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Hoofdstuk II Afro-Surinaamse vrouwen in Suriname 
In dit hoofdstuk zal op hoofdlijnen de Afro-Surinaamse gemeenschap in 
Suriname tot in de jaren zestig worden beschreven, nog voordat de migratie-
golven naar Nederland plaatsvonden. Aandacht zal worden besteed aan de 
Surinaamse economie, de politiek, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Afro-
Surinaamse vrouwen krijgen als groep apart de aandacht. In hoofdstuk 3 zal 
op hoofdlijnen worden beschreven hoe Afro-Surinaamse migrantenvrouwen 
zich na hun komst in Nederland hebben ‘gedragen’. In hoofdstuk 4 wordt 
beschreven hoe Paramaribo sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw door 
langdurige economische crises geteisterd wordt. Hoewel er sprake is van 
afzonderlijke hoofdstukken kunnen deze eveneens als één geheel worden 
gezien. 

2.1 (Pre)migratiegeschiedenis18 
Om toe te lichten waarom Afro-Surinamers in meerderheid werk zochten in 
de stad, moeten we terug naar de periode direct na afschaffing van de slaver-
nij. Tijdens de periode van het Staatstoezicht (1863-1873) vreesden de kolo-
niale overheid en de plantagebezitters een leegloop van de plantageculturen. 
Ter vervanging van de arbeidstekorten werden contractarbeiders uit met 
name Brits- en Nederlands-Indië geworven en naar de kolonie verscheept. 
(De Klerk 1953; De Waal Malefijt 1994). Een belangrijke tweede manier om 
te voorzien in arbeidskrachten was controle over de grond. Naast loonarbeid 
was het in eigendom hebben van grond voor de ex-slaven een belangrijke 
manier om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Heilbron (1982) be-
schrijft nauwgezet hoe controle over de grond voor plantagebezitters een 
belangrijk middel werd om controle over de arbeid te krijgen. Een derde 
manier voor ex-slaven om zich als kleinlandbouwer te vestigen, was het zelf-
standig bewerken van een stuk onontgonnen grond. Velen die daartoe beslo-
ten vestigden zich langs de rivieren en legden zich toe op de productie van 
cacao. Diegenen die zich richten op de export wisten in relatief korte tijd een 
redelijke welstand te bereiken. Aanvankelijk waren het deze Afro-Surinaamse 
boeren die de zogeheten kleinlandbouw tot ontwikkeling brachten (Van Lier 
1971: 229-30). Rond de vorige eeuwwisseling trokken echter veel cacaoboe-
ren naar de stad, omdat zich een ernstige crisis voordeed in de cacaosector 
veroorzaakt door ziekten in de cacaoplant. Daarbij namen de bestaansmoge-
lijkheden buiten de landbouw in hoog tempo toe. Dit gold vooral voor de 
goud- en balatawinning. Velen vestigden zich daarom in Paramaribo. 
 

                                                 
18 Hiermee wordt bedoeld de periode voor de migratiegolven van de twintigste eeuw. Migratie heeft 
vanuit Suriname altijd plaatsgevonden.  
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In de periode van 1863-1930 verliest de plantagearbeid langzaam maar zeker 
haar betekenis voor de koloniale economie. De plantage-economie die voor 
het grootste deel haar inkomsten baseert op de export, verandert dan vooral 
door externe omstandigheden. Uit noodzaak moet daarom tot diversificatie 
van de economie worden overgegaan wat ertoe leidt dat men naast suiker 
ook koffie en cacao gaat produceren dat rond 1930 haar beslag krijgt. De 
productie hiervan wordt voornamelijk gedaan door Afro-Surinaamse land-
bouwers. De productie van rijst is in handen van Hindostanen en Javanen, 
die na beëindiging van de slavernij als contractarbeiders uit Nederlands en 
Brits-Indië waren gehaald. Rond 1900 bedraagt het aandeel plantageculturen 
in de agrarische productie 90 procent, in 1940 was nog slechts 17 procent 
van de plantages hierbij betrokken (Van Lier 1977). De Afro-Surinaamse 
kleinlandbouw is na de slavernij veelal georganiseerd als grootfamiliebedrijf, 
waar veelal drie generaties intensief samenwerkten. In deze periode is het 
onderwijs buiten de hoofdstad nog schaars, wat veel Afro-Surinamers doet 
besluiten naar Paramaribo te verhuizen. Het komt geregeld voor dat volwas-
sen mannen achterblijven en vrouwen met kinderen vertrekken.. 
Rond de vorige eeuwwisseling komen de balata- en goudindustrie op en 
verschaffen vooral werk aan Afro-Surinamers, dat wil zeggen aan mannen 
die vanuit de stad periodiek naar het binnenland reisden. De goudindustrie 
biedt in deze tijd veel werk, maar is nooit een bedrijfstak geworden die voor 
haar werknemers economische zekerheid heeft gebracht. Rond 1900 werken 
ongeveer 5300 arbeiders bij goudmaatschappijen, in het eerste decennium 
van de 20e eeuw hebben tussen de 3000 en 5500 mannen werk in deze sector 
(Egger 1995). Nadat de industriële goudwinning onrendabeler wordt en 
stopt, zijn nog lang groepjes goudzoekers in het binnenland van Suriname 
werkzaam. De goudwinning in dit gebied is zeer arbeidsintensief en de goud-
zoekers zijn geregeld maanden van huis. De verdiensten in deze sector zijn 
goed, maar het geld is ook snel uitgegeven aan gemaakte schulden, voedsel-
voorraden en feesten tijdens de perioden thuis. De balatableeders leven in 
die jaren even ruig als de goudzoekers. Voor de Afro-Surinaamse huishou-
dens maakt het in economische zin dan ook weinig verschil of de ‘echtgeno-
ten’ werkzaam zijn in de goudwinning of de balataproductie.  
 
2.2 Afro-Surinaamse vrouwen 
Na de periode van het Staatstoezicht (1863-1873) zijn er voor ex-slavinnen 
meerdere mogelijkheden op de Surinaamse arbeidsmarkt. Aanzienlijke aan-
tallen verhuren zich als vrije arbeidster op de plantages of zetten in grootfa-
milieverband een landbouwbedrijf op. De vaak onzekere economische situa-
tie dwingt velen tot een combinatie van huishoudelijke activiteiten met loon-
arbeid op de plantages (Scholtens 1985). Ook keren vrouwen de landbouw 
de rug toe en zoeken werk als wasvrouw, kokkin of huisbediende in de 
hoofdstad. In Ambachten in Suriname (1912) wordt melding gemaakt dat in 
1910 in de hoofdstad 1.298 wasvrouwen en 1.014 dienstmeisjes werkzaam 
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zijn, wat voor beide ongeveer 4 procent van de totale vrouwelijke stadsbe-
volking uitmaakt (Buschkens 1974). 
Afro-Surinaamse vrouwen vervullen in de balata- en goudindustrie geen rol 
van betekenis. Als loonarbeidster participeren ze niet in deze industrie, maar 
sommigen nemen wel noodgedwongen als ‘echtgenoot’ van een arbeider een 
vaak slecht betaalde dienstverlenende functie aan. Ook in de bauxietindustrie 
hebben Afro-Surinaamse vrouwen nauwelijks gewerkt. Deze situatie heeft 
geleid tot de zogenaamde ‘genderdistributie’ van inkomens met een duidelij-
ke scheiding tussen mannen- en vrouweninkomens. In de regel hebben 
vrouwen een onregelmatig inkomen waardoor ze onvoldoende kunnen be-
schikken over de belangrijkste hulpbronnen. Volgens Staphorst heeft deze 
inkomensscheiding op basis van gender een belemmerende invloed op de 
ontwikkeling van de economische onafhankelijkheid van Afro-Surinaamse 
vrouwen (Staphorst 1995).  
 
2.2.1 Creoolse marktvrouwen 
Ten tijde van de slavernij en de periode van het Staatstoezicht zijn veel man-
nen en vrouwen intensief betrokken bij de kleinhandel op de plantagecultu-
ren en in de hoofdstad. Het belangrijkste element van het economische leven 
van Afro-Surinaamse vrouwen is de markt - waarvan er rond de voorlaatste 
eeuwwisseling twee grote zijn in de hoofdstad en een reeks kleinere verspreid 
over de buitenwijken en langs de spoorlijn naar het binnenland (Herskovits 
& Herskovits 1936: 12). Al tijdens de slavernij slagen slavinnen er in om 
overschotten van hun kostgrondjes te verkopen. Na 1863 gaan kleine groe-
pen Afro-Surinaamse vrouwen in de landbouw producten voor de lokale 
markt produceren. De meeste vrouwen van deze groep verbouwen deze 
echter niet zelf, maar doen aan koop en wederverkoop. Een klein deel van 
deze handelsvrouwen verkoopt marktproducten op de plantages of aan 
loonarbeiders in de districten. Deze Afro-Surinaamse vrouwen zijn de eerste 
vrouwen die een zelfstandige positie weten te verwerven in deze periode. 
Na de komst van vooral Hindostaanse contractarbeiders vanaf 1873 begint 
de concurrentie voor de Afro-Surinaamse marktvrouwen en handelaarsters. 
Veel Hindostaanse vrouwen migreren vanuit de randdistricten naar de 
hoofdstad en gaan zich richten op de verkoop van agrarische producten. 
Eind jaren dertig wordt een groot aantal marktvergunningen verstrekt aan 
Hindostaanse vrouwen (Van Lier 1971), die uiteindelijk de Afro-Surinaamse 
vrouwen van de markt zullen verdrijven. 
 
2.3 Werkgelegenheid 
Terwijl Hindostanen tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overwe-
gend werkzaam zijn in de landbouw, werken Afro-Surinamers al enige de-
cennia ook in niet-agrarische beroepen. De beroepsdifferentiatie onder Afro-
Surinamers vindt haar oorsprong in de periode voor afschaffing van de sla-
vernij. Al in het midden van de negentiende eeuw bevindt zich in de hoofd-
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stad naast een hogere middenklasse van overwegend Europese komaf, een 
middenklasse van vrij gemaakte slaven en mulatten.19 Verder was een aan-
zienlijk deel van de slaven niet meer werkzaam in de landbouw. Van Lier 
beschrijft dat rond het midden van de negentiende eeuw al meer dan 35 pro-
cent van de slaven geen plantagewerk meer verricht, maar onder andere 
werkt als huisbediende of kokkin (Van Lier 1971: 163). Ten tijde van de 
Emancipatie bevindt zich dan ook een aanzienlijk deel van de slaven in Pa-
ramaribo. Uit deze bevolkingsgroep vormt zich een volksklasse en later de 
lagere middenklasse. 
Hoewel het tekort aan arbeidsmogelijkheden in Suriname lange tijd beperkt 
blijft tot de middengroepen, kampt in de eerste decennia na de Emancipatie 
ook de brede categorie van vaklieden en ambachtslieden met onvoldoende 
werk. Dit geldt ook voor hen die door het volgen van onderwijs carrière 
willen maken. Veel van de middelbaar opgeleide Afro-Surinamers zoeken 
daarom een functie bij de overheid, hoewel daar ook gebrek is aan werkgele-
genheid. 
Voor de Afro-Surinaamse gemeenschap is onderwijs altijd het belangrijkste 
kanaal geweest voor stijging op de maatschappelijke ladder. De voorsprong 
die Afro-Surinamers lange tijd hebben op bijvoorbeeld de Hindostanen kan 
voor een deel worden verklaard uit hun vroege deelname aan het primaire en 
secundaire onderwijs. Hoewel er in Suriname al sinds 1876 een algemene 
leerplicht geldt, heeft ook de oriëntatie van Afro-Surinamers op de westerse 
levensstijl, inclusief de waarde die aan scholing wordt gehecht, hen een peri-
ode een voorsprong gegeven op de andere bevolkingsgroepen (Van Niekerk 
2000: 38). Al vanaf het begin van de twintigste eeuw volgt een zeer selecte 
groep Afro-Surinamers secundair onderwijs, waarvan een klein deel ook voor 
vervolgstudie het toenmalige moederland bezoekt (Van Lier 1971: 111). 
Vanaf ongeveer 1915 gaan lichtgekleurde Afro-Surinamers behoren tot de 
middengroepen van de samenleving, wanneer zij na afronding van de mid-
delbare school toetreden tot de lagere rangen van de ambtenarij. Zo wordt in 
1906 al De Eerste Surinaamsche Leeraren opgericht met een bestuur louter be-
staande uit Afro-Surinaamse leerkrachten (Lalmahomed 1999: 208). Ook 
donkergekleurde Afro-Surinamers stijgen niet veel later op de maatschappe-
lijke ladder wanneer ze bij de overheid gaan werken. De werkloosheid onder 
de volksklasse neemt vanaf het eerste kwart van de twintigste eeuw ernstige 
vormen aan, onder andere door de recessie in de balata- en goudexploitatie 
(Van Lier 1971: 249-51). Deze eindigt aan het einde van de jaren dertig bij 
aanvang van de Tweede Wereldoorlog. 
 
De Tweede Wereldoorlog heeft verregaande gevolgen voor de economie van 
Suriname. Veel van die werkgelegenheid is echter van tijdelijke aard, op de 

                                                 
19 Deze populaties werden in Suriname destijds respectievelijk kleurlingen en negers genoemd, groepen dus 
die tot de Creolen gerekend worden. 
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bauxietindustrie na. In 1942 komt een contingent van tweeduizend Ameri-
kaanse militairen naar Suriname om de bauxietmijnen te beschermen tegen 
mogelijke Duitse aanvallen. Hun aanwezigheid brengt een ongekende kapi-
taalstroom op gang. Aan de uitbreiding van het vliegveld Zanderij, de aanleg 
van wegen en de intensivering van bauxietwinning worden miljoenen be-
steed. Deze buitenlandse geldstroom brengt veel Afro-Surinamers voor het 
eerst enige welvaart, al dreigen veel ambtenaren met hun vaste inkomen door 
de prijsstijgingen tot armoede te vervallen (Buddingh 1999: 273). Scholtens 
meent dat het Surinaamse leger bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 
ongeveer vijfduizend militairen telt. Aangenomen mag worden dat het over-
grote deel van de troepen tot de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep behoort, 
gelet op de bevolkingssamenstelling ten tijde van de oorlogsjaren (Scholtens 
1985: 12). 
Het centrum van de oorlogsactiviteiten is Paramaribo waar Afro-Surinamers 
in ruime meerderheid leven. De urbanisatie van de contractanten is enige 
jaren opgang en er wonen slechts 18 procent Hindostanen en 7 procent Ja-
vanen in de hoofdstad (Ramsoedh 1990: 156). Omdat het overgrote deel van 
de Afro-Surinaamse bevolking in de hoofdstad woont, profiteert deze groep 
ook het meest van de stijgende economie. In en na deze periode van groei 
stimuleren veel ouders hun kinderen na de lagere school voortgezette oplei-
dingen te volgen. Zo ontstaat er tijdens de oorlogsjaren een groot tekort aan 
leerkrachten en klaslokalen door de toenemende belangstelling voor het ulo- 
en mulo-onderwijs (Getrouw 1946). 
De periode na de oorlog kenmerkt zich door een versterkte urbanisatie van 
Afro-Surinamers, Hindostanen en Javanen uit de voormalige plantages en 
landbouwgebieden. De voornaamste redenen voor urbanisatie zijn de ar-
beidsmogelijkheden voor mannen sinds de opleving van de bauxietindustrie 
en de uitvoering van ontwikkelingsprojecten in het kader van onder andere 
het Welvaartsfonds. De urbanisatie is van grote invloed op de sociaal-
economische positie van Afro-Surinamers en vooral van Afro-Surinaamse 
vrouwen. Een tweede factor van belang is de deelname aan het primaire en 
secundaire onderwijs. Uit een onderzoek van MacLeod (1972) krijgen we een 
redelijke indruk van de genoten opleidingen van werkende vrouwen in de 
jaren zestig in Suriname: 8 procent van de vrouwen is werkzaam in een be-
roep waarvoor een academische vooropleiding is vereist, 46 procent van de 
vrouwen is werkzaam in een beroep waarvoor een middelbare opleiding is 
vereist, 24 procent van de vrouwen werkt in en beroep waarvoor geen scho-
ling noodzakelijk is. Wel blijft er een scheiding tussen mannen- en vrouwen-
beroepen hetgeen van invloed is op de sociaal-economische positie van Af-
ro-Surinaamse vrouwen.  
 
Vooral dankzij de Nationale Partij Suriname (NPS) gaan in de jaren zestig 
een toenemend aantal Afro-Surinaamse vrouwen werken bij de overheid. 
Afro-Surinaamse vrouwen zijn aanvankelijk vooral werkzaam in de functie 
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van onderwijzeres, verpleegkundige, schoonmaakster of administratief me-
dewerkster. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is sprake van 
een opwaartse mobiliteit door het volgen van hogere beroepsopleidingen, het 
tonen van persoonlijke kwaliteiten en het ambiëren van een carrière. Tevens 
zijn een toenemend aantal Afro-Surinaamse vrouwen een vrij beroep gaan 
uitoefenen. 
 
2.4 Afro-Surinaamse huishouden 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de kenmerken van het Afro-Surinaamse 
huishouden en de taakverdeling tussen mannen en vrouwen daarbinnen. 
Aansluitend volgt een beschouwing over de gangbare relatiepatronen in de 
volksklasse en middenklasse binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap in 
Suriname. 
 
West-Indische familiesysteem 
In veel onderzoek naar de Afro-Surinaamse gemeenschap in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw komt naar voren hoe frequent er sprake is van 
alternatieve relatievormen naast het huwelijk. Het ongehuwd samenwonen 
(concubinaat) kwam in de Afro-Surinaamse gemeenschap in Suriname en in 
de Caribische regio nagenoeg evenveel voor als gehuwde samenwoning. 
Daarnaast waren bezoekrelaties gangbaar, hoewel deze meer heimelijk 
plaatsvonden en het getalsmatige belang ervan minder duidelijk was (Busch-
kens 1973). Het concubinaat evenals de bezoekrelatie kwamen niet alleen 
veelvuldig voor, ze waren ook tot op zekere hoogte geaccepteerd. 
Het bestaan van deze alternatieve geïnstitutionaliseerde relatievormen is een 
voornaam kenmerk van wat wordt aangeduid met het ‘West-Indische fami-
liesysteem’ (o.a. Smith 1996; Venema 1992). Een belangrijk kenmerk van dit 
systeem is dat in de meeste gevallen een vrouw aan het hoofd staat van de 
huishouding en dat meerdere volwassen vrouwen aan de huishouding deel-
nemen. Dit kenmerk houdt vooral verband met het gegeven dat veel relaties 
tussen partners nogal instabiel waren en veelal eindigden nog voordat de 
kinderen volwassen waren. Voorts is het lang niet altijd zo dat de vrouwen 
die leidinggeven aan het huishouden de moeder zijn van de kinderen. De 
centrale positie die vrouwen innemen in het West-Indische familiesysteem 
heeft Smith (1956; zie ook Smith 1996) in de jaren vijftig ertoe gebracht het 
begrip matrifocaliteit te introduceren. Wanneer er sprake is van een huishou-
den waar een partner inwoont, is in zijn terminologie sprake van latente matri-
focaliteit die manifest wordt wanneer de relatie met de partner beëindigd 
wordt (vgl. Buschkens 1973). De vrouwen onderhouden de sterkste affectie-
ve bindingen met de leden van het huishouden en zijn degenen waarop de 
kinderen het meest kunnen terugvallen. 
Een belangrijk gegeven dat samenhangt met matrifocaliteit is dat aan de 
bloedbanden - vooral tussen moeder en kind - meer waarde wordt gehecht 
dan aan de partnerrelatie (Wekker 1994). Vooral de band tussen moeder en 
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zoon wordt daarbij als zeer hecht omschreven. Venema meent terecht dat 
het matrifocale huishouden meer rondom bloedbanden is opgebouwd dan 
gebaseerd is op de relatie tussen de partners (Venema 1992). Moeders zonder 
vaste partner zijn vaak genoodzaakt hun kinderen bij andere opvoeders ach-
ter te laten om betaalde arbeid te verrichten. In dit systeem hebben door-
gaans de inwonende oudere dochters een belangrijke rol bij het verzorgen en 
opvoeden van de jongere kinderen. Gezagsfiguren zijn oudere zonen, maar 
ook broers van de moeder, bij afwezigheid van een vader-figuur (Smith 
1996). Het is niet ongebruikelijk dat de zonen bij volwassenheid een financië-
le bijdrage leveren aan het huishouden van hun moeder, uit hoofde van de 
‘zoogschuld’ (Tjon-a-Ten 1987). 
De rol van de mannelijke partner in het matrifocale huishouden is veelal 
marginaal. Vaders hebben ronduit een ondergeschikte rol in het huishouden, 
zelfs als zij er deel uitmaken. Hun belangrijkste taak is het inbrengen van 
inkomsten, hun rol in de opvoeding is vaak beperkt tot die van gezagsdrager 
op afstand (Distelbrink 2000: 27). Bij aanwezigheid van de man in het huis-
houden is zijn gezag onbetwist, de kinderen zullen hem ook gehoorzamen. 
In de literatuur wordt de relatie tussen (stief)vaders en kinderen veelal om-
schreven als afstandelijk en autoritair (Buschkens 1973). 
 
Relatievorming 
Voor Afro-Surinaamse vrouwen uit de volksklasse is het moederschap een 
‘rite de passage’ naar volwassenheid (Buschkens 1973). Gangbaar is dat deze 
vrouwen op relatief jonge leeftijd al kinderen krijgen zonder dat er feitelijk 
sprake is van een vaste partner. In veel gevallen wordt vanuit de familie het 
jonge ongehuwde moederschap weliswaar als onverstandig beschouwd, maar 
doorgaans is er geen sprake van afkeuring. De zwangerschap en de baby 
worden doorgaans met veel blijdschap begroet en de jonge moeder verschaft 
zich daarmee de status van volwassen vrouw (Distelbrink 2000: 28). In de 
meeste gevallen blijft de jonge moeder inwonen bij haar eigen moeder, die 
dan tevens de opvoeding van het nieuwe kleinkind op zich neemt. Voorts is 
het niet ongebruikelijk wanneer de jonge moeder zelfstandig gaat wonen, het 
kind bij de grootmoeder achterblijft (ibid.). 
Het huwelijk dat pas na de slavernij binnen het bereik van Afro-Surinamers 
kwam, had tot in de eerste helft van de twintigste eeuw een hoge status: een 
man moest zijn vrouw kunnen onderhouden (Buschkens 1973). Zoals ver-
meld, heeft Suriname lange instabiele economische perioden gekend met het 
gevolg dat veel mannen hun vrouw niet konden onderhouden. Ook daarom 
ging vaak aan het huwelijk een periode van ongehuwd samenwonen vooraf. 
Voor veel Afro-Surinamers bleef echter het huwelijk ongewenst of onbe-
reikbaar (ibid.; Van Lier 1949). Ook het onregelmatige inkomen leidde bij 
veel mannen tot (verdere) marginalisering van hun positie in het huishouden, 
en vormt tevens een belangrijke reden tot het verbreken van de relatie. 
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Een andere belangrijke reden om de relatie te verbreken was de ontrouw van 
de man, hoewel veel vrouwen zich dat niet altijd financieel konden permitte-
ren (Lalmahomed 1999). Voor mannen heeft het hebben van meerdere ge-
lijktijdige liefdesrelaties altijd status opgeleverd (Venema 1992). Zowel hun 
werk buitenshuis als hun marginale betrokkenheid bij het huishouden heeft 
mannen in staat gesteld meerdere liefdesrelaties gelijktijdig te hebben. Vrou-
wen hadden in de regel - alleen al door hun ‘binding’ aan het huishouden - 
minder mogelijkheden meerdere relaties tegelijk te hebben. Verder was bij 
hen het hebben van enkele liefdesrelaties tegelijkertijd minder geaccepteerd. 
De dubbele moraal alsmede de instabiliteit van de relaties heeft ertoe bijge-
dragen dat voor vrouwen een patroon van seriële monogamie gangbaar werd 
(Distelbrink 2000: 28). Het hebben van meerdere partners na elkaar leverde 
in veel gevallen ook kinderen op, waardoor het samen opgroeien van half-
broertjes en -zusjes niet ongebruikelijk is (Buschkens 1973). 
Een recent kleinschalig onderzoek dat op hoofdlijnen het bovenstaande 
bevestigt, is in de eerste helft van 2005 verricht door Ambags (2005). Ze 
sprak met 28 Afro-Surinaamse vrouwen en mannen in Paramaribo over hun 
relatie(s). Gehuwde mannen hebben doorgaans grotere verplichtingen naar 
het huishouden toe dan ongetrouwde mannen, die er vaker meerdere relaties 
op na houden (zie ook Clarke 1966). Getrouwde vrouwen uit de middenklas-
se zijn in haar onderzoek in de meeste gevallen financieel afhankelijk van 
hun partner, hoewel daarin een kentering komt. Ook Afro-Surinaamse 
vrouwen die zelf buitenvrouw zijn, zijn in toenemende mate financieel zelf-
standig en onderhouden geen permanente relatie met hun partner (Ambags 
2005: 83). Dit komt overeen met de bevindingen van Terborg (2002: 235), 
die in dit kader spreekt van ‘moderne buitenvrouwen’ wanneer de financiële 
redenen daartoe ontbreken. Voorts laat Ambags in haar onderzoek zien dat 
meer middenklasse dan volksklasse vrouwen getrouwd zijn en dat midden-
klasse vrouwen minder ervaren dat hun partner vreemdgaat (ibid.: 84). Dit 
sluit aan op het traditionele beeld van het West-Indische familiesysteem, dat 
met haar overwegend instabiele relaties doeltreffender lijkt voor volksklasse 
vrouwen en minder geschikt is voor middenklasse vrouwen (zie ook Clarke 
1966: 18 e.v.).  
Voorts constateert Ambags (2005: 84) wijzigingen in denkbeelden, opvattin-
gen en verwachtingen van jonge Afro-Surinaamse vrouwen over hun partner. 
Vooral de toegenomen opleidings- en arbeidsmogelijkheden hebben verbete-
ringen opgeleverd in de machtspositie ten opzichte van die van mannen. De 
macht van financiën is niet langer uitsluitend aan mannen voorbehouden, 
waarmee een sterke invloed op de relatie en het huishouden kon worden 
uitgeoefend. Het eigen inkomen heeft ertoe bijgedragen dat vrouwen binnen 
de relatie meer zeggenschap hebben gekregen en in een positie kunnen ver-
keren de relatie te verbreken. Terborg (2002) noemt bovendien nog dat bij 
een groeiende groep jonge Afro-Surinamers een toenemend bewustzijn be-
staat over het aantal kinderen. Ze realiseren zich dat een aanzienlijke kinder-
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schare een economische last betekent. Veel vrouwen controleren daarom 
hun vruchtbaarheid door het gebruik van anticonceptie en geven prioriteit 
aan scholing en arbeid voorafgaand aan het moederschap. Gelijktijdig hier-
mee wordt de financiele zekerheid belangrijker die partners elkaar in de rela-
tie kunnen geven. Hierdoor wordt de druk op mannen groter hun financiële 
rol in de relatie te heroverwegen en vrouwen kiezen niet zelden voor een 
relatie vanwege de financiële mogelijkheden van de man. 
De instabiele Surinaamse economie heeft invloed gehad op de partnerrelatie. 
Volgens Ambags (2005: 84) komt het meer voor dat volksklasse mannen 
lossere relaties met meerdere vrouwen onderhouden omdat ze minder goed 
in staat zijn de rol van kostwinner na te komen. Mannen die over meer geld 
beschikken laten dit onder andere zien door meerdere vrouwen te ‘onder-
houden’, maar ook door hun imago uit te dragen met sieraden, auto’s en 
merkkleding. Deze lossere seksuele contacten hebben onder meer bijgedra-
gen aan een snellere verspreiding van HIV/AIDS in Suriname en er volgens 
Terborg (2002) toe bijgedragen dat jonge Afro-Surinaamse vrouwen een 
toenemende behoefte krijgen aan controle op het seksuele leven van hun 
partner. Ook hebben ‘moderne’ Afro-Surinaamse ouders minder tijd voor 
hun kinderen, vooral omdat in toenemende mate het buitenshuis werken 
gebruik is. Kinderen doen onder invloed van vrienden en media op steeds 
vroegere leeftijd ervaringen met seks op. Vooral Afro-Surinaamse jongens 
onderhouden doorgaans meerdere instabiele relaties. 
Ambags (ibid.: 85) meent dat jonge Afro-Surinaamse vrouwen in haar onder-
zoek ondanks de slechte Surinaamse economie van afgelopen decennia - en 
bijbehorende negatieve gevolgen voor de relatiepatronen - hun positie heb-
ben zien versterken onder invloed van scholingsmogelijkheden en eigen 
inkomsten. Lindsay (2002) en Terborg (2002) wijzen er terecht op dat deze 
versterkte positie binnen de relatie niet geldt voor de samenleving als geheel; 
vrouwen blijven in de Surinaamse samenleving een ondergeschikte rol inne-
men ten opzichte van mannen, wat onder andere tot uitdrukking komt in 
lagere beloningen bij gelijke geschiktheid en aantal dienstjaren in hogere 
(overheids)functies. Ondanks deze veranderingen geeft een groot deel van de 
respondenten in Ambags onderzoek aan meerdere aspecten van de relatie 
veranderd te willen zien. Veel vrouwen willen hulp van de partner in de 
huishouding en bij de verzorging van de kinderen, ook keurt een groot deel 
van de vrouwen het hebben van buitenvrouwen af. Ten slotte dragen veel 
vrouwen financieel bij aan het huishouden omdat hun partner daartoe niet of 
in onvoldoende mate in staat is. 
De invloed van het traditionele opvoedingspatroon (Terborg 2002), waarbij 
de seksuele vrijheid van meisjes meer aan banden ligt dan dat van jongens, is 
nog steeds dominant. Meisjes worden in dit patroon veelzijdig opgevoed; ze 
worden voorbereid op huishoudelijke en opvoedkundige taken, maar moeten 
tevens diploma’s halen. Ook de invloed van de reputatie en het macho-
imago van ‘zwarte’ Engelssprekende Caribische mannen (Wilson 1973) be-
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lemmert doorgaans dat zij diepgaande relaties kunnen opbouwen met vrou-
wen. 
Ambags (ibid.: 85) besluit dat ondanks de (re)productie van het beschreven 
Afro-Surinaamse relatiepatroon, veel respondenten te kennen gaven dat zij 
beter dan hun moeder of grootmoeder in staat blijken hun relatiewensen in 
overeenstemming te brengen met de relatiepraktijk. Door het gemiddeld 
hogere opleidingsniveau en de verwerving van eigen inkomsten zijn jonge 
vrouwen minder afhankelijk van hun partner geworden en kunnen kiezen 
een onbevredigende relatie te beëindigen. Het is mogelijk dat de bestaande 
matrifocale structuur hierdoor in kracht zal toenemen en de relatie met de 
vader altijd broos zal blijven. Hoewel meer mannen betrokken zijn bij het 
huishouden en de opvoeding van de kinderen - waardoor hun marginale 
positie aan het afnemen is - blijft vanwege de matrifocale substructuur de 
marginaliteit van mannen in het huishouden latent aanwezig. Wel leidt de 
positieverbetering van vrouwen in het huishouden tot meer reciproque part-
nerrelaties, waarbij mannen en vrouwen steeds meer op gelijk niveau com-
municeren.  
 
Het West-Indische familiesysteem met bijbehorende relatiepatronen is vol-
gens veel onderzoekers specifiek voor Afro-Surinamers uit de volksklasse. 
Over relatiepatronen van de Afro-Surinaamse middenklasse is minder be-
kend; deze groep is ook aanzienlijk kleiner. Bekend is dat ze lange tijd sterk 
op de Europese cultuur georiënteerd is geweest, hoewel er ook sprake is van 
enige ambivalentie (Venema 1992). Zowel het huwelijk als het nucleaire 
kerngezin staat bij de middenklasse centraal en alternatieve relatievormen 
zijn in de regel minder gangbaar. In middenklasse gezinnen wordt zwanger-
schap op jonge leeftijd moeilijker geaccepteerd en kan zelfs leiden tot tijdelij-
ke verstoting (Ferrier 1985). Het moederschap wordt in deze klasse pas aan-
gevangen op latere leeftijd, vaak na een voortgezette opleiding. 
Monique Distelbrink (2000) stelt wel dat de waarden en praktijken ten aan-
zien van relaties tussen de volks- en middenklasse eerder relatief zijn dan 
absoluut. Ook in de middenklasse zouden moeders een centralere positie 
innemen dan in het westerse kerngezin en voor ondersteuning bij de opvoe-
ding een beroep doen op een netwerk van vrouwelijke verwanten. De dubbe-
le moraal zou ook in de middenklasse spelen, waarbij mannen met ‘buiten-
vrouwen’ relaties onderhouden en veel tijd buitenshuis doorbrengen (Distel-
brink 1994). In de middenklasse zou de centraliteit van familiebanden daar-
mee sterker zijn dan in het westerse kerngezin en een relatief minder groot 
belang worden gehecht aan de partnerrelatie. 
 
In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen aandacht besteed aan Afro-Surinaamse 
vrouwen in Suriname. Er is stilgestaan bij de economie, het onderwijs en de 
arbeidsmarkt. In het komende hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan 
deze groep vrouwen vanuit een ander perspectief. De vrouwen en meisjes 
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zijn dan ‘migranten’ geworden, die vanaf begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw in Nederland arriveren en een bestaan moeten opbouwen.   


