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Taakinhouden::  'moraliteit '  en feitelijk e taakverde-
lingg in huishoudens 

„Mannen„Mannen hebben maar één probleem, dat is 
datdat ze alleen moeten zorgen voor een inkomen, 
terwijlterwijl  vrouwen twee problemen hebben: de 
organisatieorganisatie van de huishoudelijke uitgaven en 
dede verantwoordelijkheid voor de kinderzorg. 
HunHun man is toch nooit thuis. " 

(Een(Een doorsnee interview) 

9.11 Inleiding 

Bijj  het bestuderen van de pogingen van vrouwen om hun bestaan te organiseren is het belangrijk 
omm na te gaan welke ideologieën zij hebben en nastreven, wie zij daarbij betrekken en welke 
strijdd zij leveren zodat er een bepaalde taakverdeling in hun huishoudens totstandkomt. Aanslui-
tendd op hoofdstuk 8 wordt nu naar de domeinen inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kin-
derzorgg gekeken. Bezien wordt wat - volgens vrouwen - het aandeel van mannen en vrouwen is in 
dee feitelijke taakverdeling in huishoudens. Tevens wordt nagegaan of er een verschil bestaat tus-
senn het aandeel van mannen en vrouwen in de feitelijke taakverdeling in huishoudens en de idee-
enn van die mannen en vrouwen ten aanzien van de integratie van die taakverdeling met betrek-
kingg tot inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg. Twee vragen zijn in dit kader van 
belang: : 

1.. Welk verschil is er tussen mannen en vrouwen? 
2.. Welk verschil is er tussen wenselijkheid en feitelijkheid? 

179 9 



9.22 Wenselijkheid van integratie van taakverdeling tussen mannen 
enn vrouwen 

VerdienenVerdienen van een inkomen: verschil tussen publiek en huishoudelijk domein? 

Vrouwenn en mannen zijn het erover eens dat het de plicht van mannen is om - ongeacht of de 
vrouww zelf ook economisch actief is of niet - te zorgen voor een inkomen dat in het huishouden 
kann worden ingezet. Verwachtingen hieromtrent worden gevoed door algemeen maatschappelijke 
normen,, in wisselwerking met de directe sociale omgeving. Het is die omgeving die de normen 
voorr sociaal acceptabel gedrag voorschrijft. Het economisch actief zijn van een man op basis 
waarvann hij een inkomen geniet is - zoals Gill en Massiah (1984) dat aangeven - „... one of the 
moremore important parts of his social identity of his self. " Betaald werk is dus een belangrijk onder-
deell  van de mannelijke identiteit. Zoals een man dat tijdens een interview wist te verwoorden: 

„Als„Als  ik niet werk, verdien ik ook geen inkomen en kan ik dus niets bepalen. Die vrouw heeft geen 
respectrespect voor mij, omdat ik haar niet kan onderhouden. " 

Inn hoofdstuk 6 hebben we gezien dat meer dan 90% van de mannen economisch actief is, terwijl 
'maar'' 68% van de vrouwen betaald werk verricht. We zouden uit dit gegeven kunnen afleiden 
datt mannen het noodzakelijker achten om betaalde arbeid te verrichten omdat zij hieraan een ze-
keree sociale status kunnen ontlenen. Maar in hun hang naar sociale status via betaalde arbeid 
wordenn mannen ook tegemoet getreden door de relatief grote vraag naar mannenarbeid. 

Hett verdienen van een inkomen associëren mannen met het publieke domein, het zichtbare terrein 
waaropp zij zich begeven om geld te genereren. Mannen beschouwen vrouwen die thuis werken, 
vaakk als niet werkend. Bij een man die ontkende dat zijn vrouw werkte, bleek dat zijn vrouw in-
formelee ijslolliesproducent was. De ijslollies verkocht zij binnenshuis. Als diezelfde vrouw een 
opstall  voor haar huis had gehad waar dezelfde ijslollies werden verkocht, zou haar man dat waar-
schijnlijkk wel als economische activiteit hebben aangemerkt. 

Dezee conceptie met betrekking tot werk en arbeid brengt menig onderzoeker in een dilemma om-
datt mannen (en vrouwen) zich op deze manier weinig bewust zijn van de bijdragen die vrouwen 
aann de overleving van hun huishouden (kunnen) leveren. Dit gedrag leidt in veel gevallen tot een 
onderwaarderingg van de omvang en de output van het werk dat vrouwen in het huis doen. 

Ookk instellingen en beleidsmakers maken bij het onderscheiden van inkomensgenererende activi-
teitenn onbewust of bewust onderscheid tussen het publieke en het huishoudelijke domein. Het 
probleemm van onderschatting van de omvang en het belang van het werk van vrouwen is - zoals 
ditt onderzoek ook uitwijst - met name op microniveau (dat van het huishouden) zichtbaar. Op be-
leidsniveauu ontbreekt ook een duidelijke perceptie van thuis gegenereerd inkomen wat zich uit in 
eenn gebrekkige cijfermatige benadering van inkomensgenererende activiteiten van vrouwen. Be-
neriaa (1992) onderscheidt vier terreinen waarop deze onderwaardering van de omvang van het 
werkk van vrouwen is waar te nemen. Deze terreinen zijn volgens haar: 
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1.. zelfvoorzienende productie; 
2.. informele arbeid; 
3.. huishoudelijk werk en gerelateerde taken; 
4.. vrijwilligerswerk. 

Mett zelfvoorzienende activiteiten verwijst Benerïa naar agrarische activiteiten waar familiearbeid 
wordtt gehanteerd en waarbij diverse leden, meestal vrouwen en kinderen, niet worden betaald. 
Eenn andere in Suriname veel voorkomende groep onzichtbare vrouwen zijn de thuiswerksters, 
waaronderr de zogenaamde window sellers (vitrine-verkoopsters), maar ook bijvoorbeeld de houd-
sterss van warungs (Javaanse eethuizen waar vrouwen eten maken en verkopen, soms vanuit de 
eigenn woning), kapsters en naaisters. Hier is meestal sprake van eenmans/vrouwsbedrijfjes die 
zich,, afhankelijk van de schommelingen in de economie, in combinatie met de zorg voor het 
huishoudenn staande proberen te houden. Volgens bovenstaand onderscheid zouden deze thuis-
werksterss - omdat zij zich anders profileren dan de vrouwen in de agrarische zelfvoorzienende 
sectorr - bij de categorie van informele werksters kunnen worden geplaatst. 

Maarr bij Beneria zijn huishoudelijke arbeid en gerelateerde taken gelijk aan werk. Hoe wordt dat 
inn arme huishoudens in Paramaribo gezien? Wat is hier de vrouwelijke ideologie van werk? Hoe 
kijkenn vrouwen (maar ook hun partners) naar werk en welke waardering geven zij daaraan? Ik 
kann mij nog heel goed herinneren dat de eerste vrouw die ik in een wijk interviewde, op mijn 
vraagg of zij werkte, antwoordde: 

„Ik„Ik  werk niet. Ik ben huismoeder. " 

Alss het gesprek vordert, komt naar voren dat ze geen baan heeft en ook niet zelfwerkzaam is, 
maarr het huishoudelijk werk en de kinderzorg doet. Ik werd gedurende het hele onderzoek met 
dezee perceptie van vrouwen en mannen ten opzichte van dit onderscheid geconfronteerd. Werken 
betekentt volgens hen een duidelijk omschreven baan hebben, een economische activiteit ont-
plooienn waarvoor je uit huis moet. Niet alleen huismoeders, maar ook heel veel vrouwen die in-
formelee activiteiten - meestal op bescheiden schaal - thuis ontplooien, zoals de eerder aangegeven 
warunghoudsters,warunghoudsters, modistes (naaisters), ijs - en ijslolliesverkoopsters, beschouwen hun economi-
schee activiteiten niet echt als werken. 

Dee hoeveelheid tijd die vrouwen met name investeren in huishoudelijke arbeid en kinderzorg 
wordtt vaak door hen en hun partner onderschat omdat daar geen prijskaartje aan hangt. Huishou-
delijkk werk en kinderzorg worden veeleer als vanzelfsprekende bezigheden van vrouwen gezien. 
Natuurtijkk zijn er uitzonderingen onder de mannen. Zoals een Creoolse dominee eens tijdens een 
kerkdienstt zei: 

„Als„Als  wij mannen ons werk naast het huishoudelijk werk leggen dat door onze vrouw wordt verricht 
dandan komen wij tot de pijnlijke conclusie dat zij veel meer werk verzetten dan wij. Bovendien zouden 
wijwij  eens een rekensommetje moeten maken van de hoeveelheid geld die wij zouden moeten betalen 
alsals wij al dat werk zouden uitbesteden." 

Bovenstaandd voorbeeld geeft aan dat sommige mannen zich wel bewust zijn van het feit dat juist 
dee onbetaalde arbeid van hun vrouw in het huishouden die condities verschaft die nodig zijn voor 
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hett instandhouden van het gezin. Hoe is de balans met betrekking tot de feitelijke taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen in de verschillende huishoudens? Is er sprake van symmetrie of 
asymmetrie?? Door middel van een lijst die aan vrouwen en hun partner werd voorgehouden, kon 
wordenn nagegaan wat beider feitelijk aandeel was in huishoudelijk werk en kinderzorg. Een ande-
ree lijst moest zicht bieden op ideeën van vrouwen en hun partner met betrekking tot de domeinen 
inkomen,, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg. De vragen die in dit verband werden ge-
steld,, beoogden de gender-awareness (perceptie) van vrouwen en mannen ten opzichte van geïn-
tegreerdee taakverdeling tussen mannen en vrouwen te meten. 

VrouwenVrouwen en gender-awareness met betrekking tot inkomen en autoriteit 

Welkee ideeën hebben vrouwen ten aanzien van de integratie van de taakverdeling tussen zichzelf 
enn hun partner? Welke factoren beïnvloeden hun ideeën daarover? Omdat we wilden nagaan wel-
kee ideeën vrouwen hebben over het gewenste aandeel van hun partner in de taakverdeling, be-
trekkenn we in de analyse alleen de huishoudens met een inwonende partner. De analyse in deze 
paragraaff  heeft daarom slechts betrekking op de vrouwen in de female managed - huishoudens en 
dee male headed - huishoudens.1 

Wee hebben de vrouwen laten reageren op uitspraken die betrekking hadden op de genoemde do-
meinenn inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg. Bij elke uitspraak konden de vrou-
wenn aangeven of ze het er helemaal mee eens waren, het er mee eens waren, neutraal waren, het 
err mee oneens waren, of het er helemaal mee oneens waren. Aan elke uitspraak was een score van 
1,, 2, 3, 4 of 5 verbonden en wel op een zodanige wijze dat geldt: hoe hoger de score, hoe po-
sitieverr vrouwen/ mannen dachten over een geïntegreerde taakverdeling tussen mannen en vrou-
wen. . 

Dee betekenis van de domeinen is als volgt: 

1.. inkomen. Dit wil zeggen, hoe denken vrouwen over inkomen? Is het verdienen van een in-
komenn wel of niet sekse-gebonden? Vinden vrouwen dat zij in staat moeten worden gesteld 
omm een bijdrage te leveren aan het huishoudinkomen? De uitspraken hierbij waren: 'Mannen 
moetenn alleen zorgen voor een inkomen', en 'Het is onnatuurlijk wanneer vrouwen meer 
verdienenn dan mannen'. 

2.. autoriteit. Dit wil zeggen, laten vrouwen zich beperkingen opleggen als het gaat om een ver-
ruimingg van de bewegingsvrijheid? Autoriteit wordt hier gekoppeld aan bewegingsvrijheid 
omm deel te nemen aan het publiek domein via betaald werken. De uitspraken waren: 'Als 
mannenn bezwaren hebben tegen hun werkende vrouwen, moeten die vrouwen niet werken', 
enn 'Als vrouwen buitenshuis willen werken, moeten zij de kans niet krijgen'. 

3.. huishoudelijk werk. Dit wil zeggen, hoe denken vrouwen over huishoudelijk werk? Is het 
seksee gebonden of juist niet? Moeten mannen meewerken of niet? De uitspraken hierbij wa-

Ongeveerr 26% van de vrouwen in de female headed - huishoudens heeft een uitwonende partner, die nauwelijks 
aandeell  heeft in de taakverdeling, maar wel van belang is bij de budgetvorming. Vrouwen in de female headed -
huishoudenss hebben ook ideeën over wenselijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen, maar deze ideeën konden 
niett naast de werkelijke taakverdeling in het huishouden gelegd worden en zijn daarom niet in de analyse betrokken. 
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ren:: 'Huishoudelijk werk is voor vrouwen', en 'Huisschoonmaak is een aangelegenheid van 
vrouwen,, ook al werken zij'. 

4.. zorg voor kinderen. Dit wil zeggen, hoe denken vrouwen over hun aandeel in de opvoeding 
vann hun kinderen? Moet hun aandeel groter zijn dan dat van mannen? De uitspraken hierbij 
waren:: 'Vrouwen zijn geschikter dan mannen om kleine kinderen op te voeden', 'Mannen 
moetenn niet evenveel tijd en energie steken in de opvoeding van kinderen als vrouwen', 'Als 
eenn vrouw ook een baan heeft dan behoeft zij de taken betreffende de huishouding en kinde-
renn niet gelijk te verdelen met haar partner'. 

Perr domein is op basis van de erbij horende uitspraken een index berekend die de gemiddelde 
scoree op de betreffende uitspraken aangeeft. Een hoge score op de index geeft dus aan dat een 
vrouww ten aanzien van het betreffende domein voorstander is van een geïntegreerde taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen. In deze paragraaf bespreken we de houding van vrouwen ten aanzien 
vann de domeinen inkomen en autoriteit. De gemiddelde scores op deze indices zijn naar huis-
houdtypee en etnische afkomst uitgesplitst (zie daarvoor de tabellen 9.1 en 9.2). 

Tabell  9.1. Gemiddelde houding vrouwen met betrekking tot inkomen en autoriteit naar 
huishoudtype e 

Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
inkomenl l 

Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
autoritei t t 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

3.9 9 

4.1 1 

n=l l l 

Male e 
headed d 

3.4 4 

3.9 9 

n=68 8 

Totaal l 

3.5 5 

3.9 9 

n=79 9 

Noot:: hoe hoger de score, hoe meer de houding in de richting gaat van integratie met betrekking tot de 
taakverdelingg tussen mannen en vrouwen. 

Uitt de totaalscores op de indices met betrekking tot inkomen en autoriteit leiden we af dat vrou-
wenn in het algemeen niet meer dan matige voorstanders zijn van een geïntegreerde taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen. Dat op een schaal van 1 tot 5 de gemiddelde scores vooral tussen 3 
enn 4 liggen, betekent dat de antwoorden hebben gelegen tussen neutraal en het er mee eens zijn 
datt de taakverdeling tussen mannen en vrouwen met betrekking tot inkomen en autoriteit geïnte-
greerdd is. Ik zal proberen - met behulp van verhalen - de beeldvorming van vrouwen (en mannen) 
naderr te expliciteren. 

Vrouwenn zijn de mening toegedaan dat zij vooral in het kader van de huidige economische crisis 
inn het land een bijdrage moeten (kunnen) leveren aan het (financieel) instandhouden van het gezin 
c.q.. het huishouden. De seksebepaaldheid van inkomensverwerving is in het bijzonder door de 
nationalee economische crisis onder druk komen te staan, waardoor vrouwen meer bewegings-
ruimtee willen en naar buiten willen treden om naar die alternatieven om te zien. Juist door finan-
cieell  bij te dragen aan de instandhouding van het gezin c.q. het huishouden denken zij een bewijs 
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tee kunnen leveren dat zij tot veel meer in staat zijn dan alleen maar huishoudelijk werk te verrich-
tenn en te zorgen voor de kinderen. Tegelijkertijd hopen zij hiermee op een betere waardering van 
hunn partner, want die erkenning beperkt zich vooral tot huishoudelijk werk en kinderzorg. 

Err zijn kleine verschillen tussen de vrouwen in de twee huishoudtypen. Vrouwen in de female 
managedmanaged - huishoudens zijn over het algemeen iets meer voorstander van de integratie van de 
taakverdelingg tussen mannen en vrouwen dan die in de male headed - huishoudens. De vrouwen 
inn de female managed - huishoudens worden op basis van hun inkomenspositie tot het hoofd van 
hunn huishouden gerekend. Eén en ander houdt in dat zij in feite de strijd om zich door hun partner 
geenn beperkingen te laten opleggen wat het verdienen van een inkomen betreft, reeds expliciet 
hebbenn gestreden en gewonnen. Daarom duiden vooral de indices ten aanzien van inkomen erop 
datt zij meer voorstander zijn van een geïntegreerde taakverdeling tussen mannen en vrouwen dan 
anderen.. De vrouwen in te female managed - huishoudens scoren ook iets hoger op de index met 
betrekkingg tot het domein autoriteit dan de vrouwen in de male headed- huishoudens. 

Hett hebben van een eigen inkomen geeft vrouwen een gevoel van macht, een gevoel van niet lan-
gerr hoeven te bedelen en daardoor ook niet langer confrontaties met de partner hoeven aan te 
gaan,, maar ook een gevoel van nuttig kunnen zijn. Ook die fulltime huisvrouwen die het huis-
houdinkomenn van hun partner en/of anderen ontvangen, voelen zich redelijk onafhankelijk van 
hunn partner. De vrouwen in de female managed - huishoudens hebben vaker de overtuiging dat 
hett verdienen van een inkomen niet sekse-gebonden mag zijn. Zij maken zich sterk voor een ver-
ruimingg van hun inkomenskansen en rekenen daarbij op absolute medewerking van hun partner. 
Ditt houdt in dat zij - iets meer dan de vrouwen in de andere - ook positiever staan tegenover een 
evenredigee werkbelasting voor man en vrouw. In het licht van de veranderende samenleving 
wordtt de noodzaak van samenwerking binnen het huishoudens tussen de seksen in het huishou-
denn alleen maar groter. Enkele voorbeelden van de houding van vrouwen in een female managed 
-- huishouden: 

,,Hoe,,Hoe durft een man een vrouw aan banden te leggen? Het inkomen dat een vrouw verdient, is 
hoognodighoognodig en moet bijdragen in de kosten van eerste levensbehoeften. Ook is het ongehoord dat 
vrouwenvrouwen vandaag de dag niet willen werken. Vrouwen moeten uit zichzelf aanvoelen dat het be-
langrijklangrijk is dat zij een steentje bijdragen. Willen ze dan geen mooie dingen dragen? Willen ze hun 
huishuis niet mooi inrichten? " 

,,Niet,,Niet alleen mannen moeten tegenwoordig werken. Ook vrouwen moeten gaan werken, want dan 
alleenalleen kunnen ze een bijdrage leveren en worden ze niet in hun financiële vrijheid beknot. Vroeger 
waswas het zo dat men dacht dat mannen als enige taak hadden om geld thuis te brengen en verder 
nietsniets anders. Maar nu is de situatie veranderd. " 

Dee vrouwen in de male headed - huishoudens zijn traditioneler. Indrukken uit de interviews wij -
zenn erop dat de meeste vrouwen in dit huishoudtype in feite de strijd met hun partner met betrek-
kingg tot verruiming van de bewegingsvrijheid niet (altijd) durven aan te gaan. Dit uit angst voor 
conflictsituaties,, maar ook omdat zij andere prioriteiten stellen, die meer te maken hebben met 
hett domein van het huishouden zelf, bijvoorbeeld kinderzorg. Uitzondering vormt onderstaand 
voorbeeldd van een Javaanse vrouw (35 jaar) in een male headed - huishouden: 

,,Nu,,Nu ben ik huisvrouw en afhankelijk van mijn man. Mijn man verwacht van mij dat ik niet werk, 
thuisblijfthuisblijf en de huishouding draai. Ik heb ook weinig vrienden omdat mijn man dat niet goed vindt. 
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MaarMaar als ik hem geen huishoudgeld vraag, krijg ik het ook niet. Hij vergeet mij geld te geven. Elke 
keerkeer als ik hem geld vraag zegt hij dat hij andere dingen moet kopen. Het leven is zo moeilijk met 
hethet geld wat ik van hem krijg. Het leven is duur geworden. Ik heb hem reeds gezegd dat ik bij een 
mevrouwmevrouw heb gesolliciteerd omdat ik dit leven niet langer volhoud. Met de scholing die ik heb ge-
hadhad kan ik alleen maar werk vinden als dienstmeisje. Maar dat vind ik niet erg als ik maar geld 
verdienverdien en daarmee uit deze pinarie kom. Met het geld [overigens heel weinig, MYK] wat ik dan 
verdienverdien kan ik - waar mijn man tekort schiet - inspringen. Dan kan ik ook meer geld aan onze kin-
derenderen besteden." 

Dee scores op de indices met betrekking tot inkomen en autoriteit zijn ook uitgesplitst naar etni-
schee afkomst. Er zijn kleine verschillen in houding tussen de Creoolse, Javaanse en Hindostaanse 
vrouwen.. De Creolen zijn het meest en de Hindostanen het minst gericht op het idee van integra-
tiee van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen (zie daarvoor tabel 9.2). 

Tabell  9.2. Gemiddelde houding vrouwen met betrekking tot inkomen en autoritei t naar  etni-
schee afkomst 

Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
inkomen n 
Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
autoriteit t 

Creool l 
3.7 7 

4.2 2 

n=25 5 

Etnischee afkomst 

Javaan n 
3.5 5 

3.9 9 

n=31 1 

Hindostaan n 
3.3 3 

3.7 7 

n=23 3 

Totaal l 
3.5 5 

3.9 9 

n=79 9 

Creoolsee vrouwen zijn ten aanzien van de index met betrekking tot autoriteit iets meer voorstan-
derr van meer bewegingsvrijheid dan de Javaanse en Hindostaanse vrouwen. Een Creoolse vrouw 
inn overheidsdienst vertelt: 

.Mannen.Mannen kunnen vrouwen niet weigeren om te gaan werken. Dat is het stomste dat ze kunnen doen. 
VooralVooral tegenwoordig. Het leven is duur geworden. Vroeger mocht ik van mijn toenmalige man ook 
nietniet werken. Ik heb toen strijd geleverd omdat ik de houding van mijn ex-man dom vond. Achteraf 
benben ik daar blij  om. Al verdien ik nu niet veel, ik ben van twee dingen zeker. Ik beschik over een re-
gelmatiggelmatig inkomen en ik geniet vrije geneeskundige behandeling van mijn werkgever. Nu is de rela-
tietie met die man stuk. Misschien heb ik daarom zoveel relaties achter de rug omdat ik bepaalde din-
gengen van mannen niet kan verdragen. " 

Behalvee huishoudtype en etnische afkomst zijn variabelen als opleiding en het wel of niet werk-
zaamm zijn van vrouwen een mogelijke verklaring voor hun geweer-bewust of gender-onbewust 
gedragg met betrekking tot de domeinen inkomen en autoriteit. Hoe hoger de opleiding van vrou-
wen,, des te hoger de indices met betrekking tot inkomen en autoriteit. Vrouwen beamen het be-
langg van 
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Diagramm 9.1. Perceptie van vrouwen mbt opleiding 

Financiëlee zekerheid + 
meerr  bewegingsvrijheid 

Goedee baan 
++ financiële zelfstandig-

heid d 
^Z ^Z Goedee opleiding 

3E E 
dingg M l 

Reductiee afhankelijkheid part-
nerr en toename waardering 

partner r 

Bijdragee instand-
houding g 

huishouden n 

opleidingg voor de mate van onafhankelijkheid van de partner. Over het algemeen zijn vrouwen 
hett erover eens dat financiële afhankelijkheid van de partner kan worden voorkomen als vrouwen 
eenn opleiding hebben genoten. Onderwijs vergroot volgens hen de inkomenskansen van vrouwen 
enn is daardoor bepalend voor het functioneren van vrouwen in zowel het huishouden als daarbui-
ten.. Een duidelijk voorbeeld vormt onderstaande uitspraak van een vrouw over de voordelen die 
onderwijss oplevert: 

„Een„Een diploma maakt dat je later op eigen benen kan staan. Je kunt op je diploma terugvallen als je 
inin de steek wordt gelaten door je man. Je diploma is eigenlijkje man. Het is een basisvoorwaarde 
voorvoor financiële zelfstandigheid. Met een diploma kun je niet pi naren (armoe lijden). " 

Bovengenoemdd voorbeeld benadrukt het aspect van financiële zekerheid in een relatie tussen 
mannenn en vrouwen. Vrouwen stellen dat met name opleiding een fall-back-position-karakter 
draagt,, niet alleen tijdens de periode van huwelijk of samenwonen, maar ook erna (zie daarvoor 
diagramm 9.1). Hoe gek het ook klinkt, vrouwen verwachten financiële geborgenheid van de kant 
vann hun partner, maar dan mag die niet worden gemanipuleerd. Vrouwen denken dat het manipu-
lerenn van die geborgenheid hen in een afhankelijke positie manoeuvreert. Financiële geborgen-
heidd heeft zo duidelijk een andere dimensie dan financiële afhankelijkheid. Financiële afhanke-
lijkheidd van de partner en/of anderen wordt door vrouwen verfoeid omdat het kan leiden tot aller-
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leii  vormen van machtsmisbruik, met name in gevallen waar de vrouw geen inkomen of een rela-
tieff  gering inkomen ten opzichte van haar partner heeft. Ook de geboorteplaats van de vrouwen is 
eenn belangrijke verklarende variabele voor de houding met betrekking tot inkomen en autoriteit. 
Verschillenn doen zich vooral voor tussen de stedelingen en de plattelanders. Gemiddeld zijn 
vrouwenn uit de stad meer voorstander van het idee van integratie van de taakverdeling tussen 
mannenn en vrouwen met betrekking tot inkomen en autoriteit dan vrouwen van het platteland. 
Naarr etnische afkomst geldt dat vooral voor de Javaanse vrouwen, gevolgd door de Creoolse en 
Hindostaansee vrouwen. De vrouwen uit het buitenland (lees Guyana) scoren met betrekking tot de 
domeinenn inkomen en autoriteit nog lager dan die van het platteland. Hieronder een voorbeeld 
vann een female managed- huishouden: 

Kaderr  9.1. Inkomen en autoritei t 
RiniaRinia (Javaanse, 40 jaar) werd in het district Nickerie geboren in een landbouwersgezin. Ze rond-
dede de Mulo af voordat ze met Kasmin trouwde op 18-jarige leeftijd en naar zijn geboortedistrict 
SaramaccaSaramacca verhuisde. Met Kasmin kreeg ze drie kinderen, Dat huwelijk hield 10 jaar stand, te lang 
omdatomdat ze niet langer tegen die financiële onzekerheid kon: Kasmin was veel te lui en werken was 
hemhem vreemd. Ook mocht ze zelf niets ondernemen. Zij mocht niet werken, bij de plaatselijke sport-
verenigingvereniging mocht ze zich ook niet aansluiten, zij mocht ook niet bij haar vriendinnen over de vloer. 
HierdoorHierdoor waren ze afhankelijk van de giften van Kasmin 's familie en dat beviel haar niet. Wat 
heeftheeft ze toen gepinaard (armoe geleden). Zo 'n situatie zou haar nooit meer overkomen, dat beloof-
dede ze zichzelf. Een man moet er zijn om een vrouw financiële en sociale geborgenheid te bieden. 
TegelijkertijdTegelijkertijd moet die vrouw hem bijstaan door ook te werken. Kort daarna verhuisde ze naar de 
stad.stad. In de stad aangekomen, moest ze meteen een baan zoeken omdat ze haar kinderen moest ver-
zorgen.zorgen. Wat was ze blij  met de genoten opleiding, want hierdoor was ze in staat een 'goede' baan 
tete vinden. Maar omdat ze niemand kende bij wie ze haar kinderen kon achterlaten - ook de crèche 
waswas haar vreemd — moest ze steeds op zoek naar een baan waar ze vooral kinderzorg goed mee kon 
combineren.combineren. Hierdoor belandde ze in het informele circuit van eten bereiden: of ze werkte voor een 
ChineesChinees restaurant of bij een warunghoudster. Maar, die baantjes vielen steeds tegen en op een 
gegevengegeven moment besloot ze een eigen (informele) warung te openen. De waning is herkenbaar aan 
dede glazen vitrine die uit een houten raam aan de straatzijde steekt. Rinia verkoopt dagelijks maal-
tijdentijden als bami, teloh en nasi goreng. Verder verkoopt ze snacks zoals cassave- en bananenchips, 
drankendranken zoals zuurwater en dawet. Inputs voor haar bedrijfje koopt ze zelf in de stad. Hiervoor 
maaktmaakt ze gemiddeld twee ochtenden in de week vrij. Dat doet ze nu 4 jaar. Daarin wordt ze bijge-
staanstaan door haar inwonende dochter van IS jaar en haar nieuwe partner Kliwon (Javaan, 45 jaar), 
diedie bij een bewakingsbedrijf werkt en met wie ze nu twee jaar is getrouwd. Soms helpen haar twee 
uitwonendeuitwonende dochters als die op visite zijn. Rinia is één van de weinige warunghoudsters in de 
buurt.buurt. Hierdoor heeft ze redelijk veel afzet. Haar inkomen is veel hoger dan dat van haar partner. 
MetMet hem heeft ze geen kinderen. Voor nevenactiviteiten heeft ze geen tijd. Daar heeft ze het te druk 

Opp het verband tussen het wel of niet werkzaam zijn en de scores op inkomen en autoriteit kom 
ikk terug. 
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VrouwenVrouwen en gender-awareness met betrekking tot huishoudelijk werk en kinder-
zorg zorg 

Inn de tabellen 9.1 en 9.2 werden de gemiddelde scores van de vrouwen op de indices met betrek-
kingg tot inkomen en autoriteit gegeven. In de tabellen 9.3 en 9.4 wordt de vergelijkbare informa-
tiee gegeven met betrekking tot huishoudelijk werk en kinderzorg. Daarbij treffen we lagere waar-
denn aan dan bij inkomen en autoriteit. Hieruit valt af te leiden dat vrouwen huishoudelijk werk en 
kinderzorgg iets meer als een specifieke taak van zichzelf beschouwen. Over kinderzorg zeggen 
vrouwenn bijvoorbeeld: 

„„  Vrouwen zijn het grootste deel van hun tijd met hun kinderen bezig. Ze hebben de natuurlijke gave 
omom geduld op te brengen voor hun kinderen. Dat maakt dat zij hun kinderen goed kennen, hetgeen 
zeze geschikter maakt om hun kinderen op te voeden. Mannen hebben die capaciteit niet omdat ze 
nooitnooit tijd en geduld hebben voor hun kinderen. Ze zijn eerder met hun werk en vrienden bezig. " 

Naarr huishoudtype zijn er kleine verschillen tussen de vrouwen. De vrouwen in de female mana-
gedged - huishoudens staan iets meer dan de vrouwen in de male headed - huishoudens, het idee voor 
datt de taakverdeling tussen mannen en vrouwen vooral bij huishoudelijk werk geïntegreerd moet 
zijn.. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores van de vrouwen op de indices met betrek-
kingg tot huishoudelijk werk en kinderzorg naar huishoudtype neergezet. 

Tabell  9.3. Gemiddelde houding vrouwen met betrekking tot huishoudelijk werk en kinder-
zorg,, naar  huishoudtype 

Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
huii  sh. werk 
Gem.. houding vrouwen t.o.v. 
kinderzorg g 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

3.4 4 

3.3 3 

n=11 1 

Male e 
headed d 

3.0 0 

3.1 1 

n=68 8 

Totaal l 

3.0 0 

3.1 1 

n=79 9 

Javaansee en Hindostaanse vrouwen zijn minder voorstander van het idee van integratie van de 
taakverdelingg tussen mannen en vrouwen als het gaat om huishoudelijk werk en kinderzorg dan 
Creoolsee vrouwen. Culturele verschillen, die gerelateerd zijn aan het huishoudtype waarin vrou-
wenn participeren, zijn een mogelijke verklaring in het verschil in houding tussen de vrouwen. 
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Tabell  9.4. Gemiddelde houding vrouwen met betrekking tot huishoudelijk werk en kinder-
zorg,, naar  etnische afkomst 

Gem.. houding 
t.o.v.. inkomen 

Gem.. houding 
t.o.v.. autoriteit 

vrouwen n 

vrouwen n 

Etnischee afkomst 

Creool l 
3.5 5 

3.4 4 

n=25 5 

Javaan n 

2.8 8 

3.0 0 

n=31 1 

Hindostaan n 

2.9 9 

3.1 1 

n=23 3 

Totaal l 
3.0 0 

3.1 1 

n=79 9 

Daarnaastt wijzen vooral de Javaanse en Hindostaanse vrouwen hun biologische geaardheid en 
socialisatiee aan als mogelijke verklaringen voor hun behoudende opstelling. Een uitspraak die 
verwijstt naar de biologische geaardheid: 

„„  Vrouwen kunnen moeder worden, mannen niet. Daarom hebben vrouwen omdat zij kinderen kun-
nennen baren, een betere binding met hun kinderen dan mannen. " 

Eenn uitspraak die verwijst naar de socialisatie: 

„Een„Een vrouw weet meer van kinderen af dan mannen. Dat heeft te maken met de opvoeding die je 
vanvan je moeder mee krijgt." 

Maarr ook: 

,,Mannen,,Mannen blijven niet thuis; ze moeten gaan werken waardoor ze ook niet gewend zijn. " Of 
,,Mannen,,Mannen hebben nooit tijd. " 

Dee meeste vrouwen beschouwen huishoudelijk werk niet als arbeid, enkele vrouwen doen dat 
wel: : 

„Wanneer„Wanneer je met een man in huis bent doe je als vrouw het huishoudelijk werk, je wast kleren en 
strijktstrijkt ze. Heel soms doen mijn man en ik dit samen. Maar ik doe meestal het werk. " 

Dezee houding komt vooral naar voren bij de niet economisch-actieve vrouwen. Huishoudelijk 
werkk is in vergelijking met geldzaken geen evident machtsissue. Omdat huishoudelijk werk en 
kinderzorgg traditioneel het domein van vrouwen zijn, voelen deze zich er veilig en thuis. 

Vrouwenn hebben niet het gevoel dat ze voortdurend door hun partner worden gecontroleerd zo-
langg ze aan zijn verwachting van ordelijkheid en stiptheid voldoen. De vrij neutrale totaalscores 
vann de vrouwen interpreteer ik daarom als enerzijds een wel willen dat de man meehelpt, maar 
anderzijdss het helemaal niet zo erg vinden wanneer de man niet meehelpt. Onderstaande uit-
spraakk onderstreept deze houding van vrouwen: 

.„Mannen.„Mannen mogen helpen, maar zijn dat niet verplicht, want ze werken toch zo hard buiten." 
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Vrouwenn schermen hiermee hun domein af en willen tegelijkertijd potentiële conflicten met hun 
inwonendee partner over de werkbelasting van betrokkenen ten aanzien van huishoudelijk werk 
vermijden.. Deze conflicten met de partner proberen vrouwen te vermijden door inwonende kinde-
renn in te schakelen. Enkele vrouwen die het zich wel kunnen permitteren, schakelen een betaalde 
hulpp in. Het trainen van jonge kinderen opdat ze later zelf een huishouding weten te draaien, 
werktt naar twee kanten toe: kinderen krijgen de middelen mee om zich op een eenvoudige manier 
tee behelpen als ze volwassen worden, en het voorkomt potentiële conflicten tussen de ouders. 
Vrouwenn vragen weinig inzet van hun partner als er kinderen in huis zijn. Mannen zien erop toe 
datt de kinderen worden ingezet, zodat zij zelf worden 'ontlast'. 

Vrouwenn houden vaak zelf de aangeleerde rollenpatronen in het huishouden in stand. Voorbeel-
denn van uitspraken van vrouwen zijn er te over: 

„Maar„Maar  dat is toch normaal. Ik zou me ervoor schamen dat mijn man zijn eigen kleren waste. Huis-
houdelijkehoudelijke taken zijn toch voornamelijk vrouwentaken? " 

„Het„Het  is toch te gek dat mijn man het huishoudinkomen verdient en dat ik - ik werk toch niet - het 
verrichtenverrichten van de huishoudelijke taken gedeeltelijk aan hem overlaat? " 

Behalvee huishoudtype en etnische afkomst van de vrouwen zijn de variabelen opleiding, het wel 
off  niet buitenshuis werken van vrouwen en stedelijkheid van belang. Voor vrouwen geldt dat hoe 
hogerr de genoten opleiding, des te meer zij voorstander zijn van integratie van de taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen met betrekking tot huishoudelijk werk en kinderzorg. Vrouwen met 
eenn hogere opleiding zijn met betrekking tot kinderzorg meer voorstander ten aanzien van inte-
gratiee van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen dan als het gaat om huishoudelijk werk. 
Werkendee vrouwen laten dezelfde houding zien. Zij hebben in het algemeen het idee dat hun 
partnerr hun bij dat huishoudelijk werk dient bij te staan omdat beiden buitenshuis werken en het 
redelijkk is dat beiden dat werk delen. Maar ook in dat idee kan de directe sociale omgeving een 
roll  spelen. Zoals een academisch geschoolde en werkende Hindostaanse vrouw (30 jaar) uit een 
malemale headed - huishouden tegen mij zei: 

„Sinds„Sinds we naar mijn ouders zijn verhuisd, betrek ik mijn partner weinig bij de huishoudelijke ta-
ken,ken, zoals kleren wassen, de vaat doen. Dit omdat ik mijn ouders niet tegen de borst wil stuiten. 
WatWat zullen ze wel niet van me denken? Ook wil ik mijn man niet in verlegenheid brengen omdat dit 
beeldbeeld zal indruisen tegen de traditionele waarden en normen betreffende de plaats van de man in 
dede huishouding. Dit speelt nu zo eenjaar. Ik denk: misschien vindt hij het niet zo leuk. Maar sinds-
diendien betrek ik mijn zoontje (ons enig kind) bij het verrichten van een aantal taken in de huishou-
ding.ding. " 

Interessantt uit het voorbeeld is dat vrouwen tegenover de oudere generatie minder confronterend 
zijnn met betrekking tot de gender- gerelateerde taakverdeling in het huishouden dan tegenover de 
kinderenn (of kleinkinderen). Deze Hindostaanse vrouw heeft er kennelijk meer moeite mee om 
mett haar ouders strijd aan te gaan dan met haar partner en/of de generatie na haar. Door zich zo 
opp te stellen, beschermt ze zichzelf ten opzichte van potentiële machtsconflicten met haar partner 
enn eventuele sancties van haar directe omgeving, maar gaat de strijd wel aan met de generatie na 
haar. . 
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Niet-werkendee vrouwen scoren lager binnen het domein huishoudelijk werk. Dat niet-werkende 
vrouwenn huishoudelijk werk als domein meer afschermen heeft m.i. met een aantal factoren te 
maken.. In huishoudens waar de man de enige kostwinner is, vinden vrouwen dat zij het huishou-
delijkk werk moeten doen. Daarmee voldoen ze aan verwachtingen van hun partner en van de so-
cialee omgeving. In de regel is de huishouding iets waar de man zich niet of nauwelijks mee be-
moeit.. Zijn bemoeienis vindt alleen maar plaats wanneer zich onregelmatigheden in de organisa-
tiee van het huishoudelijk werk voordoen, wat impliciet wel aangeeft dat hij zich als hoofd van het 
huishoudenn ziet die taken delegeert. Zoals een Hindostaanse man (50 jaar) uit een male headed -
huishoudenn zei: 

„Het„Het  pure huishoudelijk werk beschouw ik als het terrein van mijn vrouw. Pas wanneer dingen 
wanordelijkwanordelijk verlopen zoals slordigheid, nalatigheid, wanneer mijn kleren niet op tijd worden ge-
wassenwassen en gestreken, wanneer het eten niet op tijd gekookt is, dan is er een probleem voor mij en 
dandan ga ik mij ermee bemoeien. " 

Waarr men geboren is, zegt ook iets over de houding van vrouwen met betrekking tot huishoude-
lij kk werk en kinderzorg. Vrouwen die in de stad zijn geboren, zijn iets meer voorstander van het 
ideee van een geïntegreerde taakverdeling tussen mannen en vrouwen, dan vrouwen die van het 
plattelandd of uit het buitenland (lees Guyana) afkomstig zijn. 

MannenMannen en gender-awareness 

Dee inwonende partners van de vrouwen zijn met dezelfde uitspraken met betrekking tot de vier 
domeinenn inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg geconfronteerd als de vrouwen. 
Inn deze paragraaf worden hun uitspraken nader geanalyseerd 

Inn de tabellen 9.5 en 9.6 zien we de gemiddelde scores van de mannen op de vier indices. Voor de 
duidelijkheidd zijn ook de gemiddelde scores van de vrouwen vermeld; het betreft uitsluitend de 
vrouwenn die bij de betreffende 43 mannen horen. 

22 Het totaal aantal geïnterviewde partners is 43. Redenen voor het niet bereiken van alle 79 inwonende partners zijn 
onderr meer verhuizing of langdurige afwezigheid van de man, overlijden, baan met onregelmatige werktijden, taal 
alss probleem, niet benaderd vanwege dreiging door de man tegen zijn partner, onbetrouwbaarheid van de data van-
wegee alcohol of drugverslaving van de man, niet benaderd vanwege tijdgebrek (n=IO) en ten slotte weigering (n=5). 
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Tabell  9.5. Houding mannen en vrouwen met betrekking tot inkomen, autoriteit , huishoude-
lij kk  werk en kinderzorg, naar  huishoudtype 

Huishoudtype e 

Femalee managed Malee headed 
Man n Vrouw w Man n Vrouw w 

Totaal l 
Mann Vrouw 

Gem.. houding t.o.v. inkomen 4.2 
Gem.. houding to.v. autoriteit 3.7 
Gem.. houding t.o.v. huish. werk 4.0 
Gem.. houding to.v. kinderzorg 3.6 

n=3 3 

4.8 8 
4.2 2 
4.0 0 
3.0 0 

n=3 3 

3.5 5 
3.3 3 
3.3 3 
3.1 1 

n=40 0 

3.5 5 
3.9 9 
3.3 3 
3.2 2 

n=40 0 

3.66 3.6 
3.44 3.9 
3.33 3.3 
3.11 3.2 

n=433 n=43 

Tabell  9.6. Houding mannen en vrouwen met betrekking tot inkomen, autoriteit , huishoude-
lij kk  werk en kinderzorg, naar  etnische afkomst 

Etnischee afkomst 

Creool l Javaan n Hindostaan n 
Mann Vrouw Mann Vrouw Mann Vrouw 

Totaal l 
Mann Vrouw 

Gem.. houding t.o.v. 
inkomen n 
Gem.. houding t.o.v. 
autoriteit t 
Gem.. houding t.o.v. 
huish.werk k 
Gem.. houding t.o.v. 
kinderzorg g 

3,4 4 

3,6 6 

3,6 6 

3,3 3 

n=17 7 

3,9 9 

4,2 2 

3,9 9 

3,5 5 

n=15 5 

3,4 4 

3,3 3 

2,8 8 

2,8 8 

n=13 3 

3,2 2 

3,9 9 

2,8 8 

2,9 9 

n=14 4 

3,9 9 

3,0 0 

3,5 5 

3,2 2 

n=13 3 

3,8 8 

3,7 7 

3,3 3 

3,1 1 

n=14 4 

3,6 6 

3,4 4 

3,3 3 

3,1 1 

n=43 3 

3,6 6 

3,9 9 

3,3 3 

3,2 2 

n=43 3 

Opm:: let wel op dat mannen niet altijd een partner hebben met dezelfde etnische afkomst als zij. 

Uitt de tabellen 9.5 en 9.6 blijkt dat er gemiddeld gesproken weinig verschil bestaat tussen de 
houdingenn van de mannen en die van hun vrouwen, zoals die naar voren komen in de beantwoor-
dingg van de gestelde vragen. Dat beeld verandert niet als de gegevens worden uitgesplitst naar 
huishoudtypee en etnische afkomst. Er is eigenlijk maar één uitzondering: als het gaat om de hou-
dingg ten opzichte van autoriteit, scoren de mannen consequent in alle deelgroepen gemiddeld 
duidelijkk lager dan hun vrouwen. Vrouwen hechten juist aan deze vorm van integratie het groot-
stee belang, maar mannen zijn daarin iets terughoudender. Overigens scoren de mannen ten aan-
zienn van integratie van de taakverdeling met betrekking tot autoriteit nog wel net iets hoger dan 
tenn aanzien van integratie met betrekking tot huishoudelijk werk en kinderzorg. 

Hett feit dat de mannen, afgezien van het domein autoriteit, gemiddeld hetzelfde scoren als hun 
vrouwenn betekent overigens nog niet dat ze er zich ook naar gedragen. In de volgende paragraaf 
zall  bij een nadere analyse blijken wat ze feitelijk doen. 
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9.33 De feitelijk e situatie in huishoudens: een symmetrische taakver-
deling? ? 

InkomenskansenInkomenskansen en autoriteit 

Mett betrekking tot inkomen en autoriteit vertonen vrouwen een houding die laat zien dat zij een 
flinkee bewegingsvrijheid moeten hebben, wat zich bijvoorbeeld moet kunnen uiten in het verrich-
tenn van betaalde arbeid. Daar maken zij zich ook 'sterk' voor. Vrouwen hinken daarbij op twee 
gedachten.. Enerzijds houden zij er een bepaalde ideologie op na die te maken heeft met de eco-
nomischee verzorging door de partner. De partner is er primair om hen te verzorgen. Anderzijds 
speeltt het punt van 'renegotiating the marital contract', concessies binnen het huwelijk of concu-
binaatt een rol. Uiterlijk lijken sommige vrouwen het autoritaire gedrag van hun partner m.b.t. au-
toriteitt te accepteren, maar dan alleen als de partner - via het huwelijk - hen of de kinderen enkele 
zekerhedenn schenkt. Dat is immers ook de algemene verwachting van vrouwen: zorg van de part-
ner.. Dan wordt ook sociale controle uitgeoefend opdat die zorg door de partner wordt gehand-
haafd.. Een voorbeeld: 

Kaderr  9.2. Perceptie van vrouwen met betrekking tot zorg door  de partner 
TijdensTijdens het interview met Sita vroeg ik me steeds af waarom zij volhardde in het slechte huwelijk 
waarwaar zij 15 jaar geleden mee was begonnen. Bijna dagelijks werd ze door haar man mishandeld, 
zowelzowel geestelijk als lichamelijk. Het laatste gelukkig niet meer omdat zij hem had gedreigd naar de 
politiepolitie te zullen stappen om hem aan te geven. Een gevangenisstraf riskeren wilde hij niet, maar 
ookook geen pak slaag van zijn schoonfamilie, die Sita 's klachten over het gedrag van haar man niet 
langerlanger wilde horen. Sita probeerde eerst te vluchten in een buitenechtelijke relatie die haar echter 
nietniet het soelaas bood waarop ze had gehoopt. Ze begon daarna opnieuw (in het geheim) een bui-
tenechtelijketenechtelijke relatie, ditmaal met een Surinaamse Nederlander. Ze hoopte dat deze relatie haar een 
enkeleenkele reis naar Nederland zou opleveren. Haar droom werd wreed verstoord toen duidelijk werd 
datdat haar 'vriend' uit was op het huis waarin ze met haar echtgenoot woonde. Want, zei ze: „Ik  vind 
datdat mijn kinderen en ik recht hebben op een erfdeel (haar man bezit zowel huis als perceel), 
niemandniemand anders. Waarom heb ik zo lang met mijn man gepinaard? Mijn  kinderen moeten toch ook 
krijgen?krijgen? Als ik bij mijn man wegga dan krijgen mijn kinderen niets. Van mijn man mag ik niet wer-
kenken omdat ik de oppas moet doen voor mijn zieke zoontje. Daar houd ik mij ook aan alhoewel ik me 
ervanervan bewust ben dat de financiële nood in mijn huishouden hoog is. Ik heb eerder gewerkt en mijn 
werkplekwerkplek zag ik tegelijkertijd als een toevluchtsoord en een middel om financieel onafhankelijk te 
zijn.zijn. Toen werd mijn zoontje ziek en moest ik thuis blijven. Van mijn man krijg ik geen zakgeld, ook 
geengeen huishoudgeld. Alle in zijn ogen belangrijke huishoudelijke uitgaven doet hij zelf. Zakgeld, le-
vensmiddelenvensmiddelen et cetera krijg ik van mijn familie. 

Bovenstaandd voorbeeld geeft zicht op een van de vele concessies die vrouwen binnen het huwe-
lij kk (concubinaat) doen. In het geval van Sita is de situatie zo dat zij ook niet zomaar weg kan. 
Haarr ouders hebben gedreigd haar een flink pak slaag te geven als ze bij haar man weggaat. Want 
datt zou een blaam betekenen voor de familie. Ze zouden verder met haar opgescheept zitten. 
„Welkee man zou geïnteresseerd zijn in een dochter van midden dertig die bovendien bij haar man 
iss weggelopen?" wordt aan Sita voorgehouden. Eigenlijk heeft Sita's man er niets op tegen dat zij 
werkt,, alleen, dat moet wel voorwaardelijk gebeuren, dit wil zeggen, zij moet het werk te allen 
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tijdee kunnen beëindigen. De eerste keer dat zij ging werken, was als flessenwasser (1 maand) in 
eenn fabriek. Het wantrouwen van haar man ten opzichte van haar werkkring leidde tot haar ont-
slagaanvrage.. Drie jaar daarna werkte zij als rotibakster, maar dat duurde slechts 1 week. Haar 
zoonn werd ernstig ziek en er moest thuis iemand zijn die de oppas deed. Sita's man was de me-
ningg toegedaan dat zij dan haar baan moest opofferen. De autoriteit van Sita's man met betrek-
kingg tot Sita's potentiële inkomenskansen is eigenlijk altijd aanwezig, maar zeer manifest als zijn 
positiee als kostwinner in gevaar dreigt te komen. 

Anderee voorbeelden over inkomen en autoriteit zijn er ook. Ook Kam la wilde werken en vindt 
hett belangrijk dat zij inkomenskansen krijgt, maar haar partner hield haar steeds voor dat hij het 
geenn goed idee vond dat zij het huis uit ging om te werken. Vanwege de verdergaande recessie in 
hett land en de effecten daarvan op het inkomen heeft Kamla's man er echter mee ingestemd dat 
zijj  ijslollies thuis verkoopt. Volgens haar man is dat ook wel voorwaardelijk. Immers: zij blijf t 
thuis,, zorgt ervoor dat het huishouden vlekkeloos verloopt en verdient er ook nog wat geld mee. 
Alss Kamla buitenshuis zou werken, zou haar partner geen controle meer hebben over haar. Hij 
voorziett dan een chaotische situatie die hij liever niet zou hebben, ondanks de noodzakelijke be-
hoeftee aan meer inkomen: ,^4ls Kamla uit werken gaat, leert ze ook andere mensen, ook mannen 
kennen.kennen. Als ze nieuwe vrienden maakt, kunnen die haar op het slechte pad brengen. Ze kan ook 
vreemdvreemd gaan. Ze gaat haar werk thuis verwaarlozen. Om dit alles te voorkomen, laat ik haar niet 
werken,"werken," zegt Kamla's man. 

Inn het algemeen valt de situatie bij de Creoolse huishoudens mee. Alleen de 'midlife' en oudere 
Creoolsee vrouwen hadden geen permissie van hun man om uit huis te gaan om te werken: 

DatDat hoorde niet in die tijd. Als vrouw diende je thuis te blijven, voor de huishouding te zorgen, de 
kinderoppaskinderoppas te doen, de kinderen te verzorgen. Als je als vrouw toen ging werken dan was dat in de 
ogenogen van de buitenwereld dat je man niet in staat zou zijn om zijn vrouw te onderhouden, ook al 
vondvond je het belangrijk om een eigen inkomen te hebben. Vaak speelden daarbij de (wederzijdse) 
oudersouders een belangrijke rol daarin. Die zagen er bovendien op toe dat het goed ging tussen de we-
derzijdsederzijdse kinderen. Sommige vrouwen lieten zich hierdoor afremmen (of vonden het verder goed 
zo)zo) en werkten vanaf het huwelijk niet meer. Anderen zetten door en wachtten af totdat de kinderen 
grotergroter werden (die eventueel de oppas voor de kleintjes deden) om daarna te gaan werken. Jongere 
CreoolseCreoolse vrouwen hebben dat probleem van autoriteit van de partner niet zozeer; kinderen worden 
opop een crèche achtergelaten of- als een van de ouders in de buurt woont - bij de ouders of ander 
familielid. familielid. 

Watt is nu het verband tussen de houding van vrouwen met betrekking tot het verdienen van een 
inkomenn en hun feitelijke arbeidssituatie? Al in paragraaf 9.2.2 hebben we aangegeven dat er een 
verbandd is tussen het wel of niet werkzaam zijn en de houding ten aanzien van inkomen en 
autoriteit.. Werkende vrouwen scoren hoger op de indices met betrekking tot inkomen en 
autoriteitt dan niet-werkende vrouwen. Werkende vrouwen opereren reeds op de arbeidsmarkt en 
zullenn die positie niet zomaar opgeven. Onderstaande tabel laat zien dat er een verband is tussen 
dee gemiddelde scores op de index inkomen en het wel of niet werken van vrouwen. 
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Tabell  9.7. Houding vrouwen met betrekking tot inkomen naar  wel of niet werken 

Klassenverdelingg t.a.v. de 
scoress op de index inkomen 
Lagerr dan 3 

3-4 4 

44 en hoger 

Totaal l 

Werkendee en niet-werkende 

Werktt niet 

12 2 
40% % 

12 2 
40% % 

6 6 
20% % 

30 0 
100% % 

vrouwen n 

Werkt t 

7 7 
14% % 

15 5 
31% % 

27 7 
55% % 

49 9 
100% % 

Totaal l 

19 9 
24% % 

27 7 
34% % 

33 3 
42% % 

79 9 
100% % 

Uitt tabel 9.7 leiden we af dat er een positief verband bestaat tussen de houding van vrouwen ten 
aanzienn van betaald werk en hun feitelijke arbeidssituatie. Wanneer vrouwen betaald werk ver-
richten,, worden hun scores op de indices met betrekking tot de waardering van inkomen hoger. In 
dee tabel is de feitelijke arbeidssituatie de onafhankelijke variabele en de houding van vrouwen de 
afhankelijkee variabele. Volgens de tabel wordt de houding van vrouwen bepaald door hun feite-
lijkee situatie. Een omgekeerde verklaring is echter ook denkbaar. In dat geval bepaalt de houding 
vann vrouwen ten aanzien van werk hun aandrang om ook feitelijk werk te zoeken. Beide verkla-
ringenn kunnen (ook in combinatie) bijdragen aan het positieve verband tussen beide variabelen. 

HuishoudelijkHuishoudelijk werk en kinderzorg 

Omm tot een overzicht van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in de 79 huishoudens te 
komen,, hebben we vrouwen gevraagd wat het aandeel was van alle leden in huishoudelijk werk 
enn kinderzorg. Doel was na te gaan wat het aandeel was van de man ten opzichte van de vrouw. 
Hett aandeel is berekend op basis van de procentuele belasting van verschillende taken. 

Huishoudelijkk werk kan worden verricht door de man, door de vrouw of door anderen. Voor een 
aantall  activiteiten (boodschappen halen, schoonmaken, koken, afwassen, kleren wassen en strij-
ken)) is door de vrouw aangegeven wat het dagelijkse en week(end)patroon is en wie welke taken 
daarinn verricht. Op basis van deze informatie hebben we geprobeerd een werkbalans te bepalen, 
waarinn wordt aangegeven welk gedeelte daarvan door elk van de drie groepen wordt verricht. 
Vervolgenss is voor de man, de vrouw en de anderen afzonderlijk de gemiddelde score op die ac-
tiviteitenn bepaald. Op basis daarvan is tenslotte berekend wat de omvang is van de huishoudelijke 
takenn die de man uitvoert, als percentage van de omvang van de huishoudelijke taken van de man 
enn vrouw samen. 

Tenn aanzien van kinderzorg is een vergelijkbare procedure gevolgd; het ging hier om de volgende 
activiteiten:: kinderzorg, oppas en huiswerkbegeleiding. 
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Tabellenn 9.8 en 9.9 bevatten het feitelijk deel dat de man - volgens de vrouw - met betrekking tot 
dee activiteiten huishoudelijk werk en kinderzorg verricht. 

Tabell  9.8. Gemiddeld feitelijk aandeel mannen in huishoudelijk werk en kinderzorg, naar 
huishoudtypee (%) 

%% man t.o.v. man+vrouw bij huish.werk 
%% man t.o.v. man+vrouw bij kinderzorg 
Totaal l 

Huishoudtype e 

Female e 
managed d 

7 7 
22 2 

n=ll  1 

Male e 
headed d 

9 9 
11 1 

n=68 8 

Totaal l 

9 9 
13 3 

n=79 9 

Hett aandeel van mannen in huishoudelijk werk en kinderzorg is gering. Mannen gaan er van uit 
datt zij weinig moeten doen met betrekking tot huishoudelijk werk en kinderzorg en doen ook 
weinig.. Opvallend is wel dat hun aandeel in kinderzorg groter is dan in huishoudelijk werk, onge-
achtt het huishoudtype en de etnische groep waartoe zij behoren (zie ook tabel 9.9). Vooral man-
nenn uit de female managed - huishoudens scoren relatief hoog op kinderzorg. Dat mannen zich 
relatieff  meer bezighouden met kinderzorg dan met huishoudelijk werk heeft mijns inziens te ma-
kenn met het feit dat zij kinderzorg meer beschouwen als iets van zichzelf, iets dat ze niet zomaar 
naarr een ander toe willen schuiven, iets waar zij zich veel meer betrokken bij voelen. 

Dee betrokkenheid van mannen bij kinderzorg omvat vooral het controleren van het schoolwerk en 
verderr het voeren van gesprekken met de kinderen over hun schoolprestaties. Voorts vinden 
(sommige)) mannen hun aanwezigheid op school bij het bespreken van rapportcijfers van belang. 

Datt mannen een gering aandeel in huishoudelijk werk hebben, is volgens hen vooral te verklaren 
uitt een aantal factoren zoals het bewaken van hun mannelijkheid en de structuur van het huishou-
den.. Voorbeeld van een man in een male headed- huishouden: 

„Een„Een man moet zorgen voor het geld. Een vrouw voor de rest. In principe heeft 
dede vrouw dezelfde rechten als een man. Maar mannen hebben nu eenmaal de 
taaktaak om (buitenshuis) te werken, hetgeen betekent dat zij minder tijd hebben 
voorvoor het huishoudelijk werk. " 

Mannenn hebben de neiging om zich minder met huishoudelijk werk en kinderzorg in te laten als 
err oudere kinderen (anderen) aanwezig zijn. Kinderen (anderen) fungeren als een resource in do-
mesticmestic labour. Zowel mannen als vrouwen vertonen deze houding. Kinderen hebben daardoor een 
conflictt vertragende rol in dezen: zij ontlasten niet alleen de man, maar ook de vrouw, waardoor 
eventuelee conflicten over het aandeel van de man worden omzeild. Mannen die ik heb geconfron-
teerdd met hun geringe betrokkenheid bij het huishoudelijk werk en kinderzorg, gaven dit als reden 
op. . 
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Alss we de data met betrekking tot huishoudelijk werk uitsplitsen naar etnische afkomst van de 
mannenn zien we dat er geen verschil is. Anders is het bij kinderzorg. Daar maakt de etnische af-
komstt wel verschil uit: Creoolse mannen hebben hier een groter aandeel in dan Hindostaanse en 
Javaansee mannen (zie tabel 9.9). 

Tabell  9.9. Gemiddeld feitelijk aandeel mannen in huishoudelijk werken kinderzorg, naar 
etnischee afkomst (%) 

%%  man t.o.v. man+vrouw bij  huish.werk 

%% man t.o.v. man+vrouw bij  kinderzorg 

Creool l 
9 9 

15 5 
n=25 5 

Etnischee afkomst 

Javaann Hindostaan 

8 8 
11 1 

n=31 1 

9 9 
13 3 

n=23 3 

Totaal l 

9 9 
13 3 

n=79 9 

Uitt tabel 9.9 blijkt opnieuw dat in de onderzochte etnische groepen de betrokkenheid van mannen 
groterr is wat betreft kinderzorg dan huishoudelijk werk. Dat Javaanse mannen iets minder be-
trokkenn zijn bij huishoudelijk werk en kinderzorg was te verwachten. De gemiddelde scores ten 
aanzienn van de indices met betrekking tot deze twee domeinen lieten zien dat Javaanse mannen 
(enn vrouwen) voorstander waren van een separate taakverdeling. 

Wee zouden geneigd zijn te denken dat vrouwen meer werk naar zich toe trekken als ze zelf geen 
inkomensgenererendee activiteiten ontplooiden. Dat is ook het geval. De fulltime huisvrouwen 
(waarvann de grootste groep onder de Hindostanen voorkomt) zijn relatief meer betrokken bij de 
organisatiee van huishoudelijk werk en kinderzorg dan de werkende vrouwen. De laatste groep 
vrouwenn is geneigd de taken te verdelen. 

Inn het algemeen echter laten mannen de organisatie van huishoudelijk werk en kinderzorg aan 
hunn vrouw over. Of en in hoeverre de vrouw overige inwonenden bij de twee domeinen betrekt, is 
afhankelijkk van de samenstelling van het huishouden, d.w.z. of er oudere kinderen aanwezig zijn, 
familiee in de buurt woont en/of hoe de financiële status van het huishouden is. In een enkel geval 
iss er een betaalde dienstmeid of betaalde oppas. Vooral kinderopvang is voor veel huishoudens 
onbetaalbaar.. Tegelijkertijd koesteren huishoudens het idee dat kinderzorg iets is waar de ouders, 
inn het bijzonder vrouwen zelf bij betrokken moeten zijn. Die zorg wordt soms gedeeld met de 
buurvrouww of (schoon) familie die in de buurt woont. Een vrouw verhuisde om deze reden naar 
dee buurt van haar moeder. Terwijl zij en haar partner aan het werk waren, deed haar moeder de 
oppas. . 

Terwijll  vrouwen klagen over de geringe betrokkenheid van hun partner bij zowel de zorg voor 
kinderenn als het huishoudelijk werk, proberen ze hem tegelijkertijd zoveel mogelijk te ontlasten. 
Eenn fulltime huisvrouw was de volgende mening toegedaan: 

„Mijn„Mijn  man is al moe als hij van zijn werk komt en bovendien, hij  heeft het mij gemakkelijk gemaakt 
doordoor dingen zoals een volautomatische wasmachine voor mij te kopen die mijn taak een beetje lich-
terter maken. De rest vind ik goed zo. Mijn  dochter helpt me zo af en toe." 

197 7 



Ziee hier de ambivalente houding van vrouwen met betrekking tot het aandeel van hun partner in 
kinderzorgg en huishoudelijk werk: enerzijds het klagen over het weinige dat hun partner in de 
huishoudingg doet, anderzijds het willen begrijpen van zijn geringe betrokkenheid vanuit een 'niet 
opp confrontatie uit'- strategie, dit vooral als ze kunnen rekenen op de hulp van hun kinderen, 
veelall  dochters. Niet alleen fulltime huisvrouwen houden er die mening op na, ook de werkende 
vrouwenn hanteren deze 'niet op confrontatie uit*-strategie, vaak door kinderen te betrekken bij de 
internhuishoudelijkee taakverdeling. 

Maarr mannen definiëren in feite zelf hun taakopvatting in het huishouden. Hun voornaamste zorg 
iss dat zij moeten kunnen aantonen dat zij in staat zijn hun gezin (huishouden) te verzorgen. Dit 
doenn ze door hun partner huishoudgeld te geven dat bedoeld is om in de basisbehoeften van het 
huishoudenn te voorzien. In andere gevallen besteden zij zelf (een deel van hun) geld aan het huis-
houden.. Dat zij aan deze inkomenspositie beslissingsmacht ontlenen, hebben we reeds gezien in 
hett vorige hoofdstuk. Over het algemeen verwachten mannen dat hun partner ervoor zorgt dat de 
huishoudingg vlekkeloos verloopt. Ook met de opvoeding van de kinderen hebben zij in eerste in-
stantiee weinig te maken. Pas als er problemen zijn, worden zij erbij gehaald. 

Dee betrokkenheid van mannen bij huishoudelijk werk en kinderzorg beperkt zich in concreto 
voorall  tot respectievelijk het halen van boodschappen en de schoolwerkbegeleiding. Reden voor 
hett halen van boodschappen kan zijn het uitoefenen van controle op de besteding van het huis-
houdgeld.. Ook is - volgens vrouwen - beperking van de bewegingsvrijheid van vrouwen een be-
langrijkee factor in sommige huishoudens (vooral waar de vrouw niet werkt). Sommigen onder 
henn hebben van hun partner zelfs een straatverbod en mogen alleen het huis verlaten met zijn 
goedkeuring.. Er is ook een positieve dimensie bij het boodschappen doen- van mannen: het hulp 
biedenn bij het vervoeren van de zware tassen met levensmiddelen. Andere mannen halen bood-
schappenn om puur praktische redenen. Als zij regelmatiger langs de (vaste) supermarkt, slager of 
bakkerr komen, dan halen zij ook de betreffende boodschappen. Voor sommige vrouwen is het zo 
nuu en dan betrekken van de partner bij de daadwerkelijke boodschappen een de partner bewust te 
makenn van de sterke schommelingen in prijzen, hetgeen moet leiden tot een verminderen c.q. het 
voorkomenn van conflicten omtrent de besteding van het huishoudgeld. 

9.44 Socialisatie: de rol van wie? 

Vrouwenn zijn relatief vaker bij de organisatie van huishoudelijk werk en kinderzorg betrokken. 
Ditt geeft vrouwen tegelijkertijd de gelegenheid om normen en waarden over te dragen op de kin-
derenn voor wie zij zich verantwoordelijk voelen. Ideeën over de toekomst en de rol van het kind 
daarinn staan natuurlijk centraal. Niet alleen rolpatronen en rolverdeling, maar ook verantwoorde-
lijkheidsbeseff  worden haast 'onbewust' bijgebracht. Hen op vroege leeftijd leren om het speel-
goedd - als dat er überhaupt is - goed weg te zetten of, afhankelijk van de leeftijdsfase, hun de 
gender-roïïengender-roïïen bij de huishoudelijke taken bijbrengen, maken deel uit van het socialisatiepakket 
datt vrouwen toepassen. Het bij huishoudelijk werk en kinderzorg betrekken van kinderen heeft 
duss niet alleen een ontlastende functie voor mannen en vrouwen, maar heeft ook een socialise-
rendd karakter. Op de vraag hoe vrouwen over de bijdrage van de eigen kinderen aan het huishou-
delijkk werk denken, volgt onderstaand antwoord: 
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„De„De  kinderen moeten toch iets doen in de huishouding? Anders blijft  het zo dat ze lui worden. Als 
ikik kom te ontvallen dan weten ze ook niet hoe een huishouden draaiende te houden en daarom 
pleegpleeg ik daar waar nodig correcties toe. " 

Inn de meeste gevallen is het 'inwerken' in de huishouding een aangelegenheid van dochters. Zo-
nenn worden in de technisch - huishoudelijke taken door hun vader ingewerkt. Het inwerken van 
zonenn vindt eigenlijk buiten de controle van de vrouw om plaats, dat wil zeggen als er een partner 
inn huis is. De huishoudelijke taken buiten de woning zoals het aanharken en het erf schoonmaken 
wordenn wel onder controle van de vrouw aan zonen toegewezen. 

Maarr de bijdrage van kinderen aan huishoudelijk werk wordt door sommige vrouwen ook als 
compensatiee beschouwd voor de zorg die ze gaven toen diezelfde kinderen nog klein waren. Als 
kinderenn (vooral meisjes) in de ogen van hun moeder weinig helpen in de huishouding, wordt dat 
vaakk als ondankbaarheid afgedaan. 

Hoewell  mannen beweren dat zij het onderwijs van hun kinderen van belang vinden, blijkt dat zij 
dee dagelijkse taken met betrekking tot dat onderwijs (schoolwerkbegeleiding,3 schoolbezoek, 
contactt met de leerkracht) in principe aan hun vrouw overlaten. Mannen bemoeien zich veel lie-
verr met de langere-termijnplanning met betrekking tot het onderwijs van de kinderen. Zij hebben 
concretee ideeën over het onderwijstraject van hun kinderen. Kinderen moeten - als het aan man-
nenn ligt - óf in de voetsporen treden van hun vader óf ze moeten een veel betere opleiding dan 
hunn vader volgen. Ondanks de ogenschijnlijk geringe betrokkenheid van mannen bij het onder-
wijss van hun kinderen, blijken zij op de besluitvorming met betrekking tot dit onderdeel graag 
hunn stempel te drukken. Mannen willen - vooral als ze beter geschoold zijn dan hun partner - zeer 
zekerr het onderwijstraject van hun kinderen veilig stellen door zich te bemoeien met schooltype 
(openbaree school, christelijke of particuliere school), vervolgonderwijs en eventueel schooltrans-
port.. Ook speelt hun perceptie met betrekking tot kwaliteit van onderwijsinstellingen een rol bij 
dee schoolkeuze. Sommige mannen zijn voorstander van een christelijke of particuliere school 
omdatt ze erin geloven dat daar meer discipline heerst dan op een openbare school. Andere man-
nenn kiezen voor de dichtstbijzijnde school, vanwege de geringe kosten. Onderwijs voor de eigen 
kinderenn maakt ook zowel bij mannen als vrouwen deel uit van de heersende ideologie over de 
mann als kostwinner: het moet hem in staat stellen om het gezin te verzorgen. De indruk bestaat 
datt ouders in de regel geen onderscheid maken tussen jongens en meisjes wat betreft vervolgon-
derwijs. . 

9.55 Rol van inwonende dochters 

Bijj  de organisatie van huishoudelijk werk en kinderzorg is de rol van inwonende dochters van be-
lang.. Met name in ét female headed - huishoudens met oudere dochters is dat heel sterk waar te 
nemen,, maar ook in die huishoudens waar dochters met een eigen gezin vertoeven. Een voorbeeld 
vann een werkende inwonende dochter in ten female headed- huishouden: 

33 Hoewel mannen de schoolwerkbegeleiding graag doen, zijn zij  niet altij d actief betrokken bij  het maken van 
schoolwerk.. Controle op het schoolwerk in de vorm van vragen of het gemaakt is vinden zij  vaak voldoende. 
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Kaderr  9.3. Betrokkenheid van inwonende dochters bij  de taakverdeling 
LetitiaLetitia (Creoolse, schoonmaakster met vaste baan, 37 jaar) woont de laatste 15 jaar bij haar moe-
der;der; ook haar drie kinderen (een zoon van 20 jaar, twee dochters van respectievelijk 18 en 8 jaar 
oud)oud) en haar broer wonen daar. Omdat ze kinderen heeft die ook deel uitmaken van het huishouden 
vanvan haar moeder, is ze de mening toegedaan dat ze waar mogelijk dient te helpen. Het helpen in fi-
nanciëlenanciële zin bestaat uit bijdragen in de gezamenlijke kosten voor levensonderhoud, maar ook uit 
hethet delen van taken met betrekking tot huishoudelijk werk Haar verhaal: " 's Morgens sta ik om 
6.006.00 uur op. Ik was mijn jongste dochter en kleed haar voor school. Daarna ga ik naar mijn werk, 
wantwant ik begin om 7.00 uur. Mijn moeder (73 jaar oud) is thuis en doet dan de vaat, huisschoon-
maakmaak en het bereiden van de middagmaaltijd. Diezelfde dingen doe ik in het weekend. Dan kom ik 
uituit mijn werk om 16.00 uur. Ik ga eten en daarna wat rusten tot ongeveer 18.00 uur. Ik sta dan op 
enen kijk wat er te doen valt. Intussen heeft mijn oudste dochter de vaat van de middag gedaan. Heel 
somssoms maken mijn zoon en mijn broer het erf schoon. Op zaterdag ga ik reeds om 7.00 uur 's mor-
gensgens naar de markt om boodschappen voor de week te kopen. In principe is de taakverdeling in dit 
huishoudenhuishouden als volgt: ik haal de boodschappen, mijn dochter maakt het huis schoon, mijn moeder 
enen ik koken, de afwas doen mijn moeder, dochter en ik, ik verzorg mijn jongste, mijn moeder doet 
dede oppas, de oudste dochter helpt de jongste met schoolwerk. In feite doen wij vrouwen hier in dit 
huishuis het meeste werk. " 

Ookk dochter Myrna (42 jaar) levert een bijdrage aan het huishouden van haar vader (60 jaar), 
waarvann ze deel uit maakt, evenals een jongere broer (8 jaar) en zuster (15 jaar). Zij werkt in het 
bedrijff  van haar vader, maar 'draait' ook het huishouden van haar vader, waardoor de laatste on-
gestoordd zijn werk kan doen: 

Kaderr  9.4. Betrokkenheid van inwonende dochter  bij  de internhuishoudelijk e taak-
verdeling g 
's's Morgens sta ik om 5.00 uur op. Ik maak voor iedereen ontbijt klaar. Ik doe ook de hele huishou-
dingding voor de dag, ook harken. Dan bereid ik me voor op mijn taak in het bedrijf van mijn vader, 
d.i.d.i. het assisteren bij de reparatie van schoenen. Ik neem schoenen aan, boek ze in en leg ze klaar. 
MijnMijn  vader en ik vullen elkaar goed aan in het bedrijf. Hij heeft een bromfiets waarmee hij bood-
schappenschappen voor zijn bedrijfje doet. Die bromfiets had ik ooit gekregen van mijn partner in Neder-
land.land. Dus in de huishouding doe ik de schoonmaak, de afwas, de was en het strijkwerk, verder doe 
ikik de oppas en de schoolwerkbegeleiding van de jongeren. Mijn vader kookt, hij en ik halen de 
boodschappenboodschappen op zaterdag, hij betaalt alle rekeningen. Als ik zakgeld nodig heb, dan krijg ik het 
ookook van hem. 

Hett eerste voorbeeld illustreert de situatie in vooral Creoolse huishoudens. In hoofdstuk 5 (Sa-
menstellingg van huishoudens) hadden we reeds aangehaald dat er met name onder de Creoolse 
huishoudenss veel uitgebreide gezinnen voorkomen. Het tweede voorbeeld is van toepassing op al-
lee etnische groepen. Ook dochters in male headed - huishoudens leveren een bijdrage aan de 
taakverdeling.. De mate waarin een bijdrage wordt geleverd, is afhankelijk van hun hoofdactivi-
teit,, dat wil zeggen van de vraag of betrokkenen een baan hebben of school gaan. 

Kaderr  9.5. Betrokkenheid van inwonende dochters bij  het werk 
LouiseLouise (Javaanse, 16 jaar) heeft altijd bij haar ouders (beide Javanen) gewoond. Haar moeder 
werktwerkt parttime als schoonmaakster bij particulieren en haar vader werkt bij de overheid. Haar 
huidigehuidige partner (19 jaar, Javaan) woont ook bij Louise's ouders in. Verder wonen er nog twee 
broersbroers (respectievelijk 23 en 19 jaar) en een neefje (7 jaar oud). Na de lagere school - die ze niet 
heeftheeft afgerond - bleef Louise thuis. Ze is in financiële zin dus aangewezen op haar partner die een 
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regulierereguliere baan bij de overheid heeft. Omdat Louise fulltime huisvrouw is, verlangt haar moeder dat 
zeze haar 'ontlast' en zeer betrokken is bij de internhuishoudelijke taakverdeling. In principe zou 
LouiseLouise voor zichzelf en haar partner als apart gezinnetje moeten zorgen en niet voor het gehele 
huishouden,huishouden, maar niets is minder waar. Louise doet de schoonmaak van het huis, koken, afwassen, 
klerenkleren wassen en strijken voor iedereen. De kindzorgtaken met betrekking tot haar neefje deelt ze 
metmet haar moeder. Louise weet niet beter of ze heeft dit werk bijna haar hele leven gedaan. Volgens 
haarhaar moeder werd ze vanaf haar 5* jaar ingewerkt in deze rol. Dat is een goede zaak volgens de 
moeder,moeder, want op deze manier wordt de moeder zelf ontlast, zodat ze haar eigen gang kan gaan en 
inin staat is om buiten te werken. Vervelend vindt Louise het dat de broers alleen hun eigen kleren 
wassen.wassen. Daar doet ze regelmatig haar beklag over bij haar moeder, maar die vindt het normaal dat 
dede zonen zulks doen. 

Dee bijdrage van dochters is niet alleen manifest bij de taakverdeling, maar ook bij de budgette-
ring,, hun bijdrage(n) in de kosten van levensonderhoud en/of hun verantwoordelijkheid ten aan-
zienn van de onderhoudskosten. Wat betreft de overige taken in huis kan hier worden volstaan met 
dee vermelding dat dochters vooral worden betrokken bij de organisatie van de huisschoonmaak, 
oppas,, koken en afwas. Slechts in sommige gevallen worden zij bij het wassen en strijken van 
klerenn betrokken. In de meeste huishoudens geldt dat deze twee laatste taken afzonderlijk door 
elkee betrokkene dienen te worden verricht. Dochters die relatief meer thuis zijn, doen het meest 
enn nemen de moeder zo heel veel werk uit handen. Hierdoor worden de inkomenskansen van 
vrouwenn vergroot. Ook schoolgaande en buitenshuis werkende dochters worden betrokken bij de 
huishoudelijkee taakverdeling, zij het in iets mindere mate. 

Hoewell  bovenstaande voorbeelden aardig illustreren wat dochters zoal doen in het huishouden 
vann hun ouders, waren dochters in deze studie niet de belangrijkste onderzoeksgroep. Uitgewerkt 
cijfermateriaall  over het belang van dochters in de bestaansverwerving van huishoudens en moe-
derss biedt deze studie daarom ook niet. In dat kader verwijs ik naar de studie van Hebe Verrest 
(1998)) over Takenpakketten en Sociale Netwerken van Dochters als Bestaans verwervingsstrate-
gieënn van Huishoudens in Paramaribo, Suriname'. Deze studie had tot doel meer inzicht te krij -
genn in de bijdrage van inwonende dochters (17-25 jaar) aan het huishouden van de ouder(s) door 
middell  van de uitvoering van takenpakketten en sociale netwerken. In deze studie, die in één van 
dee wijken waar ook het promotieonderzoek plaatsvond, werd uitgevoerd, gaat Verrest dieper in 
opp de factoren die bepalen welke bijdragen dochters aan het huishouden van de ouder(s) leveren 
enn hoe die bijdragen worden gewaardeerd. 

Eenn belangrijke uitkomst van de studie is dat persoonlijke kenmerken, waaronder leeftijd en 
voortss kenmerken van het huishouden zoals financiële draagkracht, de geneer-ideologie van 
huishoudelijkk werk, kinderzorg en bewegingsvrijheid, van eminent belang blijken te zijn voor het 
voortbestaann van huishoudens. Oudere meisjes bijvoorbeeld en meisjes met kinderen zijn hierin 
cruciaal.. Volgens Verrest combineren dochters uit female headed  huishoudens vaker betaald 
werkk met onderwijs dan dochters uit male headed - huishoudens. Uit de inkomsten van betaald 
werkk betalen deze dochters de eigen uitgaven. Hierdoor en door het feit dat zij de zorg voor ove-
rigerige kinderen op zich nemen (als de moeder van huis is) creëren zij de mogelijkheid voor hun 
moederr {female headed - huishoudens) om betaald werk te hebben. In de female headed - huis-
houdenss zijn dochters onderdeel van de door de moeder gehanteerde opvangstrategie met betrek-
kingg tot oppas. Zo bieden zij het huishouden van de moeder wat ruimte. Tegelijkertijd heeft de 
specifiekee positie die dochters infernale headed- huishoudens waar zich meerdere jongere kinde-
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renn bevinden, innemen te maken met de verhouding tussen het aantal potentieel werkenden en de 
positiee van die dochters ten opzichte van deze potentieel werkenden. De veronderstelling van het 
onderzoek,, namelijk dat sociale netwerken van jonge meisjes in Suriname onderdeel waren van 
bestaansverwervingsstrategieënn van het huishouden, werd met de bevindingen verworpen. 

9.66 Veranderingen in de tijd : een vergelijking met enkele jaren terug 

Hett onderzoek dat in 1994 werd uitgevoerd in de wijk Munderbuiten heeft zich - in tegenstelling 
tott de herhalingsstudie in 1998 - alleen gericht op vrouwen. Daarin ontbraken de houdingsvragen. 
Desondankss was er een goed beeld verkregen over de feitelijke taakverdeling in het huishouden. 
Zoalss ik toen in 'Vrouwen en crisis in Paramaribo' (1995: 64) heb verwoord is het „Opmerkelijk 
hoee de aangeleerde stereotiepe rollenpatronen in het huishouden door vrouwen zelf in stand wor-
denn gehouden. Er is daarbij geen onderscheid tussen vrouwen die werken en die niet werken." 
Ookk toen was duidelijk dat vrouwen - al dan niet bewust - een op sekse gebaseerde taakverdeling 
hanteerden,, die zij ook goed wisten te verdedigen. Mijn indruk is dat huishoudelijk werk en kin-
derzorgg de terreinen zijn waarop vrouwen relatief minder strijd voeren met hun partner. Deze ta-
kenn organiseren zij veelal onderling met overige verwanten, een buurvrouw of in het uiterste en 
zeldzamee geval, de oppas en/of dienstmeid. De vraag die daarbij rijst, is of vrouwen strijd met 
hunn partner - als die er is - willen voeren. Met hun opmerkingen tonen zij dat deze taken hoe dan 
ookk vrouwentaken zijn. Een greep uit de voorbeelden in 'Vrouwen en crisis in Paramaribo': 

„Maar„Maar  dat is toch normaal. Ik zou me ervoor schamen dat mijn man zijn eigen kleren waste. Huis-
houdelijkehoudelijke taken zijn toch vrouwentaken? " 

HetHet zou toch te gek zijn dat mijn man het huishoudinkomen verdient en dat ik - ik werk toch niet -
hethet verrichten van de huishoudelijke taken aan hem overlaat? " 

Dee studie van 1994 maakt duidelijk dat er verschil in ideologie bestaat tussen vrouwen met en 
zonderr een baan. Vrouwen zonder baan vinden het in de regel normaal dat huishoudelijk werk en 
kinderzorgg taken zijn die zij horen te doen, terwijl vrouwen met een baan meer voorstander zijn 
vann integratie van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Toch is in de huishoudens met 
dezee twee typen vrouwen weinig verschil in de taakverdeling. De mannelijke partner is in het al-
gemeenn weinig betrokken bij taken als huishoudelijk werk en kinderzorg, of de vrouw nu werkt 
off  niet. Volgens de vrouwen in het toen verricht onderzoek is de verwachting van hun partner dat 
zijj  - de vrouwen dus - het huishoudelijk werk en de kinderzorg zelf organiseren. Dit verwach-
tingspatroonn wordt mede versterkt door de sociale controle die door (naaste) verwanten wordt 
uitgeoefend.. Voor mannen is van belang dat zij hun status van 'economic provider' en daarmee 
hunn sociaal aanzien {manhood) instandhouden. Hun bewegingsterreinen zijn dus voornamelijk 
naarr buiten gericht en rolpatronen zijn daarmee verbonden. De zorg van mannen is daarom -
nogmaalss - dat zij in staat moeten zijn hun partner huishoudgeld - of dat nu het gehele salaris is of 
eenn deel daarvan - te overhandigen. De man verwacht dat zijn vrouw met dat geld in de behoeften 
vann het totale huishouden (gezin) voorziet. De organisatie van huishoudelijk werk en kinderzorg 
latenn mannen daarom aan hun partner over. Dat is immers van minder belang voor hen. 
Alss we nu de twee perioden (1994 en 1998) met elkaar vergelijken, blijken zich weinig of geen 
veranderingenn te hebben voorgedaan in het aandeel van mannen en vrouwen in huishoudelijk 
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werkk en kinderzorg. In hun behoefte om kostwinner te zijn worden mannen gesterkt door de ver-
slechterendee economische situatie in het land, hetgeen hen ertoe noodzaakt harder te werken ten-
eindee het inflatieniveau bij te benen. Hier en daar zijn er wel indicaties van veranderingen, bij-
voorbeeldd dat de economisch veranderde positie van vrouwen mannen ertoe noodzaakt hun aan-
deell  in kinderzorg te vergroten als zij die zelf niet kunnen betalen. Huishoudelijk werk en kinder-
zorgg blijven echter het domein van vrouwen. Structurele veranderingen hierin zijn nog lang niet 
inn zicht. 

9.77 Conclusie 

Watt betreft het verschil tussen mannen en vrouwen: gemiddeld gesproken bestaat er weinig ver-
schill  tussen de houding van mannen en die van hun vrouwen ten opzichte van de vier domeinen, 
tee weten inkomen, autoriteit, huishoudelijk werk en kinderzorg. Dat beeld verandert niet als de 
gegevenss worden uitgesplitst naar huishoudtype en etnische afkomst. De enige uitzondering be-
treftt de houding ten aanzien van autoriteit. Dan zijn mannen duidelijk minder voorstander van het 
ideee van integratie van de taakverdeling tussen beide seksen dan vrouwen. Deze houding van de 
mannenn is consequent in alle deelgroepen (huishoudtype en etnische afkomst). 

Iss er een verschil tussen wenselijkheid en feitelijkheid? Hoewel mannen op basis van de gemeten 
houdingenn wel een bijdrage aan het huishoudelijk werk en de kinderzorg willen leveren, doen ze 
datt in de praktijk weinig. Mannen hebben in hun behoefte om hun mannelijkheid te bewaken, 
weinigg belangstelling voor taken die niet in die behoefte voorzien. Dit euvel vertaalt zich op het 
niveauu van het huishouden in het feit dat mannen taken als huishoudelijk werk en kinderzorg 
veeleerr beschouwen als vrouwentaken. Hierdoor is hun aandeel daarin gering. Dat vrouwen deze 
takenn doen, het hen mogelijk maken hun economische plicht te vervullen, zien zij over het hoofd. 
Vrouwenn die door deze houding van hun partner met een onevenredige werkbelasting worden 
opgescheept,, proberen - daar waar mogelijk - anderen bij de taakverdeling te betrekken, waardoor 
zijj  zelf worden ontlast. Die anderen zijn vooral inwonende verwanten, vaak dochters. 

Mannenn en vrouwen uit te female managed- huishoudens zijn wat meer voorstander van het idee 
vann integratie van de taakverdeling dan mannen en vrouwen uit de male headed - huishoudens; 
bijj  kinderzorg blijkt dat ook in de praktijk zo te zijn. Bij de uitsplitsing naar etniciteit blijken de 
Creoolsee vrouwen wat meer voor integratie zijn dan de Javaanse en Hindostaanse vrouwen. Ja-
vaansee mannen scoren bij huishoudelijk werk en kinderzorg lager dan de Creoolse en Hin-
dostaansee mannen; dat komt bij hun werkelijke aandeel daarin ook in lichte mate tot uitdrukking. 
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