen betaling van een re-
delijkdelijk huurbedrag. Om de huishoudelijke basisuitgaven te managen heeft Verona haar zuster voor-
gesteldgesteld om de woonkosten te delen. Dit voorstel houdt in dat haar zuster de huur betaalt en Verona 
dede kosten voor licht-, water- en telefoonverbruik op zich neemt. Voor de rest wordt een gescheiden 
huishoudinghuishouding gevoerd. Dat houdt in dat zowel Verona als haar zuster elk apart koken, boodschap-
penpen halen et cetera. Het voorstel om apart te koken is door Verona geopperd. Zo heeft ze controle 
overover haar uitgaven. Alle vijf kinderen van haar zuster wonen nog thuis en controle over uitgaven 
aanaan voeding en dranken zou moeilijk gaan en onnodig veel conflicten met zich meebrengen. Zo 'n 
scenarioscenario stuit Verona tegen de borst. Verona verdient maandelijks SF 65.000. Van haar uitwonen-
dede partner ontvangt ze SF 40.000 maandelijks. Maandelijks geeft ze ongeveer SF 50.000 uit aan 

11 Door de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek wordt een gemiddelde koers gehan-
teerdd van SF 250 voor NF 1. 
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voedingvoeding en dranken, SF 20.000 aan kleding en schoeisel, SF 4.000 aan water, elektra en telefoon, 
SFSF 10.000 aan kasmoni,  SF 6.000 aan diversen voor de kinderen, SF 5.000 aan transport (de 
kinderenkinderen zitten op de buurtschool) en verder probeert ze ongeveer SF 5.000 in de maand te sparen. 
InIn totaal geeft ze maandelijks zo een bedrag ad SF 104.000 uit. Het huishoudinkomen van Verona 
isis SF 105.000 per maand. 

Omm controle te krijgen over de besteding van inkomens delen vooral uitgebreide huishoudens de 
woonkostenn (huur, water, gas, elektra, telefoon), terwijl overige kosten voor eigen rekening zijn. 
Hierdoorr hebben betrokkenen (maar vooral het hoofd van het huishouden) het gevoel dat zij beter 
greepp hebben op hun uitgaven. 

Inn sommige gevallen waar betrokkenen een huurwoning betrekken, kan het wel eens gebeuren dat 
dee huur de helft of meer van het budget opslokt. Omdat een dak boven het hoofd een belangrijke 
vereistee is, kunnen betrokkenen, gezien het tekort aan huizen, vaak niet anders dan accoord te 
gaann met de hoge huurprijzen die de particuliere eigenaar vaststelt. Gelukkig komt het opdrijven 
vann huren niet zo vaak voor onder de huishoudens in de studie. Waar zulks wel voorkomt, probe-
renn huishoudens geld te poolen, zoals in het eerste deel van onderstaand kader wordt beschreven. 

Kaderr  7.2. Verschillende bestedingsbij  dragen in een female headed -huishouden 
EvelienEvelien (Creoolse, 50 jaar, female head) is schoonmaakster van beroep. Ze moest enkele jaren ge-
ledenleden verhuizen uit de woning waarin ze 10 jaar had gewoond. Het pand was verkocht en de nieu-
wewe eigenaar wilde andere huurders in het pand. Na heel veel moeite kon ze een onderkomen bij een 
familielidfamilielid regelen. Bij dat familielid kon ze een slaapkamer betrekken die ze met haar dochter 
deelde.deelde. Voor de twee volwassen zonen was er geen plek en zij verhuisden naar een ander familie-
lid.lid. Ongeveer een halfjaar daarna werd Evelien een woning aangeboden voor SF 60.000 huur per 
maand.maand. Ze twijfelde of ze op dat aanbod zou ingaan, want haar salaris ad SF 40.000 was niet toe-
reikend.reikend. Met een zoon die ook naar de nieuwe woning zou verhuizen, regelde ze dat hij SF 40.000 
zouzou bijdragen. De overige SF 20.000 voor de huur zou zij uit haar eigen salaris betalen. Wat er na 
aftrekaftrek van haar salaris overbleef, was bestemd voor voeding en dranken, transport, elektra, water 
enen telefoon. De dochter draagt niet bij, want zij is student. Vier maanden geleden beviel deze van 
eeneen dochter. Deze dochter wordt door de vader van haar kind - die ergens anders woont - ver-
zorgd. zorgd. 

DeDe twee nog thuiswonende, maar volwassen zonen van Telma (Creoolse: 50 jaar) dragen sinds het 
vertrekvertrek van hun vader bij in de woonkosten. Zoon Michael verdient een inkomen als liedjesschrij-
ver.ver. Hiervoor maakt hij thuis veel gebruik van elektra en m.n. van speciale elektrische apparatuur. 
VandaarVandaar dat Telma hem verantwoordelijk heeft gesteld voor het betalen van de elektriciteitskosten. 
ZoonZoon Olton die ook een baan heeft, is verantwoordelijk gesteld voor het betalen van de waterkos-
ten.ten. De overige, jonge kinderen zijn nog schoolgaand. Eén van de dochters beviel kort geleden van 
eeneen dochter, maar die wordt door de vader financieel verzorgd. Telma zelf vervaardigt 
kinderkleertjeskinderkleertjes thuis en ijslollies die voor de verkoop zijn bestemd. Maandelijks geven de zonen 
vanvan Telma een variërend bedrag voor voeding en dranken. Soms kopen zij groenten en vlees. 

Hett toekennen van verantwoordelijkheid voor woonkosten aan leden van een huishouden doet 
zichh niet alleen voor onder de female headed - huishoudens, maar ook in andere typen huishou-
dens. . 
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Kaderr  7.3. Verantwoordelijkhei d voor  uitgaven in een male headed -huishouden 
HetHet huishoudbudget van Soenna (Hindostaanse, 60 jaar) wordt onder andere gevormd door het 
huishoudgeldhuishoudgeld dat haar man (gepensioneerd, 65 jaar, Hindostaan) haar maandelijks overhandigt. 
HaarHaar dochter die gescheiden is en er met haar zoon woont, geeft haar maandelijks een X bedrag. 
Soenna'sSoenna's twee inwonende zonen geven maandelijks ook een vast bedrag. Ook haar AOV-uitkering 
diedie ze maandelijks van de staat ontvangt, wordt aan het huishoudbudget toegevoegd. Het huis-
houdbudgethoudbudget dat in totaal zo 'n SF 35.000 bedraagt, is volgens Soenna slechts genoeg om een deel 
vanvan de werkelijke basisuitgaven te bekostigen. Alleen voeding en dranken ten behoeve van het tota-
lele huishouden kunnen met dit budget worden bekostigd. Huur hoeft niet te worden betaald, want 
hethet huis is eigendom. Verder worden de elektra- en waterkosten  SF 2000) van de bankrekening 
vanvan Soenna 's man afgeschreven, terwijl telefoonkosten  SF 2000) door alle inwonende kinderen 
wordenworden betaald omdat zij de telefoonaansluiting hebben georganiseerd. Alle overige kosten zijn 
apart. apart. 

Huishoudenss proberen vooral de woonlasten (huur, elektra, telefoon, water) onderling te delen. In 
dee regel zou bezuiniging op het verbruik van elektra, telefoon, water mogelijk kunnen zijn, maar 
datt is vooral voor de uitgebreide huishoudens complex. Deze hanteren graag een systeem waarbij 
elkee inwonende volwassene verantwoordelijk-heid krijgt voor (een deel van) de woonlasten. 
Woonlastenn worden door elk lid gemaakt en daar kan niemand omheen. Bovendien wordt met de 
toewijzingg van die specifieke verantwoordelijkheid de zorg met betrekking tot de vorming en be-
stedingg van het huishoudbudget gedeeld. All e andere kosten zijn voor eigen rekening van de ove-
rigee volwassen inwonenden (met hun gezin). 

Inn andere huishoudens echter, waarin de vrouwelijke respondent geen inkomen heeft, is zij af-
hankelijkk van haar partner, als die werkt. Daar vindt vaak geen gezamenlijke inbreng van gelden 
plaats.. Neem nu eens het voorbeeld van Eleonora. 

Kaderr  7.4. Afhankelijkhei d van slechts één inkomen in een male headed -huis-houden 
EleonoraEleonora (Javaanse, 21 jaar, huisvrouw) is vanaf de geboorte van haar kind, drie jaar geleden, ge-
stoptstopt met werken. Haar man wil niet dat ze werkt. Pawiro, haar man, is monteur en heeft een werk-
plaatsplaats thuis ingericht waar hij dagelijks fietsen en bromfietsen, soms een auto repareert. Wat Pa-
wirowiro op dagbasis ontvangt - het bedrag varieert meestal en is gemiddeld SF 45.000 per maand -
geeftgeeft hij aan Eleonora. De laatste managet in feite de huishoudelijke uitgaven. Uit het huishoud-
geldgeld krijgt Pawiro geld terug om sigaretten voor zichzelf te kopen. „Pawiro werkt hard ja, dus als 
hijhij  soms iets speciaals wil eten dan maak ik dat voor hem klaar ", zegt Eleonora met een zwaar Ja-
vaansvaans accent. "Als Pawiro me geld geeft, zegt hij: ',Kijk watje ermee doet.' Ik weet wat mij dan te 
doendoen staat. Ik blijf  al 4 jaren met hem. Ik moet begrijpen hoe ik met dat geld moet omgaan, want ik 
benben huismoeder. " Het geld wordt meestal voor eten gebruikt. Dat is belangrijk. De rest van het 
geldgeld bewaart Eleonora voor de dagelijkse aankopen (ze hebben geen ijskast) en de maandelijkse 
lastenlasten (licht en water). Telefoon is eenzijdig afgesloten omdat ze de kosten niet meer konden beta-
len.len. Voor de aanschaf van kleding en schoeisel legt Eleonora dagelijks wat geld apart totdat ze het 
benodigdebenodigde geld bij elkaar heeft (dit geldt ook voor de maandelijkse lasten). Water wordt met de 
buurvrouwbuurvrouw 'gedeeld'. De laatste woont in een nieuw huis, maar heeft nog geen aansluiting op het 
waterleidingnet.waterleidingnet. Om dit probleem tijdelijk te ondervangen, tapt buurvrouw illegaal water via Ele-
onoraonora 's aansluiting op het net. Als de nota voor waterverbruik binnen is, laat Eleonora die aan de 
buurvrouwbuurvrouw zien waarop die haar dan de helft van het bedrag overhandigt. 
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Voorr huishoudens met schoolgaande kinderen is school transport een andere belangrijke kosten-
postt waarop zij proberen te bezuinigen. Ouders plaatsen hun kinderen daarom vaak op de dichtst-
bijzijndee school, los van kwaliteit of religie. De huishoudens in de studie hebben gezien hun lig-
gingg keuze uit een redelijk aantal scholen. Daarbij moet worden benadrukt dat bij jonge kinderen 
ookk de tijdsfactor van halen en brengen een belangrijke rol speelt. Kinderen die heel dichtbij op 
schooll  zitten kunnen op eigen houtje naar en van school. Ouders kunnen dan de tijd aan andere 
zakenn in en rondom het huis besteden. 

Bovenstaandee kaders laten zien dat huishoudens een budget vormen dat tenminste wordt besteed 
aann huishoudelijke basisuitgaven op dag-, week- en/of maandbasis. Dit budget wordt in principe 
gevormdd door de bestedingsbijdragen van de leden van een huishouden. Hoewel de bijdragen van 
inwonendee kinderen aanmerkelijk geringer zijn (met uitzondering van de female headed - huis-
houdens),, moet het belang van deze inkomstenbron, ook in niet-structurele vorm, niet over het 
hoofdd worden gezien. Niet alleen stelt het vrouwen in staat om korte-, middellange- en/of lange-
termijnuitgavenn te doen, maar ook om momenten van conflict met de partner uit te stellen of te 
omzeilen. . 

Wiee met het initiatief komt voor het inbrengen van de gelden en/of goederen, is in de regel afhan-
kelijkk van de samenstelling van het huishouden en de economische positie van betrokkenen. De 
inbrengg van leden van een huishouden tekent zich langs twee lijnen af, pooling en non-pooling. 
PoolingPooling is het gezamenlijk inbrengen van geld voor de standaard-huishoudelijke uitgaven, terwijl 
non-poolingnon-pooling het tegengestelde betekent: het slechts door één persoon inbrengen van de kosten 
voorr de standaard huishoudelijke uitgaven. Over het algemeen vindt er meer pooling plaats dan 
non-pooling.non-pooling. Zie tabel 7.1. 

Tabell  7.1. Poolen en non-poolen naar  huishoudtype 

Vrouww alleen (non-pooling) 

Poolingg van vrouw met partner 

Poolingg van vrouw met partner, 
kinderenn en/of anderen 

Poolingg van vrouw met kinderen 
en/off  anderen 

Poolingg van partner  met kinderen 
en/off  anderen 

Partnerr  alleen (non-pooling) 

Female e 
headed d 

9 9 
21% % 

7 7 
17% % 

--

26 6 
62% % 

--

--

n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

--

8 8 
73% % 

3 3 
27% % 

--

--

--

n=l l l 
10% % 

Male e 
headed d 

--

25 5 
37% % 

11 1 
16% % 

--

8 8 
12% % 

24 4 
35% % 
n=68 8 
100% % 

Totaal l 

9 9 
7% % 
40 0 

33% % 
14 4 

12% % 

26 6 
21% % 

8 8 
7% % 
24 4 

20% % 

n=121 1 
100% % 
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Err zijn duidelijke verschillen in budgetvormen tussen huishoudens. Onder fa female headed -
huishoudenss is poolen tussen de vrouwelijke respondent en andere inwonende familie de meest 
voorkomendee vorm. Interessant is dat de evenwichtigste verdeling van macht tussen mannen en 
vrouwenn in de female managed - huishoudens voorkomt - in de male headed - huishoudens veel 
minderr - en wel in de vorm van poolen tussen de vrouwelijke respondent en haar inwonende part-
ner.. In de female managed - huishoudens vindt het meeste overleg plaats tussen man en vrouw. 

Tabell  7.2 laat zien dat onder de Creoolse huishoudens de budgetvorming voornamelijk totstand-
komtt vin pooling tussen vrouw en kinderen (of anderen). Dit is te verwachten omdat in deze huis-
houdenss een inwonende partner minder voorkomt. Onder de Javaanse en Hindostaanse huishoudens 
komtt de budgetvorming het meest tot stand via pooling tussen man en vrouw. 

Tabell  7.2. Poolen en non-poolen naar  etnische afkomst 

Vrouww alleen (non-pooling) 

Poolingg van vrouw met partner 

Poolingg van vrouw met partner, 
kinderenn en/of anderen 
Poolingg van vrouw met kinderen 
en/off  anderen 
Poolingg van partner met kinderen 
en/off  anderen 
Partnerr alleen (non-pooling) 

Creool l 
7 7 

13% % 
12 2 

22% % 
7 7 

13% % 
18 8 

33% % 
2 2 

4% % 
8 8 

15% % 
n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
--

16 6 
46% % 

6 6 
17% % 

2 2 
6% % 

1 1 
3% % 
10 0 

29% % 
n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 
2 2 

6% % 
12 2 

38% % 
1 1 

3% % 
6 6 

19% % 
5 5 

16% % 
6 6 

19% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 
9 9 

7% % 
40 0 

33% % 
14 4 

12% % 
26 6 

21% % 
8 8 

7% % 
24 4 

20% % 
n=12l l 
100% % 

7.33 Bestedingsbijdragen 

Overr de bestedingsarrangementen is op een open manier gediscussieerd met de vrouwen en man-
nenn die bij het onderzoek betrokken zijn geweest. Prijzen, de dagelijkse uitgaven van een huis-
houdenn en het budgetteren voor de dag, week of maand waren daarbij onderwerpen waar men 
graagg over sprak. Vrouwen klaagden veelvuldig over de financiële problemen met hun partner. 
Hett kwam ook voor dat vrouwen niet altijd konden aangeven wat hun partner verdiende of aan 
geldd achterhield. 

Dee bestedingsarrangementen van de huishoudens in de studie verschillen. Enkele vrouwen heb-
benn totale controle over de inkomsten van de partner, terwijl andere vrouwen in een tegengestelde 
positiee verkeren. 
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Vrouwenn hanteren behalve een intern sociaal netwerk (partner en overige familieleden) soms ook 
eenn extern sociaal netwerk (uitwonende partner, uitwonende kinderen en overige familie, vrien-
denn en kennissen, buren) voor pooling van bijdragen. Het interne poolen heeft een meer structu-
reell  karakter. Dit is gerelateerd aan het feit dat bij het intern poolen diegenen zijn betrokken die 
verplichtingenn jegens elkaar aangaan, omdat ze gebruik maken van een aantal faciliteiten van het 
huiss waarin zij wonen (meestal elektra, water, telefoon, gas). Als men eenmaal buiten het huis-
houdenn woont en geen gebruik meer maakt van deze faciliteiten, vallen deze verplichtingen nage-
noegg weg. Toch placht een moeder hierover te zeggen: 

„Ik„Ik  ben blij  dat mijn twee uitwonende zonen waarvan een woonachtig in Nederland mij financieel 
steunen.steunen. Ik zie hun steun als een soort terugbetaling van de zorg die ik hun heb gegeven toen zij 
nognog bij mij woonden. " 

Dee steun van kinderen is echter niet geheel vanzelfsprekend. Ouders verwachten wel eni-
gee steun van hun kinderen, in het bijzonder van diegenen die van de woonfaciliteiten van 
hunn huishouden gebruik maken, en moeten daarbij druk uitoefenen. 

Kaderr  7.5. Verwachtingen van een Creoolse vrouw (female head) m.b.t. bestedingsbij-
dragenn van haar  dochter 
„Mijn„Mijn  dochter woont bij mij, dus ik moet haar niet vertellen dat ze een bijdrage moet leveren. Ik 
benben weduwe en moet uitkomen met het geld wat ik verdien met de drankenverkoop (soft, bier), siga-
rettenretten en kamerverhuur. Verder heb ik de gedeelde zorg voor mijn dochter's kinderen. Ik breng ze 
naarnaar school en haal ze weer op. Verder houd ik beide kleinkinderen bezig tot mijn dochter uit haar 
werkwerk komt. Hiermee ben ik veel tijd kwijt. Mijn dochter kan dus niet gratis bij mij wonen." 

Maarr andere ouders oefenen geen druk uit op hun inwonende kinderen om bij te dragen aan het 
huishoudbudget. . 

Kaderr  7.6. Verwachtingen van een Hindostaanse vrouw {female head) m.b.t. beste-
dingsbijdragenn van haar  zonen 
„Mijn„Mijn  inwonende volwassen zonen vraag ik geen geld of bijdrage omdat ze nog geen eigen gezin 
hebbenhebben gevormd. De druk op de kosten voor hun levensonderhoud zou dan te groot worden. Maar 
ikik zou het heel vervelend vinden als mijn inwonende zonen helemaal geen financiële bijdrage le-
verdenverden als ze merkten dat ik het alleen niet kan rooien. Je voedt je kinderen wel zodanig op dat ze 
jeje niet in de steek laten." 

Vann de partner hebben vrouwen specifiekere verwachtingen, alleen durven zij minder druk op 
hemm uit te oefenen. Over het algemeen geldt voor vrouwen dat hun partner hoofd van het huis-
houdenn is en als zodanig verantwoordelijk is voor hun zorg. 

Kaderr  7.7. Perceptie van vrouwen met betrekking tot zorg door  de partner 
„Van„Van mijn man verwacht ik dat hij mij en mijn kinderen financiële zekerheid en stabiliteit geeft 
(een(een perceel, een huis, een auto en dergelijke) omdat ik met hem ben getrouwd. Ik ben uit liefde 
voorvoor hem getrouwd, maar daarnaast verwacht ik dat hij mij verzorgt. Trouwens, dat heeft hij voor 
hethet altaar beloofd. Maar nu ben ik niet meer tevreden omdat hij die belofte niet kan waarmaken. 
WeWe krijgen vanaf de laatste driejaar steeds ruzie omdat hij ons niet kan verzorgen." 
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,,Een,,Een man betekent vastigheid, trouwen, kinderen krijgen als uiting van liefde voor die man. Verder 
betekentbetekent een man financiële zekerheid. Als die man je geen geld geeft dan ga je voor hem uitlopen 
(vreemdgaan).(vreemdgaan). " 

Verderr geldt voor vrouwen dat zij de financiële zorg van hun partner in ruil zien voor de sociale 
zorgg (huishoudelijk werk, kinderoppas et cetera) die zij hem toebedelen. 

,,In,,In ruil  voor het werk wat ik thuis doe - ik zorg ervoor dat hij op tijd te eten krijgt, dat zijn kleding 
opop tijd gewassen en gestreken is, dat het huis er netjes uitziet - moet hij mij en mijn kinderen ver-
zorgen,zorgen, moet hij mij geld geven. " 

Bestedingsbijdragenn - die voornamelijk in de vorm van geld zijn - komen dus voornamelijk tot 
standd middels afspraken tussen leden van een huishouden en/of individuele initiatieven van leden 
diee voortkomen uit wederzijdse verwachtingen. 

BestedingsbijBestedingsbij dragen van (inwonende en uitwonende) partners 

Mannenn hebben vaak een inkomenspositie die hen - meer dan hun vrouwelijke partner - in staat 
steltt om in de financiële behoeften van de leden van het huishouden te voorzien. Eerder is gesteld 
datt een (inwonende) mannelijke partner ook grote waarde hecht aan zijn bijdrage aan het huis-
houdbudget,, deels omdat hij zich zo tegenover zijn sociale omgeving moet bewijzen, maar meer 
nogg geldt dat hij aan die bijdrage een zekere positie in het huishouden ontleent. 

Dee bijdragen van mannen aan het huishoudbudget zijn vooral van financiële aard. Uit de inter-
viewss met de mannen bleek dat vrouwen zowel de inkomens als de inkomensbijdragen van hun 
mannelijkee partner vrij slecht (kunnen) bijhouden. Vrouwen zijn soms niet goed op de hoogte van 
dee precieze inkomsten van hun partner en het bedrag dat hij achterhoudt. Pogingen om daarachter 
tee komen, stuiten vaak op verzet van de partner. Voor deze partner geldt dat zijn bijdrage aan het 
budgett belangrijk is en niet wat hij verdient. 

Err zijn verschillende manieren waarop de mannelijke partners hun bijdrage aan het huishoudbud-
gett voldoen. Hun inbreng is meestal in de vorm van huishoudgeld waarmee, afhankelijk van de 
samenstellingg van het huishouden, tenminste de basisuitgaven van het huishouden worden bekos-
tigd. . 

All ee mannen staan een deel van hun inkomsten aan het huishouden af, maar de hoogte van die 
bijdragenn verschilt. Het varieert van 15% tot 100% van het eigen inkomen. Gemiddeld staan de 
inwonendee mannelijke partners 70% van hun eigen inkomen af ten behoeve van het huishoud-
budget.. De resterende 30% bestemmen zij voor privé zaken als drank, sigaretten, recreatie, trans-
portt (naar en van het werk of anders, brandstof), maar ook aan sparen (om risico af te dekken, 
maarr ook voor het aflossen van een lening of aanschaffen van inputs voor hun bedrijfje). In totaal 
bestemtt slechts 14% van de mannen het gehele eigen inkomen ten behoeve van het huishoudin-
komen.. De overige mannen, die niet direct hun gehele inkomen ten behoeve van het huishouden 
beschikbaarr stellen, voor een combinatie van privé-zaken en sparen (44%), gevolgd door alleen 
sparenn (25%), alleen privé consumptie (16%). Van een groep mannen wist hun vrouw niet waar 

144 4 



zijj  het geld verder aan besteedden (15%). Over de besteding van het inkomen van mannen hebben 
vrouwenn in de regel geen zeggenschap. 

Mannenn in At female managed - huishoudens staan gemiddeld iets meer af van hun eigen inko-
menn dan hun seksegenoten in de male headed - huishoudens (respectievelijk 84% en 67%). In 
principee is er weinig verschil in gemiddelde hoogte van de bestedingsbijdragen naar etnische af-
komstt van de mannen. Javaanse mannen stellen een iets groter deel van hun inkomen (72%) ter 
beschikkingg van het huishoudbudget dan de Hindostaanse en Creoolse mannen (respectievelijk 
69%% en 66%). Bij het beheer over de bestedingsbijdragen van mannen valt op dat een groep Ja-
vaansee vrouwen het volledige beheer over het inkomen van hun partner heeft. Voor Javaanse 
mannenn moet een vrouw als financial manager fungeren. Een Javaanse man (  45 jaar) zegt hier-
over: : 

„Mijn„Mijn  vrouw is de bankier in huis. Zij weet hoe met het geld wat ik haar geef om te gaan. Zij weet 
watwat prioriteit heeft en wat niet. Kleine beetjes geld kan ze apart leggen voor de donkere dagen. Dat 
luktlukt mij nooit." 

Ditt is ook het beeld dat hun is bijgebleven van de opvoeding van hun ouders. Javaanse mannen 
diee deze budget vorm hanteren, ontvangen vaak nog bij kas en overhandigen de envelop met daar-
inn hun salaris aan hun vrouw. Daaruit geeft zij hem wat zakgeld terug. Hoewel Javaanse huishou-
denss op het eerste gezicht het beeld wekken van coöperatie wat betreft de inbreng van leden in 
hett huishoudbudget, kan men zich de vraag stellen of zich conflicten voordoen in die huishou-
denss waar de partner alleen verantwoordelijk is voor het huishoudbudget of waar hij met anderen 
poolt.poolt. Het blijkt - en dat geldt voor alle huishoudens - dat zich vooral in die huishoudens conflic-
tenn voordoen waar de partner van de vrouw een variërend bedrag aan huishoudgeld geeft en waar 
beidee partners weten dat dat geld niet voldoende is om in de basisbehoeften van dat huishouden te 
voorzien. . 

Bijj  Hindostaanse huishoudens geeft de mannelijke partner huishoudgeld aan zijn vrouw, maar 
ookk komt het voor dat de man alleen verantwoordelijk is voor de vorming van het huishoudbud-
get.. De laatstgenoemde vorm komt voornamelijk voor in die huishoudens waar de vrouwelijke 
respondentt economisch niet-actief is. Controle op de bestedingen is volgens deze mannen recht-
matigg omdat zij de enige kostwinner zijn. Een Hindostaanse man (  40 jaar) vertelt hierover: 

„Ik„Ik  ben man in huis. Ik moet ervoor zorgen dat er geld op tafel komt en wat ermee gebeurt. Ik geef 
hethet grootste deel van mijn geld aan mijn vrouw. Als ik door heb wat er aan bijvoorbeeld levens-
middelenmiddelen moet worden gekocht, dan herinner ik haar eraan dat te kopen. Ik weet precies wat alles 
kostkost en wat we nodig hebben. Ik zeg ook tegen haar dat ze zuinig aan moet doen met het geld om-
datdat ik niet weet of ik de volgende dag evenveel geld kan afdragen. Eigenlijk zeg ik mijn vrouw wat 
zeze met het huishoudgeld moet doen omdat ik anders bang ben dat ze het niet goed besteedt. Een 
beetjebeetje plannen kan geen kwaad. " 

Hett relaas van een Hindostaanse fulltime huisvrouw (  30 jaar); zij ontvangt geen huishoudgeld: 

„Mijn„Mijn  man vindt dat ik geen boodschappen kan doen. Hij zegt dat ik alle geld vermors omdat ik al-
leenleen maar gekke dingen koop met het geld dat hij me geeft. Daarom koopt hij alles zelf. Ik stel dan 
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eeneen boodschappenlijstje op. Hij geeft me geen geld. Maar toch wil ik wel wat zakgeld hebben. Dat 
hebheb je altijd nodig. Dus krijg ik geld van mijn ouders. " 

Creoolsee huishoudens hebben relatief minder een inwonende partner. Maar ook de inwonende 
partnerss geven de voorkeur aan huishoudgeld. Net als in de overige huishoudens vinden mannen 
datt deze manier van inbrengen 'zo hoort' en zij kunnen daar hun aanzien mee handhaven. Een 
voorbeeldd van een Creoolse man (41 jaar): 

,,Ik,,Ik vind het essentieel dat ik mijn vrouw geld geef, want anders ben ik geen man. Vroeger, toen ik 
nognog geen vrouw had, hoefde ik niet werken, maar nu heb ik wel een vrouw. Dan ben ik genoodzaakt 
tete werken. Als ik mijn vrouw geld geef, dan is ze mij geen verantwoording schuldig voor de beste-
dingendingen die ze ermee doet. Dat is haar zaak. Maar toch verwacht ik dat ze de basisuitgaven ermee 
doetdoet waaronder voeding en dranken. Ik ben blij  dat ik haar geld geef, want anders krijg ik het ge-
voelvoel dat ik als man niets in te brengen heb. " 

Datt mannen in de regel de vaste lasten, zoals elektra, water, gas en telefoon voor hun rekening 
nemen,, heeft volgens hen met praktische overwegingen te maken. Ten eerste kunnen die mannen 
diee uitgaven van hun bankrekening laten afschrijven; dan is hun vrouw niet zo veel tijd kwijt met 
naarr het betaalkantoor te gaan. Ten tweede zijn zij voor hun werk vaak buiten en kunnen zo tus-
senn de bedrijven door deze uitgaven zelf gaan betalen op het betaalkantoor. Een Creoolse man 
zegtt het volgende: 

„Omdat„Omdat ik op de markt werk kan ik die uitgaven beter organiseren dan mijn vrouw die helemaal 
aanaan de andere kant werkt. " 

Tenn derde is het eigen inkomen van de vrouw - voor zover zij er één heeft - in de ogen van de 
mannenn niet genoeg om al deze uitgaven te betalen en komen zij haar zo tegemoet door de hogere 
uitgavenn voor hun rekening te nemen. Een voorbeeld: 

„Ik„Ik  ben mobieler dan mijn vrouw, ik ben meer op straat. Ik maak onderscheid tussen soort en 
zwaartezwaarte van uitgaven hier. Ik verdien veel meer dan mijn vrouw dus moet ik met mijn salaris de 
zwaarstezwaarste huishoudelijk uitgaven op me nemen en die zijn de vaste woonlasten. Ik wil mijn vrouw 
nietniet belasten." 

Eenn Hindostaanse man vertelt een soortgelijk verhaal: 

„Op„Op  mijn werk is het gemakkelijk om iemand te vragen om voor mij naar het betaalkantoor te gaan 
omom de elektra - en waterrekening te betalen. Zo heb ik dat altijd gedaan. Mijn vrouw kan dat niet 
doen.doen. Ik vind het ook beter dat ik deze lasten betaal, want mijn vrouw verdient ook minder als ik. " 

Sommigee mannen zijn de mening toegedaan dat een bijna fifty fifty-\erdeling van de verantwoor-
delijkheidd voor huishoudelijke uitgaven moet kunnen: „Laat zij ook voelen hoe moeilijk het voor 
mijmij is. " 

Maarr het blijkt dat het bekostigen van deze uitgaven sterk afhankelijk is van de wijze waarop het 
salariss van mannen wordt uitbetaald. Mannen die hun salaris op een bankrekening laten storten, 
zijnn eerder geneigd om hun partner huishoudgeld te geven dat dan alleen bedoeld is voor het be-
kostigenn van voeding en dranken, terwijl zij de woonlasten voor hun rekening nemen; die worden 
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vann hun bankrekening afgeschreven. Mannen echter die hun salaris via de betaalkas ontvangen, 
zijnn geneigd huishoudgeld ter beschikking te stellen waarmee alle huishoudelijke basisuitgaven 
wordenn bekostigd. De meeste mannen ontvangen het salaris via de betaalkas. Dat geldt vooral 
voorr de male headed - huishoudens; iets meer mannen onder de female managed - huishoudens 
ontvangenn het salaris via de bank. Het zijn voornamelijk de partners in de Javaanse huishoudens 
diee hun salaris per betaalkas ontvangen. Het lijk t daarom juist goed te verklaren waarom een 
groepp Javaanse vrouwen het totale beheer krijgt over het inkomen van hun partner, waardoor deze 
vrouwenn een belangrijke rol spelen in het managen van de basishuishoudelijke uitgaven, die met 
datt inkomen moeten worden bekostigd. De mannelijke partners in de Creoolse en Hindostaanse 
huishoudenss ontvangen hun salaris vooral via de bank. 

Uitwonendee partners zijn in deze studie min of meer onzichtbaar. Er is geen zicht op wie ze pre-
ciess zijn. De vrouwen doen daar wat geheimzinnig over. Het enige wat aan duidelijke informatie 
overr deze groep mannen is verzameld, is hun bijdrage aan het huishoudbudget. Uitwonende ex-
partnerss leveren een bijdrage in de vorm van alimentatie en/of goederen. Ook zijn er enkelen die 
aff  en toe een structurele bijdrage geven. De bijdrage van een dergelijke ex-partner komt alleen op 
gangg als de vrouw hem eraan herinnert dat hij kinderen met haar heeft en als zodanig verplichtin-
genn heeft wat betreft de opvoeding van zijn kind(eren). Een Creoolse vrouw (35 jaar) die op deze 
manierr geld van haar ex-partner krijgt, zegt: 

„De„De  vader van mijn jongste kind is niet verplicht om geld te geven, maar het is welkom. De finan-
ciëleciële bijdrage moet ik bij hem op kantoor haten. Als hij zijn kind minder te zien krijgt, neemt hij het 
mijmij kwalijk. Dan drukt hij me met het geld. Soms laat hij het geld bij een collega van hem achter. " 

Inn het uiterste geval geeft hij de kinderen - als ze bij hem langs gaan - geld mee om kleding en/of 
schoeisell  te kopen. Voor vrouwen die het zeer moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te kno-
penn is zo'n aanpak een goede strategie om - zonder een conflictsituatie te creëren - de ex-partner 
ookk te laten bijdragen in de kosten van onderhoud voor hun kinderen. Deze situatie komt vooral 
voorr onder de female headed - huishoudens. Poolen met de uitwonende partner is van belang 
voorr de vrouwen onder deze huishoudens. 

Daarnaastt zijn er (slechts) enkele vrouwen, behorend tot de male headed - huishoudens en female 
managedmanaged - huishoudens, die een uitwonende partner hebben, soms met medeweten van hun in-
wonendee partner. In dit bestek zal ik het slechts hebben over de economische beweegredenen van 
vrouwenn voor het hebben van een uitwonende partner. Soeshila (Hindostaanse: 30 jaar) bijvoor-
beeldd is met name om deze reden een buitenechtelijke verhouding aangegaan. Haar uitwonende 
partnerr woont in Nederland en ze droomt ervan dat hij haar op lange termijn 'laat halen'. Het kan 
gebeurenn dat haar vriend in Nederland ietwat verlaat geld opstuurt. Dan wordt haar inwonende 
partnerr ongeduldig en maant haar aan om 'collect' te bellen en te vragen waarom het geld niet op 
tijdd bij hen is. 

Dee bijdragen van de uitwonende partner variëren in omvang en in aard. Soms geeft hij alleen een 
somm geld, maar ook komt het voor dat hij levensmiddelen koopt ten behoeve van het huishouden 
vann zijn partner. In een enkel geval koopt de uitwonende mannelijke partner een huis. 

147 7 



BestedingsbijdragenBestedingsbijdragen van de vrouwelijke respondenten 

Inn vergelijking met hun partner staan vrouwen een hoger percentage van het eigen inkomen af aan 
hett huishouden. Dit percentage bedraagt gemiddeld 80%. Op zich is dat geen groot verschil met 
hunn partners, maar de manier waarop zij de overige 20% besteden is aanzienlijk anders. Dit geld 
leggenn vrouwen in de regel apart (thuis of op een spaarboekje) als reserve voor calamiteiten 
(onverwachtee uitgaven) en/of voor privétransport, vaak naar en van het werk of naar en van de 
stadd voor het halen van boodschappen, privéconsumptie (sigaretten), maar ook als bijdrage aan de 
zorgg voor (schoon)ouders of kinderen die elders wonen. Het valt op dat vooral oudere vrouwen 
geldd 'sparen' voor inwonende kleinkinderen (totdat die volwassen zijn geworden), maar ook geld 
apartt houden ten behoeve van het onderwijs van die kleinkinderen of gewoon als appeltje voor de 
dorst.. Vaak varieert het spaarbedrag. Dit vanwege de toenemende inflatie van de kosten van eer-
stee levensbehoeften. Het is daarom frappant dat vrouwen geld sparen in de wetenschap dat dat 
spaarbedragg aan inflatie onderhevig is. 

Eenn klein aantal vrouwen stort periodiek geld in een informeel spaarfonds {kasmoni). Het spaar-
bedragg uit het informeel fonds wordt bestemd voor het bekostigen van huishoudelijke artikelen, 
reparatiee van de woning, het kopen van auto-onderdelen, maar ook voor een verjaardagsfeestje. 
Dee groepen vrouwen die resterende uitgaven (34% van het totaal) hebben, gebruiken een combi-
natiee van privézaken en sparen (voor calamiteiten, eigen bedrijfje, woning, woninginrichting, 
huishoudelijkee artikelen, kleinkinderen en/of overige familie (56%), alleenn sparen (39%) of alleen 
privézakenn (transport, drank, sigaretten) (5%). 

Opp basis van de informatie die we van de vrouwen verkregen over het bestedingsgedrag van zich-
zelff  en dat van hun mannelijke partner, kunnen we constateren dat vrouwen een deel van hun in-
komenn het liefst voor lange-termijndoeleinden bestemmen, waarbij het eigen huishouden een cen-
tralee rol vervult, maar daarbij ook geld investeren in de welvaart en/of het welzijn van zorgbe-
hoevenden,, die niet altijd deel van dat huishouden hoeven uit te maken. 

Naarr huishoudtype zijn de verschillen in de hoogte van inkomensbijdragen van vrouwen beperkt. 
Vrouwenn in ét female headed - huishoudens dragen gemiddeld iets meer van hun inkomen af ten 
behoevee van het huishoudbudget dan de vrouwen in de male headed - huishoudens (respectieve-
lij kk 83% en 78%); de kleinste directe bijdragen aan het huishoudbudget worden door de vrouwen 
inn de female managed - huishoudens gedaan (73%). De verklaring daarvoor is dat het restantbe-
dragg van het eigen inkomen ook ten behoeve van het huishouden is, in de vorm van spaarcenten 
voorr de bouw/inrichting van een huis of voor een kind dat niet bij hen woont. 

Dezee bijdragen naar huishoudtype corresponderen echter niet met de bijdragen naar etnische af-
komstt van de vrouwen: Javaanse en Hindostaanse vrouwen dragen gemiddeld het meest bij 
(85%)) aan het huishoudbudget. Creoolse vrouwen dragen gemiddeld 75% van hun eigen inkomen 
bij . . 

Dee bijdragen van de vrouwen zijn veelal financieel, maar er vinden ook wel bijdragen in de vorm 
vann levensmiddelen, groenten, toiletartikelen en dergelijke plaats. De hoogte van de financiële 
bijdragee is niet alleen afhankelijk van hun economische positie in het huishouden, maar ook van 
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dee bijdragen van de overige leden van hun huishouden. De vrouwen krijgen huishoudgeld van 
hunn partner en/of overige leden en schatten daarnaast in hoeveel hun eigen bijdrage moet zijn. In 
dee gevallen waar zowel man en vrouw aparte bijdragen leveren aan het huishoudbudget, schat de 
laatstee in wat zij op basis van het eigen inkomen kan bijdragen. Veelal is de financiële bijdrage 
vann vrouwen bestemd voor voeding en dranken: 

„De„De  grotere soms ook eenmalige uitgaven van ons huishouden betaalt mijn man omdat mijn inko-
menmen slechts toereikend is voor de aanschaf van voeding en dranken alteen. ". 

Dee financiële bijdragen van vrouwen komen - vaak net zoals bij mannen - vanzelf op gang. Hun 
bijdragee is in financiële termen misschien geringer dan die van hun partner, maar dat wordt vol-
genss hen ruimschoots gecompenseerd door de organisatie van de huishoudelijke uitgaven die 
vaakk op hun schouders rust. 

Opvallendd is dat de bijdrage van vrouwen - alhoewel hun bijdrage aan het huishoudbudget van 
groott belang kan zijn - niet altijd door hun partner wordt verplicht: 

„Hoar„Hoar  geld is van haar. Daar kom ik niet aan. Als ze wil mag ze dat in de huishouding stoppen, 
maarmaar ze is niet verplicht. Aan de ene kant ben ik blij  dat ze een eigen inkomen heeft, want dan hoef 
ikik haar geen zakgeld te geven, maar ook kan ze daarmee haar eigen kleren en schoenen kopen. " 

off  anders 

„Een„Een vrouw die werkt is een verzelfstandiging van een man. Met dat eigen verdiende geld kan ze 
ietsiets moois voor zichzelf kopen. Ik zou van haar nooit vragen om haar geld aan het huishouden te 
besteden.besteden. Je verwacht wel zo een beetje dat zij een deel van haar geld investeert in het huishouden, 
maarmaar dat laatje aan haar over. Je vraagt haar daarom ook niet wat ze met haar geld doet. " 

Slechtss in weinig huishoudens komt het voor dat mannen genoeg verdienen. In die gevallen hoe-
venn vrouwen geen geld - als zij dat hebben - bij te dragen aan het huishoudbudget. Hun eigen in-
komenn dient dan niet ten behoeve van het huishouden te worden aangewend. Een Creoolse naai-
sterr zegt: 

„Mijn„Mijn  man is hoofdverantwoordelijk voor alle huishoudelijke uitgaven. Het inkomen wat ik verdien 
metmet het maken van kledingstukken voor derden is mijn zakgeld. Daar komt mijn man niet aan. Daar 
magmag hij ook niet aan komen. Zo kan ik zelf over mijn geld beschikken. " 

Eigenlijkk zijn de meeste vrouwen met een eigen inkomen een andere mening toegedaan. Die be-
schouwenn hun eigen bijdrage als noodzakelijk, al doet hun man soms geringschattend of moppert 
hijj  daarover. Een Creoolse vrouw die vanwege het ontoereikend geworden inkomen van haar man 
gingg werken, zei: 

„Vroeger„Vroeger was mijn man somber gestemd over het feit dat ik ging werken. Hij was namelijk bang 
datdat men al gauw zou gaan denken dat hij mij niet kon verzorgen, maar hij is aan het idee gaan 
wennen,wennen, want hij weet dat het een goed initiatief van mij is geweest. Dankzij het inkomen dat ik nu 
verdien,verdien, kunnen we ons huis repareren. " 
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Hett ontoereikend geworden inkomen van mannen dwingt vrouwen ertoe om de arbeidsmarkt te 
betreden.. Het inkomen dat deze vrouwen verdienen, geeft hen het gevoel dat zij in (een deel van) 
dee ontstane tekorten kunnen (helpen) voorzien. Een Javaanse vrouw die met het ontoereikend 
gewordenn inkomen van haar man werd geconfronteerd, besloot te gaan werken. Haar relaas: 

„Het„Het  gaat steeds slechter met het land, de kinderen worden groter en ook hun behoeften. Dus vind 
ikik dat je er als ouder toch wat bij moet verdienen om die man te ontlasten. Mijn kinderen moeten 
eeneen goede opleiding krijgen. Geld wordt steeds minder waard waardoor je als vrouw er iets bij 
moetmoet doen om die inkomsten van die man in balans te brengen. Mijn man moet worden ontlast en 
daaromdaarom ga ik op zoek naar een alternatieve inkomstenbron. In de regel zijn het relatief kleine uit-
gavengaven die ik met het geld kan bekostigen, maar dat vind ik niet erg. Feit is dat ik mijn man bijsta, 
hemhem help. " 

Inn situaties zoals boven beschreven gaat het veelal om kleinere uitgaven zoals zakgeld voor de 
kinderen,, kosten van bijlessen en recreatieactiviteiten van de kinderen en soms het betalen van 
enkelee woonlasten. Soms hebben bestedingsbijdragen van vrouwen niet alleen betrekking op ba-
sisuitgaven,, maar dienen ze ook voor het bekostigen van onderwijs en/of transport van inwonen-
dee kleinkinderen. 

BestedingsbijdragenBestedingsbijdragen van kinderen en overigen in het huishouden 

Vrouwenn durven de kinderen - dit is voor hen zelf makkelijker dan hun partner - aan te spreken 
waarr het hun inbreng in het huishoudbudget betreft. Als tweede generatie in het huishouden 
scheppenn kinderen in principe verplichtingen omdat zij gebruik maken van een aantal bestaande 
basisfaciliteitenn van de woning. Een belangrijk probleem dat zich hier voordoet, is dat de vrouwe-
lijk ee respondenten niet altijd op de hoogte zijn van de inkomens van de overige leden. Wel is hun 
totalee bijdrage aan het huishoudbudget bekend. Inwonende kinderen en/ of andere leden van het 
huishoudenn kunnen ook een bijdrage leveren aan het huishoudbudget. 

Bijdragenn van kinderen en/of anderen in het huishouden komen veelal tot stand na samenspraak 
off  soms ook na dwang. Zij worden in het ene geval vanuit een bezuinigingsstrategie van het huis-
houdenn c.q. het hoofd c.q. de manager van het huishouden bij de budgetvorming betrokken, zoals 
inn het huishouden van Linda. Haar man bereikte een aantal jaren geleden de pensioengerechtigde 
leeftijdd en moest toen met ontslag. Hij wist tevoren dat je van een overheidspensioentje alleen 
niett rond kon komen en dus vroeg hij zijn vrouw, die strijkster is en ook niet veel geld verdient, 
omm de inwonende kinderen aan te manen hun bijdrage aan het huishoudbudget te verhogen. In het 
anderee geval initiëren de kinderen en/of anderen zelf hun bijdrage aan het huishoudbudget. Hier-
bijj  kan van invloed zijn hoe een huishouden is samengesteld en functioneert. Een Creoolse vrouw 
inn een uitgebreide male headed- huishouden (40 jaar) zegt hierover: 

„Het„Het  huishouden waar ik deel van uitmaak, is samengesteld. Ik vorm met mijn man en twee kinde-
renren een apart gezin. Omdat niet iedereen tot hetzelfde gezin behoort, is de controle op de totale be-
stedingenstedingen vaak moeilijk. Vroeger zorgde ik voor een gasbom. Maar die raakte veel te snel leeg 
waardoorwaardoor ik mijn neef die vaak niet bijdraagt zei dat hij in het vervolg zelf voor zijn warme eten 
moestmoest zorgen. Op gegeven moment stelde ik mijn moeder die er ook woont voor dat iedereen, maar 
zijnzijn eigen potje moest gaan koken. Mijn moeder ging ermee akkoord en vanaf dien kookt elk gezin-
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netjenetje apart. De gasbom die ik zelf koop blijft  in mijn slaapkamer. Ook het eten wat niet makkelijk 
bederftbederft sluit ik in mijn kamer op, want anders gaat iedereen er aan. Verder heb ik gedaan gekregen 
datdat water en stroom door ons gezamenlijk (ikzelf, mijn moeder, mijn broer en neef) wordt betaald, 
wantwant wij maken er allemaal gebruik van. " 

Dee bijdragen van deze kinderen/leden zijn vooral van belang in de female headed -huishoudens, 
gevolgdd door de male headed - huishoudens en de female managed - huishoudens. In de Hin-
dostaansee en Creoolse huishoudens zijn bestedingsbijdragen van deze groep anderen van groot 
belangg bij de budgetvorming. Vooral onder de Creoolse huishoudens komt het uitgebreide gezin 
veell  voor. Gezinnen die deel uitmaken van een huishouden hebben in dezen een zekere verplich-
tingg ten opzichte van het gehele huishouden en dragen vooral bij in de woonkosten. 

Anderss dan bij de partners het geval is, vindt de bijdrage van de overige leden van het huishouden 
opp drie manieren plaats: 

1.. door geld te geven. 
2.. door verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde uitgavenposten, meestal zijn die de 

woonkosten. . 
3.. door levensmiddelen en/of andere goederen bij te dragen. 

Dee meest voorkomende vorm is die waarbij de kinderen en/of anderen in het huishouden geen al-
gemenee bijdrage leveren in de vorm van huishoudgeld. Zij betalen liever (een deel van) de vaste 
woonlastenn en/of kopen specifieke levensmiddelen. Waarom zij met deze strategie akkoord gaan, 
iss niet echt duidelijk - want de strategie wordt vaak door de vrouwelijke respondent voorgesteld -
,, maar kan te maken hebben met het willen verkrijgen van duidelijkheid met betrekking tot de 
gewenstee hoogte en de aard van de besteding van de eigen bijdragen. 

BestedingsbijdragenBestedingsbijdragen van buiten 

Bijdragenn aan het huishoudbudget komen, behalve van het intern sociaal netwerk, ook vanuit het 
externn sociaal netwerk, waarbij elk huishouden wel eens geld en/of levensmiddelen ontvangt. In 
hoofdstukk 6 is breedvoerig ingegaan op dit extern sociaal netwerk van (leden van) huishoudens. 
Hoewell  bijna elk huishouden wel eens een levensmiddelenpakket van familie, vrienden en/of 
kennissenn ontvangt, blijkt in onze studie dat slechts 12% van de huishoudens mag bogen op struc-
turelee steun van buiten. Meestal is die steun afkomstig van familie. De grote meerderheid van de 
huishoudenss ontvangt nu en dan geld en/of goederen van familie op het platteland (in de vorm 
vann groenten) of het buitenland. In andere gevallen geven buren kledingstukken en/of schoeisel of 
wordtt een levensmiddelenpakket van moeder met de kinderen gedeeld (zie opnieuw hoofdstuk 6). 
Hett is moeilijk om goed onderscheid aan te brengen in de aard van de steun van buiten, omdat de 
steunn aan huishoudens van buiten vaak diffuus is. Dat wil zeggen dat de externe steun soms 
wordtt geleverd door meerdere personen en dat deze zowel niet-structurele als structurele bijdra-
genn kan omvatten. Als ook de niet-structurele steun aan huishoudens in beschouwing wordt ge-
nomen,, blijkt dat bijna 75% van de huishoudens die ontvangen. 
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Steunn en bijdrage hebben in principe dezelfde betekenis in de context van de studie. Toch is het 
bijzonderr opvallend dat vrouwen het begrip steun verschillend hanteren: 

„Steun„Steun is wanneer je het regelmatig krijgt" of „Steun is elke bijdrage van welke aard dan ook. " 

Hett belangrijkste aandeel in de externe bijdragen is afkomstig van uitwonende kinderen. Die 
vormenn in dit verband het belangrijkste extern sociaal netwerk van huishoudens. Bijdragen van 
kinderenn en andere familie in Suriname zijn er altijd geweest. Het lijk t er echter op dat de steun 
toeneemtt nu er meer om wordt gevraagd. Het betreft niet alleen een meer permanente steun, maar 
ookk incidentele zaken zoals het versturen vanuit het buitenland van medicijnen die moeilijk ver-
krijgbaarr zijn, of geldelijke bijdragen ten behoeve van de reparatie van een ijskast, wasmachine of 
tv.. In andere gevallen gaat het om bijdragen in verband met een verjaardag, een besnijdenis of ge-
loofsbelijdenis. . 

Externee steun wordt niet alleen verstrekt door kinderen, maar ook door een ouder, een tante of 
eenn oom. In hoofdstuk 6 zagen we reeds dat ouders permanente steun verstrekken in de vorm van 
onroerendee goederen: een huis of perceel waarop later door de ontvanger (s) wordt gebouwd. Ook 
eenn tante, oom of broer in Nederland steunt achtergebleven familie in Suriname met lange-
termijn-- huisvesting. Op deze manier heeft een aantal huishoudens woonruimte die feitelijk aan 
familiee in Suriname of het buitenland toebehoort. Soms is die steun 'gratis', soms moet huur 
wordenn betaald, maar vaker wordt alleen een bijdrage gevraagd in het onderhoud van het huis 
en/off  perceel. In principe is de steun van familie in het buitenland, die in de jaren '80 opkwam, 
watt minder geworden in omvang en regelmaat. Veel huishoudens klagen in elk geval over de af-
genomenn steun van familie in het buitenland: 

„Mijn„Mijn  zusters in Nederland hebben mij tot zeker twee jaar geleden gesteund met kleren en schoe-
nen.nen. Ik hoefde die niet meer te kopen omdat zij dat deden. Maar nu doen ze dat niet meer. Ik vind 
datdat zo erg, want dat betekent dat ik ze nu zelf moet aanschaffen en de kosten lopen op. Ik denk dat 
zeze problemen hebben met hun gezinssituatie. " 

„De„De  familie daar weet dat we hier pinaren (armoe lijden). Ze moeten toch zelf aanvoelen dat ze 
moetenmoeten steunen. Ik ga ze niet vragen. Zoiets moet van hen zelf komen. " 

Inn principe kan men onderscheid maken tussen het extern sociaal netwerk in Suriname en dat in 
hett buitenland. Steun van familie en anderen in Suriname komt vaak genoeg vanzelf op gang, 
maarr soms is druk van de vrouwelijke respondent noodzakelijk. In de gevallen waar uitwonende 
kinderenn een bijdrage kunnen leveren aan het huishoudbudget, zeggen vrouwen dat deze kinderen 
zelff  'moeten' aanvoelen dat zij verplicht zijn om bij te dragen, om te helpen. Hun bijdrage - hoe 
onregelmatigg ook - zien de vrouwelijke respondenten als een soort terugbetaling van de liefderij-
kee zorg die zij hen hebben toebedeeld toen de kinderen nog klein en afhankelijk waren. 

Hett extern sociaal netwerk in het buitenland komt meestal op gang op hoogtijdagen zoals Kerst-
mis,, of een verjaardag. De steun uit het buitenland wordt gestimuleerd door communicatie. Uit de 
inhoudd van telefoongesprekken en/of brieven moet familie in het buitenland afleiden of en hoe 
noodzakelijkk hun steun aan familie in Suriname is: 
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„De„De  kinderen van mijn man die in Nederland wonen weten dat wij het heel moeilijk hebben hier. Ze 
zijnzijn met zijn velen en bellen per toerbeurt. Zo weten ze wanneer we geld nodig hebben. Ze vragen 
erer zelf naar." 

Daarnaastt zijn individuele indrukken van familie die in het buitenland woont, maar op vakantie is 
inn Suriname, een maatstaf voor het beoordelen van de noodzaak van steun. Meestal is deze steun 
inn het begin veelvuldig, maar zwakt geleidelijk af.2 

7.44 Beheer  over  dee uitgaven 

Nadatt het huishoudbudget (dat via pooling of non-pooling totstandkomt) is gevormd, wordt een 
beheerderr aangesteld. In de meeste gevallen is dat de vrouwelijke respondent zelf, die een deel of 
hett hele budget beheert. Dat is afhankelijk van een aantal factoren, die we in deze paragraaf zul-
lenn bespreken. De zes beheerspatronen die door de huishoudens worden gehanteerd, zijn in on-
derstaandee tabel neergezet. 

Tabell  7.3. Beheer  over  de uitgaven naar  huishoudtype 

Vrouww beheert alle uitgaven: zij 
iss verantwoordelijk 
Vrouww beheert alle uitgaven: 
krijgtt inkomen partner 
Vrouww beheert een deel: krijgt 
huishoudgeldd partner 
Vrouww beheert een deel: krijgt 
huishoudgeldd kinderen en/of 
anderen n 
Vrouww krijgt geen 
huishoudgeld:: ze deelt de 
uitgaven n 
Mann beheert alle uitgaven: hij is 
verantwoordelijk k 

Female e 
headed d 

10 0 
24% % 

--

9 9 
21% % 

9 9 
21% % 

14 4 
33% % 

--

n=42 2 
100% % 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

--

1 1 
9% % 

7 7 
64% % 

--

3 3 
27% % 

--

n=35 5 
100% % 

Male e 
headed d 

--

7 7 
10% % 

35 5 
51% % 

--

11 1 
16% % 

15 5 
22% % 
n=32 2 
100% % 

Totaal l 

10 0 
8% % 

8 8 
7% % 
51 1 

42% % 

9 9 
7% % 
28 8 

23% % 

15 5 
12% % 

n=121 1 
100% % 

Tabell  7.3 laat een aantal beheerspatronen zien die variëren van totale controle van de vrouw over 
dee uitgaven (zij is financial manager), gedeeltelijke controle van de vrouw over de uitgaven 
(daartoee ontvangt ze huishoudgeld, zogenaamde 'housekeeping allowance') tot totale controle 
vann de man over de uitgaven (hij is financial manager). Het meest voorkomende beheerspatroon 

22 In de periode waarin het onderzoek plaats vond. Het is mogelijk dat deze steun de laatste jaren door de economi-
schee groei in Nederland en de economische verslechtering in Suriname weer is toegenomen (van Wegen, 2000). 
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iss dat waarbij de vrouw(elijke respondent) alleen een deel van de uitgaven beheert. Daartoe ont-
vangtt ze huishoudgeld van haar partner. Dat huishoudgeld is vaak bedoeld voor het verrichten 
vann de dagelijkse (voeding en dranken, huishoudelijke artikelen, transport) en/of maandelijkse 
bestedingenn (onderwijs, kleding en schoeisel). Vrouwen die een eigen inkomen hebben, leggen 
bijj  dat huishoudgeld dat ze ontvangen, ook nog eens (een deel van) hun eigen geld bij, want vaak 
genoegg is dat huishoudgeld niet genoeg om de eerdergenoemde bestedingen mee te kunnen ver-
richten. . 

Err zijn verschillen tussen de vrouwen in de huishoudtypen. Onder de female headed- huishouden 
treffenn we vooral dat beheerspatroon aan waarbij de vrouwelijke respondent geen huishoudgeld 
ontvangt,, maar de bestedingen met haar uitwonende partner en/of anderen deelt. Zie bijvoorbeeld 
onderstaandd kader. 

Kaderr  7.8. Huishoudgeld van de uitwonende partner 
MarinaMarina (Javaanse, 30 jaar) is in Lelydorp geboren. Haar ouders waren landbouwers die van de 
wisselvalligewisselvallige inkomsten uit de verkoop van groenten leefden. Op 20-jarige leeftijd - kort na de 
dooddood van haar ouders - besloot Marina naar de stad te verhuizen. Daar nam ze haar intrek bij 
haarhaar broer en zijn gezin. Omdat ze echter veelvuldig ruzie had met de echtgenote van haar broer, 
beslootbesloot ze daar weg te gaan. Via een collega belandde ze in een gemeubileerde woning die aan 
diezelfdediezelfde collega behoorde. In ruil  voor oppas en onderhoud mag Marina er gratis wonen. Het 
gaatgaat om een typische houten erjwoning, die keurig op een rij  staat met een andere woning. In het 
dagelijksdagelijks leven werkt Marina bij de overheid, waar ze met een niet afgeronde middelbare opleiding 
nietniet erg veel verdient. Om haar tegemoet te komen geeft haar uitwonende partner, die ze nu heeft, 
steunsteun van in de vorm van voeding en dranken. Die brengt hij aan het eind van de maand langs. 
AanvankelijkAanvankelijk weigerde ze zijn geste, maar de financiële nood waarin ze steeds kwam te verkeren 
metmet haar salaris, deed haar ertoe besluiten om het aanbod aan te nemen. Met deze steun van haar 
partnerpartner is ze in staat om in haar voeding- en drankbehoeften te voorzien. 

Daarnaastt komt onder dit type ook die vorm voor waarbij de vrouwelijke respondent alle beste-
dingenn alleen doet en daarbij geen/weinig hulp van anderen ontvangt. 

Onderr de male headed - huishoudens en female managed - huishoudens komt het patroon waarbij 
dee vrouwelijke respondent huishoudgeld van haar partner ontvangt, relatief het meest voor. 

Kaderr  7.9. Huishoudgeld van de inwonende partner 
InaIna (Javaanse, 45 jaar) werd op Uitkijk geboren. Ze werd 15-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan een 
alcoholist.alcoholist. Kort na het huwelijk verliet ze hem omdat ze niet langer bestand was tegen de gevolgen 
vanvan de alcoholverslaving van haar man. Ze verhuisde toen naar een oudere zuster in de stad, waar 
zeze met het een en ander in huis hielp. Toen leerde ze haar tweede man kennen. Hij was verkoper in 
eeneen stoffenzaak. Ze verhuisde naar hem en kreeg een kind. Om in de dagelijkse behoeften van het 
gezingezin te voorzien, gaf haar man haar wekelijks huishoudgeld. Dat voelde goed aan, want dat had 
zeze haar vader ook zien doen bij haar moeder. Maar enkele jaren daarna emigreerde haar man 
naarnaar Nederland voor een opleiding en ze vernam nooit meer iets van hem. De huur voor de er/wo-
ningning die ze toen betrok, was gelukkig niet veel, maar ze moest werken om in het levensonderhoud 
vanvan zichzelf en haar kind te voorzien. Zo deed ze parttime huishoudelijk werk. Iets anders kon ze 
niet.niet. Ze had niet eens de basisschool afgerond. Op een gegeven moment leerde ze haar huidige 
partnerpartner kennen. Hij is ook verkoper van beroep, maar in een levensmiddelenbedrijfje. Ook deze 
manman met wie ze drie kinderen heeft, geeft haar periodiek huishoudgeld. Over de hoogte ervan heeft 
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zeze niets in te brengen. Dat vindt ze goed omdat het geld voldoende is om voeding en dranken te ko-
pen.pen. Ze is bovendien heel erg zuinig met het geld. Haar man bekostigt de overige uitgaven als 
huur,huur, elektra, water en telefoon, onderwijs en transport, medische verzorging via zijn salaris. 

Dee male headed -huishouden? hanteren daarnaast ook een vorm waarbij de mannelijke partner 
vann de vrouwelijke respondent het totale beheer over de uitgaven heeft. Deze vorm komt vooral 
voorr onder die huishoudens waar de vrouwelijke respondent niet-werk-zaam is. 

Ookk tussen de etnische groepen zijn er verschillen. Onder de Creoolse huishoudens treffen we 
voorall  twee belangrijke beheerspatronen aan, namelijk dat waarbij de vrouwelijke respondent een 
bedragg aan huishoudgeld van haar partner ontvangt en dat waarbij de vrouwelijke respondent de 
uitgavenn samen met haar partner, kinderen en/of anderen doet. Onder de Javaanse en Hindostaan-
see huishoudens komt het overhandigen van huishoudgeld door de partner van de vrouwelijke res-
pondentenn het meest voor. Onder de Javaanse huishoudens vak verder op - zie ook pagina 147 -
datt een aantal mannen traditioneel is gebleven: zij overhandigen - zoals ze het in hun ouderlijk 
huiss hebben geleerd - hun totale inkomen aan hun partner, waaruit die een klein bedrag aan zak-
geldd teruggeeft. 

Tabell  7.4. Beheer  over  de uitgaven naar  etnische afkomst 

Vrouww beheert alle uitgaven: zij is 
verantwoordelijk k 
Vrouww beheert alle uitgaven: krijgt 
inkomenn partner 
Vrouww beheert een deel: krijgt 
huishoudgeldd partner 
Vrouww beheert een deel: krijgt 
huishoudgeldd kinderen en/of 
anderen n 
Vrouww krijgt geen huishoudgeld: ze 
deeltt de uitgaven 
Mann beheert alle uitgaven: hij is 
verantwoordelijk k 

Creool l 

7 7 
13% % 

1 1 
2% % 
20 0 

37% % 
5 5 

9% % 

16 6 
30% % 

5 5 
9% % 

n=54 4 
100% % 

Etnischee afkomst 

Javaan n 

--

7 7 
20% % 

19 9 
54% % 

1 1 
3% % 

4 4 
11% % 

4 4 
11% % 

n=35 5 
100% % 

Hindostaan n 

3 3 
9% % 

--

12 2 
38% % 

3 3 
9% % 

8 8 
25% % 

6 6 
19% % 

n=32 2 
100% % 

Totaal l 

10 0 
8% % 

8 8 
7% % 
51 1 

42% % 
9 9 

7% % 

28 8 
23% % 

15 5 
12% % 

n=121 1 
100% % 

Kaderr  7.10. Beheer  over  het totale inkomen van de partner 
MinemMinem (Javaanse, 40 jaar) werd in het district Nickerie geboren in een landbouwersgezin. Toen ze 
opop 18-jarige leeftijd trouwde, verhuisde ze naar haar man die in een ander district woonde. Uit het 
huwelijkhuwelijk werden drie kinderen geboren. Op 18-jarige leeftijd verwachtte Minem veel van haar toe-
komstigekomstige echtgenoot: liefde, financiële zekerheid en geborgenheid. Haar partner was echter te lui 
omom te werken, wisselde daarom ook steeds van baan. Dat gedrag begon haar te irriteren en ze ver-
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lietliet haar man na een huwelijk van 10 jaar. Na enkele kortstondige relaties leerde ze haar huidige 
partnerpartner kennen. Met hem is ze nu getrouwd. Ze denkt niet dat ze hem zal verlaten omdat hij aan 
haarhaar verwachtingen voldoet. Hij heeft een vaste baan bij een bewakingsbedrijf en overhandigt haar 
maandelijksmaandelijks zijn gehele salaris, waaruit zij hem zakgeld teruggeeft. Zo hoort dat, vindt Minem, die 
zelfzelf ook warunghoudster is. Zo heb ik controle over de bestedingen, want ik moet met dat geld alle 
basisuitgavenbasisuitgaven doen: huur, elektra, water, onderwijs, transport voor ons allemaal. Ook daarmee 
doedoe ik zuinig aan, want op is op. Mijn man moet ook zuinig aan doen; zijn zakgeld is voor de hele 
maand.maand. Ik heb ook nog mijn geld voor als het salaris van mijn partner niet genoeg is, want dat is 
hethet zeker. Bovendien weet ik dat mijn partner niet uit kan lopen, want wat is een man zonder geld? 
WelkeWelke vrouw zal in hem geïnteresseerd zijn als hij haar geen geld kan geven? " 

Dee huishoudens waarin vrouwen een gedeeltelijk beheer van de uitgaven hebben, laten groepen 
zienn waarin vrouwen: 

een n 
een n 

vastt bedrag aan huishoudgeld van hun partner en/of anderen ontvangen; 
gevarieerdd bedrag aan huishoudgeld van hun partner en/of anderen ontvangen. 

MetMet name de tweede groep vrouwen ondervindt problemen met betrekking tot overleving en wordt 
ertoeertoe aangezet om naar additionele inkomstenbronnen om te zien. Onenigheid over de besteding 
vanvan het inkomen van de man mondt vaak uit in ruzies. In enkele gevallen hanteert de man lijfelijk 
geweld. geweld. 

7.55 Controle met betrekking tot de besteding van het huishoudbud-
get t 

Dee besteding van het huishoudbudget is niet altijd vrij van controle door degenen die eraan heb-
benn bijgedragen. In de regel vindt controle plaats door de partner van de vrouwen en weinig of 
niett door kinderen en/of anderen. Dat veel mannen, ongeacht de hoogte van hun bijdrage aan het 
huishoudbudget,, de bestedingen controleren, heeft te maken met een aantal mechanismen die zij 
(impliciet)) inbouwen. Een controlemechanisme kan zijn dat de man zijn partner voortdurend ter 
verantwoordingg roept, maar ook dat de vrouw uit eigen beweging verantwoording van haar beste-
dingenn aflegt. De laatste categorie vrouwen heeft hierover een uitgesproken mening: volgens hen 
hebbenn hun partners het recht om te weten waar hun geld aan wordt besteed omdat het huishou-
denn van hun financiële bijdrage afhankelijk is. Deze tweede categorie vrouwen komt vooral voor 
inn die huishoudens waar de man een variërend bedrag aan huishoudgeld geeft, omdat hij varië-
rendee inkomsten heeft. In sommige van deze huishoudens is de vrouw weinig of niet economisch 
actief.. De man vindt controle op de besteding van het huishoudgeld rechtmatig. Een vrouw: 

„Mijn„Mijn  man geeft mij zoveel mogelijk een vast bedrag aan huishoudgeld. Dat lukt niet altijd omdat 
hijhij  als kleine zelfstandige een variabel inkomen heeft. Ik zelf werk niet, heb ook geen eigen inko-
men.men. Hij bepaalt de inhoud en de hoogte van de bestedingen voor dit huishouden. Met een deel van 
hethet huishoudgeld moet ik voeding en dranken kopen voor het hele gezin, dat bestaat uit drie jonge 
kinderen.kinderen. Met het andere deel moet ik de maandelijkse woonkosten voldoen. Steeds weer als ik 
boodschappenboodschappen heb gehaald, vraagt hij wat ik allemaal heb gekocht en moet ik hem precies uitleg-
gengen wat ik met het geld heb gedaan." 
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Dee indruk bestaat dat de man meer controle gaat uitoefenen naarmate hij denkt dat zijn 
privéconsumptiee zal afnemen als hij een groter deel van zijn inkomen aan het huishouden 
afdraagt.. We zagen reeds dat de besteding van het inkomen van mannen in principe niet 
onderhandelbaarr is. Mannen besteden een relatief groter deel van hun inkomen aan 
privéconsumptie,, recreatie e.d. dan vrouwen. In de meeste gevallen waar de mannelijke partner de 
bestedingg van het huishoudbudget controleert, is er sprake van een duidelijke privéconsumptie 
vann de man. Er zijn twee manieren waarop zulks geschiedt. Als mannen hun totale salaris afstaan, 
dann is het zeer waarschijnlijk dat hun privéconsumptie uit het huishoudgeld wordt bekostigd. In 
hett tweede geval bekostigen zij hun privéconsumptie uit het achtergehouden deel van hun 
inkomstenn Deze groep mannen is veel groter in aantal dan de eerste. De privé-consumptie betreft, 
voorr zover hun vrouwen daarvan op de hoogte zijn, overwegend sigaretten en drank. Het is 
daaromm niet verwonderlijk dat vragen om meer geld in vele huishoudens een heet hangijzer is. 

Bijj  enkele mannen neemt de controle onaangename vormen aan. Zij verwijten hun vrouw ervan 
datt die niet met geld weet om te gaan. In uiterste gevallen beledigen ze hun partner: 

"Je"Je weet niet te tellen, no? Zal ik een computer voor je kopen?" 

Eenn groter aandeel in het huishoudbudget leidt niet alleen tot grotere controle op de bestedingen, 
maarr ook tot machtsmisbruik. In enkele gevallen verlangen mannen van hun partner een extra 
tegenprestatiee als er opnieuw budgettekorten zijn opgetreden. De verlangde tegenprestatie kan 
lichamelijkk zijn. Vrouwen zullen niet altijd prijsgeven dat zij in een machtsconflict met hun 
partnerr verkeren. Maar toch geven zij soms signalen dat er iets aan de relatie met hun partner 
hapert.. Een respondent (Creoolse, begin 50) merkt steeds weer op dat haar man 'vervelend' is. Pas 
naa lang aandringen vertelt ze wat ze hiermee bedoelt. Ze vertelt: 

"Mijn"Mijn  man is vervelend. Als ik om geld vraag voor het huishouden, wil hij steeds weer dat ik seks 
metmet hem heb. Kun je dan van liefde spreken? Ik vind het dan vervelend om op die manier bepaalde 
tekortentekorten te moeten opheffen, maar toch moet ik het doen. Ik heb geen andere keus. Mijn salaris als 
schoonmaaksterschoonmaakster is ontoereikend. Van mijn partner krijg ik elke twee weken huishoudgeld. Daar-
meemee moet ik voedsel en transport voor de kinderen van en naar school bekostigen. Als dat geld op 
is,is, spreek ik mijn salaris aan. Dat bedrag is binnen de kortste keren opgeraakt. Woonkosten wor-
denden allemaal betaald uit het salaris van mijn partner. Hij vindt dat ik teveel geld uitgeef, maar wat 
hijhij  niet wil inzien is dat met name de prijzen van voeding verschrikkelijk snel stijgen. Mijn inwo-
nendenende werkende kinderen vraag ik niet om hulp omdat zij zelf geld nodig hebben. Met hun salaris 
moetenmoeten zij zelf zien uit te komen. Als er misschien een gasbom nodig is, dan kan ik ze in het uiterste 
gevalgeval om hulp vragen. Anders niet. Maar ik weet dat mijn partner het benodigde geld kan missen. 
IkIk weet dat hij veel verdient, althans heel erg veel meer dan ik. Alleen houdt hij het bedrag dat hij 
verdientverdient angstvallig geheim. Als hij bankafschriften thuis ontvangt, verscheurt hij die. Hij is bang 
datdat als ik erachter kom hoeveel geld hij heeft, ik hem steeds weer geld zal vragen". 

Dezee confrontatie met de mannelijke partner over de bestedingen wordt door een aantal vrouwen 
vermedenn door steeds kleine geldbedragen - waar dat kan - apart te zetten met het doel daarmee 
ontstanee budgettekorten aan te vullen. 

Kaderr  7.11. Een deel van het huishoudgeld sparen 
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JoritaJorita (Creoolse, 36 jaar) en Gerrit (Creool, 40 jaar) wonen reeds enige jaren samen. Gerrit is 
constructiewerker.constructiewerker. Hij heeft sinds kort een eigen bedrijfje. Jorita heeft een inkomen als modiste. Zij 
hebbenhebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid met betrekking tot huishoudelijke uitga-
ven.ven. Gerrit geeft Jorita maandelijks een vast bedrag aan huishoudgeld. Met het huishoudgeld dient 
zijzij slechts voor voeding te zorgen. Gerrit laat een groot deel van de woonkosten van zijn bankreke-
ningning afschrijven. Jorita betaalt uit haar inkomsten de telefoonkosten en ook schiet zij hieruit geld 
voorvoor ten behoeve van materiaal voor haar werk (lapjes stof, garnituren, etc). Het resterend deel 
legtlegt zij apart. Als er tekorten zijn, weet Gerrit dit nooit omdat Jorita dan haar geldreserves aan-
spreekt.spreekt. Zij verkeert in de mening dat Gerrit al genoeg aan het huishouden besteedt en dat zij hem 
nietniet nog eens moet lastig vallen als er budgettekorten zijn. Anders is het wanneer grote (meestal 
eenmalige)eenmalige) aankopen moeten worden gedaan. Dan moeten de reserves van Gerrit worden aange-
sprokensproken omdat hij relatief meer geld verdient dan zij (de hoogte van zijn inkomen weet ze niet). Dat 
waswas bijvoorbeeld het geval toen een wasmachine, tv en koelkast moesten worden aangeschaft. 

Inn gevallen waar inwonende volwassen dochters aanwezig zijn, worden geldproblemen 
voornamelijkk met hen besproken en wordt samen naar een passende oplossing gezocht. Voor 
aanvullingg op tekorten wordt niet bij de partner aangeklopt. Hij is er dan ook niet altijd van op de 
hoogtee dat zich tekorten voordoen of zich hebben voorgedaan. 

Kaderr  7.12. Geldtekorten aanvullen door  anderen erbij  te betrekken 
MinieMinie (Javaanse, 50 jaar) bewoont samen met haar partner Herman (Javaan, 58 jaar), haar zes 
kinderenkinderen en drie zeer jonge kleinkinderen een huis. Haar man en twee volwassen dochters zijn de 
enigenenigen die werken. Zij werkt niet. De overigen zijn allen nog schoolgaand. Herman werkt in loon-
dienstdienst bij de overheid. Maandelijks krijgt Minie van hem - nadat hij eerst zijn salarisstrook aan 
haarhaar heeft getoond - een bedrag aan huishoudgeld. Dat huishoudgeld is gelijk aan zijn salaris. Met 
datdat bedrag dient zij de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven te voldoen. Ook haar werkende doch-
tersters leveren hun bijdrage aan het huishoudbudget. Ze moeten immers wel, want ze hebben hun ei-
gengen gezin dat ook deel uitmaakt van het huishouden van hun moeder, Minie. Deze is de mening 
toegedaantoegedaan dat zij budgettekorten niet met Herman kan bespreken omdat hij haar niets meer kan 
geven.geven. "Waar zou hij het geld vandaan moeten halen?". Ze weet dat ze daarvoor terecht kan bij 
haarhaar werkende dochters voor wie ze de oppas doet als die werken. Er wordt dan beraadslaagd hoe-
veelveel geld zij kunnen missen. Het geld voor de benodigde spullen wordt onderling verdeeld. Op deze 
wijzewijze is Herman niet op de hoogte van de regelmaat - want er zijn voortdurend tekorten - waarmee 
zijnzijn partner voor financiële problemen de inwonende dochters te hulp vraagt. Hij is ook niet 
degenedegene die steeds weer de bestedingen van het huishoudbudget controleert. De controle hiervan 
ligtligt  in handen van Minie. Zij is degene die precies op de hoogte is van wat zich op financieel 
gebiedgebied in haar huishouden afspeelt. Vandaar dat ze bijtijds kan inspringen als het financieel niet 
goedgoed dreigt te gaan. 

Controlemechanismenn worden niet alleen ingebouwd in huishoudens met werkende vrouwen, 
maarr ook in die huishoudens waar vrouwen geen eigen inkomen genereren. Verschillen in 
etnisch-culturelee herkomst van huishoudens doen zich daarbij nauwelijks voor. 

Somss zijn vrouwen niet eens op de hoogte van het exacte inkomen van hun partner. Zij konden 
opp de vraag naar het inkomen van hun man slechts schattingen geven. Bij de schattingen werd 
uitgegaann van het totaal bedrag aan huishoudgeld dat zij ontvingen. 
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Datt mannen aan hun (relatief) riante financiële positie in het huishouden en hun relatief grotere 
bijdragee aan het huishoudbudget het recht ontlenen om ten aanzien van de bestedingen een aantal 
rechtenn op te eisen, laat onderstaand geval zien. Gelukkig kwam dat niet vaak voor. Een vrouw: 

"Mijn"Mijn  man wil altijd het beste voedsel op tafel. Maar met zijn bijdrage aan het huishoudinkomen is 
datdat niet meer mogelijk gezien de prijsontwikkelingen van vlees en groenten. Het is bijna elke mid-
dagdag wanneer het eten wordt opgediend een vervelend tafereel. Want dan wordt het bord met eten -
alsals mijn partner weer eens ontevreden is over het eten dat ik voor hem heb gekookt - op tafel om-
gekeerd". gekeerd". 

Hoewell  deze gevallen uitzondering lijken, zijn er indicaties dat de onderhandelingsmacht tussen 
partnerss met extreem tegengestelde inkomens, waarbij (alleen) de man een (relatief) zeer hoog 
inkomenn heeft, in het nadeel van betrokken vrouwen uitvalt. Het blijken overwegend mannen te 
zijnn die slechts een deel van hun inkomen aan het huishoudbudget - dat deel dat volgens hen 
voldoendee is - bijdragen. Bij deze gevallen zijn huishoudens betrokken met nog jonge en 
schoolgaandee kinderen, dus waar de budgettering zich alleen beperkt tot het niveau van de beide 
partners. . 

Hett blijkt dat vrouwen, teneinde conflicten met betrekking tot de besteding van het 
huishoudbudgett met de partner te vermijden, een aantal strategieën hanteren: het eigen inkomen 
en/off  de aanspraak die zij kunnen maken op financiële en materiële steun van anderen. Dit laatste 
baserenn ze op het feit dat ze onderdak aan hun volwassen, mee-verdienende kinderen bieden, 
oppassenn op hun kleinkinderen en contacten onderhouden met hun verwanten buiten het 
huishouden.. Als compensatie voor deze inspanningen krijgen zij steun in de vorm van geld en/of 
vann goederen. Het zelf organiseren van alternatieve inkomstenbronnen maakt het voor vrouwen 
mogelijkk om conflicten met de partner over financiën heel lang uit te stellen. 

7.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk zijn de vorming, het beheer en de besteding van het huishoudinkomen beschre-
venn aan de hand van een aantal factoren. Deze factoren hebben te maken met de structuur van het 
huishouden,, de achtergrond van de etnische groep en het sociaal netwerk van huishoudens. Bij de 
vormingg van het huishoudbudget is het gezamenlijk aandeel van de vrouwelijke respondent en 
haarr inwonende partner het grootst, vooral in de female managed - huishoudens en in mindere 
matee in de male headed- huishoudens. Een uitzondering vormen de female headed - huishoudens 
waarr het logisch is dat het gezamenlijk aandeel van de vrouwelijke respondent en inwonende 
kinderenn het grootst is. Het blijkt dat budgetvorming via pooling tussen partners vooral geldt voor 
dee Javaanse en Hindostaanse huishoudens. Onder de Creoolse huishoudens is budgetvorming via 
poolingpooling tussen de vrouwelijke respondent en inwonende kinderen het belangrijkst. 

Hett meest voorkomende beheerspatroon is dat waarbij de vrouw(elijke respondent) een deel van 
dee uitgaven beheert. Daartoe ontvangt ze huishoudgeld van haar partner. Dit geldt vooral voor de 
femalefemale managed - huishoudens en de male headed- huishoudens. Onder de female headed - huis-
houdenss deelt de vrouw samen met haar uitwonende partner, kinderen en/of anderen. Onder de 
Creoolsee huishoudens zijn twee belangrijke beheerspatronen te onderscheiden: de vrouwelijke 
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respondentt ontvangt huishoudgeld van haar partner, gevolgd door een patroon waarbij de vrouwe-
lijkee respondent samen met haar partner, kinderen en/of anderen de uitgaven doet. Onder de 
Javaansee en Hindostaanse huishoudens komt het patroon voor waarbij de partner huishoudgeld 
aann de vrouwelijke respondent overhandigt. 

Afsprakenn over de omvang en het termijn waarop de bijdragen worden geleverd, verschillen. De 
mannelijkee partner en overige deelnemers bepalen in het algemeen zelf wat en wanneer zij bij-
dragen.. De partners van de Javaanse vrouwen vormen hierop een uitzondering. Traditioneel ge-
venn de mannen van deze etnische groep hun inkomen aan hun partner, waaruit de laatste een be-
dragg aan zakgeld teruggeeft. Bij Creolen en Hindostanen hebben vrouwen in het algemeen weinig 
greepp op de omvang van de bijdrage van hun partner aan het huishoudinkomen. Iets meer vat 
hebbenn zij wel op de overige volwassen leden met een inkomen. Door gebruik te maken van hun 
'ouderlijkk gezag' en in dat kader te wijzen op de woonfaciliteiten waarvan deze overige leden ge-
bruikk maken, kunnen vrouwen druk uitoefenen op die anderen om een bijdrage aan het huishoud-
inkomenn te leveren. 
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