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Besluitvormingg in huishoudens 

OokOok tussen dit jaar verstrijk ik 
EnEn overschrijd ik mijn eigen grenzen 
EnEn al verstrijkend houd ik aan 
EnEn ieder aanhouden is weer verdergaan 
ZoZo verstrijkt de tijd die ik zelf ben 
DeDe tijd is mij en ikzelf de tijd 
ZijZij  vestigt zich in mij en ik bivakkeer in haar 
EnEn wij verstrijken samen 
UitUit  elkaar en in elkaar 

(Candani) (Candani) 

8.11 Inleiding 

Omm het geld - en andere hulpbronnen van het huishouden te kunnen managen, moeten besluiten 
wordenn genomen. In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de besluitvorming in huishoudens vanuit 
hett perspectief van bestaansverwerving en - zekerheid tot stand komt, wie erbij betrokken zijn, en 
opp welke wijze coöperatie en/of conflict zich voordoen. Daartoe onderscheiden we enkele domei-
nen.. Deze domeinen hebben betrekking op materiële en immateriële zaken. Tot de materiële za-
kenn horen reguliere aanschaf van voeding en dranken, kleding en schoeisel (kleinere bestedin-
gen),, maar ook de aanschaf van semi-duurzame consumptiegoederen (grotere bestedingen); tot de 
immateriëlee zaken het krijgen van kinderen en kinderzorg. 

Bijj  kinderzorg is de besluitvorming geanalyseerd met betrekking tot schoolkeuze, het onderhou-
denn van contacten met de school, de schoolwerkbegeleiding en opvoeding in het huis. Met be-
trekkingg tot dit laatste is er enige overlap met kinderzorg zoals die in hoofdstuk 9 wordt behan-
deld. . 
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Bijj  de besluitvorming met betrekking tot de materiële domeinen kan er sprake zijn van coöperatie 
en/off  conflict. Ook bij een analyse van de immateriële domeinen is het van belang te weten of en 
hoee partijen met elkaar samenwerken. Verondersteld wordt dat er verschillen tussen de domeinen 
zijn.. Deze houden mijns inziens niet alleen verband met percepties van zowel mannen en vrou-
wenn over mannelijkheid c.q. vrouwelijkheid, de compositie en de interne structuur (huishoudtype, 
meerderee generaties) van het huishouden, maar ook met de veronderstelde positie van beide sek-
senn in het huishouden (hoofd, toegang tot huisvesting, economisch actief)- Al deze factoren teza-
menn geven inzicht in de positie van vrouwen en hun mannelijke partners in de huishoudens met 
betrekkingg tot de besluitvorming. Hiermee komen we op het thema bargaining power. In 'Vrou-
wenn en crisis in Paramaribo' omschrijf ik dit begrip als 'de onderhandelingsmacht tussen mannen 
enn vrouwen, maar ook die tussen man en/of vrouw en meeverdieners in het huishouden' (pag. 
60).. In dit hoofdstuk worden de factoren die het verschil in de positie van vrouwen en mannen 
mett betrekking tot de besluitvorming bepalen, behandeld. 

Wiee heeft er de grootste inbreng in de besluitvorming met betrekking tot de verschillende domei-
nen?? Hoe evenwichtig is de besluitvorming? Voor elk domein is nagegaan wat de bijdrage is van 
dee man, van de vrouw en van anderen in de besluitvorming. Vervolgens is vastgesteld wat de bij-
dragee is in de besluitvorming van de man en van de vrouw samen; in de tekst is dit aangeduid als 
hett aandeel van de mannelijke partner. In de volgende paragrafen is de focus op de bijdrage van 
dee mannelijke partner bij de totstandkoming van besluiten. Dat betekent dat de analyse wordt be-
perktt tot de huishoudens met inwonende partner. De female headed - huishoudens worden buiten 
beschouwingg gelaten. 

Ookk hier zullen de gegevens naar huishoudtype en etniciteit worden uitgesplitst. 

8.22 Bestedingen 

DeDe kleinere bestedingen 

Aann de respondenten - vrouwen en mannen - werd gevraagd besluitvormingsmomenten en - pro-
cessenn in het huishouden te beschrijven die betrekking hebben op de materiële domeinen. In 
hoofdstukk 7 hebben we reeds gezien dat drie actoren van belang zijn bij de totstandkoming van 
hett huishoudinkomen: de vrouwelijke respondent, haar partner en de inwonende c.q. uitwonende 
kinderenn c.q. verwanten. Hoewel het belang van deze groep kinderen c.q. overige verwanten niet 
wordtt onderschat, willen we in dit hoofdstuk alleen nagaan of de mannelijke partner danwei de 
vrouwelijkee respondent de belangrijkste besluitvormer is. 

Hoewell  besluitvorming met betrekking tot de bestedingen vooral via coöperatie tussen vrouw en 
mann totstandkomt, is het aandeel van de man gering: 25% en 42% respectievelijk voor de kleine-
ree en grotere bestedingen. Het verschil in aandeel van de man is als volgt te verklaren: in de regel 
'overhandigt'' de mannelijke partner, via zijn inkomensbijdrage (zijn totale salaris of een deel 
daarvan),, aan zijn partner de bevoegdheid om de kleinere bestedingen te verrichten. Hij verwacht 
daarbijj  dat zijn partner dit zo efficiënt mogelijk doet. Meestal licht de vrouw haar partner in over 

162 2 



dee soort bestedingen die ze met het huishoudinkomen zal verrichten en verwacht ze ook goed-
keuringg van hem. Het aandeel van de mannelijke partner in de male headed- huishoudens ligt op 
26%.. Onder At female managed - huishoudens vindt deze vorm van samenwerking tussen man 
enn vrouw minder plaats; daar is het aandeel van de man 19%. De vrouwen uit de female managed 
-- huishoudens beslissen zoveel mogelijk alleen over de bestedingen omdat ze - mede vanwege 
hunn positie in het huishouden - kennelijk als vanzelf kunnen rekenen op de goedkeuring van hun 
partner.. Dat ze een eigen en hoger inkomen hebben strekt tot hun voordeel. Zij hebben vanwege 
hunn inkomenspositie in het huishouden 'automatisch' de 'macht' over de bestedingen, in elk ge-
vall  de kleinere. In de male headed -huishoudens is de situatie iets anders: de vrouwen zonder in-
komenn vormen een grote groep en zijn vooral afhankelijk van het inkomen van hun partner. 

Etnischh gezien is het aandeel van de mannen in de besluitvorming met betrekking tot de kleinere 
bestedingenn het grootst onder de Creoolse huishoudens, gevolgd door de Javaanse huishoudens 
(respectievelijkk 30% en 26%). De mannen in de Hindostaanse huishoudens hebben het kleinste 
aandeell  (20%). Hindostaanse mannen laten dergelijke besluitvorming het liefst over aan hun 
partner.. Dit besluitvormingspatroon maakt de Hindostaanse vrouwen in de studie echter slechts 
beperktt machtig, aangezien zij alleen maar gerechtigd zijn tot het nemen van beslissingen met be-
trekkingg tot de kleinere bestedingen. Onderstaand kader dient ter illustratie. 

Kaderr  8.1. Het wife-dominant model in een Hindostaans (male headed) huishouden 
WandaWanda (Hindostaanse, 35 jaar) is getrouwd met Ram (Hindostaan, 40 jaar). Samen hebben ze een 
kind.kind. Wanda heeft geen baan, terwijl Ram taxichauffeur is. De auto werd jaren geleden gekocht 
toentoen Ram nog vrijgezel was. Ram, die van maandag tot en met zaterdag van 07.00 - 20.00 uur 
werkt,werkt, verdient aardig wat geld, zelfs meer dan menig ambtenaar, maar dat inkomen is wisselval-
lig.lig. Per dag verdient hij in 1996 gemiddeld SF 10.000. Daarvan geeft hij SF 5.0001 aan Wanda. 
DatDat is huishoudgeld. Met de rest van het geld betaalt Ram voor de taxistandplaats, brandstof, zak-
geld,geld, een aflossing van een lening door een familielid, maar ook legt hij wat geld apart voor on-
voorzienevoorziene uitgaven voor de auto. Wat ze hebben afgesproken, is dat Wanda met het huishoudgeld 
dede kleinere uitgaven bekostigt: zij is thuis en weet als geen ander wat er in huis nodig is. Wanda 
probeertprobeert ook wat geld te 'sparen' thuis. Dat is niet altijd even gemakkelijk aangezien de prijzen 
vanvan eerste levensbehoeften steeds stijgen en een flinke deuk teweegbrengen in het huishoudbudget. 
BeslissingenBeslissingen met betrekking tot de overige (ook de grotere) kosten in het huishouden bespreekt 
WandaWanda met Ram. Dat kan ook niet anders omdat zij voor geld van hem afhankelijk is. Hoe gek het 
ookook klinkt, Wanda voelt zich trots omdat zij op haar manier een bijdrage levert aan de welvaart en 
hethet welzijn van haar huishouden. Zij doet immers al het denkwerk wat de bestedingen betreft. 
DaarmeeDaarmee heeft ze het gevoel dat ze op gelijke voet staat met Ram. Gelukkig hoeven ze geen huur te 
betalen.betalen. Het huis behoort toe aan de ouders van Wanda, die nu in Nederland wonen. Het twee ver-
diepingendiepingen tellende huis is wel aan reparatie toe. Een deel van de reparatiekosten wil Wanda samen 
metmet haar jongere zuster, die op de eerste verdieping woont, betalen. Wanda en haar jongere zuster 
hebbenhebben van meet af aan afgesproken de verbruikskosten voor water en elektriciteit te delen. 

Uitt het bovenstaande leiden we af dat vrouwen in principe de belangrijkste besluitvormers zijn 
mett betrekking tot de kleinere bestedingen. In de literatuur hanteert men de term wife-dominant. 
Binnenn het wife-dominant-model kunnen zich duidelijke machtsconflicten voordoen. Die conflic-
tenn kunnen ontstaan als de positie van betrokkenen in het huishouden onder druk komt te staan. 

Doorr de schommelingen in de wisselkoers in de periode van het onderzoek wordt een gemiddelde koers gehan-
teerdd van SF 250 voor 1 NF. 
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Datt is het geval wanneer de financiële inbreng van vrouwen minder is dan die van hun partner, 
maarr ook als diezelfde partner meer toegang tot bezit heeft, al dan niet geregeld via familie of an-
deree netwerken. Die combinatie van factoren geeft deze vrouwen in eigen ogen of in die van hun 
partnerr het recht om (soms stilzwijgend) te bepalen wat er in specifieke domeinen van het huis-
houdenn gebeurt. Het feit dat zij in staat zijn hun huishouden zelfstandig te leiden, is iets waar hun 
mannenn grote moeite mee hebben wat tot conflicten met hen kan leiden. 

DeDe grotere bestedingen 

Hett aandeel van de mannelijke partner bij de besluitvorming met betrekking tot de grotere beste-
dingenn is groter, namelijk 42%. De besluitvorming met betrekking tot uitgaven zoals de aanschaf 
vann transportmiddelen en semi-duurzame consumptiegoederen is in de regel iets waar beide part-
nerss bij betrokken zijn. Terwijl vrouwen gemiddeld minder hun partner betrekken bij de kleinere 
bestedingenn - die vallen immers binnen het (afgesproken) huishoudbudget - blijkt dat zij bij de 
besluitvormingg aangaande grotere uitgaven meer afstemming plegen met hun partner. In sommige 
gevallenn neemt de partner zelf het besluit. Naar huishoudtype zijn er evenwel verschillen. Het 
aandeell  van de mannelijke partner is - net als bij de kleinere bestedingen - kleiner in de female 
managedmanaged - huishoudens (34%) dan in de male headed- huishoudens (44%). De female managed -
huishoudenss vallen opnieuw op met hun gedrag. De minst evenwichtige verdeling van macht in 
hett voordeel van de vrouw vindt in dit type huishouden niet alleen plaats bij de kleinere bestedin-
gen,, maar ook bij de grotere bestedingen. Deze bevinding is verrassend. Hoewel het meeste over-
legg over de totstandkoming en bestemming van het huishoudinkomen juist in dit type huishouden 
plaatsvindtt (zie hoofdstuk 7), nemen de vrouwen de belangrijkste besluiten over die bestedingen. 
Hieruitt kunnen we afleiden dat overleg plegen duidelijk niet hetzelfde betekent als het nemen van 
besluiten. . 

Onderstaandee voorbeelden illustreren hoe besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedin-
genn in een female managed- huishouden totstandkomt. 

Kaderr  8.2. Besluitvorming met betrekking tot grotere bestedingen in een uitgebreid 
femalefemale managed -huishouden 
JetJet (Javaanse, 40 jaar) is getrouwd met Paiman (Javaan, 45 jaar). Uit het huwelijk zijn drie kinde-
renren geboren. Die zijn nog schoolgaand en wonen thuis. Verder wonen er haar moeder en een neef 
JetJet en haar moeder zijn altijd onafscheidelijk geweest en zelfs Paiman moest accepteren dat, toen 
hijhij  Jet ten huwelijk vroeg, haar moeder mee zou verhuizen naar hun gezamenlijke woning. De moe-
derder heeft een deeltijdbaan als huishoudelijke hulp. De AOV (Algemene Oudedagsvoorziening) 
waarwaar zij aanspraak op maakt, is bij lange na niet genoeg om in haar eigen behoeften te voorzien. 
DeDe moeder maakt daarom op bescheiden schaal ijslollies, zo 'n vijftig stuks per week, die ze thuis 
verkoopt.verkoopt. De neef verhuisde van het platteland naar de stad toen hij zich vorig jaar inschreef op 
eeneen middelbare beroepsopleiding aldaar. Om zijn eigen zakcenten te verdienen verricht hij regel-
matigmatig werk voor Paiman, die een informeel bedrijfje heeft in de bouwvakbranche. Jet heeft een 
baanbaan als onderwijzeres op een lagere school. Ze heeft een stabieler en hoger inkomen dan Paiman. 

BesluitvormingBesluitvorming in dit huishouden manifesteert zich op verschillende manieren. De partners over-
leggenleggen veel over de bestemming van hun beider inkomen. Beslissingen aangaande de kleinere be-
stedingenstedingen neemt echter Jet. Paiman geeft hij haar uit eigen beweging huishoudgeld waarmee zij -
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enen ook met een deel van haar salaris - zulke bestedingen verricht. Jet gaat ervan uit dat het huis-
houdgeldhoudgeld niet voldoende is om de basisbehoeften van haar gezin te bevredigen. Haar salaris - of 
watwat zij daarvan spaart - dient daarom ter aanvulling van de tekorten die er ontstaan na besteding 
vanvan het huishoudgeld. Paiman vindt het allemaal prima omdat hij er op vertrouwt dat Jet verstan-
digedige aankopen doet. Alleen de naaimachine is een beslissing van Paiman zelf geweest. Dat was een 
verrassingscadeau.verrassingscadeau. Ook niet alle duurzame consumptiegoederen zijn door Jet en Paiman gezamen-
lijklijk  aangeschaft. De beslissingen met betrekking tot de aanschaf van de woning (is eigendom) en de 
autoauto heeft Jet zelf genomen. De fiets is op eigen initiatief van de inwonende neef aangeschaft. En-
kelekele semi-duurzame goederen, zoals de diepvriezer en het kookstel werden uit de spaarcenten en op 
initiatiefinitiatief van de moeder van Jet gekocht. 

EenEen ander voorbeeld is dat van Sherida (Javaanse, 30 jaar, modiste). Met haar MULO-B-diploma 
verdientverdient zij bijna twee keer zoveel als haar man Roy (Javaan, 35 jaar, ambtenaar) die een LTS-
diplomadiploma op zak heeft en bij de overheid werkzaam is. Maar daar zit haar partner, met wie ze is ge-
trouwd,trouwd, niet over in. Integendeel, zij doen alles samen. Sherida en Roy zijn op de hoogte van el-
kaarskaars geldelijke verdiensten en daar doen ze niet geheimzinnig over. Sherida heeft toegang tot zijn 
bankpasbankpas en chequeboekje. Over de allocatie van hun inkomens zijn er nagenoeg geen spanningen. 
Zee zijn overeengekomen wie wat met zijn of haar salaris koopt. Sherida zit dus niet te wachten tot-
datdat Roy haar geld in handen drukt, zoals de traditionele Javaanse cultuur voorschrijft: „Eigenlijk 
isis het zo bij Javanen dat wanneer je man werkt hij verplicht is je te verzorgen, je geld te geven. Als 
erer kinderen zijn moet hij die verantwoordelijkheid voor kinderzorg ook op zich nemen. Dus dat sa-
larislaris wat die man verdient moet hij aan zijn vrouw afstaan. Dat teert hij van zijn ouders. Maar wij 
wijkenwijken van die traditie af. Als Roy al zijn geld aan mij geeft, dan blijft  er geen spaargeld over, dus 
zijnzijn wij gaan hosselen. De plicht van de vrouw is dat ze moet kunnen toveren met het huishoud-
geld.geld. " In feite doen Sherida en Roy alles samen, maken ze afspraken en proberen conform die af-
sprakenspraken te leven. Roy legt haar daarbij geen duimbreed in de weg. Integendeel. Wat het verdienen 
vanvan een inkomen betreft, is Roy de mening toegedaan dat hij zijn vrouw niet zal beletten om haar 
eigeneigen weg te gaan. 

Dee besluitvorming in female managed - huishoudens hoeft niet altijd onevenwichtig te zijn in het 
voordeell  van de vrouwelijke partner, zoals bovenstaand kader aangeeft. In de male headed - huis-
houdenss is de besluitvorming tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de bestedingen iets 
evenwichtigerr en in uitzonderingsgevallen in het nadeel van de vrouwelijke partner. Onderstaand 
kaderr bevat een voorbeeld van een evenwichtige besluitvorming met betrekking tot de grotere be-
stedingenn in een male headed- huishouden met kerngezin. 

Kaderr  83. Besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedingen in een mate hea-
dedded -huishouden (met kerngezin) 
MilawatiMilawati (Hindostaanse, 30 jaar) is getrouwd met Harry (Hindostaan, 35 jaar). Samen hebben ze 
tweetwee kinderen van respectievelijk 6 en 1 jaar. Milawati heeft een baan als huishoudelijke hulp. Dat 
isis - volgens Harry - goed te combineren met haar zorgtaken en het huishoudelijk werk. Harry is 
verkoperverkoper in een ijzerwarenzaak in de stad en verdient maar net genoeg om huishoudelijke basisuit-
gavengaven als voeding en dranken, woonlasten en transport te betalen. Milawati verdient in haar baan 
nietniet erg veel en kan slechts wat bijdragen in de huishoudelijke basisuitgaven. Milawati en Harry 
overleggenoverleggen veel over de bestemming van hun beider inkomens. Over semi-duurzame goederen en 
meubilairmeubilair - die zij niet nieuw kunnen kopen - besluiten zij vaak samen. Soms doet zich een gelegen-
heidheid voor waarbij Milawati heel snel moet beslissen over de aanschaf van een artikel. Dat gebeur-
dede onlangs toen haar werkgever een 'ijskast' en een tweezitsbank wilde verkopen. Zij mocht de 
goederengoederen voor weinig geld overnemen. Het bedrag mocht ze in termijnen aflossen. Milawati be-
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slootsloot dit te doen zonder het met Harry te overleggen. Ook over de afbetaling besloot ze in dit geval 
zelf.zelf. Hetzelfde overkwam Harry. Kort geleden besloot hij met geleend geld (van zijn werkgever) 
eeneen nieuwe radio en televisie te kopen. Hier had hij Milawati niet bij betrokken omdat hij snel 
moestmoest beslissen. De goederen waren een koopje, althans zo vond hij. Ook Harry mag het bedrag in 
termijnentermijnen aflossen. Milawati schrok in eerste instantie van het bedrag, maar legde zich erbij neer. 
,,Dan,,Dan moeten we maar gaan bezuinigen op andere uitgaven ", dacht ze toen. Zij had immers ook zo 
impulsiefimpulsief gehandeld en Harry had het haar niet kwalijk genomen. 

Bijj  een uitsplitsing van de gegevens naar etnische afkomst is het aandeel van de mannelijk part-
nerr in de besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedingen het kleinst in de Javaanse 
huishoudenss (39%), terwijl dat aandeel onder de Creoolse en Hindostaanse huishoudens groter is 
(respectievelijkk 42% en 47%). Dat bijvoorbeeld Hindostaanse mannen relatief het grootste aan-
deell  hebben in dergelijke besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedingen heeft m.i. te 
makenn met het feit dat het hier om bestedingen gaat die buiten het dagelijkse huishoudbudget val-
len.. Dan willen zij hun betrokkenheid doen gelden. 

Uitt het bovenstaande blijkt dat ook de besluitvorming met betrekking tot de grotere bestedingen 
inn de meeste huishoudens wife-dominant is. Hier valt de besluitvorming in de Javaanse huishou-
denss op. In vergelijking met de Creoolse en Hindostaanse huishoudens hebben in de Javaanse 
huishoudenss de vrouwen relatief het meeste te zeggen over de grotere bestedingen. Dit gedrag 
lijk tt karakteristiek te zijn voor de Javaanse huishoudens. In deze huishoudens beheren de vrouwe-
lijk ee partners een belangrijk deel van de uitgaven, en daarmee ook een belangrijk deel van het in-
komenn van de mannelijke partners. Hierdoor zijn de Javaanse vrouwen in staat alleen besluiten te 
nemenn met betrekking tot de bestedingen. Dit correspondeert met bevindingen van De Waal Ma-
lefij tt in 1963. Volgens de onderzoekers Tinker (1976), Papanek and Schwede (1988) en Wahyana 
(1994)) verwerven Javaanse vrouwen in Indonesië met deze positie een redelijk autonome en 
machtigee status in het huishouden, die zich niet beperkt tot de besluitvorming met betrekking tot 
dee bestedingen. Volgens hen is de algehele besluitvorming onder deze groep sterk wife-dominant. 

Javaansee vrouwen hebben ook een relatief sterke positie bij de besluitvorming met betrekking tot 
kinderzorg.. Deze bevinding wordt behandeld in paragraaf 8.3. 

8.33 Kinderen: wiens verantwoordelijkheid, wiens besluit? 

Besluitvormingg met betrekking tot het krijgen van kinderen heeft betrekking op een domein dat in 
principee de vrouw en haar partner aangaat. Maar vrouwen en mannen hebben hun eigen beeld-
vormingg wat het krijgen van kinderen betreft. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen lang niet altijd 
hunn partner betrekken bij de besluitvorming met betrekking tot het tijdstip waarop zij zwanger 
willenn worden. Het blijkt dat gepraat wordt als zich problemen voordoen, zoals gezondheid met 
betrekkingg tot zwangerschap of - in de ogen van de mannelijke partner - ongewenste zwanger-
schap.. De momenten waarop er kinderen komen, beslissen vrouwen in de regel zelf. Er wordt niet 
overr gepraat en mannen nemen voetstoots aan dat hun 'vrouw weet wat ze doet'. Toch zijn er en-
kelee kleine verschillen tussen de huishoudtypen. 
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Hett aandeel van de mannelijke partner bij de bestuitvorming met betrekking tot het krijgen van 
kinderenn ligt op slechts 12%. In ét female managed- huishoudens is de besluitvorming iets beter 
geregeldd dan in de male headed- huishoudens (respectievelijk 15% en 11%). Dit wijkt dus af van 
hett materiële domein. Over dit verschil tussen de huishoudens valt weinig zinnigs te zeggen. 
Duidelijkk is dat in beide type huishoudens het praten, maar veel meer nog het gezamenlijk beslui-
tenn over het krijgen van kinderen nog taboe is. Uit gesprekken met de vrouwen in beide 
huishoudtypenn blijkt evenwel dat de female managed - huishoudens zich op het gebied van 
vrouwelijkheidd en seksualiteit op twee manieren onderscheiden: 

1.. Conflicten over gebleken zwangerschap en/of onvruchtbaarheid doen zich in wezen nauwe-
lijk ss voor. 

2.. De vrouwen in dit huishoudtype hebben weinig behoefte om hun vrouwelijkheid en seksuali-
teitteit als middel te hanteren voor het bereiken van financiële en emotionele geborgenheid. Re-
denn hiervoor is m.i. gelegen in hun inkomenspositie die hoger is dan die van hun mannelijke 
partners.. Deze vrouwen zijn daarom ook minder kwetsbaar voor normatieve verwachtingen 
omtrentt hun vrouw - moeder rol. 

Naarr etniciteit uitgesplitst zijn er nauwelijks verschillen in het aandeel van mannen. Javaanse 
mannenn (13%) zijn iets meer betrokken bij de besluitvorming bij het krijgen van kinderen dan 
Creolenn en Hindostanen (elk 11 %). 

Inn de volgende sub-paragrafen worden de resultaten verder uitgewerkt. 

Beeldvorming,Beeldvorming, verwachtingspatronen, vrouwelijkheid en mannelijkheid 

Hett huwelijk of concubinaat wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de levenscyclus 
vann vrouwen. Een echtgenoot c.q. concubaan is voor vrouwen een middel om financiële zeker-
heid,, maar ook een zekere mate van respect, waardering en status vanuit de omgeving te verkrij-
gen.. Tegelijkertijd geldt voor vrouwen dat het huwelijk c.q. het concubinaat alleen compleet is als 
err kinderen worden verwekt. Voor de meeste vrouwen is het hebben van kinderen een bron van 
oudedagszekerheid,, maar soms ook van externe hulp. Belangrijker lijk t mij dat kinderen de 'ul-
tieme'' personificatie zijn van vrouwelijkheid. Hoe hierover wordt gedacht is in onderstaand voor-
beeldd van een male headed - huishouden te zien. 

Kaderr  8.4. Het krijgen  van kinderen als middel tot respect en vrouwelijkhei d c.q. 
mannelijkheid d 
CobaCoba (Creoolse, huisvrouw, parttime naaister, 60 jaar) was heel ouderwets opgevoed: het huwelijk 
gingging voor alles. Ze kon haar geluk niet op toen zij op haar 15de verkering kreeg en haar verloofde 
haarhaar kort daarop ten huwelijk vroeg. Nu nog kinderen, dacht ze toen. Dan weet ik zeker dat mijn 
manman bij mij blijft  en zelfs als mijn man mij verlaat heb ik mijn kinderen nog. Toen zij na een huwe-
lijklijk  van 10 jaar nog geen kinderen kreeg, begon zij aan haar vrouwelijkheid te twijfelen. In haar 
naastenaaste omgeving werden toespelingen gemaakt op haar veronderstelde onvruchtbaarheid. Het ge-
roddelroddel in de buurt kwam haar ter ore. Ze beschouwde het als een gebrek van respect en ging niet 
meermeer naar de buurtwinkel. Haar man (kapper), die graag kinderen wilde, verweet haar dat ze on-
vruchtbaarvruchtbaar was. Volgens hem was een huwelijk zonder kinderen niet compleet. Hij wilde daarnaast 
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graaggraag kinderen omdat hij hoopte dat zij zijn kappersbe drijf  ooit zouden overnemen. Omdat hij deze 
idealenidealen wilde verwezenlijken, besloot hij met medeweten van Coba kinderen 'buiten' te verwekken. 
DeDe laatste vond dat ze niets hiertegen kon beginnen. In feite vond ze dat het haar schuld was dat 
haarhaar man 'buiten' kinderen ging verwekken. Even was ze bang dat haar man bij haar zou weg-
gaan,gaan, maar hij bleef bij haar. Ongeveer eenjaar nadat zijn eerste 'buitenechtelijk' kind werd ge-
boren,boren, raakte ze tot haar vreugde zwanger. Ze heeft nu twee kinderen. 

Uitt bovenstaand voorbeeld blijkt dat het probleem van volledigheid niet alleen speelt bij gehuwde 
vrouwen,, maar ook bij gehuwde mannen. Gehuwde mannen c.q. concubanen onderwerpen zich -
nett als hun vrouwelijke partners - aan normatieve verwachtingen over wat een goed of slecht hu-
welijkk (concubinaat) is. Daarnaast vormen kinderen voor hen ook een verzekering voor de oude 
dag. . 

Hett voorbeeld van Coba (kader 8.4) laat zien dat zich rondom het krijgen van kinderen conflicten 
kunnenn voordoen. Conflicten die voortvloeien uit niet gerealiseerde normen met betrekking tot 
vrouwelijkheidd c.q. mannelijkheid. Daartegenover kan coöperatie staan in de besluitvorming met 
betrekkingg tot de overige domeinen, namelijk de bestedingen en kinderzorg. Over de allocatie van 
haarr inkomen en dat van haar man was een stilzwijgende afspraak gemaakt dat Coba's verdien-
stenn als modiste als zakgeld zouden dienen, terwijl haar man voor het gezin zou zorgen. De be-
sluitvormingg met betrekking tot de dagelijkse en overige bestedingen doet Coba's man. Coba 
heeftt dit besluitvormingsmodel niet afgedwongen. Zij vindt het goed dat haar man het zo gere-
geldd heeft, want haar verdiensten moet ze naar eigen believen kunnen besteden, vindt ze zelf. 
Haarr man heeft de touwtjes in handen, maar daar heeft ze weinig moeite mee. Haar woorden on-
derstrepenn deze gedachtegang ook: 

„„  Vroeger had je er geen erg in datje als vrouw op je man bent aangewezen. Maar nu merk je hoe 
belangrijkbelangrijk dat is. Het is daarom goed dat mijn man me sinds onze huwelijk verzorgt. Ik ben ook blij 
datdat ik nu kinderen heb. Anders zou hij mij niet meer verzorgen. Mijn man zorgt voor de financiën, 
ikik voor de rest dus ook de aandacht voor de kinderen en het huishouden. Dat was altijd al zo omdat 
hijhij  lange uren op zijn werk maakt. Wie moet al deze dingen dan doen? Mijn man heeft genoeg aan 
zijnzijn hoofd. Dus ga ik naar ouderochtend, zoek ik de school uit, ben ik bezig met de kinderen, et ce-
tera.tera. Ik ben gelukkig met deze constructie. " 

Cobaa geeft expliciet aan dat ze rekent op de financiële verzorging van haar partner. „Een man is 
hoofdhoofd van het gezin en moet voor zijn vrouw en kinderen zorgen" Dat prentte haar moeder haar 
immerss in toen zij nog jong was. Nu nog gelooft zij daar in. Het feit dat ze met hem getrouwd is 
enn haar huwelijkse plichten (seks, trouw) nakomt, geeft haar in haar ogen het recht om er zo over 
tee denken. De kinderen zijn nog schoolgaand, anders had Coba misschien ook wat financiële 
steunn van hen verwacht. Ze zorgt toch voor hen? Dat zal het minste zijn wat die kinderen kunnen 
terugg doen, denkt ze. Maar wie zal het zeggen? 

Hett huishouden van bestaat uit slechts twee inkomensverdieners: zichzelf en haar man. Via het 
huwelijkk maakt Coba aanspraak op de zorg van haar man; haar kinderen verdienen nog geen in-
komenn waar zij eventueel ook aanspraak op zou kunnen maken. In huishoudens met meerdere in-
komensverdienerss gaat het er echter vaak anders aan toe. Aanspraak maken op steun van die ove-
rigee inkomensverdieners, de zgn. overige hulp wordt hard gemaakt door erover te onderhandelen. 
Hierr zit het verschil tussen aanspraken die vrouwen (denken te) maken op basis van het samenle-
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vingsverbandd met de partner en die op basis van de moeder-vrouw-rol. c.q. de accommodatie-
arrangementenn met volwassen kinderen. Vrouwen durven eerder met de overige inwonende in-
komensverdienerss dwingende afspraken te maken met betrekking tot hun aandeel in de totale 
zorgg van het huishouden, terwijl zij dat vaak genoeg nalaten als het hun eigen partner betreft. Co-
baa vervolgt: 

„„  Wij vrouwen willen niet overkomen als materialistisch als we die zorg van die man zwart op wit 
gaangaan eisen. Je gaat niet tegen die man zeggen dat hij je regelmatig geld moet geven of dat hij je 
moetmoet verzorgen. Zo gaat dat niet. Hij weet toch al dat hij dat moet doen? Je hoopt alleen dat je 
doordoor goed voor hem te zijn en kinderen voor hem krijgt ook nog eens goed door hem wordt behan-
deld.deld. " 

Onderstaandd kader geeft ook goed weer hoe kinderen met betrekking tot zekerheid in de lange-
termijnstrategiee van vrouwen passen. 

Kaderr  8.5. Kinderen als middel tot zekerheid in een uitgebreid Hindostaans huishou-
den n 
SoenaSoena (Hindostaanse, 60 jaar, huisvrouw) werd uitgehuwelijkt aan Rajindrepersad (Hindostaan, 
7070 jaar, gepensioneerd ambtenaar). Samen hebben ze acht kinderen. Daarvan wonen drie nog 
thuis.thuis. De dochter is gescheiden en woont samen met haar zoon bij Soena. Alle drie inwonende kin-
deren,deren, van wie twee zonen, hebben een redelijke baan met redelijke secundaire arbeidsvoorwaar-
den.den. Soena heeft een AOV-uitkering. Dat maakt haar enigszins onafhankelijk van het pensioentje 
datdat haar man geniet. Toch is Soena niet tevreden met de hoogte van het huishoudgeld dat haar 
partnerpartner haar maandelijks geeft. Bovendien grieft het haar dat ze niet weet hoeveel Rajindrepersad 
ontvangt.ontvangt. Dat wilt hij ook niet zeggen. Volgens hem zijn dat haar zaken niet. Ze hoort zich alleen 
maarmaar bezig te houden met het bedrag dat hij haar geeft. Hoe gaat Soena daarmee om? ,,Mijn man 
moetmoet goed voor me zorgen, dat is hij verplicht omdat hij met mij getrouwd is. Mijn moeder heeft me 
geleerdgeleerd dat ik alles moet slikken wat mijn man verkeerd doet of zegt. Want, niemand - ook mijn 
moedermoeder niet - zou mij terugnemen als het mis ging met mijn man. Ik moet van haar geen ruzie ma-
kenken met mijn man. Ik heb inderdaad heel veel geslikt. Waarom zou ik er nu mee stoppen, op deze 
leeftijd?leeftijd? Ik kan mijn kinderen niet lastig vallen, want ook die hebben een eigen gezin of studeren. 
FamilieFamilie buiten stuurt af en toe wat geld, de kinderen buiten ook wel, maar wat belangrijker is, is 
datdat mijn inwonende werkende kinderen mij financieel steunen. Vooral wanneer mijn man weer eens 
tete weinig huishoudgeld heeft gegeven kan ik bij hen terecht voor aanvullend geld. Deze kinderen 
gevengeven mij daarnaast een vast bedrag aan kost ge ld. Daar moet ik het dus mee doen. Dat moet dan 
ookook Dat deden ze uit zichzelf vanaf ze een baan kregen. Dat zijn ze eigenlijk ook een beetje aan mij 
verplicht,verplicht, want ze maken toch gebruik van basisdingen als licht, water en telefoon? " Een stilzwij-
gendegende hoop op steun die zij als vanzelfsprekend aanvaardt. Alleen, Soena durft er niet over te on-
derhandelen.derhandelen. Dat zou teveel poespas geven en dat wil ze niet. 

Eenn tegenstrijdige gedachtegang zou men zo kunnen zeggen als men naar bovenstaand voorbeeld 
kijkt ,, maar het wordt toch als zeer reëel ervaren. Die hoop op continue zorg van de zijde van de 
partnerr wordt - als de omstandigheden ernaar zijn - vaak nog eens versterkt als er kinderen zijn. 
Inn gevallen waar vrouwen weinig of geen geld verdienen, zijn zij sterk afhankelijk van hun part-
ner.. Conflicten rondom de besluitvorming met betrekking tot de allocatie van het inkomen van de 
partnerr blijven dan vaak niet uit als blijkt dat bijvoorbeeld het huishoudgeld te krap is. Maar als 
vrouwenn op andere materiële bronnen kunnen terugvallen - en dan zeker op de inkomensbijdra-
genn van de eigen kinderen -, zijn zij vaak in staat conflicten te omzeilen door zij hun partner niet 
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(off  niet meer of minder vaak) te confronteren met geldtekorten. We hebben dit reeds in hoofdstuk 
77 besproken. 

Hett gebruik van of het stoppen met anticonceptiemiddelen (als die worden gebruikt) wordt geacht 
dee verantwoordelijkheid van de vrouw te zijn. Voor vrouwen zelf is het van belang dat zij aan de 
directee sociale omgeving (meestal de schoonfamilie) kunnen aantonen dat zij kinderen kunnen 
krijgen.. Vrouwelijkheid is voor hen niet compleet zonder moeder te zijn. Deze extra dimensie 
vann vrouwelijkheid wordt door de naaste omgeving gesanctioneerd. De omgeving beloont het 
krijgenn van kinderen met een zekere erkenning. Onderstaand voorbeeld geeft aan hoe belangrijk 
hett krijgen van kinderen als extra dimensie van vrouwelijkheid door vrouwen zelf wordt gezien. 

Kaderr  8.6. Intern e en externe verwachtingen met betrekking tot een perfect huwelijk 
inn een male headed -huishouden 
HetHet huwelijk tussen Mina (Hindostaanse, leerkracht, 38 jaar) en haar man Rifat (Hindostaan, leer-
kracht,kracht, 42 jaar) moest hen ook kinderen geven. Volgens hen is het huwelijk alleen mooi als er kin-
derenderen komen. Maar hun kinderwens ging niet meteen in vervulling, want het huwelijk bleef onge-
veerveer 12 jaar kinderloos. Mina wist dat haar ouderwetse schoonouders - bij wie ze samen met haar 
partnerpartner woonde - het haar kwalijk namen dat haar huwelijk zonder kinderen bleef. Die schoonou-
dersders schoven hun mening daarover niet onder stoelen of banken. Ze gingen zelfs zover dat ze tegen 
haarhaar zeiden dat ze als vrouw had gefaald en daarom plaats moest maken voor een andere vrouw. 
„Ze„Ze hebben mij het leven zuur gemaakt", zegt Mina op bittere toon. Mina heeft in die periode van 
allesalles geprobeerd om haar schoonouders te laten zien dat ze wel in staat was kinderen te krijgen. 
EerstEerst was ze jarenlang 'onder behandeling' van haar huisarts. Daarna beproefde ze haar geluk bij 
traditioneletraditionele genezers. Nu heeft Mina een zoon. Haar schoonouders zijn bijgedraaid en denken nu 
positiefpositief over haar. Dat stemt Mina goed. 

RoekiRoeki (Javaanse, fulltime huisvrouw, 30 jaar) was 16 jaar oud toen ze door haar oma werd uitge-
huwelijkt.huwelijkt. Ze werd op het platteland geboren en kort daarna door een alleenstaande oudere vrouw, 
volgensvolgens Javaanse traditie, 'gekocht'.1 De man (leerkracht, 40 jaar) die zij trouwde, wilde graag 
kinderen.kinderen. Dat was de reden waarom hij op zoek was gegaan naar een echtgenote. Heel onomwon-
denden maakte hij dit duidelijk. Roeki was toen heel nerveus geweest omdat ze niet wist of ze haar 
partnerpartner kinderen kinderen kon schenken. Ze dacht zekerheid en geborgenheid in dit huwelijk te vinden, maar 
zoudenzouden die doeleinden slechts ijdele hoop zijn als er geen kinderen kwamen? Haar partner had 
immersimmers gedreigd dat hij een andere vrouw zou huwen als zij geen kinderen 'voor hem' maakte. De 
dreigementendreigementen werden sterker toen het huwelijk de eerste 3 jaar kinderloos bleef In het vierdejaar 
kreegkreeg Roeki een zoon. Nu heeft ze vier kinderen, waarvan drie dochters. Betaald werk mag ze niet 
verrichten.verrichten. Haar man wil dat niet. 

Hett besluit om kinderen te krijgen vloeit niet alleen voort uit de behoefte van vrouwen aan affec-
tie,, respect en erkenning. Volgens de vrouwen is - mijns inziens een duidelijk kenmerk van de 
Caribischee cultuur - een vrouw zonder man en/of kinderen geen echte vrouw. Kiest die vrouw nu 
voorr kinderen dan streeft ze ook lange-termijndoelen na. Misschien nog belangrijker voor vrou-
wenn (en ook voor mannen) is de toekomstzekerheid die kinderen hen bieden. Vrouwen geven 
minn of meer te kennen dat het belangrijk is om kinderen te hebben, want die „kunnen nog altijd 

22 Volgens Roeki is het traditie dat zieke en/of arme kinderen door andere familie, soms vreemden, in huis worden 
genomenn en worden behandeld als waren het hun eigen kinderen. 
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voorvoor je zorgen als je oud en hulpbehoevend bent geworden " of „ze kunnen je wat geld toestop-
penpen als ze een baan hebben." 

Hett realiseren van de bovengenoemde 1 an ge-termijndoelen vereist ook goed moederschap, dat 
zichh vaak manifesteert in altruïstisch gedrag. Onderstaande verhalen van Marie (eerder behan-
deldd in hoofdstuk 6, kader 6.6) en Sita zijn een goede illustratie: 

OndanksOndanks alle misverstanden (ze heeft geen goed huwelijk, vindt zij) is ze bereid vernederingen door 
haarhaar echtgenoot te ondergaan omdat ze de toekomst van haar kinderen in gedachten heeft. , ,Ik blijf 
bijbij  mijn man omdat ik niet wil dat mijn kinderen een slechte opvoeding krijgen als ik mijn man in 
dede steek laat. Ik weet niet hoe die nieuwe vrouw van mijn man mijn kinderen zal behandelen. " 

Ookk Sita blijf t bij haar man. Haar reactie hierop luidt: 

„Het„Het  huwelijk is voor mij een middel om emotionele en financiële geborgenheid te verkrijgen. Ik 
dachtdacht dat ik door kinderen te krijgen mijn man kon veranderen. Maar de kinderen betekenen niets 
voorvoor hem. Hij houdt zich niet eens met hen bezig. Mijn kinderen en ik krijgen dus niets, geen geld, 
geborgenheid,geborgenheid, warmte, niets. Dus zoek ik die buiten. Ik had een liefdesrelatie met een man die ei-
genlijkgenlijk in Nederland woont. Eigenlijk hoopte ik dat hij mij zou laten halen. Maar ik denk dat hij het 
huishuis van mijn man wilde hebben en niet mij, want hij stelde me allerlei vragen over dat huis. Als ik 
domdom was geweest dan had hij nu het huis en perceel gekocht en mij weggejaagd. Maar ik had hem 
doordoor en heb de relatie met die man verbroken. Ik zit gevangen in een huwelijk dat mij feitelijk niets 
oplevert.oplevert. Maar waar kan ik naartoe? Wie zal mij opvangen? Welke man zou mij willen hebben? 
MijnMijn  vader zegt ook tegen mij dat ik liever bij mijn man kan blijven, want men weet toch niet of een 
andereandere man goed met me zal leven? Als ik bij mijn man wegga dan ben ik bang dat ik mijn erfdeel 
verlies.verlies. Ook ben ik bang dat als ik dat doe, ik het recht van mijn kinderen op hun erfdeel zal ver-
spelen.spelen. Ik wil niet dat mijn kinderen door mijn egoïstisch gedrag gaan pinaren. Ik zal dat erg vin-
denden voor hun. Ik zal het mezelf nooit vergeven als mijn kinderen door mijn stomme schuld armoe 
lijden." lijden." 

Dee verantwoordelijkheid voor het krijgen van kinderen wordt vrouwen vaak in de schoenen ge-
schoven,, maar de partner of de directe sociale omgeving koppelen daar sancties aan. Die sancties 
wordenn door mannen toegepast als zij het gevoel hebben dat ze geen controle hebben op de 
zwangerschapp van hun partner. Enerzijds wordt niet over het krijgen van kinderen gepraat, ander-
zijdss verwachten mannen van hun vrouwelijke partner dat die wel moet kunnen inschatten hoe 
vaakk ze zwanger zal worden. De verslechterde sociaal-economische situatie in het land en de toe-
nemendee inkomensonzekerheid zouden volgens mannen - m.n. de jongere onder hen - aanwijzin-
genn voor vrouwen moeten zijn om hun vruchtbaarheid beter onder controle te hebben. Dit weer-
spiegeltt een situatie waarbij mannen onuitgesproken verwachtingen hebben met betrekking tot 
controleerbaree vruchtbaarheid. Hierdoor ontstaat een dilemma waarbij vrouwen wordt verweten 
hett aantal kinderen niet zorgvuldig genoeg te plannen. Dit kan onder meer leiden tot een breuk in 
dee relatie tussen de partners, dit omdat één van hen heeft gefaald, zich niet conform de verwach-
tingenn heeft opgesteld. Deze potentiële conflictsituaties doen zich vooral voor in die male headed 
-- huishoudens waarin de vrouwelijke partner geen inkomen heeft. Hieronder het relaas van een 
30-jarigee Creoolse man {male headed- huishouden), van beroep lasser. 
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Kaderr  8.7. Conflicten over  de besluitvorming met betrekking tot het krijgen  van kin-
deren n 
„Ik„Ik  dacht dat mijn vrouw serieuzer was met het krijgen van kinderen. Het aantal kinderen dat we 
wildenwilden hebben, hebben we nooit besproken. Ook al praten we niet over het krijgen van kinderen, 
mijnmijn vrouw moet toch kunnen inzien dat we ons niet zoveel kinderen kunnen permitteren? Moet ik 
haarhaar dat ook nog vertellen? Waar heeft ze haar hersenen voor? Maar toch zit het mij niet lekker 
datdat we veel kinderen hebben. Het is zo moeilijk nu in deze tijd, want alleen ik heb een baan. Ik werk 
welwel in vaste dienst, maar mijn baan betaalt niet zo goed. Het verzorgen van mijn gezin vraagt het 
uitersteuiterste van me. Daarom heb ik er een parttime job bij. Mijn vrouw doet ook iets en verkoopt 
etenswarenetenswaren en sigaretten in een stalletje voor het huis. Dat brengt niet zoveel geld op, maar het is 
beterbeter dan niets. Ik ben zo boos op mijn vrouw, want ze weet dat het niet had gehoeven om voor de 
vierdevierde keer zwanger te zijn. Als ze voorzichtiger om was gegaan met anticonceptie dan hadden we 
hethet nu niet zo moeilijk. Wat stom van haar. " 

Volgenss mannen komt het krijgen van kinderen alleen ter sprake bij een duurzame relatie. Voor 
henn betekenen kinderen toekomstzekerheid, maar daarnaast is het hebben van kinderen een voort-
zettingg van een traditie zoals die door eerdere generaties is ingezet. Een man in een male headed -
huishoudenn aan het woord: 

„Het„Het  hoort gewoon dat er kinderen komen als je een vaste relatie hebt met een vrouw. Als man kun 
jeje het niet maken om geen kinderen te hebben. Bovendien kun je altijd op die kinderen terugvallen. 
AlsAls je kinderen een goede opvoeding gegeven hebt, zullen ze je altijd dankbaar zijn. Die dankbaar-
heidheid zullen ze tonen door voor je te zorgen als je daartoe niet meer in staat bent. " 

Datt het 'zo hoort' geeft aan dat het krijgen van kinderen voor mannen zowel als vrouwen van 
heell  groot belang is. Kinderen zijn voor zowel mannen als vrouwen een maatstaf voor sociale sta-
tuss en erkenning. De dreigende kinderloosheid van het huwelijk van Coba had gevolgen voor 
haar.. Niet alleen in haar woonomgeving, ook in de familie werd verteld dat zij toen werd bezeten 
doorr een asema (vampier, slechte geest), waardoor zij niet zwanger kon worden. Niet alleen 
moestt Coba de roddelverhalen in haar naaste omgeving aanhoren, ze werd geconfronteerd met 
eenn partner die kinderen wilde, omdat hij daarmee hoopte dat die zijn werk - het kappersvak -
zoudenn kunnen voortzetten. Mannen en vrouwen hebben niet altijd dezelfde verwachtingen aan-
gaandee het krijgen van kinderen. Het krijgen van kinderen stelt vrouwen in staat om erkenning op 
tee bouwen, maar ook hopen vrouwen op vergrote kansen met betrekking tot continuïteit van de 
relatie.. De angst dat vrouwen worden verlaten bij gebleken onvruchtbaarheid wordt als zeer reëel 
ervaren.. Zoals bijvoorbeeld Mil a (Hindostaanse, male headed - huishouden, informele kinderop-
vang,, 30 jaar; ze heeft kinderen uit een vorig huwelijk) deze angst verwoordde: 

„Ik„Ik  wil graag nog een kind erbij. Als je met een man samenwoont, moetje hem kinderen geven. Ik 
wilwil  mijn baarmoeder laten schoonmaken met een oso dresi (huismiddel). Mijn man weet ervan. Hij 
wilwil  ook. Ik ben bang dat hij mij - omdat hij zo veel jonger is dan ik - voor een jongere vrouw zal 
verlatenverlaten die hem veel kinderen kan geven. " 

Hett is overduidelijk dat mensen, mannen zowel als vrouwen, in een wereld opereren die richtlij -
nenn stelt voor sociaal acceptabel gedrag, voor vrouwelijkheid of mannelijkheid. Dat gedrag wordt 
doorr betrokkenen reeds in een vroege levensfase geïnternaliseerd (via overdracht van rollen en 
gedragspatronenn en bijbehorende percepties) en bepaalt het vervolg in de verdere levensfasen. 

172 2 



Hett is die wereld die mede betekenis en inhoud geeft aan hun leven, waarin ook sancties worden 
toegepastt die variëren van bedekte toespelingen tot uitsluiting. Om al die sancties te ontlopen, dat 
will  zeggen om aan de verwachtingen van de omgeving te voldoen, hanteren mannen zowel als 
vrouwenn vele 'vluchtstrategieën'. Mannen maken 'buitenkinderen' en vrouwen gebruiken allerlei 
huismiddeltjess om zwanger te worden. In dit kader is er wel een onderscheid tussen de oudere en 
jongeree generatie mannen en vrouwen. Voor oudere vrouwen was „het in onze tijd zo dat er niet 
overover kinderen werd gepraat. Dat was taboe. Bovendien wist je niet beter of er moesten kinderen 
komenkomen als je met een man samenwoonde. Kinderen kwamen als vanzelf, maar vanzelfsprekend 
warenwaren we blij  met de kinderen die we 'voor' onze mannen hadden gemaakt. Ook dacht je niet aan 
abortus.abortus. Je wist er wel wat op te vinden als je veel kinderen kreeg. Bovendien, onze moeders 
haddenhadden ook veel kinderen. Ze hebben het toch overleefd? " 

HetHet krijgen van kinderen en pressie 

Hett kunnen krijgen van kinderen wordt ook door vrouwen gehanteerd om het gedrag van de part-
nerr een halt toe te roepen of af te straffen. Als zij inschatten dat de zorg voor de kinderen - als die 
err eenmaal zijn - voornamelijk op hun schouders zal komen te rusten, dwingen zij de partner tot 
hett verlenen van toestemming tot sterilisatie. Dat gebeurde onder meer bij enkele jonge Hin-
dostaansee en Javaanse vrouwen. Ook andersom gebeurt het dat jonge vrouwen meer kinderen 
krijgenn dan hun man 'toestaat'. Bovenstaand voorbeeld - kader 8.7 - over een man die klaagt over 
'hett niet zo serieus omspringen van zijn vrouw met betrekking tot haar vruchtbaarheid' toont dat 
aan.. Onderstaand voorbeeld illustreert de wijze waarop vrouwen vruchtbaarheid als pressiemiddel 
kunnenn hanteren. 

Kaderr  8.8. Vruchtbaarheid en geborgenheid in een male headed -huishouden 
NaNa het eerste kind wilde de partner (Hindostaan, male headed -huishouden, winketverkoper, 30 
jaar)jaar) van Lola (Hindostaanse, huisvrouw, 30 jaar) geen kinderen meer. Dat kind hadden zij niet 
samensamen gepland. Lola ging ervan uit dat in een huwelijk zwanger worden normaal was en dat was 
ookook wat haar man verwachtte. De reden die haar partner aangaf voor het stoppen met kinderen 
krijgenkrijgen was dat alles in het land te duur was geworden. Financieel zou hij het dus te kwaad krij-
gen,gen, want hij was de enige kostwinner thuis. Toch werd ze met opzet zwanger, want ze wilde zelf 
tweetwee tot drie kinderen. Haar huwelijk dat niet zoveel voorstelde, probeerde ze te redden door nog 1 
keerkeer zwanger te worden. Ze hoopte daarmee opnieuw de interesse van haar man te wekken. Maar 
haarhaar man bleef weinig thuis waardoor zij zich met de kinderen bezig moest houden. Lola wilde in 
ditdit huwelijk graag kinderen omdat die op lange termijn een soort zekerheid geven. Na het tweede 
kindkind wilde zij zich laten steriliseren - wat in de volksmond 'ster' heet. Toen ze dat met haar partner 
besprak,besprak, werd die daar erg nijdig over omdat dat in zijn ogen betekende dat hij geen controle meer 
zouzou hebben over haar seksueel gedrag. Volgens hem zou 'ster' ertoe leiden dat ze stiekem seks met 
andereandere mannen zou hebben zonder dat gevolgen daarvan zichtbaar zouden zijn. Toen haar man te-
gensputterde,gensputterde, dreigde Lola hem door te vertellen dat ze daar juist mee zou beginnen als hij de voor 
'ster''ster' bestemde documenten niet zou ondertekenen. Omdat hij analfabeet is - daar kon Lola, die 
welwel kan lezen en schrijven, heel minachtend over doen - vertelde ze hem in het kort over de inhoud 
vanvan de betreffende documenten en wees toen aan waar hij zijn handtekening moest plaatsen. 

'Ster'' komt ook in het geding als vrouwen te 'oud' zijn geworden voor het moederschap. Als 
vrouwenn geen kinderen meer willen hebben omdat zij zich daarvoor te oud voelen (meestal na 
hunn 35ste), stuiten zij op tegenstand van hun partner. Bij het bespreekbaar maken van de midde-
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lenn die zij daarvoor ter hand willen nemen (spiraal, 'ster') worden vrouwen geconfronteerd met 
emotionelee uitbarstingen van hun partner. Vooral 'ster' is bijna onbespreekbaar en vrouwen moe-
tenn allerlei strategieën hanteren om dat door te zetten. 

Maarr vrouwen kunnen ook het tijdstip waarop ze kinderen krijgen, laten afhangen van andere fac-
toren.. Deze hebben te maken met zekerheid en stabiliteit, zoals in bovenstaand kader wordt geïl-
lustreerd.. Eén van de factoren is duurzaamheid van de relatie. Een tweede factor is toekomstper-
spectief.. Sommige schoolgaande jonge vrouwen willen alleen zwanger worden als ze zeker weten 
datt zij daarmee hun eigen kansen met betrekking tot sociale mobiliteit niet tenietdoen. Deze jonge 
vrouwenn maken een afweging tussen de eigen ontplooiingskansen en het krijgen van kinderen. 
Eenn derde factor is de garantie dat de kinderen in een stabiele omgeving zullen opgroeien. De bio-
logischee vader van het kind c.q. de partner van de vrouw moet in staat zijn het kind/de kinderen 
eenn emotioneel en financieel veilige thuishaven te bieden. Vrouwen zijn daar heel erg gevoelig en 
serieuss over. Het in een stabiele relatie overgaan tot bijvoorbeeld abortus, wat onder deze vrou-
wenn overigens nauwelijks voorkomt, wordt daarom niet zomaar even besloten. Het wordt goed 
afgewogenn en besproken met de partner, als die aanspreekbaar is. 

MilaMila  (ook eerder behandeld in deze paragraaf) vertelt haar verhaal over het aantal kinderen dat ze 
metmet haar partner wil. Ook zij stelt grenzen die helemaal niet overeenkomen met die van haar part-
ner.ner. „Mijn  man wilde vier kinderen met mij hebben, maar ik ben erop tegen. Het leven is te duur en 
ikik zal me uitgezogen voelen. Ik wil maar twee kinderen met hem en daar zal het bij blijven. " 

Inn deze hele context wordt duidelijk dat als het huwelijk geen economische zekerheid biedt, er 
grenzenn worden gesteld aan de besluitvorming om al dan niet zwanger te worden of eventueel 
meerr kinderen te krijgen. De huidige economische instabiele situatie in het land, die zich vertaalt 
inn inflatoire inkomens en hoge prijzen voor eerste levensbehoeften, schept voor hen geen rand-
voorwaardenn om - zoals vroeger gangbaar was - veel kinderen te maken. Integendeel. 

Pratenn over vruchtbaarheid is iets wat moeizaam van de grond komt. Ook bij de jongere stellen is 
datt zo. Meestal moet de vrouw eerst zwanger worden alvorens er überhaupt over (de mogelijk-
heidd van het krijgen van) kinderen wordt gesproken. Als een vrouw bijvoorbeeld vanwege allerlei 
zwangerschapsproblemenn genoodzaakt wordt tot 'ster' of het inbrengen van een spiraal, dan zal 
zee dat niet doen zonder medeweten van haar partner met wie ze een duurzame relatie heeft. Ook 
artsenn schakelen de partner van de vrouwen in als die kenbaar maken dat ze zich willen laten ste-
riliserenn Artsen gaan daar heel voorzichtig mee om omdat er in het verleden daarover allerlei 
problemenn met de partner - die zich gepasseerd voelde - zijn geweest. 

Uitt al de verhalen in de eerdere paragrafen is duidelijk dat vrouwen het tijdstip waarop ze zwan-
gerr worden, afstemmen op factoren die te maken hebben met (emotionele en financiële) stabiliteit 
enn erkenning door de naaste omgeving. Soms kan een keuzeoverweging tussen beide typen facto-
renn zeer problematisch zijn voor vrouwen, maar soms hebben ze geen keus. Met name de vrou-
wenn zonder eigen inkomstenbronnen (bijvoorbeeld Roeki, kader 8.6) dan die van de partner heb-
benn niet de luxe om eerder genoemde factoren op elkaar af te stemmen. Roeki bijvoorbeeld was 
reedss lang blij dat ze door haar huwelijk uit het armoedige en troosteloze bestaan dat ze bij haar 
omaa leidde, weg kon. Ze trouwde erg jong (16 jaar), woonde met haar gezin in het ouderlijk huis 
vann haar partner en mocht van de laatste geen betaald werk verrichten. Ze had dus geen andere al-
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tematievenn dan te hopen op genade van haar partner als zwangerschap uitbleef. Zeker zulke 
vrouwenn leven nu eenmaal in een maatschappij waarin zij steeds worden geconfronteerd met hun 
fragielee situatie. Fragiel omdat steeds van hen wordt gevraagd hun behoeften op die van hun part-
nerr of de naaste omgeving af te stemmen, waarbij geen ruimte wordt gelaten voor eigen keuzen. 
Mannenn aan de andere kant hebben minder problemen met keuzen doen. De wetenschap dat zij in 
ditt verband afhankelijk zijn van de controlemogelijkheden van de vrouw met betrekking tot haar 
eigenn vruchtbaarheid, doet hen vaak neigen tot het toepassen van dwang. Dit geldt met name in 
situatiess waar hun partner financieel afhankelijk van hen is. 

Vrouwenn lopen feitelijk meer risico's bij het maken van keuzen met betrekking tot het krijgen 
vann kinderen. Als mannen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat onvruchtbaarheid van hun partner 
inn hun nadeel werkt (aantasting van de mannelijkheid, meer armoede), kan daaruit volgen dat zij 
uitt de relatie stappen die zij met zo'n vrouw hebben. Onder de vrouwen die opnieuw trouwden of 
mett een andere man gingen samenwonen werd dit als reden van de breuk tussen hen en hun 
voormaligee partner opgegeven. Deze situatie doet zich voornamelijk voor bij vrouwen die zich in 
eenn financieel afhankelijke positie ten opzichte van hun partner bevinden. Vrouwen die niet van 
hunn voormalige partner mochten werken en dat ook niet deden, worden na de breuk met deze 
partnerr met de harde realiteit geconfronteerd en moeten allerlei strategieën ontwikkelen om in 
hunn eerste levensbehoeften te voorzien.3 

8.44 Zorg voor  kinderen 

Kinderzorgg is niet alleen een paraplu voor de dagelijkse fysieke zorg voor kinderen, ook het on-
derwijss van de kinderen valt daaronder. Eigenlijk staan vrouwen en mannen weinig stil bij dit 
lange-termijn-aspectt van kinderzorg. Onderwijs is een bron van sociale mobiliteit en (lijk t mij) 
eenn perfecte lange termijn bestaansstrategie van huishoudens, ondanks de negatieve effecten van 
dee economische crisissituatie (ouders moeten nu bijvoorbeeld steeds meer zelf het onderwijsma-
teriaall  van hun kinderen zelf bekostigen. Dit verklaart m.i. ook de iets grotere betrokkenheid van 
mannenn bij de besluitvorming daaromtrent dan bij het krijgen van kinderen. Toch is de besluit-
vormingg met betrekking tot kinderzorg een domein waarover de mannen en vrouwen weinig ge-
zamenlijkee beslissingen nemen. In het algemeen wordt kinderzorg gezien als een vrouwentaak. 
Mannenn en vrouwen nemen aan dat de vrouw zich verantwoordelijk dient te voelen voor dit do-
mein,, omdat die zogezegd daarin meer thuis is. Dat zien we terug in het procentueel geringe aan-
deell  van mannen in de feitelijke taakverdeling zoals die in hoofdstuk 9 aan de orde komt. Wat 
voorr mannen en vrouwen van belang is, is dat mannen de financiële zorg voor de kinderen ter 
hartee nemen en dat vrouwen zich met de kinderzorg bemoeien. Vrouwen nemen voetstoots aan 
datt hun man toch vaak van huis is - voor werk of anderszins - en dat vrouwen juist vaker thuis 
zijnn als ze kleine of opgroeiende kinderen hebben. Maar of mannen veel thuis of veel van huis 
zijn,, het onderwijsaspect van de kinderzorg controleren zij graag. In de besluitvorming daarover 
willenn zij wel gekend worden. 

Voorr  enkele vrouwen in de female headed - huishoudens was dit de oorzaak waarom zij  niet langer  met hun part-
nerr  zijn. 

175 5 



Hett aandeel van de mannelijke partner in de besluitvorming betreffende kinderzorg is maar iets 
groterr dan bij het krijgen van kinderen, namelijk 14%. Maar dit aandeel laat grote verschillen per 
huishoudtypee zien, in tegenstelling tot de kleine verschillen tussen de mannelijke partner bij de 
besluitvormingg met betrekking tot het krijgen van kinderen. Het aandeel van de mannelijke part-
nerr in de male headed - huishoudens is veel groter dan in de female managed- huishoudens (res-
pectievelijkk 15% en 8%). Kinderzorg is, zoals die hier is gedefinieerd, toekomstgericht en m.i. 
zienn vooral de mannen in de male headed - huishoudens die toekomst mede als een verlengstuk 
vann zichzelf, als een bron van sociale mobiliteit of prestige. Opnieuw is het relatief onafhankelijk 
gedragg van de vrouwen in ét female managed - huishoudens waarneembaar. 

Uitgesplitstt naar etnische afkomst blijken Javaanse mannen het investeren in de toekomst van 
hunn kinderen een minder belangrijke issue te vinden dan de Hindostaanse en Creoolse mannen. 
Datt blijkt uit de volgende cijfers: het aandeel van de Javaanse mannen in de besluitvorming met 
betrekkingg tot onderwijs van de kinderen is 11%, terwijl dat van de Hindostaanse en Creoolse 
mannenn respectievelijk 15% en 18% bedraagt. Een voor de hand liggende verklaring voor het 
verschill  tussen Creoolse mannen en de rest ligt mijns inziens in het verschil in opleiding. Creool-
see mannen zijn hoger opgeleid, waardoor zij ook beter in staat zijn het onderwijstraject van hun 
kinderenn te begeleiden. 

Onderstaandee kaders strekken tot voorbeeld van de wijze waarop besluitvorming betreffende kin-
derzorgg in respectievelijk een female managed - huishouden en een male headed - huishouden 
totstandkomt. . 

Kaderr  8.9. Besluitvorming met betrekking tot kinderzorg in een female managed -
huishouden n 
RattieRattie (Hindostaanse, 30 jaar, schoonmaakster) woont reeds enkele jaren samen met Ronald (Cre-
ool,ool, 25 jaar, pijpfitter). Behalve het inkomen uit haar schoonmaakbaan bij een particulier bedrijf 
heeftheeft Rattie bijverdiensten. Deze - overigens wisselvallige - bijverdiensten komen uit de verkoop 
vanvan snuisterijen, koek en sigaretten vanuit de huurwoning die zij heeft geregeld. Dit is goed te 
combinerencombineren omdat haar hoofdbaan - schoonmaakwerk - slechts vier uur per dag in beslag neemt. 
TijdensTijdens werkuren is haar zoontje bij een oppas, die tegenover haar woont. Haar totale inkomsten 
zijnzijn hoger dan die van Ronald. Rattie heeft drie kinderen. De oudste twee zijn in een vorige relatie 
verwekt.verwekt. Het derde kindis van Ronald. In leeftijd variëren de kinderen van I tot 13 jaar. De oudste 
zoonzoon gaat niet meer naar school (zijn besluit) en heeft een baan als leerling- arbeider in een lasbe-
drijf.drijf.  Dat doet hij tegen de wil in van Rattie. Met de inkomsten uit deze baan probeert hij Rattie 's 
huishoudlastenhuishoudlasten te verlichten. Baden, aankleden et cetera kan de dochter van 6 jaar natuurlijk zelf 
al.al. In de besluitvorming met betrekking lot schoolwerkbegeleiding die voor de dochter nodig wordt 
geacht,geacht, heeft alleen Rattie deel. Daarbij betrekt ze soms de peetoom van de dochter die in een an-
deredere buurt woont. Ook bij de besluitvorming betreffende het onderhouden van contacten met de 
schoolschool betrekt Rattie Ronald niet. Ze wil dat niet omdat ze bang is dat hij - omdat het niet zijn kind 
isis - zich daar niet mee zal willen bemoeien. Besluitvorming met betrekking tot kinderzorg in de zin 
vanvan in bad stoppen, aankleden et cetera heeft alleen betrekking op de jongste van I jaar. Meestal 
neemtneemt Rattie die besluiten alleen, soms betrekt ze haar partner en de oudste twee kinderen erbij. 
HoeHoe de kinderen gekleed zijn, is een besluit van Rattie, ook al geeft Ronald daar geld voor. 

HetHet huishoudgeld dat Rattie van Ronald ontvangt, bestemt zij voor een 'neutraal' deel van de vaste 
lasten:lasten: voeding en dranken. Maar Ronald vindt dat Rattie met 'zijn' geld geen onderscheid mag 
makenmaken in de uitgaven: ze zijn voor alle kinderen bedoeld. Met de vader van de oudste kinderen wil 

176 6 



hijhij  namelijk niets te maken hebben. Maar het geld van Rattie en Ronald is zelfs hij lange na niet 
genoeggenoeg om voldoende kleding en schoeisel voor iedereen te kopen. Dit heeft ertoe geleid dat de 
oudsteoudste zoon het besluit nam om te gaan werken, want dan kan hij bijvoorbeeld zelf ondergoed en 
schoeiselschoeisel kopen. Rattie zorgt er wel voor dat - als het huishoudgeld op is - zij niet bij haar partner 
aanklopt.aanklopt. Haar zoon, maar vooral de peetoom benadert ze voor extra financiële middelen. 

Kaderr  8.10. Besluitvorming met betrekking tot kinderzorg in een male headed -
huishouden n 
LygiaLygia (Creoolse, 40 jaar, winkelverkoopster) woont samen met Eric (Creool, 40 jaar, winkelverko-
per).per). De zes kinderen van Lygia (van 10 tot 23 jaar) zijn in twee vorige relaties verwekt en wonen 
metmet uitzondering van een zoon (die bij zijn vader blijft) nog bij haar. De besluiten met betrekking 
tottot het onderwijs van de jongste twee schoolgaande kinderen, neemt zij samen met Eric. Alle overi-
gege besluiten in het kader van kinderzorg neemt zij alleen. Ze wenst Eric er niet bij te betrekken om-
datdat ze hem niet wil belasten aangezien het niet zijn kinderen zijn. Ze is blij  dat een van de kinderen 
bijbij  zijn biologische vader woont. Hierdoor wordt deze gedwongen het kind te verzorgen. Dat heeft 
zeze toen ook zo besloten. De 'hebi' (=last) van het leven drukte veel te zwaar op haar als toenmalige 
alleenstaandealleenstaande moeder. De vader van de jongste twee kinderen doet ook zijn deel, dwz zij laat hem 
ookook deelnemen in de besluitvorming met betrekking tot de verzorging van zijn kinderen. Dit, nadat 
zijzij hem ertoe had gedwongen door op zijn vaderlijke plichten te wijzen: „Hij  verzorgde zijn kinde-
renren eerst niet. Ik ging naar hem toe en zei tegen hem dat hij verplicht is zijn kinderen te verzorgen, 
wantwant alleen kan ik het niet redden. Nu geeft hij al 10 jaar geld als een soort alimentatie. Telkens 
laatlaat ik hem het bedrag verhogen. Toch is het geld weinig als je ziet hoe duur het leven is gewor-
den.den. " Maar Lygia voelt zich toch verantwoordelijk voor met name de jongere inwonende kinderen 
enen neemt de besluiten die hun zorg betreffen, grotendeels alleen. Zonder deze constructie met be-
trekkingtrekking tot kinderzorg - de dochters die ouder zijn dan 20 jaar, krijgen geld vati hun vriend waar-
meemee ze een deel van de kinderzorg op zich nemen en Lygia hiermee ontlasten - zou Lygia het moei-
lijkerlijker  hebben gehad. 

8.55 Conclusie 

Besluitvormingg staat niet op zich. Factoren zoals de positie in het huishouden, de persoonlijke 
karakteristiekenn van betrokkenen alsook de perceptie van mannen en vrouwen spelen een rol bij 
dee totstandkoming daarvan. De belangrijkste factor die mijns inziens uit het onderzoek naar vo-
renn komt, betreft de verwachtingen die mannen en vrouwen jegens elkaar hebben. Dit uit zich in 
dee rollen van vrouwen en hun mannelijke partner. Hoewel de besluitvorming met betrekking tot 
zowell  de materiële als immateriële domeinen wife-dominant is, is de besluitvorming met betrek-
kingg tot het materiële domein het wel iets minder. Het grotere aandeel van mannen in de besluit-
vormingg met betrekking tot het materiële domein vloeit voort uit het feit dat mannen vinden dat 
zijj  daarin een belangrijke verantwoording dragen. Van belang is dat dit door veel vrouwen wordt 
ondersteund.. Dit onderzoek laat tevens zien dat de besluitvorming met betrekking tot het krijgen 
vann kinderen en kinderzorg de mannelijke partner het minst wordt betrokken. Maar in hoeverre 
nemenn vrouwen beslissingen op dit vlak alleen? Hoewel mannen - volgens de vrouwen - 'afwe-
zig'' zijn in de besluitvorming met betrekking tot de immateriële domeinen, oefenen zij wel con-
trolee uit op de uitvoering van de besluiten die vrouwen nemen - vooral als zij die beslissingen er-
varenn als een "potentiële" aantasting van hun mannelijkheid c.q. machtspositie. 
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Inn dit hoofdstuk hebben we de aard van de besluitvorming tussen vrouwen en hun partner in de 
femalefemale managed -huishoudens en de male headed -huishoudens geanalyseerd. Female managed -
huishoudenss hebben we (in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4) gedefinieerd op grond van het hogere in-
komenn van de vrouwen. Interessant is dat de meest verdeling van macht in de richting van vrou-
wenn juist in deze huishoudens wordt bereikt. Hoewel er overleg over de besteding van inkomen 
enn kinderzorg plaatsvindt, nemen vrouwen veelal de besluiten hieromtrent zelf. In die zin corres-
pondeertt kennelijk bij vrouwen in de wijken in Paramaribo die ik onderzocht heb, het hebben 
vann een hoger inkomen dan de partner met relatief machtige positie in het huishouden. 

Ookk etnisch gezien hebben de vrouwen in de huishoudens een voordelige positie in de besluit-
vorming.. Bij de Javaanse huishoudens is deze positie van vrouwen vooral duidelijk bij de do-
meinenn 'grotere bestedingen' en 'kinderzorg'. De macht van Hindostaanse en Creoolse vrouwen 
laatt zich het duidelijkst zien bij de besluitvorming met betrekking tot de kleinere bestedingen en 
hett krijgen van kinderen. Deze bevinding geeft stof tot nadenken. Ondanks de onderlinge maar 
overigenss kleine verschillen in positie tussen de vrouwen is duidelijk dat hun machtsterrein zich 
bevindtt op het niveau van het dagelijkse reilen en zeilen van hun huishoudens. Niet alleen Ja-
vaansee vrouwen - zoals in de literatuur wordt benadrukt - maar ook Hindostaanse en Creoolse 
vrouwenn zijn belangrijk bij de dagelijkse bestaansverwerving van hun huishouden. 
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