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Bijlagee 3: vragenlijst mannen 1996 en 1998 

INSTITUUTT VOOR MAATSCHAPPIJ 

WETENSCHAPPELIJK K 

ONDERZOEK K 

GENDER,GENDER, WERKGELEGENHEID EN HUISHOUDENS IN SURINAME (1996) 

Eenn onderzoek naar gender verhoudingen in huishoudens in Paramaribo in een periode van 
economischee recessie. 

Naamm interview(st)er : 

Adress : . 

Buurtt respondent : 

Volgnummerr : _ 

Datumm gesprek : . 
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Naamm onderzoeker: Drs. M. Kromhout 
Universiteitt van Amsterdam 
Universiteitt van Suriname 
Kantoor:: tel 465558 

Inleidendee zin: 
Dee bedoeling van het onderzoek is om na te gaan wat het effect is van de economische crisis 
inn Suriname op gezinnen. Juist omdat wij van de Universiteit daar geen goed beeld van 
hebben,, gaan wij op pad om u en anderen een aantal vragen te stellen. Zonder uw 
medewerkingg staan wij dus machteloos. 

Wee zijn geïnteresseerd in zaken als zorg, verzorging en inkomen en willen vooral praten met 
eenn man/of indien niet aanwezig, een andere vrouw (een inwonende, volwassen dochter of 
anderee verwant) om erachter te komen wat de ideeën hierover zijn. De persoon waar wij op 
zoekk naar zijn, is alleen verantwoordelijk voor al diegenen die in dit huis wonen of deelt die 
verantwoordelijkheidd met anderen. 

Voorr vragen over dit onderzoek kunt u altijd bellen op het telefoonnummer van de 
Universiteitt van Suriname. Dat is: 465558, toestel 444 en daar kunt u vragen naar mevr. 
Kromhout. . 

1.. INTERVIEWER: informeer of de persoon die u aanspreekt tot één van deze categorieën 
[duss man of andere vrouw en (mede)verantwoordelijk voor het gezin] behoort. Zo niet, 
vraagg of deze aanwezig is. 
Zoo ja, vul achteraf in: 
Betrokkenee hoort tot het volgende huishoudtype: 
1.. D vrouw met kinderen met andere verwanten, ga naar vraag 2 
2.. D vrouw met partner, ga naar vraag 2 
3.. D vrouw met partner met kinderen, ga naar vraag 2 
4.. D vrouw, partner, kinderen en andere verwanten, ga naar vraag 2 
5.. D anders, namelijk , ga naar vraag 2 

2.. INTERVIEWER: indien betrokkene geen kinderen heeft, ga dan naar vraag 4. 
Hoeveell  kinderen heeft u? 

kinderenn (leeftijden van degenen die net he wonen) 

3.. Wonen al deze kinderen op dit adres? 
L DD ja 
2.. D nee 
3.. D nvt 
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4.. Vul onderstaande persoonlijke kenmerken in van de betrokkene 

Partner r 

Anders,nl l 

Leeftijd d Hoogstt genoten opleiding Geboorteplaats s 

5.. Waar heeft u na uw geboorte gewoond? 

6.. Was/waren de woning(en) waarin u destijds woonde (een) huurwoning(en) of (een) 
eigendomswoningen? ? 
1..  altijd huurwoning(en) 
2.. D altijd eigendomswoning(en) 
3.. D eerst huurwoning(en) daarna eigendomswoning(en) 
4.. D eerst eigendomswoning(en) daarna huurwoning(en) 

7.. Indien nu huurwoning. Waar wilt u uiteindelijk terecht komen? 
t.. D koopwoning 
2.. D erfpacht 
3.. D anders, nl 

8.. Op wiens naam staat dit huis? 
l .DD zelf 
2.. D uw partner 
3.. D anders,nl 

9.. Hoe is dat zo gekomen? 

10.. Hoe kwam u op dit adres terecht? 

11.. Kunt u in het kort uw arbeidsverleden vertellen? 

12.. Wat doet u om uzelf en/of uw gezin (en/of uw kinderen buiten) te verzorgen? 
1.. D werken 
2.. D anders, nl 
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13.. Wat zijn uw inkomsten uit uw activiteiten? 

1.. Beroep 1, nl. 

2.. Beroep 2, nl. 

3.. Beroep 3, nl. 

4.. Beroep 4, nl. 

5.. Anders, nl. 

Netto o 
inkomen n 
per r 
maand d 

Periode e 
van n 
uitbeta--
ling g 

Arbeids s 
vorm m 

Werk--
plaats s 

Sinds s 
wanneer r 
doett men 
dat? ? 

Arbeids--
tijd d 

14.. Wat is uw aandeel (financiële en/of materiële) in het dekken van de uitgaven in dit huis? 
Geeff  bij 'Aan wie' aan of betrokkenen het geld aan een bepaalde persoon geven of het geld 
zelff  houden. 

1.. Partner 

2.. Anders, nl. 

Aardd van de 
bijdragee (natura 
en/off  financieel) 

Totale e 
bijdrage e 

Bijdrage e 
inn % van 
hett totale 
eigen n 
inkomen n 

Wanneer r 
wordtt die 
bijdrage e 
voldaan? ? 

Aann wie 
wordtt die 
bijdrage e 
gegeven? ? 

15.. Geeft u uw totale inkomsten/salaris aan het huishouden? 
L DD ja 
2.. D nee 
3.. G nvt 
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16.. Wat krijgt uw partner/de persoon bij wie u inwoont van u? 
1.. D huishoudgeld voor 
2..  zakgeld 
3.. D huishoudgeld en zakgeld d 
4.. D niets 
5.. D anders, nl 

17.. Wat (geld) heeft u nodig voor privé-uitgaven? 

18.. Welke zijn die uitgaven? 
1.. D drank, sigaret 
2.. D bioscoop 
3.. D recreatie 
4.. D sparen 
5.. D overig, nl 
6..  nvt 

19.. Hebt u het gevoel dat u u in vergelijking met de jaren tachtig er nu slechter voor staat? 
l .DD ja 
2.. D nee 
3.. D nvt 

20.. Waaraan merkt u dat? 

21.. INTERVIEWER: ga bij onderstaande deelvragen na hoe betrokkene denkt over de 
opvoedingg van kinderen. 
1.. wat voor activiteiten ontplooit u met en voor de kinderen? 
2.. wie koos de school (privé/openbaar/bo) steeds uit? Waarom? 
3.. welke toekomstverwachtingen heeft u van uw kinderen (ziet u toekomst in dat land voor 
uww kinderen?) 

21a.. Welke zorgtaken (huishoudelijk werk, kinderopvang, als de kinderen ziek zijn, de kinderen 
hunn school uitzoeken en naar school brengen, wie let er op de kwalitatieve voeding van de 
kinderen)) in dit huis doet u samen? 

22.. Waarom wilt/wilde u kinderen? 

23.. Wat vindt u van het aantal kinderen dat u nu heeft? 

24.. Komt het aantal kinderen dat u nu heeft overeen met het ideaal aantal kinderen 
dat ut u wilde hebben? 
l .DD ja 
2.. D nee 
3.. D nvt 
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24a.. Zorgt/zorgde u voor alle kinderen die u met andere vrouwen heeft? Hoezo? 

25.. OPVATTINGEN OVER MANNEN EN VROUWEN 
Inn onderstaand schema staan meningen over mannen en vrouwen. Hoe denkt 
betrokkenee over deze meningen? INTERVIEWER: specificeer voor elke opvatting 
dee argumentatie van betrokkene bij de opmerkingen of aan de achterzijde van deze 
pagina. . 

Vrouwenn zijn geschikter dan 
mannenn om kleine 
kinderenn op te voeden 

Mannenn moeten evenveel tijd 
enn energie in de opvoeding 
vann kinderen steken als 
vrouwen n 

Mannenn moeten alleen zorgen 
voorr een inkomen, 
huishoudelijkk werk is voor 
vrouwen n 

Huisschoonmaakk is een 
aangelegenheidd van 
vrouwen,, ook al werken zij 

Alss mannen bezwaren hebben 
tegenn hun werkende 
vrouwen,, moeten die 
vrouwenn niet werken 

Alss vrouwen buitenshuis 
willenn werken moeten zij 
dee kans krijgen 

Hett is onnatuurlijk wanneer 
vrouwenn meer verdienen 
dann mannen 

Alss een vrouw ook een baan 
heeftt dan moeten de taken 
betreffendee de huishouding 
enn kinderen gelijk worden 
verdeeldd met haar partner 

Voorr meisjes is het niet 
belangrijkbelangrijk om naar school 
tee gaan 

Alss een man geen relatie meer 
heeftt met een vrouw dan 
hoortt hij haar (en de 
kinderen)) niet meer te 
verzorgen n 

helemaal l 
meee eens 

1 1 

5 5 

1 1 

1 1 

1 1 

5 5 

1 1 

5 5 

1 1 

1 1 

meee eens 

2 2 

4 4 

2 2 

2 2 

2 2 

4 4 

2 2 

4 4 

2 2 

2 2 

niett mee 
eens,, niet mee 
oneens s 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

mee e 
oneens s 

4 4 

2 2 

4 4 

4 4 

4 4 

2 2 

4 4 

2 2 

4 4 

4 4 

helemaall  mee 
oneens s 

5 5 

1 1 

5 5 

5 5 

5 5 

1 1 

5 5 

1 1 

5 5 

5 5 
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25a.. Doet u in uw vrije tijd weteens iets samen met uw vrienden? 
l . üü ja 
2.. D nee 

3.. D nvt 

255 b. Wat en hoe vaak komt dat voor? 

25c.. Wie zijn die vrienden? (waar kent u ze van, hoe lang kent u ze) 

26.. Hoe oud was u toen u voor het eerst trouwde of ging samenwonen? 
jaar:: trouwen 
jaar:: samen wonen 

27.. Hoe lang woont u samen/bent u getrouwd met uw huidige partner? 
jaar:: getrouwd 
jaar:: samen wonend 

28.. Als u met een vrouw in huis bent, wat verwacht u van haar? 

29.. Kunt u voor onderstaande voorbeelden precies aangeven hoe de besluiten tot stand 
zijnn gekomen? (Welke conflicten hebben zich voorgedaan en hoe kwamen partijen 
tott een schikking?) 
1.. geldzaken mbt de dagelijkse/wekelijkse uitgaven? 
2.. geldzaken mbt de maandelijkse grotere, soms ook eenmalige uitgaven? 
3.. het krijgen van kinderen? 
4.. de materiële c.q. immateriële zorg voor kinderen? 

30.. Welke veranderingen hebben zich in de besluitvorming mbt bovengenoemde 4 
voorbeeldenn voorgedaan? 

31.. Wat vindt u daarvan? 

32.. Welke hulp van de overheid geniet u (denk bijv aan dokterskaart, schoolkleding, 
huisvesting,, leermiddelen voor uw kinderen, AKB, FB, subjectsubsidies)? 

33.. Hoe lang? 

Nuu ben ik gekomen aan het einde van dit vraaggesprek. Mag ik u namens mw Kromhout 
enn ook de Universiteit hartelijk bedanken voor het feit dat u moeiteloos aan dit 
onderzoekk heeft meegewerkt? De informatie die u mij heeft verstrekt zal zeker bijdragen 
tott een stukje inzicht in het effect van de economische crisis in Suriname op gezinnen. 
Nogmaalss onze dank. 
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DEZEE VRAGEN INVULLEN NA AFRONDING VAN HET GESPREK 

Tijdsduurr gesprek : uur minuten 

Non-responsee : 1. weigering 2. niet thuis 3. adres klopt niet 

Redenenn van weigering: 

Nieuww adres : 

Wiee waren er nog meer aanwezig tijdens het gesprek? 

Welkee andere personen bemoeiden zich met het gesprek? 

Welkee antwoorden leken u weinig betrouwbaar? 

Watt is uw algemeen oordeel over het gesprek? 

Welkee andere belangrijke problemen kwamen tijdens het gesprek spontaan bij 
betrokkenee naar voren? 
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