Onderzoeksbevindingen Creoolse / Afro Surinaamse vrouwen
in Suriname en Nederland
Horende bij het boek Creoolse Vrouwen – Bea Lalmahomed

Het klassensysteem van Surinamers in Nederland heeft door het sociaal stelsel een andere betekenis
gekregen. Door de financiële zekerheid zijn de scherpe kantjes van het klasse systeem verdwenen,
maar de klasse gerichte opvoeding die Creoolse/ Afro Surinaamse vrouwen in het land van
herkomst genoten speelt tegenwoordig nog een belangrijke rol.
Opvoedsters volgen soms (on)bewust hun ouders na. In dit onderzoek is er ook verschil
geconstateerd in de denk en handel wijze van vrouwen die een groot deel van hun leven hebben
door gebracht in Suriname en de vrouwen die in Nederland gesocialiseerd zijn. De laatste passen in
tegenstelling tot de eersten hun levensstijl en opvoeding gemakkelijker aan in de Nederlandse
samenleving.
Onderwijs zien Creoolse ouders als eerste vereiste bij de opvoeding. Meisjes krijgen evenals
jongens gelijke kansen voor het volgen van onderwijs. De doorsnee Creoolse meisjes c.q vrouwen
hebben door de decennia ‘s heen goede prestaties geboekt in het onderwijs. In Nederland zijn
Creoolse ouders over het algemeen (zeer) tevreden over de onderwijs prestaties van hun dochters.
Goed onderwijs, dat in het verleden ontzag impliceerde binnen de Creoolse gemeenschap, brokkelt
langzaam maar zeker af. De gemeenschap heeft wel grote waardering voor de goedopgeleide meisjes, maar het wordt meer gezien als prestaties voor eigen belang en niet zo zeer voor de familie of
gemeenschap.
Bij de vorming van de kinderen wordt arbeid voor vrouwen eerder gezien als een regel dan
uitzondering. Meisjes worden evenals jongens geleerd later zichzelf financieel te onderhouden.
Creoolse vrouwen in Nederland zien het verrichten van arbeid evenals de vorige generaties als een
verplichting. Zij zien zichzelf als eerst verantwoordelijke voor de financiële verzorging van het
gezin.
Kinderen waren voor de vrouwen in Suriname de oudedagsvoorziening, levensvreugde, liefde voor
de man, sociale ondersteuning, en soms als middel om mannen aan zich te binden. In Nederland is,
het hebben van kinderen voor de oudedagsvoorziening, komen te vervallen terwijl de andere
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hoedanigheden vrijwel onveranderd zijn gebleven.
Creoolse vrouwen keken in Suriname, in verband met het polygyne gedrag van de mannen, niet op
van de vele voor of buiten kinderen. De tolerante houding nochtans tot gevolg dat vrouwen en
mannen hun voorkinderen niet als een belemmering zien bij het aangaan van een nieuwe relatie.
In verband met de zelfredzaamheid fungeren (alleenstaande) moeders als rolmodel voor hun dochters zowel in als buiten het gezin.
De familie van de vrouw neemt in matri-huishouding nog steeds een belangrijke plaats in. Ondanks
de goede economische voorzieningen in Nederland blijven Creoolse vrouwen grote waarde hechten
aan de familiecontacten en traditie.
Het opvoeden van Creoolse kinderen is in de kerngezinnen meer dan in het verleden een taak van de
ouders, oudere broers en zusters. De Opvoedingsondersteuning van de familie verdwijnt steeds
meer.
De bevelshuishouding verandert in de Creoolse gezinnen geleidelijk aan naar het onderhandelend
opvoeden. Het laatste heeft meer kans van slagen in gezinnen waar er een goed wederzijds
vertrouwen is tussen ouders en kinderen. Op basis hiervan kunnen er goede afspraken gemaakt
worden bij het opvoeden.
De voornaamste opvoedingsdoelen bij de Creolen is de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Belangrijke aspecten voor het bereiken deze opvoedingsdoelen is de ontwikkeling van de individuele de sociale en ethische vorming, hierbij is het gezag van de opvoeders doorslaggevend.
Bij het ontwikkelen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt de aan regel gebonden
opvoeding van de Creoolse meisjes gedurende adolescentie fase steeds vrijer. Het hebben van een
vriend in de laatste adolescentie fase is een normaal verschijnsel in de Creoolse gemeenschap.
In de Creoolse opvoeding is slaan een gangbaar opvoedingsmiddel. Straffen, heeft indirect te maken
met het overtreden van gedragsvoorschriften die betrekking hebben op de voornaamste opvoedingsdoelen te weten individuele en sociale intelligentie.
De meeste Creoolse ouders geven hun dochters pas rond de seksuele rijpingsfase (menstruatie)
seksuele voorlichting.
De doorsnee Creoolse adolescenten hoeven zich in tegenstelling tot meisjes uit de patri-huishouding
niet te houden aan de maagdelijkheid norm. Het bedrijven van seks wordt al in de verkeringsfase
gepraktiseerd.
In de matri-huishouding kiezen kinderen zelf hun levenspartners en niet de ouders.
Tienerzwangerschap is bij de Creolen, vanwege het gebruik van anticonceptie in vergelijking met de
vorige generatie afgenomen. Ook zien wij dat de doorsnee Creoolse vrouwen op een latere leeftijd
kinderen nemen dan hun ouders vroeger.
Het merendeel van de Creoolse vrouwen zien meer voordelen in het samenwonen. Sommigen
beschouwen het samenwonen als een voorloper van het huwelijk.
Een mindere percentage geeft de voorkeur aan het huwelijk boven het samenwonen.
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Acceptatie van overspel of buitensporig gedrag van mannen heeft te maken met financiële
afhankelijkheid van de vrouw.
Vrouwen die financieel onafhankelijk zijn van overspelige partners maken gemakkelijk een eind
hun relatie, ongeacht het feit of er wel of geen kinderen geboren zijn uit die relatie.
Relatie beëindiging in Creoolse gezinnen is in de meeste gevallen het gevolg van buitensporig
gedrag van de man. In vergelijking met de vorige generaties maken vrouwen tegenwoordig sneller
een eind aan hun relatie.
Creoolse buitenvrouwen ondervinden als alleenstaande ouders in vergelijking met getrouwde en
samenwonende paren, erg veel problemen bij het opvoeden van de kinderen.
Door de marginale en onzekere positie ontwikkelen Creoolse buitenvrouwen een grote mate van
verdraagzaamheid. Met hun inschikkelijke houding trachten zij de man aan zich te binden.
Mishandeling heeft te maken met schuld en onschuld. Creoolse vrouwen en meisjes spreken pas van
mishandeling als zij ten onrechte geslagen worden.
Mishandeling van Creoolse vrouwen is meestal het gevolg van machtsspel tussen partners. In dit
onderzoek was mishandeling van vrouwen vaak het gevolg van overspelig gedrag van de man.
Oudere generaties vrouwen hielden vanwege hun financiële afhankelijkheid de mishandeling langer
vol dan vrouwen die tegenwoordig economisch zelfstandig zijn.

Seksueel misbruik is evenals bij andere bevolkingsgroepen geen onbekend verschijnsel bij Creolen.
Binnen de gemeenschap kunnen leden die winti als natuurgodsdienst belijden, bij verwaarloosde
voorouderverering en het niet naleven van de bijbehorende regels en het nakomen van gemaakte
beloftes, last ondervinden van seksueel misbruik door bovennatuurlijke wezens.
Doorsnee Creoolse vrouwen zijn bij het opvoeden alert op het voorkomen van seksueel misbruik.
Ter voorkoming hiervan worden meisjes streng gecontroleerd en voeren zij strenge regels in bij
slaapplaatsen van jongens en meisjes.
In seksueel misbruik gezinnen zien Creoolse vrouwen openheid als de beste remedie ter bestrijden
van verdere seksueel misbruik en therapie.
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