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Voorwoord 

Voor u ligt de verhandeling „De man als de kwetsbare derde‟. Een verkennend onderzoek gedaan 

onder Marronmannen van verschillende leeftijden op het gebied van hun eigen kwetsbaarheid. 

Deze thesis is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Masteropleiding in Education 

and Research for Sustainable Development (MERSD), aan de Anton de Kom universiteit van 

Suriname. 

Het is een gevoelig onderwerp zoals de titel zelf aangeeft, maar als we steeds om de hete brij 

heen draaien, zullen we nog lang verkeerde analyses trekken en verkeerde 

begeleidingsstrategieën toepassen bij de aanpak van onze Marronjongens en mannen. 

 

Dit stuk zou niet tot stand zijn gekomen zonder hulp en ondersteuning van anderen. 

Mijn dank gaat daarom uit naar Mijn Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. 

Dank aan mijn gezin; mijn echtgenoot, die vele uren met mij discussieerde over hetgeen ik wilde 

gaan schrijven. Zijn heldere inzichten, praktische manier en wijsheid hoe zaken aan te pakken, 

zijn me tot grote steun geweest. Vooral zijn openheid met betrekking tot zijn eigen kwetsbaarheid 

maakte het allemaal heel interessant om verder te gaan. Ook mijn kinderen Malaika, Michaël, 

Asaël, Aziël en Raphaël hebben op hun eigen wijze hun moeder bijgestaan.  

Mijn dank gaat uit naar mijn familie en in het bijzonder mijn jongere broer Marlon die altijd een 

open oor had. Hij zal het maken in Jezus Naam! 

Mijn dank gaat ook uit naar mijn begeleider, mevrouw drs. Fidelia Graand-Gallon. Dank u voor 

het geloof om mij bij dit onderzoek bij te staan. 

Dank aan alle respondenten en ieder ander die aan dit onderzoek hun bijdrage hebben geleverd. 

Moge God u allen rijkelijk zegenen in Jezus Naam. 

 

Zaira L.L. Essed 

    

 

 “A man who is competent to lead himself, is capable to lead a whole nation” 
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Samenvatting 

Kwetsbaar(heid), kwetsbaar zijn, het kwetsbaar opstellen lijkt een concept te zijn dat weinig of 

niet met mannen te maken heeft. In de literatuur wordt bevestigd dat kwetsbaarheid en 

masculiniteit niet makkelijk na elkaar genoemd worden. De stereotype man zal niet gauw 

toegeven dat hij kwetsbaar is en zoekt volgens de theorie naar pogingen om situaties waar hij in 

een kwetsbare positie komt te verkeren, te ontvluchten. De doelstelling van dit onderzoek is 

geweest om inzicht te verkrijgen in het gedrag van mannen met betrekking tot het kwetsbaar zijn 

en wat de invloed hiervan is op het gezin en op de samenleving. De volgende onderzoeksvraag is 

in deze thesis aan de orde gekomen: „In hoeverre heeft het kwetsbaar zijn van de Marronman 

invloed op het gezin en op de samenleving?‟ Het onderzoek is een exploratief empirisch 

onderzoek geweest met een kwalitatief karakter. Het onderzoek is geschied door van middel van 

literatuurstudie en diepte interviews, waarbij vragen over de topics gender en kwetsbaarheid aan 

de orde kwamen. Voor dit onderzoek zijn er aanvankelijk twintig (20) mannen van Marron komaf 

benaderd, maar er deden uiteindelijk veertien (14) mee aan het volledig interview. De resultaten 

uit dit onderzoek zijn afkomstig vanuit de toetsing van de verschillende theorieën en inzichten die 

in de literatuur aan de orde kwamen en de interviews. Uit dit onderzoek is onder andere 

geconstateerd dat de Marronman zichzelf ziet als kostwinner van het gezin, ondanks het feit dat 

hij minder verdiend en de besluitvorming niet in handen heeft. Verder zijn ook de volgende 

kwetsbaarheden van de Marronman belicht inhoudende: het financiële, emotionele, sociaal-

maatschappelijke en fysieke. Het kwetsbaar zijn van de Marronman heeft invloed op het gezin en 

samenleving. Door spanningen die ontstaan in het gezin, relatiebreuk en ernstige escalaties, wordt 

het gezin ontwricht en de ontwikkeling van het gezin stagneert. Deze situatie vindt zijn weerslag 

in de samenleving. Aanbevolen wordt om dit onderzoek als leidraad te laten dienen voor verder 

wetenschappelijk onderzoek in Suriname onder mannen en in het bijzonder de Marronman en zijn 

kwetsbaarheid.  

 

Trefwoorden:gender, kwetsbaarheid, Marronman, mannelijkheid 
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Abstract 

Vulnerability(ies), being vulnerable, making oneself vulnerable seems to be a concept that has 

little or no relation to men. Literature study shows that vulnerability and masculinity are not 

easily mentioned consecutively. The stereotypical man is not likely to admit that he is vulnerable 

and, according to the theory, looks for attempts to escape situations where he finds himself in a 

vulnerable position. The aim of this research was to gain insight into men's behavior with regard 

to vulnerability and its impact on the family and society. The main research question in this study 

was: "To what extent does the vulnerability of the Maroon man have an impact on the family and 

on society?” An exploratory empirical research with a qualitative character carried out by means 

of  literature study and in-depth interviews, in which the research questions about the topics 

gender and vulnerability were addressed.Twenty (20) men of Maroon descent were initially 

approached for this study, but in the end fourteen (14) participated in the full interview. This 

study showed that the Maroon man sees himself as the breadwinner of the family, despite the fact 

that he earns less and is not in control of the decision-making. In addition, the following 

vulnerabilities of the Maroon man emerged from the results: financial, emotional, social and 

physical vulnerabilities. The vulerability of  the Maroon man affects the family and the society. 

Family tensions, breaksups and serious escalations disrupt the family and stagnate the 

development of the family. This situation is reflected in society. It is recommended that this 

research serve as a guideline for further scientific research in Suriname among men and in 

particular the Maroon man and its vulnerability. 

 

Keywords: gender, vulnerability, Maroon man, masculinity 
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1. Inleiding 

 

Het onderwerp van dit onderzoek is voortgekomen uit de vele maatschappelijke issues 

(gespannen gezinsrelaties, alcohol- en drugsverslaving, criminaliteit, zelfmoordgevallen etc.) 

rondom de man in relatie tot het gezin en de rest van de samenleving. Onderzoek en analyses 

betreffende de man als vader in het gezin en de rol die hij vervult, zijn veelbesproken 

onderwerpen waarover menigeen zich door de jaren heeft uitgesproken. Nochtans is de positie 

van de man als vader nog steeds braak terrein voor onderzoek. Op wetenschappelijk gebied kan 

er nog diepgaand onderzoek gedaan worden om te komen tot uitgebreide analyses en conclusies.  

 

1.2 Aanleiding en achtergrond van het onderzoek 

Wereldwijd worden vrouwen en kinderen beschouwd als kwetsbare groepen in de samenleving. 

Deze groepen worden gezien als hulpbehoevend en krijgen vaak steun van de Overheid en andere 

organisaties. Het grootste voorbeeld hiervan ligt in de aanname van het Vrouwenrechtenverdrag 

(CEDAW, 1979) en het internationaal verdrag voor de rechten van het kind bij de Verenigde 

Naties (IVRK, 1989). Door deze rechten aan te nemen en te ratificeren in eigen land, wordt 

aangegeven dat de bescherming van deze kwetsbare groepen hoog in het vaandel worden 

gedragen door de Overheid alsook non-gouvernementele organisaties en het Bedrijfsleven.  

 

Van de man daarentegen wordt verwacht dat hij zichzelf kan redden, iemand is die zijn vrouw en 

kinderen verzorgt, een liefhebbende partner en vader is en vooral het juiste voorbeeldfiguur voor 

zijn kinderen. Kortweg, de persoon op wie men bouwt en die men vertrouwt. Echter, de realiteit 

leert dat dit niet altijd het geval is. Het zijn veelal de mannen die om welke reden dan ook de 

gezinsrelaties verbreken en het huis verlaten, de kinderen achterlaten en de moeder met een 

dubbele zorg op zich. Spanningen in de gezinsrelaties kunnen heel hoog oplopen. De 

samenleving wordt de afgelopen periode steeds geconfronteerd met problemen in gezinsrelaties 

zoals verhoogde mate van overspel, ruzies met de dood als gevolg (moord en zelfmoord van 

partners) en criminaliteit. Ook in de regio is gebleken dat geweld is toegenomen en dat vrouwen 

veelal het gelag betalen. In de verschillende landen is men dan ook begonnen met de aanpak van 

dit probleem, echter, er wordt aandacht besteed aan de man die in kwestie de misbruiker/ dader is 

(UNECLAC/CDCC, p. 4). In vele gevallen worden ook de kinderen de dupe van deze 
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problematiek. De familie, maar ook de samenleving waar het gezin deel van uitmaakt, heeft 

indirect te maken met deze probleemsituaties. 

De ex-minister van Justitie en Politie Suriname mr. Edward Belfort maakte (Starnieuws, 2013) 

bekend dat de meeste jongens (ongeveer 60%) die in de gevangenis zitten uit onstabiele (vertaal: 

verbroken/één ouder) gezinnen komen. Een andere ex-minister van Justitie en Politie,  

mr. Van Dijk - Silos (2016) gaf zelf ook aan dat mannen in vergelijking met vrouwen achterraken 

in hun intellectuele ontwikkeling. En het zijn dan ook de jongens die de grootste groep drop-outs 

zijn uit het onderwijs. Deskundigen (Budike zoals geciteerd in Balraadjsing, 2000) hebben 

aangetoond dat de Afro-Surinaamse gezinsstructuren worden gekenmerkt door alleenstaand 

moederschap en de afwezigheid van een vader(lijk) rolmodel. 

Deze thesis zal niet gaan over huiselijk geweld, maar wel over de man/vader in het gezin. Er is 

weinig over mannenstudies bekend. Er is wel over de vader en het vaderschap geschreven, maar 

over mannen op zich niet. Mannen bespreekbaar maken is veel breder dan het vaderschap. Een 

man kan zowel zoon, broer, minnaar, vriend, echtgenoot alsook vader zijn. De man wordt vanuit 

een breder kader beschreven. Opgemerkt kan worden dat vrouwenstudies de afgelopen jaren zijn 

toegenomen en dat deze veelal gericht zijn op de patriarchale machtsverhoudingen en vooral het 

verzet daartegen. 

 

Suriname is een land met vele groepen en culturen, waarbij er ook nog verschillend wordt 

opgevoed en de machtsverhoudingen binnen gezinnen ook nog verschillen. 

In het dagelijks leven is er bijkans geen verschil te merken in de relatieproblemen, want 

tegenwoordig krijgen we ook te maken met mannen uit de Marrongemeenschap die bij 

spanningen of huiselijke problemen het leven van hun partner benemen alsook hun eigen leven. 

In het artikel „Zelfdoding onder Marrons - vaak geen uitweg meer‟, zijn relatieproblemen alsook 

financiële issue‟s die de boventoon voeren (DWT, juli 2016
1
). Hetzelfde probleem (relatie 

issue‟s) zien we in de Javaanse gemeenschap, de Hindoestaanse alsook de Afro-Surinaamse 

gemeenschap. Het lijkt een trend te worden in de Surinaamse samenleving. Suriname kent een 

“machosamenleving” (het zgn. mannelijkheidscultuur- Lauk Woltring). 

In 2013 gaf Claudia Halfhide van Stichting Stop geweld tegen vrouwen in een interview aan dat 

                                                 
1
Zie ook www.Nickerie.net, Zeldoding onder Marrons – vaak geen uitweg, 31 juli 2016 
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mannen zich vaak slachtoffer voelden in de relatie. En vanwege het zgn. machogedrag kunnen ze 

niet vrij praten over hun emoties. Mannen zouden ook moeten leren om hun problemen 

bespreekbaar te maken en zich ontwikkelen in hun gedrag (Suriname nieuws, 2013). 

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 

Zoals in de inleiding is aangegeven, tonen mannen vaak genoeg hun emoties niet. Emoties zoals 

machteloosheid, huilen en/of verdrietig zijn „horen zogenaamd niet bij de man‟. Echter, er wordt 

ook wel van hem verwacht dat hij zich gevoelig, betrokken en zorgzaam opstelt, wat kan leiden 

tot verwarring en zoals eerder gesteld gewelddadig gedrag tegenover zichzelf als anderen 

(moord- en zelfmoord, hoge mate van drankgebruik). Om inzicht te krijgen in het gedrag van 

mannen zal er een verkennend onderzoek gedaan worden met betrekking tot het kwetsbaar zijn 

van de man en de invloed hiervan op het gezin. Voor de afbakening van het onderzoek is er 

gewerkt met Marronmannen. De reden die hiertoe is het feit dat deze groep tegenwoordig ook het 

nieuws haalt met relatieproblemen en dat deze problemen escaleren met de dood als gevolg. 

 

De centrale onderzoeksvraag naar aanleiding van het bovenstaande luidt als volgt: 

“In hoeverre heeft het kwetsbaar zijn van de Marronman invloed op het gezin en op de 

samenleving?” 

 

De ondersteunende deelvragen zijn: 

1. Welke rol vervult de Marronman in het genderperspectief in het gezin en de samenleving? 

2. Op welke wijze zijn Marronmannen kwetsbaar? 

3. Wat maakt Marronmannen kwetsbaar?  

4. Zijn Marronmannen bewust dat ze kwetsbaar zijn? 

5. Op welke wijze gaan Marronmannen om met kwetsbaarheid indien ze zich daarvan 

bewust zijn? 

6. Welke gevolgen heeft het kwetsbaar zijn op het gezin en op de samenleving? 

 

  



4 

 

1.4 Relevantie van het onderzoek 

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie ligt hierin dat er weinig tot geen empirische studies gedaan zijn 

met betrekking tot het thema, gedrag en het kwetsbaar zijn bij mannen in Suriname. 

Mannelijkheid en kwetsbaar zijn, worden niet gauw na elkaar genoemd. In de literatuur over 

mannen wordt veelal gekeken naar de traditionele rol die vervuld wordt en gendergelijkheid. Ook 

de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO, 2013) geeft aan dat vrouwen meer dan mannen lijden 

aan armoede, geweld en slechte gezondheid. En dat mannen mondiaal in een superieure positie 

verkeren in de politiek, economie, bedrijfsleven en zelfs in het gezin. Het beschrijven en/of 

bestuderen van mannen is eigenlijk vreemd. Sinds de mensheid door twee geslachten wordt 

vertegenwoordigd, zorgen verschillen en overeenkomsten voor eindeloze discussies. Doordat het 

feminisme verandering heeft gebracht in de positie van de vrouw,waarbij deze groep met grote 

schreden de maatschappelijke ladder beklimt en op elk front plaats inwint, hebben de mannen in 

de huidige samenleving een achterstand in te halen. Met de komst van het feminisme is de man 

oftewel de mannelijkheid ondergesneeuwd. En het besef van het kwetsbaar zijn van deze groep, 

zal eerst door de groep bevestigd moeten worden. Deze studie zal een bijdrage leveren aan 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mannenstudies en kwetsbaarheid. 

 

1.4.2 Maatschappelijke relevantie 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke invloed het kwetsbaar zijn van de Marronman 

heeft op het gezin en op de samenleving. De factoren die ten grondslag liggen aan het gedrag dat 

voortvloeit uit het kwetsbaar zijn, wordt nader bekeken. Uit de verkregen informatie van zowel 

de literatuur alsook het onderzoek zal naar voren komen wat onder kwetsbaar zijn bij de 

man/vader wordt verstaan en in hoeverre mannen kwetsbaar zijn. Aan de hand van de verkregen 

informatie zullen er strategieën uitgezet worden hoe mannen op een adequate wijze andere 

mannen/vaders kunnen begeleiden c.q., beïnvloeden om open te staan voor een stukje awareness 

voor duurzame verandering in eigen leven alsook in dat van hun gezinnen en/of 

leefgemeenschappen (Community Development). De thesis kan als vooronderzoek dienen om te 

starten met mannenstudies over kwetsbaarheid in Suriname onder mannen van alle etnische 

groepen. 
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1.5 Opbouw thesis 

De indeling van deze masterthesis is als volgt: 

Hoofdstuk een (1) behandelt de aanleiding tot het onderzoek en daaraansluitend de 

probleemstelling met deelvragen. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de 

wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek. In hoofdstuk twee (2) 

wordt de literatuurverwerking met betrekking tot mannen, gender, rolverwachting, kwetsbaarheid 

en etniciteit breedvoerig beschreven. In hoofdstuk drie (3) wordt de methode, die gehanteerd is in 

deze thesis uitgewerkt. Hier komen ook de onderzoeksvragen, dataverzameling en 

onderzoeksanalyse aan de orde. Hoofdstuk vier (4) handelt over de onderzoeksresultaten en 

interviews. In hoofdstuk vijf (5) volgen de discussie en conclusie op de onderzoeksvraag alsook 

de beperkingen van het onderzoek. Tenslotte wordt deze thesis afgesloten met een aantal 

aanbevelingen die ook nader onderzoek benadrukken. 
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2 Literatuurstudie  

 

Er is door middel van literatuurstudie onderzocht wat er al bekend is over gender en het 

kwetsbaar zijn van mannen. Het thema gender is aan de orde gekomen als aanloop naar de 

bespreking over de issue kwetsbaarheid. Dit hoofdstuk belicht de thema‟s rond mannenin het 

algemeen, het gezin, gender, kwetsbaarheid, gedrag bij mannen, stereotypering, cultuurgebonden 

rolverwachtingen, Marron, bevolkingsgroep, etniciteit en samenleving. 

 

2.1 Mannen, gender en rolverwachting 

Mannen maken deel uit van de samenleving. Hoewel het blijkt, dat het in vele gevallen 

(criminaliteit, hoge zelfmoordcijfers onder mannen, huiselijk geweld, dropouts uit het onderwijs) 

de verkeerde kant dreigt op te gaan met mannen, kunnen ze niet weggelaten of weggecijferd 

worden in de vele complexe processen van het leven. Ze maken deel uit van het 

duurzaamheidsvraagstuk op het gebied van het menselijk leven dat weer invloed heeft op 

processen in de samenleving, zoals het sociaal-economisch verkeer alsook het sociaal-

maatschappelijk verkeer. 

 

2.2 Man/Mannelijkheid en gender 

Kimmel (2005) en andere auteurs zijn het ermee eens dat schrijven over gender in de beginjaren 

een meer vrouwelijke aangelegenheid was. Gender werd gerelateerd aan vrouwenstudies en dit is 

terug te voeren naar de jaren zeventig (70) waar de emancipatiegolf -het feminisme- haar intrede 

deed. Volgens onderzoek van Wilterdink (2007) werd de man voor die tijd gezien als een speciaal 

soort mens met gedragswijzen en denkbeelden die gekoppeld waren aan de dominante 

(patriarchale) en bevoorrechte positie. Mannen werden weinig genoemd in 

genderbeleidsdocumenten. Ze werden beschouwd als een obstakel in de ontwikkeling van 

vrouwen. Het concept gender dat bijna synoniem is aan vrouwelijkheid biedt de mogelijkheid om 

zowel vrouwelijkheid alsook mannelijkheid te analyseren (Eerderwijk, 2007). 

Zoals Beauvoir (1997) stelt, is gender het concept dat uitdrukt dat iemand bij geboorte geen man 

of vrouw is, maar het juist wordt. Het is een sociaal en cultureel proces en geen biologische 

(Beauvoir zoals geciteerd in Eerderwijk, 2007). Mannelijkheid en vrouwelijkheid (maleness and 

femaleness) zijn hier biologische aspecten, terwijl mannelijkheid en vrouwelijkheid (masculinity 
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and feminity) vanuit het sociaal cultureel aspect bekeken worden (Biller, 1993). Door dit concept 

is er een scheiding tussen sekse en gender. Het eerste refereert naar het biologisch aspect en het 

tweede naar sociaal culturele aspecten van vrouwelijkheid en mannelijkheid. In de Nederlandse 

taal worden de begrippen met de één en zelfde term aangeduid voor geslacht alsook voor gender. 

Volgens Connel (2005, p. 71) bestaat gender, omdat niet het biologische maar het sociale bepaalt. 

Genderrelaties zoals hij stelt, zijn één van de belangrijkste structuren in de samenlevingen. 

Volgens Tilborg (2002) leggen auteurs daarbij het accent op cultureel bepaalde noties over 

vrouwelijkheid en mannelijkheid. 

 

Genderstudies hebben nog steeds veel meer betrekking op vrouwen. Het zijn dan ook de vrouwen 

die het voortouw nemen bij het ontwikkelen van genderstudies en zichtbaar zijn in het 

genderperspectief (Kimmel, 2005). De inzichten binnen de genderthematiek hebben ook ervoor 

gezorgd dat mannen/mannelijkheid (masculinity) onder de loep is genomen. Dit, niet altijd in 

positieve zin. Hierdoor is er ook belangstelling voor identiteit, gedrag en problemen die mannen 

en jongens regarderen, variërend van mannengeweld tot jongensmoeilijkheden op school 

(Kimmel, 2005, p.1).  

Vanuit deze belangstelling die hierboven is aangegeven, wordt in deze thesis aandacht besteed 

aan de man en het kwetsbaar zijn.In Suriname is er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek 

betreffende deze materie, maar vele deskundigen hebben zich tijdens workshops, interviews en in 

praatgroepen hierover reeds uitgelaten. 

"Ook zien sommige mannen hun vrouw als een bezit en ze weigeren te accepteren wanneer zij de 

relatie wil stoppen. Ze voelen zich machtig over haar en gaan dan over tot moord, omdat ze niet 

willen dat de vrouw een andere man moet hebben", legt Mungra in haar hoedanigheid van USV 

voorzitter(2013)uit. Hierbij speelt volgens haar het machogedrag van de mannen ook een rol. 

"Surinaamse mannen hebben vaak wel een buitenvrouw of -vriendin, maar als de vrouw hetzelfde 

doet, gebruikt de man geweld tegen haar." De USV-voorzitter wijst erop dat de vrouwen die 

geconfronteerd worden met agressief gedrag van mannen, vaak niet serieus worden genomen 

door de politie. 

In de discussie tijdens het IWGDS seminar (2013) kwam naar voren dat er vraagstukken zijn die 

mannen regarderen, maar dat deze groep een andere benadering behoeft. Mannen zijn, zoals 

Geerlings (DNA voorzitter, 2013) aangaf, anders dan vrouwen. Ook hier kwamen criminaliteit, 
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drugsproblemen, ongelukken in het verkeer en dergelijke aan de orde. Het geheel betrof een 

meeting om gendergerelateerde vraagstukken te bespreken en er waren weinig mannen (4) 

aanwezig.  

 

Uit het gegeven (verslag IWGDS, 2013) is voorgesteld om mannen op een andere manier te 

benaderen. Guyana en enkele andere landen hebben reeds een aanzet gegeven om 

gendergerelateerde vraagstukken op een zodanige wijze te brengen en de mannen bewust te 

maken van de gendervraagstukken die hen aangaan.” 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat mannen in westerse landen hun opvattingen of ideeën over de 

betekenis van het manzijn steeds in relatie brengen of anders gezegd construeren op basis van de 

definities over vrouwelijkheid (feminity) (Kimmel, p. 503).Verdere onderzoek heeft ook 

uitgewezen dat mannen eigenlijk lijden onder de veranderingen van het feminisme en als 

slachtoffer worden bestempeld. Aan de andere kant, zo staat in het onderzoek, heeft de 

verandering ook wel positieve uitwerkingen en zet zij mannen eigenlijk ook aan het denken over 

hun eigen mannelijkheid en wel op het gebied van het essentialistisch zelfbeeld. Vanuit het begrip 

'mannelijkheid‟ worden er twee stromingen genoemd. De eerste is de essentialistische stroming 

wat wil zeggen dat mannelijkheid een essentie is, dus een eigenschap van mannen. Hier wordt 

vaak de gedachtegang van kracht, leiding geven, etc, genoemd, terwijl de tweede stroming het 

constructionistische belicht wordt vanuit de culturele constructie. Het gaat hier om een 

normatieve boodschap. Deze is een opgelegde constructie waarbij gesteld wordt dat iedere man 

met een mannelijk lijf geboren wordt. Bij deze benadering  worden juist kritische vragen gesteld 

bij alles wat mannelijk is (Ganzevoort, 2002). 

Op basis van bovenstaande materie met betrekking tot gender is onderstaand schema uitgewerkt. 

 

 



9 

 

 

Figuur 1 Schematische weergave van het thema Gender 

Samenvattend uit: Biller (1993), Connel en Kimmel (2005 en Beauvoir geciteerd in Eerdewijk, 2007) 

 

2.3 Rolverwachting en rolpatronen (genderverschillen) 

De rolverwachtingen en rolpatronen vloeien voort uit de maatschappelijke discussies en 

ontwikkelingen op het gebied van mannelijkheid en gender. Mannelijkheid is cultuur en 

maatschappelijk gebonden. Sinds het duidelijk is dat mannelijkheid vanuit het Westersperspectief 

is geschreven, zal dus een algemeen beeld hierover worden geschetst. Voor wat de genderrollen 

(rolverwachting) betreft kan zoals eerder worden aangegeven met aanduiding dat het 

observeerbaar gedrag volgens maatschappelijke normen mannelijk of vrouwelijk wordt genoemd. 

Deze rollen zijn tijd- en cultuurgebonden en kunnen gezien worden als culturele factoren. 

Volgens Douvan en Adelson (1996) worden deze genderrollen in de pubertijd het meest zichtbaar.  

 

Masculiniteit is een culturele constructie die in de kern kan worden gedefinieerd door bepaalde 

fysieke kenmerken en een innerlijk gevoel van mannelijkheid. Het wordt dus gekenmerkt door 

bepaalde gedrags- en affectieve eigenschappen zoals taaiheid, kracht, controle, onafhankelijkheid, 

differentiatie van vrouwelijkheid, beperkte emoties, fysieke en seksuele competentie, assertiviteit 

en agressiviteit, naast andere kenmerken. Hoewel deze ideale eigenschappen misschien niet door 

alle mannen worden ervaren, zijn deze eigenschappen cultureel geconstrueerd om aan te geven 
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wat een 'echte man' zou moeten zijn in de sociaal-culturele omgeving en dat deze beschouwd kan 

worden als het hegemonische mannelijkheidscript van deze cultuur. 

 

 
Figuur 2 Integrative Model of Masculinity volgens Meek (2011) 

 

Op grond van de illustratie hierboven valt op te merken dat masculiniteit ten aanzien van de 

vorming van mannelijkheid door verschillende factoren uit het verleden en de toekomst van de 

man wordt gevormd. Factoren die dieper liggen, kunnen eventueel ertoe hebben geleid dat deze 

karaktereigenschappen van het manzijn zich verschillend bij elk individu hebben gevormd. 

Volgens Connel (2005) wordt binnen de sociale wetenschap van mannelijkheid het idee gevat dat 

er een mannelijke geslachtsrol is dat gecreëerd werd als tegenreactie van de emancipatie van 

vrouwen. Hij zegt verder dat dit werd gedaan “om de uitsluiting van vrouwen uit bepaalde delen 

van de samenleving te rechtvaardigen. Een voorbeeld hiervan is universitair onderwijs of het 

recht om te stemmen”. 

Nieuwe literatuur en wetenschap aangaande het onderwerp van mannelijkheid schetsen een beeld 

dat er een belangrijke tegenstrijdigheid is tussen de ideologie van mannelijkheid en het burgerlijk 

begrip dat aan mannelijkheid wordt gegeven. Volgens Connell (2005) is het mannelijk begrip op 

verschillende manieren opgebouwd en het wordt dan ook vaak geassocieerd met sport (de 

sportman), media (in films en advertenties) en door nieuwsverslagen. Mannelijkheid is niet een 

object dat consistent en geïsoleerd is, maar echter een aspect met een grote structuur. Connell 

(2005) stelt vast dat mannelijkheid niet kan bestaan zonder het contrast van vrouwelijkheid. De 

term mannelijkheid wordt in verband gebracht met de constructie van een verschil in sekse. 
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Mannen verschillen en identificeren zich dan ook in het contrast van vrouwen. 

 

De invloed van cultuur op de rolpatronen van mannen in Suriname is verschillend. Er zijn in 

Suriname verschillende etnische groepen en culturen, waardoor er ook verschil is in rolpatroon. 

Volgens Terborg (IWDSG, 2013) zal gender in relatie met andere sociale (gender) 

ongelijkheidsrelaties bekeken moeten worden binnen etniciteit, klassen en dergelijke.Suriname 

kent als vele landen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied een machocultuur. Stereotypering 

van de mannelijke genderrollen zijn veelal gedefinieerd vanuit culturele verwachtingen (Biller, 

1993). In traditionele sekse-rol-opvattingen kan de mannelijke richting als agressief, dominant en 

onafhankelijk worden beschouwd, de vrouwelijke als schuchter, voedend en afhankelijk. 

Culturele stereotypen omvatten ook expansies van bepaalde typen van fysieke 

verschijningskarakteristieken met mannelijkheid en vrouwelijkheid (Biller, 1993). 

 

Volgens onderzoek heeft de man andere prioriteiten en blijkt hij minder gedreven te zijn dan de 

vrouw (Balraadjsing, 2012). Hij wilt snel en in een keer veel geld verdienen (zie als voorbeeld de 

trek naar de goudvelden). Studeren komt bijna op de laatste plaats. Een bezoek aan de universiteit 

van Suriname spreekt boekdelen. Het aantal mannelijke studenten is in vergelijking met 

vrouwelijke studenten veel kleiner. Hierdoor is men gauw geneigd te zeggen dat de man op 

tastbare feiten af is (werken om te bezitten) en de vrouw juist gericht is op het niet tastbare 

(kennisverwerving). De effecten hiervan zullen in een andere studie of onderzoek wellicht aan de 

orde komen.  

 

2.4 Het genderrol concept van de man in het gezin 

Volgens onderzoek zijn genderrollen cultureel bepaald. De definities die hieruit voortvloeien zijn 

dan ook cultureelgebonden wanneer er gekeken wordt naar de begrippen mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. Suriname heeft verschillende etnische groepen en culturen, dus kan het 

vermoeden bestaan dat er ook een verschil kan zijn in de benadering van deze genderrollen. 

Binnen een aantal culturen verschillen de rolverwachtingen en rolpatronen die dan weer versterkt 

worden door socialisatie en religie. 

De genderrollen zijn cultureel bepaald, waardoor er danook cultureel gebonden definities zijn 

voor de begrippen mannelijkheid en vrouwelijkheid. De traditionele mannelijke genderrollen in 
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Samenleving

Gezin

Man

de Zuid- Amerikaanse en Caribische culturen worden aangeduid met de term machismo, terwijl 

de westerse cultuur deze aanduidt met het begrip hypermasculiniteit. Genderrollen zijn dus niks 

anders dan taken en activiteiten die binnen een bepaalde cultuur worden toegeschreven aan 

mannen en vrouwen. In 2002 haalde Terborg in haar onderzoek aan dat de patriarchale principes 

merkbaar waren in het denken van mannen over de seksearbeidsdeling. Het komt min of meer 

erop neer dat de man zichzelf beschouwde als kostwinner, beschermer en leider van het gezin. De 

man gaat ervan uit dat deze kwaliteiten aangeboren zijn en op Bijbelse principes zijn gebaseerd. 

In het onderzoek verwezen de mannen naar de mannen – en vrouwenrollen in de bijbel of naar de 

sekse hiërarchische structuur in de natuur. Uit hetzelfde onderzoek kwam ook naar voren dat de 

patriarchale genderideologie voor de Afro-Caraïbische man niet betekende dat de vrouw 

economisch afhankelijk was van de man. Integendeel is de vrouw onafhankelijk, maar dat raakt 

de mannelijke imago en de norm van mannelijk kostwinnerschap geldt nog steeds. 

De man werd altijd gezien als het hoofd van het gezin en dat was hij ook; de kostwinner. De 

belangrijkste persoon in het gezin die contact had met de buitenwereld en die het middelpunt was 

van alles dat sterk was. 

Myles Munroe haalt in zijn boek “Understanding the Purpose of Men (2001)” aan dat de man het 

fundament is van het gezin en de samenleving (zie figuur 3 ter illustratie). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 3: Man als fundament van het gezin en samenleving 

Samenvattend uit Munroe die aangeeft dat mannen de de verantwoordelijkheid dragen in het gezin en dat 

de verantwoordelijkheid (bestuurstaak) zich verder uit in die samenleving.(2001)  
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Het fundament of het hoofd zijn, betekent niet domineren over het gezin, maar heeft te maken 

met de positie inhoudendede bestuurstaak en verantwoordelijkheid. De man draagt het gezin en 

houdt het gezin staande (Munroe, 2001).  

Op verschillende manieren oefent deverantwoordelijkheid van de man een druk op hem uit, n.l: 

1) om te presteren,  

2) de eer van zijn naam hoog te houden,  

3) het imago van hem, zijn gezin of familie niet te schaden,  

4) zichzelf te bewijzen, 

5) zich niet zwak op te stellen en integendeel zich van zijn beste kant laten zien, 

6) uitdagingenaantegaan,  

7) noodgedwongen risico‟s en beslissingen te nemen en andere zaken die een degelijk 

invloed hebben op zijn dagelijks functioneren als man.  

 

Verwijzend naar een der punten hiervoor die is aangehaald, kan worden gesteld dat mannen 

worden opgevoed om zichzelf steeds te bewijzen en dat ze moeten laten zien dat ze het kunnen. 

Het is blijkbaar dat het gezin en de samenleving op de man steunen; hij heeft het vorm gegeven 

en gebouwd. Dit proces blijft zich hoe danook voortzetten. Mannen hadden bepaalde beroepen, 

waren ook degenen die werkten en het gezin financieel verzorgden. 

Het gevolg hiervan is dat mannen zich juist praktisch willen bewijzen en niet theoretisch met het 

gevolg dat vrouwen zich wel daarin verdiepen. Door deze voorsprong positie in 

kennisverwerving nemen vrouwen de sleutelposities in en ontstaat er een scheefgroei in de 

maatschappij.  

 

De traditionele geslachtsrollen zijn nog steeds dominant in de moderne Westerse samenleving. In 

het mannelijke rolpatroon is nog steeds de traditionelekostwinnersrol. Zelfs de moderne man ziet 

zichzelf als kostwinner. Al verdient hij zelfs minder dan zijn vrouw. De invulling van de 

mannenrol als kostwinner staat boven alle andere rollen. De betrokkenheid van de man in de 

huishouding en andere gezinsgerelateerde activiteiten neemt toe, maar het denkpatroon blijft 

nogal hetzelfde. Door de jaren heen is er verandering gekomen in de economische situatie, in 

sociale structuren alsook in huishoudelijke en andere delen van het leven. De gender-systemen 

hebben in sommige contexten een negatieve uitwerking voor mannen. In de studie van Sweetman 
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(1998) (zoals geciteerd in Cleaver, 2002, p. 3, via Zhou Liang) valt op te merken dat bijvoorbeeld 

in Lesotho, jongens in tegenstelling tot meisjes weinig tot geen onderwijs genieten. Jongens 

worden reeds jong al bestempeld als arbeidsmigranten, waardoor het gezin het als een 

belemmering ziet als jongens onderwijs genieten. 

De culturele benadering van de maatschappij op het genderrol concept is van invloed op het 

geheel. Wat de samenleving voorschrijft wordt als norm gehanteerd, zo ook de invulling van de 

mannelijke en vrouwelijke rollen in het systeem. Zoals eerder aangegeven gedragen mannen en 

vrouwen zich overeenkomstig hetgeen hen is aangeleerd binnen een bepaalde samenleving en /of 

cultuur. Daar staan dan ook de genderrollen centraal en het aangeleerd gedrag is terug te vinden 

in de uiting van de samenleving hierop. De taken/verantwoordelijkheden bij de genderrol die bij 

de man horen, wordt bepaald door de samenleving en/of het gezin waar de man uitkomt (Menke, 

2016). 

Verantwoordelijkheden, gelijke kansen en rechten voor zowel man als vrouw op gendergebied, is 

niet alleen voor het gezin, maar ook voor de samenleving van belang.  

In het Ontwikkelingsplan (2012-2016) is ook opgenomen dat zonen (jongens) leren om 

genderbewust te zijn. Dit met het oog op het gezin en om het geweld daarbinnen te verminderen 

(zie ook het Ontwikkelingsplan 2017-2021). Ook de mannen zijn opgenomen in het Plan. Er is 

aangegeven dat de rol van de man (vader) min of meer aan het veranderen is. Mannen zijn nu 

veel meer betrokken bij hun kinderen. De rol van de moeder (zorgactiviteiten zoals voeden en 

verschonen van kinderen) is veelal hetzelfde gebleven. De rol die de man in het gezin vervult en 

op welke wijze hij dit doet, heeft wel degelijk invloed op de gezinseigenschappen. De 

rolverdeling tussen man en vrouw op het gebied van zorg en arbeidsdeling zorgt niet alleen voor 

evenwicht binnen het gezin, maar ook het evenwicht binnen de samenleving.  

Dat de betrokkenheid van vaders een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van zijn kind 

wordt ook bevestigd doorKristiansson, Oberklaid en Bremberg (2007). Die geven verder aan dat 

deze betrokkenheid opfysiek, sociaal en emotioneel gebied en zelfs ook op de mentale 

gezondheid en fysieke gesteldheid van moeders (Mezulis, Hyde, & Clark, zoals geciteerd in 

Vaders in Beeld, 2004) en voor hun eigen psychosociale ontwikkeling invloed heeft. (Fagan & 

Barnett, 2003). In het Ontwikkelingsplan (2012-2016) wordt dit min of meer bevestigd. 

“Gelijkwaardigheid van man en vrouw is bepalend voor de verhoudingen en sfeer binnen het 

gezin. Opvoeding binnen het gezin draagt bij aan karakterontwikkeling, morele en geestelijke 
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vorming van het kind. Waarden zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid dienen 

onderwezen te worden aan het gezin. Naast het ontwikkelen van deze eigenschappen zal zorg 

gedragen dienen te worden voor de ontwikkeling van geestelijke, morele, intellectuele, 

emotionele en lichamelijke capaciteiten zowel voor de jongen als voor het meisje.” 

 

Ondanks het feit dat de maatschappij de traditionele genderrol voorstaat, valt op te merken dat 

mannen zich toch op een of ander manier moeten zien te manoeuvreren in het gezin alsook in de 

samenleving. Volgens Gerson (2002) is de economische steun niet het enige, maar ook zorgtaken 

van de vrouw worden hem nu toegemeten.Was het vroeger zo dat mannen de heersers waren over 

de wereld, is het nu moeilijker voor jonge mannen om nu precies te weten waar ze aan toe zijn. 

Het concept van volwassen mannelijkheid staat niet opzich. Het wordt geformuleerd vanuit 

samenlevingen, individuen, en/of de overheid. Dit geschiedt in termen van aanbieder, kostwinner 

of werkende man. Een volwassen man wordt vergeleken met zijn werk (Munroe, 2001). Indien 

hij dit niet heeft, ontwikkelt zich mogelijker wijze een schaamtegevoel, stress, depressie, gebrek 

aan sociaal gedrag. Er kan ook delinquent gedrag optreden (gewapend geweld of ander 

antisociaal gedrag). In hoofdstuk 2.5 over kwetsbaarheid wordt dit breder uitgemeten. 

Mannen zien hun sociale hoofdfunctie, het verzorgen als belangrijkste taak binnen het gezin. Dat 

de vrouw mede kostwinner is, neemt die taak niet weg als hoofd van het gezin. En als blijkt dat ze 

niet kunnen voldoen, valt op te merken dat deze inkomensstabiliteit (weinig inkomen, werkloos 

zijn of onvoldoende werk hebben) zijn geassocieerd met negatief mentale gezondheid. 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat mannen die hun gezinnen niet kunnen verzorgenuit schaamte de 

familie of het gezin ontlopen, gestrest zijn of depressief (Men in families, 2011). Het is het 

algemeen beeld dat geschetst wordt onder mannen. Het maakt dan niet uit van welke etnische 

groep of ras ze zijn. 

 

2.4.1 Etniciteit in het algemeen 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan etniciteit. Suriname kent verschillende etnische 

groepen en bevolkingsgroepen. De begrippen etniciteit en bevolkingsgroep zijn geen synoniemen 

van elkaar. Gezien het feit dat Suriname over verschillende etniciteiten beschikt en ook de vele 

bevolkingsgroepen, zal er in dit gedeelte worden uitgewijd over deze begrippen. De Marrons zijn 
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een bevolkingsgroep, maar beschikken over verschillende etniciteiten. Elke Marronstam heeft 

zijn eigen cultuur (op gewoontes en gebruiken die als „typisch‟ voor de gemeenschap worden 

gezien, op mythen met een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis, of op uiterlijke 

gelijkenissen die een gemeenschappelijke afstamming aangeven (Wimmer, 2013, zoals geciteerd 

in Uitterlinden, 2014). 

 

Volgens Mencke(2016) wordt etniciteit onderscheiden van de begrippen ras en volk. Etniciteit 

wordt volgens Max Weber (1922 - 1985, p. 237) gedefinieerd als te zijn het gevoel tot een 

bepaalde groep te behoren die deelt in een gemeenschappelijke voorouderlijke cultuur. “I define 

ethnicity as a subjectively felt sense of belonging based on the belief in shared culture and 

common ancestry. This believe refers to cultural practices perceived as “typical” for the 

community, to myths of a common historical origin, or to phenotypical similarities 

(zoalsgeciteerd in  Weber 1978, pp. 385–98; Schermerhorn 1970; Erikson 1993; Jenkins 1997; 

Cornell and Hartman 1998).” Wimmer (2008) legt de nadruk op dat het begrip “ras” gezien moet 

worden als een subtype van etniciteit.  

In this broad understanding of ethnicity, “race” is treated as a subtype of ethnicity as is 

nationhood: if phenotypical features are used as indicators of group membership, we speak of 

ethnosomatic groups; if members of an ethnic community have developed nationalist aspirations 

and demand (or control) a state of their own, we describe such categories and groups as nations 

(Jenkins 1997, Weber 1978, pp. 921–26; Smith 1986). 

 

Bij het definiëren van het begrip etniciteit en etnische groepsgrenzen zijn twee verschillende 

opvattingen te zien: het primordialisme en het constructivisme. De primordialisten stellen de 

etnische identiteit gelijk aan de culturele identiteit en zij beschouwen etniciteit als iets dat bij de 

geboorte is meegegeven (Wimmer, 2013, zoals geciteerd in Uitterlinden, 2014). 

Etniciteit is voor de constructivisten geen vaststaand gegeven, maar een subjectief gevoel te 

behoren tot een groep die zich kenmerkt door een gedeelde cultuur en een gemeenschappelijke 

afkomst (Weber zoals geciteerd in Wimmer, 2013). Dit gevoel berust op gewoontes en gebruiken 

die als „typisch‟ voor de gemeenschap worden gezien, op mythen met een gemeenschappelijke 

ontstaansgeschiedenis, of op uiterlijke gelijkenissen die een gemeenschappelijke afstamming 

aangeven (Weber zoals geciteerd in Wimmer, 2013). „Ras‟ en het bestaan als natie beschouwt 
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Weber (zoals geciteerd in Wimmer, 2013) als een subtype van etniciteit. Als uiterlijke kenmerken 

of genealogische afkomst wijzen op groepslidmaatschap, wordt gesproken van etno-somatische 

groepen (Weber zoals geciteerd in Wimmer, 2013). Wanneer leden van een etnische gemeenschap 

ambities hebben om een eigen staat te hebben, of die reeds verworven hebben, dan kunnen die 

categorieën en groepen als natie worden omschreven (Weber zoals geciteerd in Wimmer, 2013). 

Etniciteit kan nog verder worden onderverdeeld in subtypes, afhankelijk van of er geloofd wordt 

in een gemeenschappelijke cultuur en afstamming, bijvoorbeeld gebaseerd op etno-religieuze, 

etno-regionale of etno-linguïstische categorieën of groepen (Wimmer, 2013 zoals geciteerd in 

Uitterlinden, 2014). 

 

2.4.2 De Marronman in het gezin 

Alvorens verder te gaan met de rolpatronen en rolverwachting van de Marronman in het gezin, is 

het van belang aan te geven dat Suriname zes Marronstammen telt, waarvan de twee grootste 

stammen de Aucaners en de Saramaccaners zijn. De andere groepen zijn in mindere mate 

vertegenwoordigd: de Matawai, Paramacaners, Kwinti en de Aluku of Boninegers. Elke stam 

heeft zijn eigen specifieke culturele kenmerken en elke stam heeft een ander dialect in Sranan 

Tongo (Westerman, 2012; Mosis, 2021).De tribale volken zoals de stammen gemeenschappelijk 

genoemd worden, hebben een rijke (slavernij) geschiedenis hebben. Zo ook de benaming Marron. 

De term Marron is de geschiedenis ingegaan als identiteitsbepaling voor de weggelopen slaven 

toen. Een strijd die geleverd is door de voorouders en die geïdentificeerd worden als 

overwinnaars van de vrijheidsstrijd (Mosis, 2021).   

 

2.4.3 Rolpatronen en rolverwachting van de Marronmannen in het gezin 

Binnen de Marrongemeenschap is er een duidelijke rolverdeling. De genderrolverdeling voor 

mannen ligt hierin dat zij de verantwoordelijkheid dragen om te zorgen voor het bouwen van 

korjalen en woningen. Westerman (2012) bevestigt dit door te stellen dat de arbeidsverdeling 

tussen mannen en vrouwen duidelijk verdeeld was en dat de man zoals aangegeven zich 

bezighield met “jagen, vissen, bouwen huizen en boten, kappen het bos open voor de kostgronden 

en beoefenen de houtsnijkunst.” De taak van de mannen is jagen en vissen. Mannen zijn ook 

verantwoordelijk voor het bouwen van korjalen (boten van uitgeholde boomstammen), huizen en 

houten gebruiksvoorwerpen. Verder hebben de mannen de plicht hun vrouw van voldoende 
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huishoudelijke spullen te voorzien en een kostgrondje te geven (De man zorgde ervoor dat zijn 

vrouw een huis had en tevens een voorraadschuur) (van Stripriaan, 2009). “Voor het maken 

vaneen kostgrondje moesten bomen in het oerwoud omgehakt worden en daarna worden 

verbrand. “Binnen de Marroncultuur staat de vrouw centraal. De verdeling en de gelijkheid 

tussen de man en vrouw bij de Marron is altijd in evenwicht geweest”, aldus Graand-Galon 

(2010). Amoksi (2009) bevestigt dit door aan te geven dat de vrouw op de achtergrond bleef, 

maar de man haar wel betrok bij de besluitvorming. Volgens Terborg (2002) heeft de vrouw 

binnen de Marroncultuur een heersende rol voor wat betreft het huishouden en het gezin. Amoksi 

(2009) geeft aandat de vrouw de stichter is. De erfopvolging binnen de Marrongemeenschap is 

matrilineair. De man die de positie van beschermer bekleedt binnen de gemeenschap moet er zorg 

voor dragen dat de familie wordt beschermd tegen negativiteit. 

 

Tegenwoordig zijn veel mannen werkzaam in de kuststreek of Paramaribo en komen dan met 

geld terug naar hun dorp. Er is ook al jaren sprake van urbanisatie waarbij de Marronmannen 

wegtrekken naar de stad voor een beter bestaan, omdat zij hun heil niet meer zien in hetgeen de 

natuur hen oplevert. Zij zoeken daarom naar andere middelen van bestaan en richten zich op de 

goudvelden e.d. Marronjongens zijn uit hoofde van hun cultuur verplicht het proces tot hun 

mannelijkheid te doorlopen, maar als het op neer komt de taken te vervullen welke hun vaderen 

hebben verricht, zijn zij eerder geneigd een bestaan in de stad te zoeken.  

Zoals aangegeven is het gezin het instituut waar de opvoeding plaatsvindt van kinderen, jongens 

en meisjes. De leefregels en onderlinge omgangsvormen worden hier aangeleerd (Amoksi, 2009) 

Als aanvulling op dit instituut zijn ook andere familieleden, veelal ooms en tantes van de 

moederszijde nauw betrokken bij de opvoeding. In een dorpsgemeenschap is iedereen zo wat 

verantwoordelijk voor elkaar en er wordt opgelet dat de leefregels niet worden overtreden.Met de 

trek naar de stad is dit eigenlijk komen weg te vallen (Binnendijk, Polimé & Faber, 1992).  

Omdat de mannen vaak voor langere tijd weg zijn, voeden de vrouwen de kinderen alleen op. De 

afwezigheid van de Marronman hoeft zich niet alleen te richten op het werk. Het kan ook zijn dat 

hij op verschillende locaties (dorpen) vrouwen (gezin eventueel) heeft en om een bepaalde tijd bij 

zijn vrouwen verblijft. De alleenstaande Marronvrouw zal niet zo vaak aangeven dat ze geen man 

heeft. Volgens mw. Graand (socioloog) en mw. Amiemba (voorzitter van het 

Marronvrouwennetwerk) (2019) zijn man en vrouw nog in de relatie zolang beide partijen nog 
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spullen van elkaar bij zich hebben. Zolang beide partijen niet naar de familie teruggaan en daar 

aangeven de relatie te willen stopzetten, is deze relatie nog intact.  

Het is ook al veel langer zo dat jongeren vaak wegtrekken naar de stad. Op deze manier vindt in 

principe veroudering plaats in de dorpen en zullen op den duur de rurale gebieden aan 

verwaarlozing onderhevig zijn. Het ligt in de bedoeling dat de jongeren wel betrokken blijven in 

het gebeuren van hun dorp en dat zij hun taken blijven vervullen aangaande rollen die zij als man 

en vrouw dienen in te nemen naar de aard van hun cultuur. Volgens Amoksi (2009) proberen 

sommige ouders zoveel mogelijk de tradities over te dragen aan hun kinderen. 

Er is veel over de Marronvrouw bekend, de ontwikkeling, hun streven naar erkenning (de vrouw 

is nu vrijer in het maken van keuzes) in de samenleving, het bekleden van politieke posities en 

dergelijke.Volgens Graand-Galon (2010) zijn Marronvrouwen reeds lang genderbewust, maar het 

werd alleen niet zo genoemd. “Vanaf hun vlucht naar de bossen, sinds hun bevrijding is de 

Marronvrouw genderbewust. Alleen werd het toen geen gender genoemd, maar de verdeling van 

de rol bij Marrons, is altijd heel duidelijk gedefinieerd” (Graand-Galon, 2010). De Marronman 

loopt in deze in de schaduw van de Marronvrouw. Over de ontwikkeling bij Marrons gesproken 

geeft Westerman (2012) aan, dat individuen die zich ontwikkelen en presteren veelal pressie 

ondervinden vanuit de gemeenschap.  

“Niet alleen komen familieleden vaker langs voor het „lenen‟ en vragen om geld, maar bestaat 

ook de kans op jaloezie en worden verzoeken geweigerd of activiteiten gedwarsboomd. Dat 

betekent dat Marrons die zich verder willen ontwikkelen, vaak uit een gemeenschap vertrekken of 

aan de rand van een dorp gaan wonen”(Westerman, 2012). 

Dit onderzoek dat in het kader geschiedt van de kwetsbaarheid van de Marronman en hoe hij 

hiermee omgaat is een nieuwe invalshoek om deze etnische groep bespreekbaar te maken.  

 

2.5 Traditionele mannelijkheid versus kwetsbaarheid 

De wijze waarop mannen leven, handelen en hoe zij zich voelen is een sociale constructie, wat 

van hen verwacht wordt binnen de traditionele mannelijkheid (Neo, 2018). Mannelijkheid bepaalt 

het sterk zijn van de man zowel emotioneel als fysiek. Hiermee wordt bedoeld dat hij situaties en 

emoties onder controle heeft en zich ook nog onafhankelijk opstelt. Woltring (2015) geeft aan dat 

agressiviteit en het competitief gedrag onder het mannelijk geslacht ook een rol speelt. Deze 

boodschappen over mannelijkheid worden reeds op jonge leeftijd aan mannen doorgegeven. Het 
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is dus meer dan duidelijk dat ouders en anderen vanaf de jeugd een soort conditioneringsproces 

uitoefenen die hen beïnvloedt. Datgene wat hen wordt aangeleerd is mede bepalendvoorhet 

gedrag welke op oudere leeftijd tot uiting komt. Het ruw spelen, niet huilen en concurreren met 

andere jongens wordt in hun socialisatieproces al heel vroeg aangeleerd (Woltring, 2015). 

Volgens Woltring kunnen mannen die niet aan de stereotype verwachting kunnen voldoen (zgn. 

traditionele mannenrol) “wegvluchten”. De dagelijkse druk om aan de gestelde eisen te voldoen 

proberen ze via een uitweg te vluchten voor de werkelijkheid. Woltring (2015) merkt op dat 

anderen in het criminele circuit van drugshandel of andere criminele activiteiten belanden. Hij 

geeft aan dat dit een van de redenen kan zijn dat de meerderheid in de gevangenissen uit mannen 

bestaat. Voor wat het crimineel gedrag betreft, geeft Woltring aam dat het mogelijkerwijs gezien 

moet worden als compensatie en ontwijkingsgedrag. 

“Crimineel gedrag van mannen is mogelijk ook te zien als compensatie en ontwijkingsgedrag, 

omdat zij zich in de reguliere arbeidswereld niet staande kunnen houden, daarvoor de vereiste 

rust, opleiding of (sociale) vaardigheden missen, daarin te weinig opwinding ervaren, of omdat  

zij vinden dat zij daar te weinig financiële genoegdoening krijgen voor hun inspanningen.” 

(Woltring, 2015) 

Ziekte, drugs en alcoholgebruik kunnen volgens Woltring ook een rol spelen (de zgn. 

psychosociale problemen: chronische depressie, faalangst, bang om niet succesvol te zijn). Dit 

gedrag heeft naast het ontwijken ook een ander werking, namelijk dat door zich zo op te stellen 

zij zich “sterker” voelen met machtsvertoon, wat zij eerder niet hadden. Bij wijze van spreken 

verschuilen zij zich achter criminaliteit, zodat kwetsbaarheden niet zichtbaar zijn aan de 

buitenwereld. Dit is een vertekend beeld van hun werkelijkheid. De bezorgdheid over de 

problemen van mannen en de erkenning van hun kwetsbaarheid is volgens Jacobsen (2006, p. 2) 

aan het toenemen. In landen zoals Australië, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd 

Koninkrijk is er volgens haar op academisch gebied belangstelling getoond voor deze “mannen 

materie”. De factoren die resulteren in een problematiek aangaande mannen zijn over het 

algemeen werkloosheid, laag percentage mannen in het hoger onderwijs, hoge percentages van 

geweld met mannen (Jacobsen, 2006) en door mannen gepleegd (Woltring, 2015). Aanvullende 

aspecten op financieel gebied die voor problematische situaties kunnen zorgen, zijn: een laag 

en/onzeker inkomen, economisch niet zelfstandig zijn, moeilijk rondkomen, in armoede leven, 
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etc. (van den Barkel, 2017). Volgens het onderzoek van van den Barkel (2017) hebben genoemde 

aspecten op financieel gebied te maken met de financiële kwetsbaarheid.  

Vele studies leggen volgens Cleaver (2002, p. 3) de nadruk op 'de crisis van de mannelijkheid'. 

Eris nagegaan of de man de rol van kostwinner door de economische en structurele aanpassingen 

zowel in het gezin als de samenleving aankan. Cleaver (2002) is van mening dat kwetsbaarheden 

van mannen en andere mannenkwesties apart worden benaderd, terwijl ze onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn. Deze wetenschapper plaatst daarom beide topics onder dezelfde categorie, 

omdat de studies over mannenkwesties er praktisch toe bijdragen dat genderverhoudingen 

variëren vanuit verschillende contexten. De problemen waarmee mannen te kampen hebben 

linken min of meer naar het begrijpen van hun kwetsbaarheden. Cornwall (2000, p.24, zoals 

geciteerd in Zhou Liang- masteronderzoek, 2012) voerde aan dat de onderliggende aanname in 

Gender and Development (GAD) is dat vrouwen in het algemeen worden onderdrukt door 

mannen. Het onderdruk zetten van de vrouw door mannen wordt bestempeld als te zijn hun 

“leiderschapsrol” in de maatschappij c.q.samenleving te behouden. 

In een ander deel van de studie haalt Cornwall (2000, p. 18) wederom aan dat mannen vaak als 

onderdrukker en dader worden afgetekend en vrouwen als slachtoffer die zich vaak genoeg met 

angst moeten verdedigen en verzetten. Onderzoek wijst echter uit dat mannen niet altijd de 

machtige, dominante en superieure zijn van vrouwen. Het is dan niet zozeer wie de “sterkere” rol 

binnen de systemen aan het innemen is, maar dat er wordt gewerkt om een balans daarin te 

brengen. 

Zoals Woltring (2015) en Cleaver (2002) eerder gesteld hadden, valt niet te ontkennen dat 

gezondheidsproblemen de kwetsbaarheid van mannen aan het licht brengt. Over het algemeen 

hebben mannen meer gezondheidsproblemen dan vrouwen, met name psychische problemen.De 

onderliggende oorzaak ligt in deze meer in het feit dat mannen over het algemeen hun gezondheid 

niet als prioriteit zien. Dit blijkt uit een online onderzoek gedaan door Cleveland Clinic (2019) en 

een ander onderzoek onder mannen van Afro – en Latijns Amerikaanse komaf (2016). Er heerst 

een traditionele mannelijkheidsprincipe dat mannen als vrouwen gekarakteriseerd zullen worden 

als zij afwijken van deze mannelijke normen. Het wordt als zeer beschamend ervaren door de 

traditionele mannelijkheid wanneer mannen vrouwelijke eigenschappen aannemen of zichzo 

gedragen. Men prefereert het onafhankelijke in een man te zien en niet het kwetsbare. De term 

kwetsbaar wordt overigens niet alleen door de doorsnee man en maatschappij verkeerd opgevat, 
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maar het wordt voor “zwak” gezien als te zijn iets dat bij vrouwen hoort.  

Volgens Watkins (2011) worden mannen afgewezen als zij zich kwetsbaar en afhankelijk 

opstellen, waardoor zij minder geneigd zijn hulp te zoeken. De fysieke en emotionele gezondheid 

blijft hierdoor niet ongedeerd. Het heeft ook enigszins hiermee te maken dat mannen er van 

afzien zich medisch te laten controleren. De sterke identiteit/karakter van een man wordt bedreigd 

als hij toegeeft hulp nodig te hebben. De National Pharmacy Association (gevestigd in Verenigd 

Koninkrijk, 2012) heeft dit fenomeen bij de man onderzocht en het blijkt dat mannen pas een 

bezoek willen brengen aan de arts als het iets serieus is.  

The rejection of dependency and vulnerability leads to men avoiding help-seeking behaviors in 

manyaspects of life, including physical and emotional health (Watkins, 2011). 

De fysieke als emotionele gezondheid komen dus onder druk te staan en in plaats van hulp te 

zoeken, ontvluchten ze zoals eerder aangegeven de situatie (Nolen-Hoekesma, 2004). En als het 

emotioneel aspect (psychische gezondheid) waarbij gevoelens en/of emoties de boventoon 

voeren, zeggen Emslie, Hunt en Lyons (2013) dat het zich terugtrekken in bars en andere 

drinkgelegenheden dan iets normaal is. In een staat van dronkenschap uiten mannen vaak hun 

gevoelens (gedachten, emoties). Zij zoeken hun heil juist in drugs en/of alcohol. Dit werd ook 

bevestigd door zowel Woltring (2015) als Jacobsen (2006). 

Mannen die volgens de traditionele mannelijke cultuur leven, hebben de neiging om hun emoties 

niet te uiten (Mankowski & Maton, 2010). Addis en Mahalik (zoals geciteerd in Neo, 2018) gaan 

verder door te zeggen dat mannen moeilijk buigbaar en agressief moeten zijn en tegelijkertijd 

sterk en alles onder controle houden. Het uiten van emoties wordt dan ook volgens hen getypeerd 

als een teken van kwetsbaarheid. Mannen vertalen volgens Mankowski en Maton (2010) het uiten 

van emoties als een verrader van kwetsbaarheid.  

De waarden en cultuur met betrekking tot de traditionele mannelijkheid gaat volgens hen niet 

gepaard hiermee en is er dus geen samenhang. Het uiten van emoties moet volgens de cultuur zo 

goed als vermeden worden. Er wordt juist aangeleerd dat mannen goede kostwinners moeten zijn 

voor het gezin.Voor gezinnen is het van belang dat er goede vaderfiguren zijn met kwaliteiten als 

gevoeligheid en dat ze emotioneel ook aanwezig zijn voor vrouw en kinderen (Manowksi & 

Maton, 2010, zoals geciteerd in Neo, 2018). De emotionele aanwezigheid wordt herkend door de 

volgende factoren: betrokkenheid, consequent zijn, bewustheid en genegenheid (Canfield, 1997). 

Deze tegenstrijdigheid zorgt voor spanning tussen de waarden en cultuur van mannen, waarbij 
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mannen een morele verplichting voelen om goede vaders en echtgenoten te zijn. Aan de andere 

kant, als ze worden "gepakt" (ofwel hun expressie van emoties zelf beseffen of gevangen door 

een ander mannelijke issue) met gevoeligheid en emotie. Hierdoor lopen ze het risico verbannen 

te worden, belachelijk gemaakt en/of afgewezen door andere mannen. Als zij hun mannelijkheid 

niet onder controle kunnen houden, kunnen zij in conflict raken met zichzelf, waardoor zij zich 

niet meer kunnen associëren met het man zijn. Het meest frustrerende hierbij is dat zij het respect 

kunnen kwijtraken. Brené Brown (2012) geeft aan dat de emotionele kwetsbaarheid die hierboven 

is beschreven vaak genoeg ervaren wordt als “as anxiety about being rejected, shamed, or judged 

as inadequate” en wordt door haar gedefinieerd als “uncertainty, risk, andemotional exposure.”  

 

Volgens traditioneel mannelijke normen wordt elke emotionele uitdrukking geassocieerd aan 

vrouwelijkheid en als taboe beschouwd. Mannen raken voortdurend in verwarring door de 

tegenstrijdige rollen waar zij tegen aan lopen. Ze worden geremd om hun “gevoelens” van 

frustratie uit te drukken. De resultaten zijn vaak negatieve coping-mechanismen om de 

bijbehorende gevoelens en frustraties aan te pakken met vaderschap, huwelijk en mannelijkheid. 

Positieve coping-vaardigheden zoals het zoeken naar therapie of met iemand praten over hun 

gevoelens kan niet worden gebruikt, omdat dit anders een overtreding zou zijn van de 'regels van 

mannelijkheid'. 

Veel mannen weten misschien zelfs niet hoe positief om te gaan hiermee en gebruiken positieve 

copingvaardigheden omdat ze het grootste deel van hun leven hebben geleefd hun emotionele 

pijn onthouden en zich sterk te houden. Dit leert mannen om te gaan met misplaatste uitingen van 

woede (bijvoorbeeld verbaal en/of fysiek), alcohol of drugsgebruik, verkeerd gebruik of 

overmatig gebruik van voorgeschreven medicatie. Mannen houden zich verder bezig met 

risicovolle activiteiten om zodoende hun “mannelijkheid” weer te verwerven naast de negatieve 

mechanismen en uitingsvormen van hun emoties. 

 

2.6 Opvoeden met een mannelijk rolmodel 

Volgens Neo (2018) zijn er ervaringen uit het verleden die mannen zijn bijgebleven en daarnaast 

ook het ontbreken van een rolmodel die schaamte/afwijzing opwekken. 

Volgens hem komt het over het algemeen veel voor dat mannen zonder de positieve en cruciale 

invloed van een vader figuur opgroeien. Een mannelijke rolmodel in hun leven is medebepalend 
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voor het man zijn. Een vaderfiguur die fysiek aanwezig is tijdens de opvoeding van mannen wil 

niet per se betekenen dat de vader emotioneel aanwezig is om aan de behoeften van de groeiende 

zoon te voldoen. Vaders zijn vaak niet instaat om emotioneel aanwezig te zijn. Het gevolg hiervan 

is dat het naleven van de traditionele mannelijke normen ertoe leiden dat zij niet in staat zijn om 

emotie van liefde en genegenheid naar hun zonen uit te drukken. Op een koude en emotioneel 

afstandelijke manier werkt hij samen met zijn zonen. Vaders kunnen het gevoel hebben dat het 

toebrengen van discipline aan hun zonen belangrijker is dan iets anders. Het niet aanleren van 

disciplines doet overkomen dat zij geen goed werk hebben verricht als vader. Deze waarde die 

gehecht wordt aan het bijbrengen van disciplines is mogelijk ook door hun eigen vaders 

doorgegeven. Dit werd door hen gerationaliseerd als een “stoere liefde”. Mannen geloven dat het 

streng en strafgericht zijn, hun zoon zal maken tot een “echte man” op lang termijn. De eigen 

traditionele mannelijke patronen werden uiteindelijk door deze vaders doorgegeven aan hun 

zonen.  

Al generaties lang gaat deze cyclus door in veel families en is het een patroon die sterk is 

ingesloten tussen vaders en zonen. Zelfs in de hedendaagse progressieve maatschappij leeft de 

traditionele mannelijkheid nog in grote mate onder de gemeenschappen, culturen en gezinnen.  

De mannen die door een traditioneel mannelijke vader zijn opgevoed en ook volgens die 

normenleven, hebben veel “emotionele bagage” bij zich die overigens vele facetten in hun leven 

aan het beïnvloeden is, bijv. familie, vriendschappen, intieme relaties, carrière, etc. 

 

Deze bagage is altijd aanwezig bij mannen die niet beseffen dat hun emotionele en persoonlijke 

strijd uit hun opvoeding afkomstig is en hij streeft constant naar het bevredigen en handhaven van 

het mannelijk beeld. De traditionele mannelijkheid heeft een krachtige greep op hen, waardoor 

mannen zich vaak gevangen voelen en niet instaat zichzelf te verwijderen. Volgens Neo (2018) 

vertelden mannen dat ze door emotioneel afwezige en kritische vader te zijn opgevoed. Deze 

opstelling maakte hen bewust en gaf hen een gevoel dat ze hun eigen zoon (of kinderen) anders 

willen behandelen. Deze “moderne man/vader” kan uiteindelijk overcompenseren in de 

opvoeding van zijn eigen zoon (of kinderen). Deze bewustwording onder de mannen maakt dat 

zij de fouten zien in hun opvoeding en proberen om het “beter te doen”. Door de diepgewortelde 

waarden, die ongezond en misleidend zijn, kunnen mannen kiezen om het uitdrukken van liefde 

en emotie na te laten. De opvoeding geschiedt  strak en gedisciplineerd. Mannen die goede vaders 
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willen zijn ervaren schaamte en schuld wanneer zij zich aan deze wijze van het opvoeden willen 

houden. Hun traditionele mannelijke waarden geven dan een ander beeld over de interactie met 

familie, gedrag en andere manieren van leven (Neo, 2018). 

 

2.7 Mannen versus Vrouwen 

Er is een ongeschreven regel dat mannen zich dienen te houden aan de regel zich op geen 

enkelewijze emotioneel afhankelijk op te stellen tegenover andere mannen. Een jongen in 

zijntienerjaren of adolescentie die in traditioneel mannelijk geloofssysteem opgroeit, zoekt 

bijvoorbeeld eerder troost bij zijn moeder dan bij zijn vader. Hij weet reeds van te voren dat zijn 

vader hem niet zal motiveren en dat hij juist zijn tranen niet zal kunnen bedwingen als hij 

ontmoedigd wordt met de woorden dat hij “taai” zou moeten zijn en dat huilen niet iets van 

jongens is. Onafhankelijkheid en zelfredzaamheid wordt hem door de vader ingeprent (Patrick & 

Beckenbach, 2009, zoals geciteerd in Neo, 2018). Een vader zal niet gewoon staan kijken, terwijl 

zijn zoon huilt. Menigeen heeft ooit eens een vader op (strakke) vaderlijke toon horen zeggen: 

“huil niet, je bent een jongen of huil niet, je bent een man”. Door deze handeling kan de jongen 

zijn emoties opkroppen en kan dit later leiden tot deviant gedrag. Het ligt niet in de bedoeling de 

gevoelens bij de zoon weg te drukken, maar hem het juist te laten uiten. Op deze manier leert hij 

dat hij voor alles naar zijn vader kan en wordt deze zogenaamde traditionele mannelijkheid 

doorbroken. In deze gaat het om de vader-zoon relatie, maar het geldt even goed bij de ruime 

relatie tussen de man en zijn geheel gezin. De vaderfiguur is als een “beschermheer” in het gezin 

en dat moet tot uiting komen, wil de zoon dit ook later reflecteren in zijn eigen gezinsleven. 

Vrouwen vertonen ook traditionele mannelijke overtuigingen en houden deze vast. Met deze 

bijbehorende idealen voeden zij hun zonen op. Vrouwen uiten zich geheel anders tegenover hun 

zonen en zijn meer zorgzaam, emotioneel expressief en responsief. 

De traditionele mannelijke overtuiging geeft vrouwen het gevoel dat het is “toegestaan” binnen 

hun geloofssysteem om zorgzaam te zijn en dat zij tot op een zekere hoogte ondersteuning mogen 

bieden aan hun zonen. Vanaf jonge leeftijd leren mannen dat zij moeten afwijken van andere 

mannen als het om emotionele steun gaat (Watkins, 2012), omdat het imago van de man in gevaar 

wordt gebracht en ze belachelijk worden gemaakt. In het ergste geval worden zij zelfs uitgesloten 

van lidmaatschap van mannelijke groepen.  
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In bepaalde omstandigheden en recreationele sfeer kunnen mannen zich wel wenden tot andere 

mannen voor emotionele steun. Een voorbeeld hiervan is als het gebeurt bij alcohol consumptie 

wat zelf de oorzaak is dat emoties bekend worden gemaakt (Emslie, 2013). Het uiten van emoties 

in de omgeving van bars en dergelijke vermakelijkheden wordt als een soort “vrije pas” gezien 

waar mannen “zichzelf” kunnen zijn. Het wordt mannen toegestaan zich op deze manier te 

gedragen en zichzelf te zijn totdat deze weer in een nuchtere staat verkeren. 

Onder mannen komen er dan “mannelijke emoties” tot uitdrukking, fysieke uitdrukkingen en zelf 

het huilen dat onacceptabel zou zijn, wordt toegestaan als uitlaatklep van een opgebouwde 

(macho) emotionele druk. Mannen kunnen zich rondom andere mannen ontspannen, zichzelf zijn, 

waardoor zij emotionele binding ervaren (Ehrhardt, Seal & Wagner-Raphael, 2001). Deze 

ervaring die mannen hebben onder andere mannen is echter zeldzaam en wordt vaker ervaren als 

mannen bij vrouwen zijn. Het is een onbewuste veronderstelling die mannen hebben of die juist 

in hun onderbewustzijn zit dat vrouwen (in welke hoedanigheid dan ook, vb. dochter) hun gedrag 

(denken) kunnen beïnvloeden en dat zij zo een reden hebben de ingeprente traditionele 

mannelijkheid die hen zwaar emotioneel onder druk zet, los te laten. 

 

2.8  Het verbreken van de traditionele mannelijkheidscyclus 

Volgens Neo (2018) is de generatiekringloop van traditionele mannelijkheid aan het doorbreken. 

Verschillende kernveranderingen moeten plaatsvinden volgens de schrijver, te denken aan het 

opvoeden van mannen,waarbijde nadelen van dit geloofsysteem die zowel persoonlijk als 

universeel van aard zijn, hen wordt bijgebracht. 

Daarnaast dienen zij onderwezen te worden in hoe de shift te maken in de individuele 

gedragsverandering, het confronteren van de angst die zij hebben voor emoties en het kunnen 

nemen van risico‟s die een voortvloeisel zijn uit het toelaten van bepaalde emoties.  

Mannen kunnen pas begrijpen wat de fysieke en mentale gevolgen voor de gezondheid zijn die 

verband houden met stereotype mannelijke overtuigingen, als zij vooraf weten wat de negatieve 

effecten zijn van traditionele mannelijkheid. 

Het komt minder voor dat mannen hulp zoeken. Dit gedrag wordt gevoed door de overtuigingen 

die zij moeten vermijden door geen kwetsbaarheid te tonen. Het helpen zoeken naar hulp zal een 

ommekeer brengen in de ontwikkeling van geestelijke gezondheidsproblemen, chronische 

ziekten, middelenmisbruik, consequent hogere zelfmoordcijfers en lagere levensverwachting bij 
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mannen ten opzichte van de vrouwen (Addis & Mahalik, 2003; Garfield, 2008; Mankowski & 

Maton, 2010, zoals geciteerd in Neo, 2018). 

Als mannen de voordelen van een emotionele stabiele connectie hebben ontdekt, kan een attitude 

verandering op individueel niveau helpen om de cyclus van denken en het gedrag te doorbreken 

bij traditionele mannelijkheid. Mannen moeten elkaar onderling bemoedigen hetzelfde te doen.  

Het veranderen van deze houding zal beginnen met elk oordeel dat op mannen wordt geplaatst 

om te genieten van deelname aan traditioneel “vrouwelijke” interesses en activiteiten. Mannen 

zullen nog sterker vasthouden aan traditioneel mannelijke overtuigingen om zodoende een gevoel 

van veiligheid te krijgen wanneer zij worden geoordeeld door medemensen in de vorm van 

kritiek, homofobie, pesten, discriminatie, schelden, intimidatie en andere daden. 

De sociale risico‟s waarmee mannen te kampen hebben zijn niet de enige waarmee zij te maken 

krijgen. Persoonlijke risico‟s, als het zich verdiepen in het onderzoeken van gedachten, 

gedragingen en gevoelens horen bij vrouwen thuis en kunnen het liefst van mannen wegblijven.  

Mannen moeten de traditionele mannelijkheid doorbreken en zichzelf toestaan kwetsbaar te zijn 

en zonder enige schaamte hulp te vragen bij anderen.  

 

Uit de bewoordingen van deskundigen en anderen valt op te merken dat de definitie van 

kwetsbaarheid (vulnerability) als uitgangspunt is gehanteerd. Daar wordt expliciet aangegeven 

dat kwetsbaarheid betrekking heeft op de zwakte van iemand op zowel lichamelijk (fysiek) als 

psychologisch gebied gekwetst kan worden. Deskundigen geven te kennen dat het begrip 

kwetsbaar(heid) door verschillende stromingen en disciplines wordt gehanteerd om situaties 

waarin mensen zich verkeren, te beschrijven. Marina Berzins-McCoy (2013) zegt het volgende 

over kwetsbaarheid: “Vulnerability is part of the human condition that is concerned with living as 

temporal creatures who undergo change and tranformations of various sorts and who likelihood 

of change.” 

Gobbens (2010) bekijkt kwetsbaarheid vanuit het fysieke, psychische alsook het social 

maatschappelijk oogpunt “Frailty is a dynamic state affecting an individual who experiences 

losses in one or more domains of humanfunctioning (physical, psychological, social), which is 

caused by the influence of a range of variables and which increases the risk of adverse 

outcomes.”  Deze wetenschapper baseerde zijn definitie en het begrip kwetsbaarheid op ouderen 

(bejaarden). In zijn definitie geeft hij dus ook aan dat er oorzaken (variabelen) zijn die het 
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mogelijkerwijs dan ook verergeren. Gezien de aspecten die hier aan de orde komen, kan deze 

definitie op basis van genoemde punten gehanteerd worden in dit onderzoek. Zowel Berzins-

McCoy als Gobbens geven in verschillende bewoordingen aan in welke situatie of toestand 

iemand komt te verkeren als die kwetsbaar is.  

Het zijn steeds de vrouwen die in beeld komen als het gaat om kwetsbaarheid in hun situatie, het 

dagelijks leven en hun omgeving. Kwetsbaarheid raakt ook kinderen, ouderen, mensen met een 

beperking. Kwetsbaarheid van deze groepen gaat gepaard met de ondersteuning van derden.  

In deze thesis wordt het kwetsbaar zijn bekeken vanuit het mannelijk perspectief. Eerder zijn de 

groepen aangegeven waar er veelal rekening mee wordt gehouden, maar mannen opzich 

bespreken en nagaan hoe zij met het kwetsbaar zijn omgaan, is iets zoals wetenschappers en 

anderen aangeven een nieuwe studie. Kwetsbaarheid bij mannen in onderzoeksartikelen leggen 

vaak de nadruk op hun gezondheid. 

 

In Suriname is er weinig tot geen onderzoek onder mannen met betrekking tot kwetsbaarheid. 

Wel zijn er thesissen geschreven waarin onderzoek is gedaan onder mannen/jongens en 

onderwijs, waarbij deze groep vaak uitsteekt voor wat betreft vroege schoolverlaters en over 

afwezige vaders in vooral Afro-Surinaamse gezinnen. Ook voor wat betreft de criminaliteit en het 

geweld scoort deze groep (mannen) het hoogst. Verder is op te merken dat in het verkeer deze 

groep de grootste is bij verkeersongevallen. En als het gaat om huiselijk geweld, is het de 

mannelijke partner die veelal geweld pleegt tegen de vrouw en eventueel de kinderen. 

Nochtans is het nodig deze groep onder de loep te nemen en na te gaan wat er nog meer schort. 

In Nederland werd er in februari 2018 een mannenconferentie gehouden waar men getracht heeft 

de kwetsbaarheid van mannen in cijfers aan te tonen. Ze gaven aan dat mannen vier(4) jaar korter 

leven dan vrouwen, twee en negentig procent (92%) van de gedetineerden man zijn, er tweemaal 

meer mannen overlijden aan zelfdoding dan vrouwen en eenzaamheid onder mannen groot is.  

Mannen hebben een probleem met macht en seksualiteit en zoals eerder aangegeven zijn nog 

altijd minder jongens dan meisjes in het hoger onderwijs. Er werd vanuit die bespreking van de  

man serieus aandacht gevraagd voor de man en zijn kwetsbaarheid (Mannenconferentie in Den 

Haag, 2018). 
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“De rol van de samenleving in de kwetsbaarheid van mensen vraagt nog speciale aandacht. Onze 

maatschappij creëert namelijk haar eigen uitvallers, doordat we de maatschappelijke systemen, 

instituties en voorzieningen op een bepaalde manier organiseren en inrichten. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor het onderwijs en voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de hulpverlening. 

(RMO
2
,2001). Zoals eerder gesteld gaan de begrippen mannelijkheid en kwetsbaarheid niet hand 

in hand en toch kan aangegeven worden dat er zaken zijn waarbij kwetsbaarheid de meeste 

mannen raakt (RMO, 2001). 

De onderzochte theorie met betrekking tot kwetsbaarheid is nog in de ontwikkelingsfase als het 

om de man gaat. Meerdere onderzoekers (Woltring, 2015; Esmlie, 2003; Jacobsen, 2006;  

Watkins, 2011) hebben uitspraken gedaan over de verschillende kwetsbaarheden van mannen. 

Dergelijke theorie waarbij onderzoek is gedaan naar de kwetsbaarheden van mannen opzich is 

nog niet uitputtend onderzocht. Ondanks de weinige wetenschappelijke informatie over het 

onderwerp, is dit vraagstuk als een heet hangijzer in samenlevingen. Wetenschappelijk onderzoek 

onder mannen en over mannen hoe zij in elkaar zitten, wat ze bezighoudt, hoe ze zich 

ontwikkelen, wat hun motivatie is achter bepaalde keuzen en nog meer, zal voor de man, het 

gezin, de samenleving een beter beeld geven hoe mannen daadwerkelijk in elkaar zitten en hoe zij 

tegen zaken aankijken. Uit de theorie is te halen dat vanaf intrede van het feminisme en de 

veranderingen, mannen als slachtoffer werden bestempeld.  

 

2.9  Synthese op de literatuurstudie 

Zoals eerder aangegeven is het thema Gender aanloop geweest om de thesis te schrijven en het 

hoofdthema uit te werken. De man maakt deel uit van het gendergebeuren door dat hij zelf de 

andere gender is. 

Gender: 

 vanuit het biologisch aspect: bestaat uit twee (2) seksen (geslacht): man en vrouw 

 vanuit het sociaal cultureel aspect worden mannelijkheid en vrouwelijkheid gekaderd aan 

de hand van de normen en waarden die door een samenleving voorgeschreven worden.  

 

Bij de man en in het bijzonder de Marronman is het aspect gender op basis van mannelijkheid er 

een waar de samenleving voorgeschreven waarden en normen zijn opgelegd. De invulling is te 

                                                 
2
 RMO= Raad voor Maatschappelijke ontwikkelingen, Den Haag 
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herleiden aan hand van de genderrolverdeling binnen de Marrongemeenschap. De arbeidsdeling 

(oftewel taakverdeling) heeft tot nu toe invloed binnen het genderaspect. De man is degene bij 

wie de besluitvorming lag en van wie werd verwacht dat hij zijn gezin beschermd en verzorgd. 

Ondanks het feit dat de Marronman volgens de Marronsamenleving een duidelijke plaats binnen 

het gezin had (genderrol), blijkt deze toch achter te lopen op de Marronvrouw. Op cognitief 

gebied streven de vrouwen de mannen voorbij. Dit valt op te merken aan de scholing van de 

Marronman die in vergelijking met de vrouw een grote achterstand heeft. Dit fenomeen doet zich 

ook voor in andere etnische groeperingen en zelfs wereldwijd, waarbij mannen op cognitief 

gebied het onderspit delven.  

Verder spelen er meerdere factoren een rol, waarbij de stereotype man niet kan voldoen aan de 

gestelde eisen en zich in vele bochten wringt om de situatie te ontvluchten. Kwetsbaarheid die in 

deze thesis in principe gekenmerkt door gewond raken, zwakte, minder in aanpak die zich op 

verschillend gebied kunnen voordoen. 

De theorie geeft in vele bewoordingen de volgende factoren aan die leiden tot de verschillende 

vormen van kwetsbaarheid. De theorie bespreekt het volgende: 

1 angst, schaamte, stress, depressie, het niet uiten van emoties, geremd voelen in hun 

emoties, uitingen van woede, afwijzing, eenzaamheid, etc. 

2 gebrek aan sociaal gedrag, delinquent gedrag, hoge percentage van geweld met mannen 

en door mannen gepleegd, lage percentage hoger onderwijs, etc.  

3 wankelende inkomensstabiliteit (weinig inkomen, werkloos zijn of onvoldoende werk), 

gebrek aan zelfredzaamheid en niet onafhankelijk zijn, etc. 

4 negatief mentale gezondheid (ziekte, drugs en alcoholgebruik, meer psychische 

problemen bij mannen dan vrouwen, verkeerd en overmatig gebruik van 

voorgeschreven medicatie, etc.) 

 

De factoren die hierboven zijn gelicht uit de theorie worden in de volgende classificatie van 

kwetsbaarheid geplaatst n.l.: 

ad1. Emotionele kwetsbaarheid 

ad2. Sociaal maatschappelijke kwetsbaarheid 

ad3. Financiële of economische kwetsbaarheid 

ad4. Lichamelijke of fysieke kwetsbaarheid 
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De definitie van Gobbens (2010) gebaseerd op kwetsbaarheid bij ouderen kan tegen deze 

achtergrond geplaatst worden.“Frailty is a dynamic state affecting an individual who experiences 

losses in one or more domains of humanfunctioning (physical, psychological, social and 

financial), which is caused by the influence of a range of variables and which increases the risk 

of adverse outcomes.” Het financieel aspect van van den Barkel (2017) is aangevuld bij deze 

definitie. 

 

De verschillende factoren die invloed hebben op het kwetsbaar zijn van de man zijn geformuleerd 

op basis van de theoretische bevindingen. 

Het kwetsbaar zijn bij de man is gericht op de tekortkomingen, zwaktes en in een mindere positie 

verkeren. Kwetsbaarheid zoals Gobbens (2010) het definieert en richt op ouderen, kan op basis 

van die definitie de invalshoeken ingevuld worden bij de man. Weliswaar zullen de uitwerking 

van de classificaties bij de man van andere aard zijn dan die van ouderen. 

Nochtans kunnen de onafhankelijke variabelen in het conceptueel model ook gehanteerd worden 

bij de man (zie het theoretisch conceptueel model).  

 

Op basis van de onderzoeksvraag„ In hoeverre heeft het kwetsbaar zijn van de Marronman 

invloed op het gezin en op de samenleving?‟is het conceptueel model uitgewerkt: 
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In hoeverre heeft het kwetsbaar zijn van de Marronman invloed

op het gezin en op de samenleving?

Gender Biologisch aspect
Man/vrouw

Maleness/femaleness

Sociaal cultureel aspect: waarden en normen, opvattingen, 

rolpatronen, socialisatie, opvoeding
Masculinity/feminity

Theorie gender & 

kwetsbaarheid
Kwetsbaarheden bij mannen

Hoe ervaart de Marronman het kwetsbaar zijn?

Gevolgen (invloed) Kwetsbaar zijn van mannen op het gezin en op de samenleving

Mannen verdienen een andere aanpak

Breder wetenschappelijk onderzoek m.b.t. mannen en hun kwetsbaarheid

Emotionele-, financiele-, 

sociaal maatschappelijke-, fysieke

kwetsbaarheid

 

Figuur 4 : Theoretisch Conceptueel model 

Bron: eigen 
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3. Methodologie 

 

In dit hoofdstuk volgt er een uiteenzetting van de onderzoeksvragen, opzet en methoden die 

gehanteerd zijn bij dit onderzoek. De dataverwerking en analyse van het onderzoek komen hier 

ook aan de orde. 

 

3.1 Onderzoeksmethode  

Het onderzoek in deze scriptie is een empirischexploratief onderzoek. Er is met betrekking tot 

het onderwerp kwetsbaarheid bij mannen in Suriname nog geen wetenschappelijk onderzoek 

verricht. Voorafgaand aan het empirisch onderzoek is er een literatuurverkenning geweest. De 

literatuur gaat niet specifiek over de Marronman en zijn kwetsbaarheid, maar wel over algemene 

uitspraken betreffende mannen. Het zijn veelal thesissen en artikelen die dit onderwerp 

bespreekbaar maken. Het materiaal dat onderzocht is, bespreekt geen specifieke methode of 

modellen die gebaseerd zijn op mannen en hun kwetsbaarheid, maar meer inzichten en/ of 

definities die betrekking hebben op het hoofdthema „kwetsbaarheid‟. 

Exacte theorieën of modellen over bovengenoemde thema zijn veelal gericht op kwetsbaarheid 

bij ouderen en maatschappelijke kwetsbaarheid gericht op jeugdigen/adolescenten. 

Kwetsbaarheid en met name  kwetsbaarheid bij mannen is volgens de literatuur een nieuw 

fenomeen dat onderzocht moet worden.  

 

Het onderzoek heeft een kwalitatief karakter. Het is beschrijvend. 

In deze masterthesis zijn de volgende dataverzamelingsmethoden gehanteerd, n.l.  

1. literatuurstudie en 2. diepte interview.  

 

Middels een interview is er informatie verzameld van de respondenten. Aan de hand van het 

interview is het goed om iemands beleving of motivatie te achterhalen.  

De vragenlijsten met indicatoren zijn op basis van eigen bevindingen (eigen bronnen- 

gesprekken met mannen en anderen) geïdentificeerd en gehanteerd in het onderzoek. 

De definitie van Gobbens (2010) in dit onderzoek is geplaatst op basis van de domeinen die 

dezelfde benaming hebben. Weliswaar heeft deze definitie geen betrekking op mannen, maar op 

ouderen. Dus de invulling van de domeinen wordt vanuit een ander invalshoek beschreven.  
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Er is geen specifieke literatuur bekend in Suriname die over kwetsbare mannen handelt. 

3.2 Onderzoeksvragen 

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is er weinig onderzoek gedaan onder mannen en 

kwetsbaarheid. De hoofdvraag en deelvragen hieronder geven invulling aan het onderzoek. 

De centrale vraag naar aanleiding van het onderzoek luidt als volgt: 

In hoeverre heeft het kwetsbaar zijn van de Marronman invloed op het gezin en op de 

samenleving? 

De ondersteunende deelvragen zijn: 

1. Welke rol vervult de Marronman in het genderperspectief in het gezin en de 

samenleving? 

2. Op welke wijze zijn Marronmannen kwetsbaar? 

3. Wat maakt Marronmannen kwetsbaar?  

4. Zijn Marronmannen bewust dat ze kwetsbaar zijn? 

5. Op welke wijze gaan Marronmannen om met kwetsbaarheid indien ze zich daarvan 

bewust zijn? 

6. Welke gevolgen heeft het kwetsbaar zijn op het gezin en op de samenleving? 

 

3.2.1  Operationalisering van de onderzoeksvragen 

Vraag 1 heeft betrekking op het gendervraagstuk en het verloop binnen het gezin en in het 

bijzonder het Marrongezin. Beantwoording van deze vraag moet inzicht geven in het begrip 

gender voor de man en in het bijzonder de Marronman in het onderzoek en andere gender 

aangelegenheden zoals opvoeding toen en nu en de besluitvorming binnen het gezin van de 

respondent toen (gezin van de ouders (verzorger) en nu. Deze vraag zal middels 

literatuuronderzoek alsook de interviews worden beantwoord. 

 

Vraag 2 tot en met 5 zullen middels literatuurverkenning en alsook informatie vanuit de  

interviews met betrekking tot de verschillende kwetsbaarheden van de man en in het bijzonder de 

Marronman worden beantwoord.  

 

Vraag 6 heeft betrekking op de gevolgen van die kwetsbaarheden waardoor de man heengaat en 

invloed die dit heeft op het gezin en samenleving. Op basis van de verschillende theorieën en 
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antwoorden van de respondenten zal deze vraagstelling worden beantwoord. 

 

3.3 Onderzoekspopulatie 

De respondenten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zijn mannen van Marron komaf en 

woonachtig in Groot Paramaribo, Wanica en een (1) uit Para. Er namen in totaal 14 respondenten 

deel aan dit onderzoek uit een geïdentificeerde groep van 20 mannen van Marron komaf. 

 

Tabel 1:Leeftijdscategorie respondenten 

Leeftijdsgroep Aantal 

21-30   5 

31-40    2 

41-50    2 

51-60    5 

                    Totaal 14 

 

De mannen voldeden aan de onderzoeksbeschrijving;  

1. leeftijdscategorie 21 jaar en 60 jaar,  

2. hebben een relatie (gezin) of hebben een relatie gehad,  

3. zijn werkzaam of zijn werkzaam geweest.  

De gesprekken met de respondenten werden mede afgenomen door een tweede interviewer, die 

veelal als mediator optrad tijdens de gesprekken. Deze gesprekken werden ook in het Surinaams 

(Sranantongo) gevoerd, de taal die het makkelijkst te hanteren was tijdens de gesprekken en 

waarin de respondent zich vrijer in kon uiten. Enkele interviews zijn in het Nederlands gevoerd 

en/of een mix van beide talen. Indien nodig werd er ook in de Aucaanse taal of niet te diep 

Saramaccaans gecommuniceerd. Bij het transcriberen van de interviews zijn de teksten naar het 

Nederlands vertaald. 

 

3.4 Meetinstrumenten 

De onderzoeksvragen zijn door middel van literatuurverkenning en semi-gestructeerde 

interviews onderzocht.. De bevraging geschiedde middels een topiclijst met onderwerpen. 

Volgens Baarda (2013) is een topiclijst niks anders dan een weergave van de centrale begrippen 
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die in de thesis voorkomen en die te herleiden zijn uit de onderzoeksvragen. Het is voor het 

onderzoek gemakkelijk de centrale begrippen te hanteren als gespreksonderwerp. Er wordt per 

topic bevraagd (vraag geformuleerd). Bij de interviews is ook steeds aan de respondent 

meegedeeld dat het interview wordt opgenomen. Tevens zijn het doel en de werkwijze uitgelegd 

aan de respondent(en). De topiclijst is te vinden in bijlage 1 van deze thesis. De topics hebben te 

maken met het onderzoek van de thesis die terug te vinden zijn in de hoofdvraag en deelvragen. 

 

3.5 Data – analyse 

De interviews zijn in de periode september 2018 tot en met juni 2019 afgenomen. De interviews 

zijn met een recorder opgenomen en daarna getranscribeerd. De transcripties zijn daarna 

gelabeld aan de hand van de topiclijst. De labels en sub-labels moeten relevant zijn voor de 

onderzoeksvragen. Er kunnen steeds nieuwe labels toegevoegd worden wanneer deze relevant 

zijn (Mortelmans, 2013). Na de labels en sub-labels te hebben geanalyseerd, zijn de resultaten 

uitgeschreven. Om het interessant te maken zijn er in het stuk van de resultaten fragmenten 

geplaatst van de respondenten met betrekking tot de onderzoeksvragen. Mortelmans (2013) 

beschrijft dit als het levendiger maken van de antwoorden op de onderzoeksvragen. 

De uitwerking van de labels en sublabels geschiedde volgens open, axiaal coderen en selectief 

coderen. De verschillende sublabels zijn gecategoriseerd onder de hoofdlabels. De uitwerking 

van de codes zijn in bijlage IV verwerkt. 

 

 

Figuur 6: Schematische weergave data analyse 

Bron:eigen 
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4. Onderzoeksresultaten 

 

In dit hoofdstuk komen de resultaten die zijn voortgevloeid uit de interviews en die betrekking 

hebben op de onderzoeksvragen aan de orde. De antwoorden op de onderzoeksvragen worden 

ondersteund door voorbeelden en fragmenten uit de interviews (Baarda, 2013). De respondenten 

voor dit onderzoek varieerden in de leeftijd van 27 tot 59 jaar. Er zijn aanvankelijk twintig (20) 

Marronmannen benaderd voor dit onderzoek. Uiteindelijk deden er veertien (14) mee aan het 

volledig interview. De zes (6) overige mannen lieten verstek gaan bij de afspraken. De non 

response van deze mannen is ook meegenomen in het onderzoek. 

Bij uitleg waarover het onderzoek zou gaan, gaven twee aan niks te weten over het onderwerp, 2 

anderen lieten verstek gaan bij afspraken, terwijl er reeds een tijd was afgesproken. Een gaf geen 

reactie en de laatste wenste de vragen eerst te willen lezen alvorens deel te nemen aan het 

interview. Toen aan die werd meegedeeld dat het niet zo zeer om de vragen ging, maar meer om 

de topics te bespreken, reageerde die ook niet meer op de uitnodiging. 

In een gesprek met de heer Cairo, voorzitter van Stg. Man Mit‟ Man (april, 2019), kwam weer 

naar voren dat de mannen niet zullen openstaan voor het gesprek, omdat het om gevoelige 

informatie gaat die ze moeten delen met anderen. “Ze zullen niet praten”, aldus Reginald Cairo. 

 

In onderstaande figuur zijn de gegevens zoals bevolkingsgroep, burgerlijke staat alsmede 

opleidingsniveau en het beschikken over baan opgenomen. 

In tabel V in de bijlagen is de informatie van de respondenten op basis van figuur 5 aangegeven. 
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Figuur 5: Demografische gegevens van de respondenten 

Zie bijlage V voor een uitgebreider beeld van de demografische gegevens van de respondenten 

Bevolkingsgroep

gemengd

Saramacaner

Aucaner 

Burgerlijke staat

gehuwd

concubinaat

weduwnaar

ongehuwd

L.A.T.

Opleidingsniveau

GLO

VOJ

MBO/VWO

HBO/WO

Baan

geen

wel

Repondenten op basis van bevolkingsgroep 

3/14  -21.43% 

4/14- 28.57% 

7/14- 50.00% 

Respondenten op basis van burgerlijke staat en 

gezin 

Gehuwd -  42.86% 

Concubinaat –  21.43% 

Weduwnaar 7.14% 

Ongehuwd  7.14% 

L.A.T. –  21.43% 

 

*respondent ongehuwd en heeft geen ook gezin 

(relatiebreuk) 

Respondenten op basis van opleidingsniveau 

GLO:   28.57% 

VOJ:   35.71% 

MBO/MBO:  21.43% 

HBO/WO: 14.29% 

 

Respondenten op basis van het hebben van een 

baan 

Geen:  14.29% 

Wel:  85.71% 
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4.1 Interviews   

Resultaten met betrekking tot de interviews zijn als volgt ingedeeld:  

1. Gender, 2. Kwetsbaarheid. Er zijn  ook vragen gesteld met betrekking tot 3. Etniciteit. De 

laatste topic is niet opgenomen in de hoofdvraag noch in de deelvragen, maar er werden enkele 

vragen gesteld over het onderwerp. Vandaar dat er ook een deel hier in het resultaat is 

opgenomen. 

De labels zijn gecategoriseerd onder deze hoofdlabels en zijn verwerkt in de interviews. 

Bij het uitwerken van de hoofdvraag en deelvragen zijn de coderingen uit voortgevloeid. In 

bijlage IV is de codelijst uitgewerkt.Ten eerste de open codering die afhankelijk is van de 

sleutelwoorden die betrekking hebben op het onderzoek vb. Kwetsbaarheid, gezin etc. De open 

codering wordt ondersteund door het axiaal coderen en het selectief coderen.  

 

4.1.1 Gender 

Om een beeld te krijgen hoe het vroeger gesteld was in relaties en opvoeding zijn in dit kader 

vragen gesteld over deze topic. 

Een groot deel van de respondenten had geen exact idee wat het begrip gender inhield. 

 

“Onder gender versta ik meer man en vrouw” (respondent 8), terwijl respondent 18 het volgende 

aangaf: “voor mij betekent gender meer hoogmoedigheid.” Deze respondent geeft aan dat de 

vrouw onderdanig moet zijn aan haar man en deze zal moeten gehoorzamen. Volgens hem zijn 

dit de Bijbelse principes die nageleefd moeten worden. 

Volgens respondent 13 houdt het begrip het volgende in: “ Ik weet wel wat bedoeld wordt, maar 

kan het niet uitleggen. Gender is meer dat man en vrouw gelijk zijn. Dat is wat ik tenminste 

anderen heb horen zeggen.” 

Een enkele respondent wist totaal niks over het begrip. “Het zegt mij niets,” aldus respondent 3. 

Respondent 19 zegt dat gender “iemand is die wil leiden of het voor het zeggen wil hebben.” 

Respondent 14 zegt het volgende: “ik merk dat er meer over de vrouw wordt gesproken als het 

om gender gaan. Denk maar aan de vrouwenbeweging. Ik heb niet het gevoel dat mannen 

worden bijbetrokken.”  

In het voornoemde gedeelte is te merken dat de mannen in dit onderzoek weinig weten van 

gender of anders gezegd een vertekend beeld hebben 



40 

 

Volgens respondent 12 kan gender omschreven worden als “gelijkheid tussen man en vrouw”. 

Maar hij geeft aan dat dit niet het geval is. “het zijn woorden die gebruikt worden. Bepaalde  

(mannen en vrouwen) leven echt niet serieus met elkaar.” 

Volgens deze respondent kon je vroeger wel praten over genderbeleid: “In het binnenland was 

het anders, vroeger was er wel sprake van genderbeleid. Ze luisterden naar elkaar, maar nu is 

alles veranderd. Er was sprake van respect naar elkaar toe.” 

 “Het begrip gender is altijd complex geweest.”(respondent 17). Voor deze respondent is gender 

complex. Hij probeert een definitie aan te koppelen. Hij definieert het begrip als volgt: “De 

relatie man en vrouw die beter gebalanceerd wordt waar er geen onderscheid wordt gemaakt. 

Dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen man en vrouw op het gebied van taken. Er 

moet wederzijds respect zijn.” 

Respondent 7: “In het binnenland praten ze niet zo vaak over genderbeleid. Het waren meer de 

mannen die het voor het zeggen hadden.”  

In de interviews is duidelijk op te merken dat niet alle respondenten weten wat gender inhoudt. 

Er is wel iets over gender bekend of ze hebben een vertekend beeld van gender. Zoals eerder 

aangegeven is het voor hen meer een vrouwenaangelegenheid en hebben de mannen daar niets 

in te brokkelen. Ze geven ook aan dat gender iets nieuws is binnen de samenleving 

 

Tabel 2: Opvattingen over gender 

Vrouwenaangelegenheid Hoogmoedigheid 

Man – vrouw relatie  Onderdangheid 

Respect Vrouwen die voor het zeggen willen 

hebben/leiden 

Gelijkheid tussen man en 

vrouw 

 

In de interviews is duidelijk op te merken dat niet alle respondenten weten wat gender inhoudt. 

Er is wel iets over gender bekend of ze hebben een vertekend beeld van gender. Aanvullend 

hierop kan aangegeven dat er de Marrongemeenschap niet over gender besproken werd. Mannen 

hadden het voor het zeggen in die samenleving. Op basis hiervan kan gelijk een verband gelegd 

worden met genderrelateerde taakverdeling van vroeger en nu binnen de Marrongemeenschap. 
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4.1.2 Gender gerelateerde taakverdeling en besluitvorming vroeger en nu 

Volgens de respondenten was er in het verleden (het gezin waaruit zij komen en hetgeen ze in 

hun kinderjaren hebben meegemaakt) een duidelijke taakverdeling: De man/vader was het hoofd 

van het gezin.  

 

Respondent 10 verwoordde dit als te zijn: “De man is hoofd en heerser in huis, wat hij zegt is 

wet en er moet daarmee gewerkt worden.” 

Respondent 8: “De vrouw doet de huishouding, na het jagen maakt de vrouw het vlees schoon 

of doen ze dat samen. De man zoekt een stukje grond op dat hoog genoeg is en hij gaat het dan 

openkappen. Verbranden en daarna schoonmaken. Dat doen ze samen. Maar naar het 

kostgrondje gaan was meer voor de vrouwen.” 

In het interview met respondent 20 kwam het volgende naar voren: “Mijn opa was niet echt 

iemand die sprak.” Deze respondent is door zijn grootvader opgevoed. Zijn ouders warenreeds 

jaren uit elkaar. De grootvader communiceerde niet veel. Hij gaf enkel bevelen:“kom zitten, doe 

dit….” Na het overlijden van zijn grootmoeder heeftde grootvader zijn kinderen en kleinkinderen 

zelf opgevoed. Vanwege de stroeve communicatie met grootvader, bleef de respondent meer 

buiten (dus op straat) dan thuis. 

 Als gevraagd wordt hoe de taakverdeling bij hem verliep, gaf hij aan dat zijn vrouw (nu wijlen) 

alles in huis regelde en hij haar daarin ondersteunde. De besluitvorming lag bij haar en zij 

kwam altijd met de ideeën hoe zaken in de relatie aangepakt moesten worden. 

Respondent 7: “vrouwen zijn altijd betrokken  geweest bij de opvoeding, vooral de opvoeding en 

zorg voor de huishouding. Dat is ook het belangrijkste in het binnenland. Mannen werken niet 

meer in de bossen (jagen), maar ergens anders en blijven twee tot drie weken weg. Soms 

zelfsmaanden.” Volgens deze respondent was/is de vrouw dan genoodzaakt de taak of 

werkzaamheden van de man op zich te nemen als deze afwezig is.  

“Mijn vader nam besluiten in het gezin…. dus was mijn vader de kostwinner in huis. Mijn 

moeder was huisvrouw. Dat heeft hij altijd gedaan, er was nooit spanning. Het ging goed.”, 

aldus respondent 11 over het gezin waar hij uitkomt. De duidelijke taakverdeling is hem 

bijgebleven en ook de onderlinge relatie die de beide ouders met elkaar hadden (nog steeds 

hebben). 

In zijn huidige relatie liggen de taakverdeling en besluitvorming in zijn gezin geheel bij zijn 
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vrouw. Zelf het huis waarin hij met zijn gezin verblijft, behoort de vrouw toe. Deze respondent 

geeft aan dat hij niet de ruimte krijgt om beslissingen te nemen in het gezin of gezamenlijk te 

bespreken. De beslissingen worden zowat voor hem genomen. Op het gebied van werk en 

vrijetijdsbesteding wordt er ook voor hem bepaald. Volgens zijn perceptie moet hij 

bepalen,“want hij is hoofd in huis. Wanneer ik er niet ben, moet mijn vrouw beslissing nemen.” 

En zoals eerder aangegeven, is dit niet wat hij ervan dacht:“Bij mij is de vrouw hoofd van het 

gezin. Zij neemt het besluit, omdat zij alles zelf doet.” Deze respondent heeft geen inbreng in de 

taakverdeling noch besluitvorming in zijn eigen gezin. Volgens respondent 9 heeft de man niet 

meer zo een belangrijke rol als vroeger. Hij vindt dat dit te wijten is aan “de ontwikkeling”en er 

voor “…heeft gezorgd dat vrouwen voor hun rechtenopkomen. Dat heeft ook gezorgd voor zoveel 

gebroken relaties.” Deze respondent (7) zegt verder dat de man die kostwinner in huis is en 

over zijn eigen perceel en huis beschikt, bepaalt wat er moet gebeuren. En als blijkt dat de vrouw 

zich niet daaraan wilt onderwerpen, kan dit voor veel problemen zorgen.  

Respondent (9) geeft in zijn relaas een voorbeeld van zijn dagelijkse taak: “Binnen mijn gezin, ik 

ben een werkende man, ik heb de grootste taak op mij genomen. Dus wij voeden onze kinderen 

samen op.” 

Deze respondent legde uit dat er in zijn gezin een gedeelde verantwoordelijkheid op het gebied 

van de verzorging en opvoeding van de kinderen, het betalen van de nutsvoorzieningen en het 

betalen van de huur. 

 

Tabel 3:Gender gerelateerde opvattingen m.b.t. besluitvorming en taken 

Vroeger  Nu  

Man hoofd en heerser Gedeelde verantwoordelijkheid v.w.b. 

taakverdeling 

Man kostwinner/ 

vrouw huishouding en verzorging 

moeders staan er alleen voor 

(kostwinner, verzorger en opvoeder 

Oom grote betrokkenheid bij de 

opvoeding van de kinderen (van 

zus zijde) 

Oom minder betrokken bij de 

besluitvorming v.w.b. de opvoeding 

De taakverdeling en besluitvorming in het binnenland waren duidelijk. Volgens de respondenten 

hadden de mannen de leiding. Door verandering en nieuwe ontwikkelingen binnen de 
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Marrongemeenschap zijn er verschuivingen opgetreden. Sinds mannen nu weken en/of zelfs 

maanden van huis wegblijven, zijn het de vrouwen die zowel de taak van de man als die van 

zichzelf vervullen (het kostwinnerschap alsook verzorging en opvoeding van de kinderen). 

 

4.2 Kwetsbaar 

De hoofd issue waarover deze masterthesis gaat is kwetsbaarheid. De Marronman maakt op zijn 

manier een aantal dingen mee die hij niet of nauwelijks kan bespreken. Hetzij persoonlijk, in het 

gezin, het werk of elders. Deze impulsen die van buitenaf op hem afkomen, verwerkt hij op zijn 

manier en die impulsen kunnen invloed hebben ophem of op zijn omgeving. In de interviews is 

naar voren gekomen dat de Marronman op verschillende gebieden kwetsbaar kan zijn:  

1. Economisch of financieel kwetsbaar, 2. Emotioneel kwetsbaar, 3. Sociaal-maatschappelijk 

kwetsbaar (in relatie tot anderen) en 4. Lichamelijk of fysiek kwetsbaar. 

Deze aspecten met betrekking tot kwetsbaarheid zijn gehaald uit de verschillende theorieën die 

terug te vinden zijn in de literatuur. Ze hebben direct of indirect te maken met de man en zijn 

kwetsbaarheid op verschillend gebied. Niet voor een ieder weegt elk aspect binnen 

kwetsbaarheid even zwaar. Het verschilt van individu tot individu en in welke situatie de man 

zich op dat moment bevindt. De uitleg over kwetsbaarheid of de betekenis van kwetsbaarheid 

was verschillend op basis van de antwoorden die de respondenten gaven. 

 

4.2.1 Economisch of financieel kwetsbaar 

Mannen kunnen financieel kwetsbaar zijn. Volgens respondent 7 “hebben ze meestal geen goede 

baan.” Volgens hem was dit vroeger geen issue. Zolang de man een kostgrond had, kon hij voor 

langere tijd zonder geld leven. “maar nu is alles gaan veranderen en dat maakt dat ze op 

financieel gebied kwetsbaar zijn.”Volgens hem hebben degenen die niet of weinig scholing 

genoten hebben, moeite om een goede baan te vinden met het gevolg dat ze in een spiraal van 

armoede kunnen geraken.Voor de man is het belangrijk snel geld te verdienen dan zich te 

scholen. Een ander respondent geeft het als volgt aan:“Een man wil eerder geld verdienen dan 

studeren.” 

Huisvesting in de stad is een heet hangijzer voor deze groep, want ze moeten vaak de huur 

betalen. Dit is volgens hem een gewoonte geworden. Hij geeft wel tegelijkertijd aan dat er 

langzaam verandering in komt.  
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De financiële kwetsbaarheid doet zich ook gevoelen in relaties waar de vrouw meer verdient 

dan de man. Volgens respondent 18 “kan de vrouw zelf haar auto kopen en dat is dan moeilijk 

voor de man.” 

 

Wie geld heeft, die bepaalt in de relatie, zogenaamde „money-veto‟
3
. “Dus als je geen geld hebt, 

heb je een probleem in huis. De positie van de man is gaan verzwakken.”  

Hier valt op te merken dat niet alleen de financiële situatie een probleem is, maar ook de positie 

van de man verzwakt. Door de scheve verhouding op financieel gebied, ontstaan er dus 

relatieproblemen. Dezelfde respondent gaf verder aan dat er ook geen werk in de stad is voor de 

Marronmannen. Het probleem dat zich dan afspeelt is het feit dat de vrouw er dan alleen 

voorstaat om voor de kinderen te zorgen. Deze respondent maakte ook de opmerking dat de 

vrouw zich ook niet meer gedraagt als de man niet thuis is. Hiermee doelende op mogelijke 

buitenrelaties die de vrouw kan hebben of het niet meer respecteren van haar man. 

 

Respondent 9 zegt in het interview dat communicatie en vertrouwen belangrijk zijn in de 

relatie, nochtans zorgt geld voor problemen. Hij zegt het volgende: “Al die dingen zorgen ook 

voor problemen. En zorgt ook voor heel veel stress.”Een ander respondent geeft te kennen dat 

een man eerder geld wilt verdienen dan studeren. 

Op financieel gebied kan ‘verkwisten’ van geld door de vrouw ook voor problemen zorgen. 

Respondent 18: “ het zorgt voor spanning, want dan heeft de vrouw het geld vermorst en dat 

geld niet goed gebruikt.” Het verknoeien van het geld of het niet op een juiste wijze gebruiken 

ervan, maakt dat er spanning ontstaat in de relatie en in het gezin. In deze gaat het dan om de 

vrouw die volgens de man het verdiende geld (geld van de kostwinner voor het gezin) niet op 

een juiste wijze gebruikt. 

 

Deze respondent (7) zegt verder dat de man die kostwinner in huis is en over zijn eigen perceel 

en huis beschikt, bepaalt wat er moet gebeuren. En als blijkt dat de vrouw zich niet daaraan wilt 

onderwerpen, kan dit voor veel problemen zorgen. 

Respondent 17 heeft enkele keren meegemaakt dat hij zonder noemenswaardige redenen werd 

ontslagen. Volgens zijn zeggen frustreerde de situatie hem, maar vanwege zijn geloof in God kon 

                                                 
3
Vetorecht: Bevoegdheid om een besluit krachteloos te maken. Money-veto hiervan afgeleid 
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hij kracht putten om het te doorstaan. “… het is heel schadelijk voor het gezin is, het stoort en je 

lijdt er heel veel schade aan. En het is heel pijnlijk of ja frustrerend.” Deze respondent geeft 

aan dat hij dan van die momenten had, dat hij stil werd. 

Ontslag en emotionele schade zijn twee aspecten die bij financiele kwetsbaarheid die niet los 

staan van elkaar. De pijn en frustratie hebben ook een impact op het gezin; dat gezin lijdt mede 

eronder. 

Opgemerkt kan worden dat de kwetsbaarheden waaronder de Marronman de lijden heeft, niet los 

van elkaar gezien moeten worden. De ene kwetsbaarheid (bijvoorbeeld financiële) zorgt voor 

emotionele schade (emotionele kwetsbaarheid). En om de kwetsbare momenten het hoofd te 

bieden, richt de persoon zich tot God (zijn geloof) om de kracht te putten. 

“Maar waarom ik sterk sta, komt door mijn christelijke instelling. Dat geeft me kracht om al die 

beproevingen te doorstaan. Maar normaal zonder God zou ik zeker gefrustreerd raken. En 

natuurlijk kan het dan uiteindelijk een frustrerende effect op jou hebben.” Hij heeft een vrees dat 

het misloopt, maar door zijn geloof (christelijke achtergrond) kan hij deze kwetsbare momenten 

verwerken.  

 

Respondent 13 werd door zijn vader verboden contact te onderhouden met de familie.. Toen hij 

toch het contact met de familie opzocht en in nabijheid van ze verbleef, begon hij financieel heel 

sterk achteruit te gaan. Hij begreep dit niet. Zijn vader had ook nooit aangegeven waarom hij 

geen contact mocht onderhouden. Toen hij uit de buurt bleef, herstelde hij weer. “Ik ben zelf 

opzoek gegaan naar mijn familie. Maar dat heeft veel achteruitgang gebracht in mijn leven. 

Want ik moest alleen maar geld uitgeven. Mijn vader had me gewaarschuwd, maar heeft mij 

nooit de reden gegeven waarom ik niet met mijn familie mocht bemoeien.” 

 

Ook hier valt op te merken dat soms andere omstandigheden kunnen maken dat mannen in een 

spiraal van financiële kwetsbaarheid geraken. Invloed vanuit de familie op welke manier dan 

ook, kan hier een grote rol spelen. Als het om de familie gaat, wordt er veel van de man verwacht 

op financieel gebied. Dit kan maken dat hij zich bepaalde momenten in het nauw gedreven voelt. 

Niet alleen zorgen voor de vrouw met wie hij een relatie heeft, maar ook de familie van de vrouw 

moet hij financieel bijstaan.In dit geval geeft respondent 15 het volgende aan: “Als Aucaner 

wordt er heel veel van jou verwacht als man. Je moet alles voor de vrouw kunnen doen vooral op 
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het gebied van financiën. Voor de familie gaat het erom dat je geld geeft. Maar je hebt een gezin 

te verzorgen en ook nog schulden, dus is het moeilijk. Aucaners zijn heel moeilijk op het gebied 

van financiën, ze willen altijd geld, en als je dat niet kan, wordt je gekwetst.” 

 

Tabel 4: Economische of financiële kwetsbaarheid 

Man Vrouw  Man/vrouw/gezin 

(gevolgen) 

geen goede baan „verkwister‟ Slechte communicatie 

niet of weinig scholing 

(man wil eerder geld 

verdienen) 

de vrouw verdient meer dan 

de man 

Geen vertrouwen 

Aantal keren ontslagen  Spanning en stress 

Financiele achteruitgang na 

familiecontact 

 Druk vanuit de familie 

Huisvesting (probleem)  gezinsleden lijden mede 

In bovenstaande tabel zijn er enkele aspecten met betrekking tot die economische of financiële 

kwetsbaarheid aangekaart. Het niet hebben van een goede baan, ontslagen worden zonder 

duidelijke reden, minder verdienen dan de vrouw en/of een huisvestingsprobleem hebben, zorgen 

voor tal van ongemakken voor de man alsook voor zijn gezin/omgeving. 

Opgemerkt kan worden dat de verschillende kwetsbaarheden waarmee de Marronman te kampen 

heeft, niet los van elkaar gezien moeten worden. De ene kwetsbaarheid (bijvoorbeeld financiële) 

zorgt voor emotionele schade (emotionele kwetsbaarheid). En om de kwetsbare momenten het 

hoofd te bieden, richten enkele respondenten zich tot God (het geloof) om de kracht te putten. 

 

4.2.2 Emotioneel kwetsbaar 

In gezinnen maken mannen het een en ander mee dat ze zelf moeten bolwerken. Uit gesprekken 

met mannen is steeds naar voren gekomen dat ze niet over hun problemen praten. In 

interviews met mannen waar het mis kan gaan in relaties of het gezin, legden zij het volgende 

uit. 

Respondent 8: Vroeger hoorde je niet zo vaak dat mannen hun vrouwen aftakelden, maar 

tegenwoordig hoor je allerlei dingen. Mannen vermoorden vrouwen; omdat de vrouwen laat 
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thuis komen, denken ze dat de vrouw vreemdgaat. Vroeger had je zulke dingen niet en mannen 

weten dus niet om te gaan met hun gevoel. Ze hadden geen tijd daarvoor omdat de vrouw altijd 

thuis was, maar nu zijn mannen vreselijk jaloers..”. 

Ook respondent 7 merkt op dat relaties in het binnenland niet lang standhouden, omdat zowel 

Marronmannen als vrouwen niet met tegenslagen kunnen. Ze gaan volgens hem dan opzoek naar 

andere relaties. 

Respondent 18: “Ik heb het inderdaad gezien, het voelt niet prettig aan. Ik heb hem misschien 

niet horen praten erover, maar aan zijn handelingen is het te merken dat hij kwetsbaar is. Zelf 

als hij de kinderen waarschuwt schenken ze geen aandacht. Pas als de moeder ze erop wijst, 

stoppen ze. Dus het lijkt meer alsof de moeder het hoofd is in het gezin. In zo een geval merk je 

dat de vader niet meer bemoeit als het om de kinderen gaat. Vooral als de moeder of vader 

voorkinderen heeft. Dat zorgt dan voor verdeeldheid. Ik ken een man en vrouw ze hebben beide 

voorkinderen. De man is zijn been kwijt, hij zegt dat zijn dochter van hem houdt. Maar de 

moeder wil niet meer en dat is hij door zijn dochter te weten gekomen.” 

Uit het gesprek met deze respondent is naar voren gekomen dat de man in kwestie geen gezag 

noch zeggenschap heeft in het gezin. Hij krijgt geen aandacht en er wordt ook niet naar hem 

geluisterd. Hij lijdt er zowel geestelijk als lichamelijke onder. Het is reeds bekend dat mannen 

niet over hun gevoelens (emoties) praten.  

In een ander geval gaat de man vreemd als hij gekwetst wordt of doet hij iets dat hem zelf ook 

schade kan aanbrengen. “Het kan zijn dat hij uitloopt bij kwetsbaarheid, of iets stoms doet. 

Maar dat is niet de juiste oplossing. Ik heb mij ook schuldig gemaakt aan 

vrouwenmishandeling. Het is liever dat je wegloopt. Bij mijwas het dat mijn ex mijn moeder had 

uitgescholden en mij ook pijnlijke dingen had gezegd. Vandaar de verkeerde handelingen...”  

Op zijn werkplek krijgt respondent 8 veel te maken met mannen die zich niet kunnen 

beheersen. Volgens de ervaringen die andere mannen met hem delen, gaat het veelal om de 

vrouw die vreemdgaat in die relatie. Deze mannen verbreken dan de relatie en de nieuwe relatie 

die ze aangaan, wordt de dupe van de pijn waarmee zo‟n man rondloopt. “Ik heb veel van ze 

gehad, je hebt ook mannen die geen zelfbeheersing hebben. Als hij iets hoort, al is het een 

leugen, reageert hij gelijk. Je hebt mannen die zover gaan dat zij de buitenvrouw thuis 

brengen...” 

Een respondent vertelt wat hij persoonlijk had meegemaakt en “om te voorkomen dat het 
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misgaat, zit je dan met de geheimen, want je wilt geen problemen.” In sommige gevallen wil de 

man de relatie niet verbreken en zit hij met het geheim en de pijn. Vooral als hij weet dat de 

vrouw vreemdgaat en haar niet wenst kwijt te raken, blijft hij stil. 

Respondent 8 ervaart in zijn gezinssituatie ook een aantal zaken waarvan hij niet weet hoe ermee 

om te gaan. Hij moet steeds rekening houden met wat er gebeurt in huis, maar omgekeerd 

gebeurt dat niet bij hem. En ervaart zelfs een druk vanwege het feit dat hij niks kan inbrengen. 

Hij zit met het probleem dat zijn dochter een vriend heeft die onmogelijk kan komen inwonen. 

Zijn vrouw denkt er anders over. “Wat mij onderdruk zet is het geval van mijn dochter die een 

vriend heeft. Ze moet apart wonen. Want ze is al volwassen, maar als het niet anders kan, moet ik 

haar dan onderdak geven met haar vriend. Soms als je iets zegt, krijg je een andere reactie.”  

Een ander voorbeeld: “mijn dochter komt lessen leren in de woonkamer, ik moet dan rekening 

met haar houden. En mijn vrouw vindt dat ik haar de ruimte moet geven, terwijl ik naar televisie 

zit te kijken. Zo kan je dan als man niet doen wat je wil.” 

 

Respondent 16 beaamt wat respondent 8 aangaf in het interview: “Dat kan ervoor zorgen dat je 

dochter met haar vriend thuis bij jou moet komen wonen, waardoor er een druk op de vader 

komt. De vader moet dat alles verdragen. En soms neemt je dochter een man die niet werkt en 

als vader moet je voor beide zorgen.” 

 

Respondent 12 ervaart eenzaamheid als blijkt dat de moeder en kinderen partij zijn tegen de 

man/vader. De waardering van de man/vader in het gezin is er niet en de spanningen zijn dan 

niet uitgesloten. “…in de meeste gevallen voel je je ook eenzaam wanneer de kinderen meer de 

kant van de moeder kiezen. En als de moeder dan niet voor de vader opkomt, dan komt er 

inderdaad scheiding. En dat maakt dat de man de vrouw verlaat. De mannen gaan weg, omdat 

ze niet gewaardeerd worden, en sommige blijven maar dan hebben ze constant ruzie. Mannen 

doen niet vaak aangifte bij de politie, maar bij vrouwen is het anders. Als een vrouw aangifte 

doet voor een man komt de politie meteen. Maar als jij als man aangifte doet voor een vrouw 

wordt je uitgelachen door de politie. Bepaalde plegen soms zelfmoord, want hij heeft dan geen 

ander keus.” 

Respondent 12 gaat verder door te vertellen hoe hij een vriend heeft kunnen weerhouden 

zelfmoord te plegen. “Ik heb zelf een vriend gehad die zelfmoord wilde plegen, maar ik zei hem 
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dat het anders kan.  

Mannen zitten ook vaak in een kwetsbare positie in het gezin. Een respondent zei het volgende: 

“Mannen hebben veel te verduren, maar ze praten niet.”  

In een ander geval maakte respondent 8 het volgende mee: “Ik had een neefje dat diefstal 

pleegde. Zijn moeder accepteerde alles wat hij naar huis bracht, maar de vader vond het vreemd 

en vroeg vanwaar hij de spullen had. De moeder nam het op voor de zoon en zei dat het normaal 

was, alhoewel de vader er niet mee eens was. Omdat de moeder het opnam voor haar zoon, 

zorgde dit voor veel ruzie tussen de ouders. Het was zo erg dat de vader in de voorkamer sliep. 

De vader merkte op dat zijn mening niet werd geteld.” 

Respondent 11: En wordt ze boos en zegt ze dat ik ondeugend ben. Meestal loop ik weg, maar als 

ze echt boos is, lukt dat niet. Want ze neemt mijn bromsleutel en kan ik nergens naartoe. Maar ik 

kan echt niet tegen ruzie.” 

Op de vraag als hij zich op die momenten kwetsbaar voelde, gaf hij aan:“Ja ik heb die momenten 

vaak, maar ik heb niemand om erover te praten. Ik krijg ruzie en ga ik met de brom weg, maar 

soms pakt ze de sleutel van die brom. Meestal als ik wegga, kom ik de volgende dag terug. En 

kan ik niet naar binnengaan, en soms moet ik haar vragen naar mijn werkkleding. Soms 

ongebaad moet ik naar het werk. Ik blijf rustig, omdat ik het anders probeer aan te pakken. Als ik 

me schoenen en sokken buitenlaat, is het al reden genoeg voor haar om boos te worden. Maar nu 

doe ik het niet meer om de spanning te voorkomen. Ze zegt als ik half 5 van het werk ga, moet ik 

al om kwart voor 5 thuis zijn. En dat is helemaal niet mogelijk, dat is al reden genoeg om ruzie te 

maken. Ik doe me best om elke dag thuis te zijn. Ik zou graag een hobby willen, maar om mijn 

vrouw is dat moeilijk voor mij. Alles wat ik doe is naar muziek luisteren, op Youtube gaan, eten, 

baden en slapen. Ik wil verandering zien in mijn gezin, laten wij alles achterwege laten wat in 

het verleden is gebeurd. Ze moet ook gaan inzien dat ik niet van ruzie hou.” 

Hierboven een fragment uit het leven van een man die niemand heeft met wie hij zijn verhaal 

kan delen. Ondanks het feit dat hij van zijn gezin houdt, wordt hij om elke kleine misser 

vernederd en krijgt hij de ruimte niet om zich te uiten of iets te doen aan vrijetijdsbesteding. 

 

Respondent 11 gaat verder en geeft aan“..soms vraag ik mezelf af hoelang nog ik zo een leven 

moet leiden, want soms stoort het mij echt en wil ik weggaan. Eigenlijk, als man vind ik het niet 

prettig, we moeten elkaar kunnen vertrouwen. Maar dat gebeurt niet, er is geen vertrouwen”. 



50 

 

Mannen praten niet graag. Zo stelt respondent 15 dat: “mannen zijn heel gesloten. Binnen de 

Marrongemeenschap wordt er ook veel meer druk op de man uitgeoefend. Hij moet ten alle 

tijden geen teken van zwakte tonen en heel braaf zijn. Maar mannen zitten met veel, en hij heeft 

soms ook begeleiding nodig of iemand met wie ze hun emoties en zwaktes kunnen delen. In het 

bijzijn van anderen laten mannen nooit weten waar mee ze zitten. Zelf in de kerk is de man heel 

gesloten, terwijl vrouwen alles vertellen als de pastoor wat vraagt.” 

 

Zowel respondent 16 als 19 geven het volgende aan. Wanneer de vrouw ruzie probeert te maken 

gaat hij weg om conflicten te vermijden. Hij laat het gezin dan ook in de steek. “Het gaat niet 

meer goed, want wij zitten beide niet op éénlijn.  En wij zijn niet meer samen, want je merkt het 

direct dat wij niet meer één zijn. Niets is dan hetzelfde.” 

Volgens andere respondenten speelt communicatie ook een grote rol. Velen kunnen hun 

gevoelens niet met hun partner of iemand delen, terwijl ze er wel naar verlangen om zich te 

„ontluchten‟. 

Weer anderen geven aan dat ze hun gevoelens soms met een goede collega of vriend delen. 

Iemand die ze echt vertrouwen. 

“Een goede vriend waarmee ik heel lang opschiet zegt altijd dat goede communicatie van groot 

belang is.“Respondent 7: “praat ik met iemand anders en werd het opgelost”. 

Respondent 18 deelt zijn kwetsbare momenten met zijn vader. Dit komt niet zo vaak voor. 

“Soms vraag ik mijn vader of moeder. Ik heb een broeder met wie ik mijn problemen deel. En hij 

geeft mij dan richtlijnen hoe ik een situatie moet oplossen.Ik heb het vaak als het werk heel 

stressend is. Ik zeg dan stomme dingen uit boosheid.” 

Respondent 8: “Ja, ik ga naar iemand met wie ik over mijn kwetsbaarheid kan praten. Ik heb een 

vriend op het werk die zijn pijn met mij deelt en andersom is het ook zo.” 

Respondent 7 :“En het is belangrijk dat je het van huis uit leert. Ik had het niet van huis uit 

geleerd, maar nu is dat wel het geval. Vroeger had ik vaak problemen met mijn vrouw, vooral 

omdat vrouwen over het algemeen veel praten. Maar nu gaat het wel. Soms praten wij direct 

erover, of praat ik met iemand anders en wordt het opgelost.” 

Respondent 13: “Ik ga iemand zoeken met wie ik dit kan uitpraten. Het is wel moeilijk want je 

kan het niet aan een ieder vertellen. Dus ik moet de juiste persoon nog zoeken om dit alles met 

hem te delen.” 
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Respondent 8 probeert met anderen te praten als iets hem dwarszit: “ik heb betrouwbare 

vrienden. Het is zo erg als je niet met je moeder kan praten. Ik heb wel 3 vrienden waar ik alles 

bespreken. Soms kan ik mijn moeder niet eens vertrouwen. Ik heb het vaak geprobeerd om haar 

te vertellen, maar ze vertelt het door. En dat is pijnlijk wanneer anderen mensen met jouw 

geheim op je afkomen. Dus mijn moeder is meer loslippig.” 

 

Respondent 15: “Wanneer de vrouw zegt dat je een bepaalde thuissituatie of probleem niet met je 

familieleden mag bespreken. Anders kan de relatie stopgezet worden of er ontstaat ruzie. En om 

te voorkomen dat het misgaat, zit je dan met de geheimen, want je wilt geen problemen.  

Respondent 15 vervolgt door aan te geven dat kwetsbaarheid wel degelijk invloed heeft op het 

gezin. In zijn geval gebruikte hij alcohol, rookte een pijpje. Het is ook voorgekomen dat hij het 

gezin in de steek had gelaten. Het komt erop neer dat hij niet daar was voor zijn gezin. Voor 

hem was het nodig eruit te gaan om even te ontspannen. 

Volgens deze respondent gebruiken vele mannen drugs, want ze kunnen de stress en pijn niet 

verdragen. Hij komt ook vaak in de gevangenis waar hij mannen begeleidt. En hij hoort hier 

ook hun verhaal aan. “Soms zijn mannen ook bang om te huilen. Het haalt juist die negatieve 

emotie eruit. ”Het komt nog steeds voor dat mannen hun gevoelens niet uiten.  

 

Een respondent gaf aan dat hij zonder zijn vader is opgegroeid en dat het gemis groot is.  

“Ik heb het wel gemist, soms wanneer je iemand met zijn vader ziet, laat het je aan veel 

denken.” 

Hij groeide op met veel vrijheid, werd niet door zijn ouders opgevoed en moest steeds 

verhuizen. Juist wanneer hij dacht op de ene plek te blijven met de familie (dus in rust), moesten 

ze verhuizen.“ik moest steeds nieuwe vrienden maken. Soms werd je niet op de hoogte gesteld 

wanneer je zou verhuizen. Soms was het leuk want ik had veel vrijheid bij mijn oma. Ik moest 

steeds weer verhuizen en het zorgde voor problemen op school. Want ik moest steeds weer de 

schooljaren missen. Ergens heeft het toch een stempel achter gelaten. Ik wil verder studeren.”  

Deze respondent is in het verleden vaker met de politie in aanraking gekomen. Hij vertelde dat 

iemand hem naar de kerk had gebracht en hij zich bekeerde. Door het geloof is hij veranderd en 

is nu getrouwd. De bedoeling is ook om zijn studie op te pakken en verder te gaan.Deze 

respondent geeft zoals enkele anderen ook aan dat het geloof toch een belangrijke rol speelt. 
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Door te geloven geeft God je de kracht om door moeilijke tijden te komen en Hij je te 

veranderen. 

“Ik ken maar een manier, het is alleen Christus die je kan helpen. Ik heb vrienden, oude mensen 

en familie die al jaren met de pijn leven. Dus als God je niet helpt, ga je er nooit uitkomen.“ 

Zo valt op te merken dat geloof in God wel degelijk invloed kan hebben op de man en zijn 

handelingen wanneer hij moeilijkheden moet doorstaan. 

Ze zijn dan niet bewust dat ze op de momenten wanneer ze door moeilijkheden gaan kwetsbaar 

zijn, maar weten wel dat ze op God kunnen vertrouwen en dat ze er door heen komen. “Ik maak 

mij niet meer druk, ik laat alles aan de Heer over. Als je naar de kerk gaat en de voorganger 

wijst je hoe jij moet leven. Dan moet je  aan jezelf werken.” 

Een respondent legt uit dat kwetsbaarheid niet alleen bij de Marronman voorkomt, maar ook bij 

mannen van andere bevolkingsgroepen. Een respondent legde uit dat zich het gekwetst voelen of 

gekwetst worden liever benadrukt wordt als schaamte of meer nog als angst. 

De reden waarom hij dit zo aangeeft wordt hieronder geciteerd. 

“Ik noem het angst omdat je iets gedaan hebt en je vindt het erg. Bijvoorbeeld, ik ging naar de 

kerk en ik was zo gefocust dat ik mij niet met een relatie bezighield. En in de kerk werd je 

zwaargestraft als je omgang kreeg... En we zijn weer in de fout gegaan.” 

Vanaf die dag schaamde ik mij om naar de kerk te gaan. Want ik zou getuchtigd worden. Maar 

later ben ik gaan beseffen dat het geen schaamte was maar angst. Daarom zeg ik niet dat het 

schaamte is, maar angst. Want iedereen komt erachter wat je verkeerd gedaan hebt. En ze 

hebben dan angst dat ze minderwaardig zijn en dat is, het is meer uit angst.“ 

Hij zegt verder:“Er zijn mannen die geweldig spelen, maar achteraf lopen hun vrouwen uit en 

kunnen ze hun vrienden niet vertellen. Hij schaamt zich om het te zeggen, maar aan de ander 

kant is het ook angst. Wat gaat hij doen? Hij mishandelt de vrouw, want de vrouw brengt hem 

schande. Hij moet het bespreken met een van zijn vrienden, maar omdat hij bang is, gaat hij dat 

niet doen en brengt het probleem of pijn veel dieper” 

Er is aan respondenten gevraagd als zij zich wel bewust van zijn dat ze op het bewuste moment 

kwetsbaar waren. Uit de gesprekken bleek dat niet het geval te zijn. 

“Nee, ik wist het niet”,terwijl een andere er wel van bewust was, maar noemde het geen 

kwetsbaarheid. “Op het moment dat ik het heb meegemaakt, ben te weten gekomen wat het was.” 

Een ander gaf als antwoord dat hij er totaal niet van bewust was dat hij kwetsbaar was. 
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Het komt erop neer dat mannen het kwetsbaar zijn niet bij de naam noemen. 

Respondent 14 gaf aan dat kwetsbaarheid voor hem betekent: “Kwetsbaarheid is wanneer iets 

zodanig met je gebeurt dat je in de war raakt. Je kan jezelf niet meer zijn. Je wilt dan opgeven. 

Dat noem ik kwetsbaarheid.” 

Andere respondenten die hun vertrouwen op God gesteld hebben, gaven ook aan zij zich niet 

bewust waren dat ze op die momentenkwetsbaar waren, maar wisten wel dat ze op God kunnen 

vertrouwen en dat ze erdoorheen komen.  

Tabel 5: Emotionele kwetsbaarheid 

Indicatoren/ervaringen 

Problemen niet bespreekbaar 

maken(mannen zijn gesloten) 

Zich niet kunnen beheersen 

Geweldadig gedrag 

Zelfmoord 

gedachten/pogingen 

Niet weten om met hun 

gevoelens(niet delen van 

emoties en zwaktes) (bang 

om te huilen) 

Schaamte /angst 

 

Conflicten vermijden 

Jaloezie Geheimen/stil blijven Alcohol en drugsgebuik, 

criminaliteit 

Geen aandacht  Psychische druk 

stress 

Gezin verlaten 

Lichamelijk en geestelijk 

eronder lijden 

eenzaamheid Geloof als houvast om 

kwetsbaarheid te 

overbruggen 

Gekwetst worden - pijn Geen waardering (respect) Opgeven 

Boosheid Ruzie  Mishandelen van vrouwen 

Minderwaardigheidsgevoelen Jezelf niet kunnen zijn Uitsluiten uit het gezin 

In bovenstaande tabel zijn de indicatoren/ervaringen aangegeven uit de interviews waar ook 

indirect naar voren komt hoe kwetsbaarheid invloed heeft op het gezin. 
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4.2.3 Sociaal-maatschappelijk kwetsbaar 

Het fundament van een samenleving begint bij gezonde gezinnen, waarbij er wordt gekeken naar 

de sociaal-maatschappelijke staat van het gezin. Deze sociaal-maatschappelijke factoren zijn 

onder andere discriminatie op basis van etniciteit, taalbarrières, religie en andere zaken die 

enige blokkade veroorzaken voor het goed functioneren van het gezin. Dit onderdeel zal een 

uiteenzetting zijn van de uitspraken van  verschillende respondenten.  

Bij Marrongemeenschappen is er sprake van een gezinsstructuur aan de hand van oude tradities 

en cultuur. Voordat er binnen deze gemeenschap gesproken kan worden van een Marrongezin, 

moeten families van beide zijden van zowel de man als de vrouw zich aan bepaalde traditionele 

regels houden. Respondent 14 spreekt over stappen die gevolgd dienen te worden. Bij hem is het 

niet volgens de traditionele normen van de gemeenschap verlopen.“…bij de Marron zijn er 

stappen die je moet volgen als je een meisje zwanger hebt gemaakt... Dus niets is gegaan zoals 

het hoort te zijn en zijn de mensen van het meisje ook niet gekomen en bemoeien zich niet met de 

zwangerschap of relatie…”.  

 

Uit datgene wat respondent 14 aankaart kan er worden afgeleid dat er geen acceptatie is 

wanneer families niet op de hoogte worden gesteld van een relatie. Dit heeft tot gevolg dat een 

gezin die uit zo‟n relatie ontstaat niet op ondersteuning van de familie kan rekenen. Het komt 

erop neer dat de families niet betrokken zijn bij het aangaan van een relatie. Het overslaan van de 

traditionele regels binnen de Marrongemeenschap zorgt ervoor dat er geen sprake is van een 

officiële relatie. Het is in principe schande als het meisje voor het verkrijgen van pangi in de 

verwachting raakt. 

Volgens respondent 14 zijn er zelfs gevolgen verbonden als er niet volgens de traditionele 

normen een relatie start. “ het is een gevoelige snaar, omdat ik weet wat de gevolgen zijn. Tot de 

dag van vandaag kan ze niet mijn officiële vrouw zijn.” 

 

Enkele van deze regels worden door respondent 14 besproken. “…Er wordt gesproken over 

‘kojotete’’ moet gesneden worden. Een boslandcreoolse vrouw krijgt kojo en pangi. Bij haar 

eerste man krijgt de man die kojo en moet het snijden, dat geeft aan dat hij haar man is. Dat 

moet nog gebeuren bij mijn vriendin.”. Het niet naleven van deze traditionele regels kan ertoe 

leiden dat zo‟n gezin volgens de Marroncultuur “instabiel” is. Deze instabiliteit zoals de 



55 

 

Marrongemeenschap het aanvaardt, kan geplaatst worden onder de categorie sociaal- 

maatschappelijke kwetsbaarheid.  

Er heerst onder de verschillende Marronstammen een stilzwijgende spanning (afwijzing en 

vloeken van eigen kinderen door ouders wanneer deze zich niet houden aan de normen). 

Respondent 10 bevestigthet voorgaande en vertelde hoe hij geen relatie mocht aangaan met een 

Aucaanse. Vanwege de liefde voor elkaar en de band die ze hadden, hebben hij en zijn vrouw de 

traditionele regels terzijde gelegd. Dit zorgde voor grote onenigheid en ze werden ook 

gevloekt.“Mijn vader wilde niet dat ik met Aucaanse een relatie moest starten. Maar dat heb ik 

afgekeurd, want voor mij speelt afkomst helemaal geen rol. Het was zwaar, ik kon het niet alleen 

doen. Door genade van God heb ik het toch gered. Ze hebben mij gevloekt dat ik het niet zou 

redden, en ik zou achteruit gaan. En dat alles had invloed op me.  

 

Gezinnen die niet compleet zijn als gevolg van het wegkomen (scheiding) te vallen van ouders 

draagt ook bij aan de sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid zoals respondent 20 dat aangaf. 

“M`n moeder en vader waren niet meer samen. Ik ben vanaf klein door mijn m`n opa 

opgevoed.”Deze respondent kwam na de binnenlandse oorlog naar de stad.Jongeren die vanwege 

de urbanisatie richting de stad trekken, verkeren in een onzekere positie vanwege het 

huisvestingsprobleem. “Als je naar de stad moet komen, heb je soms geen mensen om te 

blijven,” zoals respondent 20 dat in eigen woorden uitdrukt. Het trekken naar de stad komt niet 

zonder kwetsbare gevolgen en risico‟s voor de Marronjongeren met name de mannen.  

Geloof is een ander sociaal-maatschappelijke factor dat voor vele Marrons belangrijk is. 

Respondent 8 geeft aan dat hij meehelpt, omdat hij het in de kerk en in zijn gemeenschap heeft 

geleerd. “Ik heb het van de kerk zowel van de Marrongemeenschap geleerd.” De Marronman 

hecht waarde aan het geloof als oplossing voor zijn kwetsbare positie in huis of op het werk. 

“Als het zo is dan moet ik bidden, en als er geen oplossing is moet je het maar accepteren zoals 

het maar is.” 

Respondenten geven aan dat de technologische ontwikkeling een negatieve invloed heeft op 

relaties. Marronrelaties worden door deze ontwikkeling uit elkaar geslagen. Respondent 9 geeft 

het volgende over de technologische ontwikkeling aan “de technologie heeft inderdaad effect 

gehad op de samenleving, de technologie op zichzelf is niet slecht. Maar het is de manier hoe je 

ermee omgaat. Het heeft positieve en negatieve effecten. Als je het gebruikt om jezelf te 
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ontwikkelen en te weten te komen wat om je heen gebeurt, is er geen vuiltje aan de lucht.” 

Het valt overigens op dat mensen geen rekening houden met gevoelens van anderen en de meest 

kwetsbare zaken blootstellen. Via sociale media wordt erflink uitgehaald naar ex-partners. Er 

worden beledigende uitspraken gedaan en er wordt zelfs ook met de dood bedreigd. 

De mensen staan er niet bij stil welke nadelige effecten dit alles kan hebben op de samenleving. 

Verantwoord gebruik van sociale media en technologie ontbreekt vaak genoeg. “Waar het mis 

is gegaan, ik vind dat de gemeenschap aangeleerd moet worden hoe met de technologie om te 

gaan” (respondent 9).De gemeenschap dient te leren dat pijnverwerking niet de vrije loop op 

sociale media mag hebben, aangezien het gaat om het persoonlijk verwerken van emoties. 

Zaken gaan viraal met het gevolg dat er meer schade wordt aangericht dan men kan 

verwerken. 

Respondent 15 heeft wat de technologie betreft een andere ervaring mee gehad, waarbij hij het 

als volgt weergeeft. “Ik belde een keer naar huis en hoorde de stem van een manspersoon. Het 

was zo pijnlijk dat hij niet verder kon werken, het was duidelijk dat zijn ex-partner vreemdging. 

Vreemdgaan maakt dat mannen vrouwen op een brute wijze mishandelen of vermoorden. 

 

Tabel 6: Sociaal maatschappelijk kwetsbaar 

Discriminatie Religie/Geloof 

Geen acceptatie op basis van geldende 

normen binnen de 

Marrongemeenschap  

Verantwoord gebruik van sociale media 

Urbanisatie naar de stad zorgt voor 

onzekere positie vanwege 

huisvestings-problematiek  

Misbruik van de technologie ( het 

beledigen van ex-partners via social 

media) 

 

In bovenstaande tabel zijn enkele elementen/blokkades aangehaald die van invloed zijn op het 

functioneren van de respondent en danook een negatieve weerklank hebben op de omgeving 

(samenleving). 
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4.2.4 Lichamelijk of fysiek kwetsbaar 

In zeker twee interviews is naar voren gekomen dat mannen ook lichamelijk of fysiek kwetsbaar 

kunnen zijn.  Er wordt vaak geopperd dat mannen fysiek sterk zijn, stoer en alles aankunnen. Het 

tegendeel is naar voren gekomen in enkele interviews. 

Een respondent gaf aan dat een man zijn lichamelijke gesteldheid zodanig achteruit is gegaan, 

dat zijn been geamputeerd moest worden. Hij kreeg geen ondersteuning van zijn vrouw; die 

wenste zelf de relatie te verbreken. “Maar de moeder wil niet meer.” 

Een andere respondent maakte hetzelfde mee en gaf aan de vrouw vond dat de ziekte van hem 

haar teveel geld kostte.Na herstel mag de respondent weer contact met haar maken om de relatie 

voort te zetten. “Toen ik ziek ben geworden vond mijn vrouw dat ze veel geld aan mij uitgaf... 

Dus heb ik haar gezegd dat wij liever kunnen stoppen als ze daar moeite meehad. Ik was ziek, 

dus kon ik haar ook niet overhalen om te blijven.” 

In principe wilde de vrouw dat hij anderen om geld vroeg om zo de kosten te kunnen betalen, 

maar hij weigerde.“ Ik ben ook iemand die niet van vragen hou. Mijn vrouw dwong om geld te 

vragen, maar dat was ik niet gewend.” Deze respondent had een eigen lasbedrijf, maar vanwege 

ziekte moest hij zijn onderneming sluiten.  

Dezetwee(2) casussen doen vermoeden dat er meerdere zullen zijn in zo‟n situatie, waarbij ziekte 

hen beperkt en ze niet welkom zijn in hun eigen omgeving.  

 

Tabel7: Fragmenten lichamelijke of fysieke kwetsbaarheid 

Oorzaken                                        Gevolgen:                                     Type kwetsbaarsheid 

- Ziekte (achteruitgang 

lichamelijke gesteldheid) 

-Pscyhische problemen 

 

1.Geen ondersteuning van 

partner 

2.Het verbreken van de relatie 

3.sluiting onderneming 

4. ziekte kost teveel geld 

Emotionele kwetsbaarheid 

Financiële kwetsbaarheid 

De gevolgen bij ziekte voor de respondent verzwaren de situatie in principe nog meer, omdat 

deze niet kan rekenen op ondersteuning van zijn omgeving (in deze de partner). Dit kan 

vervolgens ook invloed hebben op zijn emotionele toestand (emotioneel kwetsbaar zijn alsook 

financieel). 
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4.3 Etniciteit 

Zoals eerder aangegeven is dit onderwerp niet meegenomen in de probleemstelling, maar gezien 

het feit dat het ook een rol speelt en voor sommigen degelijk invloed heeft op hun wel en wee als 

Marronman, zal de informatie er toch bijstaan. 

Etniciteit, een eigen sociaal-cultureel identiteit. Het onderscheid tot welk deel van het groter 

geheel in de samenleving men behoort. De Marrongemeenschap heeft daarbij door zich te 

onderscheiden haar sociaal culturele eigenschappen behouden. Eigenschappen die enkele 

Marronmannen als een probleemfactor kenmerken wanneer het gaat om hun positie binnen de 

maatschappij. De achterstand in hun ontwikkeling blijkt volgens enkele respondenten ook de 

oorzaak van etnische discriminatie te zijn. Ter onderbouwing van dit geconstateerde worden er 

uitspraken gelicht uit de interviews. 

Op de vraag als Marrons met name Marronmannen gediscrimineerd worden geeft respondent 12 

het volgende aan: “Ze kunnen geen concessie of gronden vinden waar ze zelf wonen, dat is niet 

zo prettig. Dat is ook een belemmering voor de mannen en zowel vrouwen.  

Respondent 15 merkt op dat er wel sprake is van een minderwaardige behandeling op 

verschillende manieren. “er wordt vaak op me neergekeken, maar dat moet je in het leven  

accepteren zoals het is. Zelfs bij sollicitatie gesprekken letten ze wel op veel en krijg je een 

minderwaardige behandeling. Wanneer je in de winkel bent, wordt er extra op je gelet als 

Marron. Ik heb gevallen gekend waar ik als dief werd gezien, terwijl het totaal verkeerd is. Er is 

dus inderdaad een verschil op het gebied van etniciteit.” Volgens de respondent kan men 

trachten zich te “verschuilen” in een andere etniciteit, maar dat zal geen soelaas bieden.De 

ervaring als een crimineel gezien te worden is volgens respondent 19 “geen prettige ervaring”. 

“Je merkt het wel dat er gediscrimineerd wordt, maar door de ontwikkeling is er veel 

verandering gekomen. Ik heb het ook meegemaakt, stapte in de bus en een vrouw begon haar tas 

vast te pakken. En dat vond ik niet prettig. Het maakte me boos.” 

 

Marronmannen krijgen op de werkvloer vaker te maken met discriminatie en proberen het op 

hun eigen manier aan te pakken. Respondent 18 gaf het in eigen woorden weer: “Toen ik bij X 

werkte was er iemand die mij op grond van mijn etnische afkomst beledigde. En dit zorgde voor 

veel pijn. Ik, mezelf wilde hem soms iets aandoen. Ik moest in vaste dienst en dat lukte niet en 
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kreeg ik advies om ergens anders te proberen. En zo ben ik van hem afgekomen.”  

“Je voelt je wel heel vervelend, maar later maak je je helemaal niet meer druk.” 

Respondent 8 stoort zich niet aan de discriminatie, maar laat wel weten dat hij het als heel 

vervelend ervaart. Het denkpatroon van de samenleving dient veranderd te worden, omdat 

het etnische nog steeds een issue is. Kennelijk acht een bepaalde etnische groep zich beter dan 

een ander. 

Volgens respondent 18 maken de meeste Marronmannen echt moeite “Je hebt bepaalde die niet 

geschoold zijn, maar ze zijn heel intelligent en hebben voldoende kennis. De meeste van de 

Marronmannen maken echt moeite. Soms heb je discriminatie. Ze worden dus vaak 

gediscrimineerd. En dat wordt tot nu toe gedaan. Een Hindoestaanse heer op het werk maakt 

vaker zulke opmerkingen.” 

Deze discriminerende uitspraken of ervaringen hangen geheel van de tegenpartij af. Uit een 

ander interview kwam juist naar voren dat die respondent in een Hindoestaanse gemeenschap 

opgroeide en er geen verschil te merken was. De mensen hebben hem in huis genomen en als 

hun eigen kind behandeld en opgevoed. 

Ondanks de discriminatie van de Marrongroeperingen merkt respondent 7 dat ze toch 

doorbreken. “Vroeger was het wel zo, maar nu speelt het nietzo‟n grote rol. Want ze breken 

gewoon door ondanks er gediscrimineerd wordt. Alhoewel ze geplaagd worden, gaan ze rustig 

door. Zelf in Frans-Guyana merk je dat boslandcreolen de top bereiken en vooruitkomen. Na de 

binnenlandse oorlog is de Marrongroep meer gaan beseffen dat ze anders moesten gaan leven. 

Alhoewel de binnenlandse oorlog onze cultuur bijna heeft uitgeroeid.” 

Het valt dus ook op te merken dat scholing of ontwikkeling nog geen algehele oplossing biedt 

voor het discriminatie probleem door andere etnische groeperingen uit de samenleving. Er is wel 

verbetering in de positie van de Marrons, maar er moet nog veel gebeuren. Dit kan dan ook te 

maken hebben met het gedrag van de Marronman in het algemeen, zoals hieronder verwoord 

door een respondent. 

“Het zijn overwegend vrouwen binnen de Marrongemeenschap die een goede scholing hebben. 

Maar de mannen hebben het besef niet zo echt. Ze gaan snel werken,wantzewillen rijk worden. 

Maar mannen moeten meer gaan beseffen dat ontwikkeling heel belangrijk is. Want op het 

moment ze al geld maken, hebben ze geen tijd meer voor studie. Er is wel een groep die zeer 

ontwikkeld is, denk maar aan de mannen in de A-combinatie. Zelfs op de universiteit zijn 
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tegenwoordig overwegend vrouwen. Er is wel een groei gekomen binnen de 

Marrongemeenschap, want die ontwikkelen zich veel meer dan vroeger. Dus je kan zien dat de 

Marrons een plek in de ontwikkeling hebben geëist”(respondent 7). De respondent wijst erop 

dat de Marrongemeenschap door een mindshiftte maken, zal beseffen hoe belangrijk hun 

eigen ontwikkeling is.  

Respondent 14 merkt op dat er opties genoeg zijn “Ik ben iemand die dingen ziet of hoort, maar 

ik bemoei niet met mensen die zulke dingen doen. Het gebeurt dus niet in mijn directe omgeving. 

Maar ik hoor het vaak dat Saramaccaanse jongens stelen en dat vind ik jammer. Maar er zijn 

zoveel opties, er is overal werk. Bij mij is het ook zo geweest, ik heb heel veel moeten doen of 

werken toen ik op school zat bv tuinman, maaien, bouw etc. Ze zeggen dat er geen werk is en 

geen ander optie hebben dan stelen en anderen beroven. Maar ze vergeten dat ze een dagje 

doodgeschoten kunnen worden.”  

 

Tabel 8: Etniciteit in relatie tot  sociaal culturele eigenschappen 

Aspect: Oorzaak – Gevolg 

Sociaal –culturele eigenschappen Geeft problemen  

Etniciteit Discriminatie  

Achterstand in ontwikkeling 

Woongebied belemmering - woonomgeving 

Scholing Verbetering positie van de Marron 

Mindshift – politiek Aanpak ontwikkeling van de Marronman 

In het onderzoek zijn een aantal knelpunten aangekaart die betrekking hebben op het sociaal 

cultureel aspect voor de Marronman met betrekking tot zijn etnische afkomst. In bovenstaande 

tabel worden deze knelpunten aangegeven. 
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

 

Dit gedeelte is als volgt ingedeeld: 

1. Conclusie op de onderzoeksvraag 

2. Discussie (resultaten/literatuur) 

3. Aanbevelingen 

 

5.1 Conclusie 

De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt geweest: 

In hoeverre heeft het kwetsbaar zijn van de Marronman invloed op het gezin en op de 

samenleving? 

 

De antwoorden op de deelvragen zijn in dit gedeelte geïncorpereerd naast het beantwoorden van 

bovengestelde hoofdvraag. 

 

Het kwetsbaar zijn van de Marronman is terug te voeren naar het gendervraagstuk in het gezin en 

samenleving. Op het gebied van gender en wel met betrekking tot de besluitvorming en 

taakverdeling gaven de respondenten aan dat de man (hun vader) vroeger het hoofd van het gezin 

was waarin zij opgroeiden. Dit was ook het beeld dat zij om zich heen zagen; de man was het 

hoofd van het gezin, de kostwinner en de besluitvorming lag bij hem. De man had de leiding en 

zijn rol werd gerespecteerd. Er was een duidelijke taakverdeling en een ieder hield zich daaraan.  

De vrouw speelde een belangrijke rol in het geheel als opvoeder, verzorger. In het binnenland 

was de taakverdeling (arbeidsverdeling) duidelijk. De stereotype genderrollen werden door de 

samenleving (gemeenschap) bewaakt. Door de urbanisatie is deze genderrolverdeling enigszins 

gewijzigd. De Marronman is niet meer aangewezen op de natuur om zijn gezin te verzorgen, 

maar moet in de stad voldoen aan de eisen om een baan te hebben. Dit gaat vaak genoeg niet 

gemakkelijk, omdat volgens enkele respondenten de Marronmannen niet geschoold (niet 

studeren) zijn en liefst (in het binnenland) in de goudvelden werken. Verder blijkt ook dat de 

mannen niet meer die toebedeelde rol (zoals de samenleving, maatschappij voorschrijft) 

vervullen. De man is zijn plaats in het gezin aan het kwijtraken. Vooral als hij minder verdient 

dan de vrouw. De Marronman heeft veel minder in te brengen, waardoor de besluiten worden 
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genomen door degene die meer verdient (in deze is het vaak genoeg de vrouw). Geconcludeerd 

kan worden dat de Marronman reeds in deze fase in een kwetsbare positie komt te verkeren. De 

ontwikkeling binnen de Marrongemeenschap creëert uitdagingen voor de Marronman die niet 

altijd weet hoe zich aan te passen in deze situatie. 

 

Verder kan ook geconcludeerd worden dat het kwetsbaar zijn van de Marronman wel degelijk 

invloed heeft op het gezin en deze invloed zich weerspiegelt in die samenleving. De 

verschillende kwetsbaarheden (financiële, sociaal maatschappelijke, emotionele en fysieke) zijn 

vaak genoeg het gevolg van andere persoonlijke en maatschappelijke factoren die weer invloed 

hebben op de directe omgeving van de Marronman. Vooral als hij in de kwetsbare toestand 

verkiest zijn directe omgeving tijdelijk te verlaten of de relatie officieel verbreekt, maar ook als 

de invloed van die kwetsbaarheden ergere vormen aanneemt (geweldpleging). Op het moment 

dat hij door de fase heengaat, staat hij er niet bij stil dat het aspect speelt. Hij is er subjectief 

bijbetrokken. Respect en waardering zijn twee aspecten die in het onderzoek naar voren zijn 

gekomen, waarbij enkele respondenten hebben aangegeven dit niet in het gezin of in de relatie te 

ervaren/krijgen. De Marronman is zich niet altijd bewust van zijn kwetsbaarheid. Anderen 

noemen het kwetsbaar zijn schaamte of angst. 

 

De Marronman die met zijn geloof zijn kwetsbaarheden beleeft, zoekt houvast bij God en 

probeert op die manier het leven voort te zetten in het gezin en zijn situatie te overwinnen. Zo 

tracht hij zich ook met zijn gezin in balans te blijven binnen die samenleving. 

Voor de andere groep waar het geloof niet centraal staat, is te merken dat de invloed van hun 

kwetsbaarheid zorgt voor spanningen in de gezinsrelatie. Er onstaan relatieproblemen en/of 

relatiebreuk die kunnen uitmonden in zelfs ernstige escalaties. Hierdoor wordt de ontwikkeling 

van het gezin belemmerd en dit heeft dan zijn weerslag in de samenleving.  

Evenzo zijn de sociaal culturele eigenschappen die vanuit de etnische kwetsbaarheid (het etnisch 

perspectief) worden ervaren, ook van invloed op de Marronman. 

De Marronman met zijn kwetsbaarheden die begrepen of niet begrepen wordt, kan in deze 

worden betiteld als: De man als de kwetsbare derde in het gezin. 
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5.2 Discussie 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de bevindingen uit de literatuurstudie en de projectie op 

de interviews. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op mannen van Marron komaf in de 

leeftijdscategorie van 21 tot en met 60 jaar. Daarnaast heeft dit onderzoek zich geconcentreerd 

op de thema‟s gender en kwetsbaarheid bij Marronmannen. Gaandeweg het onderzoek is ook het 

thema etniciteit aan de orde gekomen. 

De geraadpleegde theorieën die een algemeen beeld schetsen over mannen in een bepaalde 

context en de belevenis gehaald uit de interviews, hebben het geheel aangevuld, zodat er een stuk 

logica in het onderzoek te vinden was. 

Er is gebruik gemaakt van een topiclijst bij dit onderzoek. De topics bij de interviews zorgde 

voor soms stille momenten. De respondenten deelden hun persoonlijke ervaringen en dat van 

anderen uit hun naaste omgeving. Bij de bespreking van de topics was de uiteenzetting zijdens de 

respondenten veelal hetzelfde. 

 

De resultaten uit het onderzoek hebben aangetoond dat Marronmannen een uitgesproken mening 

hebben over de verschillende maatschappelijke issue‟s en ontwikkelingen die hen regarderen. Dit 

is ook terug te vinden in de literatuur. Een voorbeeld hiervan is het genderaspect. De Marronman 

heeft een bepaalde optiek hierover en dit blijkt in overeenstemming te zijn met de theorieën van 

Kimmel, Wilterdink en anderen (2005, 2007) die aangaven dat gender meer een 

vrouwenaangelegenheid is geweest en nog steeds is. Voor de Marronman in het interview is het 

danook een issue die hen niet of nauwelijks aanspreekt. De denkwijze op het gebied van 

kostwinnerschap met betrekking tot besluitvorming en taakverdeling is voor de Marronman geen 

discussie. Voor hem is de rol van kostwinner een vaststaand feit dat door hem wordt ingevuld. 

De machtsverhoudingen op dit stuk zijn volgens Terborg (2002) danook vanuit het patriarchale 

denkpatroon te benaderen. Het denkpatroon van de man is sociaal cultureel bepaald. 

Mannelijkheid en vrouwelijkheid (masculinity en feminity) worden vanuit dit sociaal cultureel 

aspect benaderd en bewaakt (vooral vanuit de samenleving).  

 

De resultaten uit het onderzoek hebben ook uitgewezen dat mannen op verschillende vlakken 

kwetsbaar kunnen zijn. Ze worden wel apart belicht, toch hebben ze een verband met elkaar. 

Cleaver (2002) deelt ook deze mening en vindt dat kwetsbaarheden van mannen niet apart moet 
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worden benaderd. Er is volgens deze deskundige een onlosmakelijke verbintenis. Aangegeven 

moet worden dat Cleaver niet specifiek praat over Marronmannen, maar de vergelijking is 

identiek. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat Marronmannen: 

1. Financieel of economisch kwetsbaar, 2. Emotioneel kwetsbaar, 3. Sociaal-maatschappelijk en 

4. Lichamelijk of fysiek kwetsbaar kunnen zijn. 

Op basis van de definitie van Gobbens (2010) die deze verdeling maakte bij ouderen en van van 

den Barkel (2017) over financiële kwetsbaarheid zijn deze kwetsbaarheden belicht in dit 

onderzoek. Terugkoppelend naar Cleaver, Woltring. Neo en anderen (2002, 2015, 2018..) kan 

aangegeven worden dat de kwetsbaarheden niet gecategoriseerd zijn zoals het mannenthema in 

dit onderzoek is benaderd. Terugvoerend naar de theorie over mannenkwesties zijn deze 

bediscussieerd, meningen geformuleerd, gedragingen beschreven en op basis daarvan zijn er 

uitspraken gedaan. 

 

Voor wat betreft de resultaten op het gebied etniciteit kan gesteld worden dat Marrons zich 

hebben kunnen onderscheiden van andere etnische groepen door hun sociaal culturele 

eigenschappen te behouden. Eigenschappen die voor enkele Marronmannen als een 

probleemfactor worden ervaren als het gaat om hun positie binnen de maatschappij. De 

achterstand in hun ontwikkeling blijkt volgens enkele respondenten ook de oorzaak te zijn van 

etnische discriminatie. 

 

Dit onderzoek heeft als elk ander opgezette masteronderzoek ook enkele tekortkomingen. 

De tekortkomingen worden hieronder puntsgewijs genoteerd: 

1. het onderzoek is gedaan onder een beperkt aantal (14) Marronmannen, waardoor de 

bevindingen niet generaliseerbaar zijn naar de totale populatie toe. Het is dus van belang om de 

externe validiteit te vergroten zoals Mortelmans (2013) aangeeft. Daarom is er een verband 

gelegd met de literatuur (Baarda 2013; Mortelmans, 2013). 

2. de respondenten in dit onderzoek zijn gerekruteerd via de sneeuwbalsteekproef. Het nadeel 

hiervan is dat de kring waaruit de respondenten komen beperkt blijft. In dit onderzoek zijn er ook 

wel mannen die door de onderzoeker zelf benaderd zijn voor het onderzoek. Marronmannen die 

aan het profiel van het onderzoek voldeden (Baarda, 2013). 
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3. om het onderzoek af te bakenen, is er met een bepaalde bevolkingsgroep gewerkt. Deze 

bevolkingsgroep heeft wederom verschillende subbevolkingsgroepen en in dit onderzoek hebben 

8overwegend 2 subgroepen deelgenomen aan het onderzoek.  

4. in het onderzoek zijn er geen vrouwen meegenomen om te weten of na te gaan wat zij ervaren 

of wat zij weten over de materie. En wat hun mening is over de Marronman en hun 

kwetsbaarheid. 

 

5.3 Aanbevelingen 

Thema: Gender 

1. Mannen moeten inzicht krijgen in gendervraagstukken en hij moet weten welke toegevoegde 

waarde dit heeft voor zijn ontwikkeling. 

2. Gelijkgerichte genderstudies waarbij jongens en meisjes de culturele/maatschappelijke 

waarden en normen worden bijgebracht van beide seksen. 

3. Het Instituut voor Women, Gender and Development Studies (IWGDS) voor onderzoek met 

betrekking tot genderaangelegenheden zal bijvoorbeeld een naamsverandering moeten ondergaan 

om de ongelijkheid binnen het gendergebeuren in Suriname aan te pakken. 

 

Thema: Kwetsbaar 

Mannen verdienen een andere aanpak en behoeven aandacht. 

1. Het opzetten van een mannencentrum waar er mannenstudies worden gegeven zal bijdragen 

aan de awareness onder de Marronmannen vooral op het gebied van hun kwetsbaarheid. 

2. Begeleidingsstrategieën moeten worden ontwikkeld om „tools‟ aan te reiken aan mannen door 

mannen (positieve rolmodellen) en hen waarden en normen aan te leren met de principes die 

horen bij het manzijn. 

3. Dit onderzoek kan als leidraad dienen voor verder wetenschappelijk onderzoek in Suriname 

met betrekking tot mannen in het algemeen en in het bijzonder de Marronman en zijn 

kwetsbaarheid. Onderzoek onder mannen uit de verschillende segmenten van de samenleving 

(etnische groepen, sociale achtergronden, denkwijze, ontwikkelingspatroon), waar ook vrouwen 

worden bijbetrokken. 
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Bijlagen 

Bijlage I 

Ondersteunende topiclijst met vragen en aandachtspunten 

 

Topiclijst: 

Nr.  : 

Datum interview:  

Algemene gegevens respondent:  

Initialen: 

Etniciteit (bevolkingsgroep): 

Leeftijd:   

Burgerlijke staat: 

Gezinssamenstelling: 

Beroep: 

Opleidingsniveau: 

Inkomen: 

Vrije tijdsbesteding: 

Huisvesting: 

 

1. Gender 

Gender in de marrongemeenschap 

Man/vrouw relaties – beleving 

opvoeding – overdracht  

waarden – normen – cultuuroverdracht 

Beleving 

- Rolverwachtingen-cultuurgebonden 

- Rolpatronen 

- Genderverschillen 

- Sekse / Gender 

Sociale rol 

- eigen opvoeding: door wie: beide ouders of een ouder of anders: 

problemen in het gezin 

hoe aan te pakken 

schuldig voelen of is de druk groot om alles zelf te doen 

-  besluitvorming binnen het gezin 

machtsverhoudingen in het gezin  

Heb je als man voor- en nadelen bij de huidige machtsverdelingen tussen mannen en vrouwen?  

Vind de opvoeding patriachaal of matrifocaal plaats? 

Zie je verschillen tussen de positie van de man en de vrouw op dit moment? 

 

Kwetsbaarheid 

Kun je wat vertellen over……? 

Kun je eens beschrijven hoe……? 
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1. Op welke wijze ben je als man kwetsbaar? 

2. Wat maakt je als man kwetsbaar?  

3. Ben je bewust dat je kwetsbaar bent? 

4. Op welke wijze ga je als man om met je kwetsbaarheid indien je daarvan bewust bent? 

5. Welke gevolgen heeft het kwetsbaar zijn op je gezin? 

 

Aanvulling: 

3. Etniciteit 

Welke obstakels vallen op bij etniciteit de Marron betreffende? 

(Wat maak je mee?) 
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Bijlage II 

Voorbeeld interview  

Nr. : 7 

Datum interview:  31 januari ‟19 te Kwatta 

Algemene gegevens respondent:  

Initialen: D.M 

Etnische (bevolkingsgroep):  boslandcreool
4
 - aucaner/saramaccaner 

Leeftijd: 55 jaar 

Burgerlijke staat: gehuwd 

Gezinssamenstelling: v + m + 3 kk (1 reeds uit huis – meisje) 

Beroep: verpleegkundige afd. Obstetrie- Gynaecologie 

Opleidingsniveau: HBO/WO 

Inkomen: +/-  srd 4000,-- 

Vrije tijdsbesteding: muziek, planten 

Huisvesting: eigendom schoonouders 

 

Respondent:Ik houvast aan het begrip Boslandcreool, maar gebruikt de naam Marron waarnodig 

is. Vanaf de  komst van de A-Combinatie wordt de term Marron gebruikt.  

Interviewer: Wat zegt de term gender jou?  

Respondent: In het binnenland praten ze niet zo vaak over genderbeleid. Vroeger was het meer 

de mannen die de leiding hadden, alhoewel vrouwen een grote rol speelden. Maar met de 

ontwikkeling nemen ze dat nu wel mee en worden vrouwen betrokken. Vrouwen hebben wel een 

grote taak in het binnenland, want zij moeten de opvoeding doen, huishouding, hout verzamelen, 

koken, terwijl de man was gaan jagen of weken wegbleef.  De vrouw is dan genoodzaakt de taak 

van de man op haar nemen.  

Interviewer: In principe wordt er niet echt gesproken over Gender beleid in het binnenland, de 

man heeft de leiding. Hoe denken de mensen binnen de Marrongemeenschap hierover?  

Respondent: In het begin was het heel moeilijk om vrouwen toe te laten om naar school te gaan. 

Het was meer een contradictie.Ze vonden dat er makkelijk uitgelopen kon worden middels 

                                                 
4
Respondent noemt zichzelf boslandcreool. Hij gaf aan dat de A combinatie kwam met de naam Marron, maar voor 

hem is het hetzelfde 
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brieven schrijven.  Maar met de eis van de maatschappij zijn vrouwen genoodzaakt om zich te 

ontwikkelen om te kunnen verdienen en te kunnen voorzien. Het zijn overwegend vrouwen 

binnen de marrongemeenschap die een goede scholing hebben. Maar de mannen hebben het 

besef niet zo echt, ze gaan snel werken wantze willen rijk worden. Maar mannen moeten meer 

gaan beseffen dat ontwikkeling heel belangrijk is. Want op het moment ze al geld maken hebben 

ze geen tijd meer voor studie. Er is wel een groep die zeer ontwikkeld is; denk maar aan de 

mannen in de A-combinatie. Zelfs de Universiteit is tegenwoordig overwegend vrouwen. Er is 

wel een groei gekomen binnen de Marrongemeenschap want die ontwikkelen zich veel meer dan 

vroeger.  Dus je kan zien dat de Marron een plek in de ontwikkeling hebben geëist.  

Interviewer:  Als u kijkt naar de typische kenmerken, welke ziet u het meest binnen de groep? 

Wat hoort bij mannen en wat bij vrouwen?  

Repondent: Gronden openkappen was meer een taak van de man in het binnenland, maar er 

waren enkele vrouwen die dat ook deden. Dat waren de vrouwen die hun plek opeiste. 

Tegenwoordig eisen vrouwen heel veel op en dat is aan de ontwikkeling te danken. Nu zie je dat 

vrouwen hun positie opeisen; „als de man het niet wil doen, huur ik dan iemand of doe ik het 

zelf.‟ Ze hebben zich ontwikkeld, dus zitten ze niet te wachten op de man. En laten het niet meer 

toe dat mannen voor hun komen bepalen.  

Interviewer: Daar zie je dat de taak van de man aan het verwateren is. Of verliest hij zijn positie 

binnen het gezin en alles daarom heen.  

Respondent: Het probleem is ook dat de Marronjongens niet naar school willen gaan. In een 

woonwijk als Efraïmzegen, Santodorp, daar zie je dat er veel hangjongeren zijn. Ze brutaliseren 

onderwijzeressen, niemand gaat naar school voor ze (controle van ouders). Dus vind ik dat het 

aangepakt moet worden. Het is meer een politieke kwestie en zij moeten er een oplossing in 

brengen. Een ander probleem is ook goudwinning. Ik ken goed geschoolde jongensvan het Mulo, 

middelbare school en universiteit die in de goudsector zijn gegaan om geld te verdienen.  

Respondent: Meestal is het gezin niet compleet, de vader werkt in de goudsector en is soms 

maanden weg. Er is dus geen vader in huis. Moeder moet vaak het huis uit om brood te 

verdienen. Er is dan geen toezicht, de oom die op de kinderen moeten letten is ook niet aanwezig 

vanwege zijn werk etc.  Maar er zijn ook gezinnen die compleet zijn, hebben zich ontwikkeld en 

dan nog loopt het mis.komt door de harde aanpak. Kinderen die kregen vaak een pakrammel, en 

dat moet nog afgeleerd worden. En dat maakt het kind bikkel/hard en gaat dit kind dan uit huis.  
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Interviewer: De taakverdeling binnen het gezin, U heeftuigelegd dat  door de ontwikkeling de 

vrouw  de taak van man opzich heeft genomen, waardoor de man geen taak meer heeft. De taak 

van de man is dus overgenomen door de vrouwen. Dus de mannen moeten veel aan zichzelf gaan 

werken.   

Respondent: Vroeger had je geen vrouwelijke kapitein, maar nu kunnen vrouwen die positie 

bekleden.  Daar heeft het genderbeleid voor gezorgd, het is zelf ook zo bij de inheemsen. De 

taakverdeling van vroeger binnen de Marrongemeenschap was als volgt: 

Jongens/mannen moesten zorgen voor houtkap, dus meer de zware taak had de man 

Meisjes/vrouwen hadden meer koken, het huishouden, op kinderen passen etc.  

Nu is het helemaal anders, mannen letten niet meer op de vroegere taakverdeling.  

Ik help mee en maakt niet uit wat de taken zijn, het speelt geen rol. Als man neem ik deel in de 

huishouding. Dat is ook mijn studierichting. De boslandcreoolse mannen die gestudeerd zijn 

doen gewoon mee en denken anders. Want als jij als man alleen woont, ga je alles moeten doen. 

Dus een man is genoodzaakt mee te helpen ongeacht het zijn taak is of niet.  

Interviewer: Het verschil heeft u aangegeven binnen uw gezin, maar er zit ook een verschil daar 

buiten of in een Marrongezin. Is het verschil een bij een Marrongezin en een gemengde gezinbv. 

stadscreool en een boslandcreool), want zij hebben ook niet dezelfde waarde en normen 

meegekregen. 

Respondent:  Het verschilt niet zo zeer, weet u waarom.  Vroeger waren de waardenop een 

lijn.In het binnenland was het een beetje anders, maar het komt een beetje overeen. Mannen die 

trouw zijn aan hun vrouwen hielpen mee met alles, zelf in de stad merk je dat de gemende 

gezinnen alles samen doen of mannen helpen ook mee. Ik dacht ook aan een neef van mij, hij is 

taxichauffeur, maar naast zijn werk maakt hij tijd voor zijn gezin. Dat vind ik een goeie zaak en 

dat bindt het gezinsleven. Het zijn ook de meeste die het volle Evangelie geloof aanhangen en 

dat helpt veel bij de opvoeding, want daar zie je echt het verschil tussen mensen die niet of wel 

naar de kerk gaan.  

Interviewer:  U bevestigt iets dat ik bij een van mijn interviews hoorde dat met het geloof te 

maken heeft. 

Respondent: Je hoort het ook bij de prediking binnen de Volle Evangelie. Bij de RK geloof 

wordt het gepredikt maar het wordt niet echt serieus genomen. Ik zei aan een vrouw die de RK 

geloof belijdt,  dat ze een bijbel moet kopen en zelf moet gaan lezen. Het Christendom heeft dus 
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een grote invloed op de opvoeding.  

Interviewer: U zegt ook dat de ontwikkeling van de jongens op gang begint te komen. Hoe is 

het binnen uw gezin? Hoe verloopt het?  

Respondent:In het begin ging het heel goed in mijn gezin. Toen ik begon te studeren,begonhet 

mis te gaan of is bijna fout gegaan. Want ik had weinig tijd voor mijn gezin. In die tijd is mijn 

dochter uit huis is gegaan vanwege studiedrukte. Het was een studie van 2 jaar die we in 9 

maanden moesten afronden.Nu maak ik wel tijd voor mijn gezin en praat veel met mijn zoon. 

Zelfs wanneer mijn dochter belt, praat ik tot haar. En haar op het hart drukken om haar studie af 

te maken. Ik had graag gewild dat zij haar middelbare school had afgerond en daarna uit huis 

gaan, maar het is helaas niet gelukt. Ze zat nog in de 3
e
 klas van het Mulo toen zij het huis 

uitging. En mijn zonen doen hun best. Ik geef ze veel voorbeelden. En ik zeg ze vaak dat 

ontwikkeling voor een goede toekomst zorgt, maar je inzet is ook heel belangrijk en de relatie 

met je ouders.  

Dat maakt dat gezinnen uit elkaar gaan.Ze luisteren niet. De sociale media is ook een van de 

grootste veroorzakers. Soms blijven kinderen ook laat op etc. Alhoewel ze gewaarschuwd 

worden.  

Interviewer: Hoe staat het met de kinderen die ook heel vroeg uit huis gaan binnen de 

Marrongemeenschap? 16, 17 jarige meisjes die al samenwonen.  

Respondent:Pangi geven is geen groenlicht dat je al in een relatie moet stappen of al samen 

moet gaan wonen. Dat is de gedachte erachter. Maar het is meer dat je als vrouw begint te 

menstrueren, maar niet zo zeer dat je verplicht bent een man te hebben. Je bent op weg naar  

vrouwzijn. En het is ook niet tegen de ontwikkeling van de meisjes.  Want vele lopen met de 

gedachten dat ze al pangi gekregen hebben en mogen dan met een relatie beginnen.  

Interviewer: Dat valt ook op, want je merkt dat je vaak hoort bij gesprekken dat jonge meisjes al 

bij hun schoonouders inwonen. Ik vraag meteen als de ouders op de hoogte zijn. En zeggen ze ja, 

mijn ouders die zijn al op de hoogte.  

Respondent:Dat is het probleem bij meisjes die zich niet willen ontwikkelen binnen de 

gemeenschap bij de Marron. Want in de meeste gevallen zijn ze afhankelijk van de man. En 

wanneer de man een ander vrouw heeft, wordt zij eruitgezet. Zij creëren dit probleem zelf door 

dat ze niet naar hun ouders luisteren om wat van hun leven te maken in de maatschappij. Het 

ander probleem is ook de vriendenkring die vaak niet goed is. In de meeste gevallen komt het 
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door de vrienden en adviezen. Dat is het geval geweest bij mijn dochter.  En tot nu toe bemoeit 

ze met zulke vrienden.  Niet dat het slechte mensen zijn, maar het is hun denkwijze die vaak niet 

vooruitstrevend is en dat ze zichzelf niet ontwikkelen.  

Interviewer:En de invloed op de jongens? 

Respondent: Als blijkt dat ze niet volhouden om door te gaan op het gebied van ontwikkelen. 

Dat komt ook door de sociaal media, snel rijk willen worden en in de goudsector stappen, snelle 

aanpak. Dat is in principe wat gebeurt bij de jongens binnen de Marrongemeenschap.  

Respondent:  De groep die zich ontwikkelen, kijken bv naar sport. Het zijn meer boslandcreolen 

die het ver hebben geschopt. Ze ontwikkelen zich en doen aansport.  Zelfs ook in de 

muziekwereld zie je dat het overwegend Marrons zijn die daar zitten. In de kerk en ook in de 

wereld. En meestal hebben ze hun kennis binnen het Evangelie opgedaan.  De mensen die naar 

de kerk gaan, zijn ook het meest ontwikkeld binnen de Marrongemeenschap. Op het gebied van 

voetbal met nameInterMoengotapoe, Robinhood, WBC en SNL heeft ook een aantal 

Marronjongens die zich ontwikkelen. En ze worden ook gestimuleerd. Er wordt vaak druk op 

hun studie gelegd door ervoor te zorgen dat ze goed presteren.Anders mogen zij niet meer 

meedoen aan sportactiviteiten.. 

Interviewer: Ik heb een jongen gekend, X. Hij speelde voor de Nationale selectie. Als hij niet 

was afgestudeerd, zou hij niet meer mogen spelen in de basis selectie van Suriname. Dus deed hij 

er alles aan om goed te presteren en zijn diploma te behalen.  

Respondent:  In de meeste gevallen komen de jongens uit een arm gezin. Die zijn verder 

gegaan, of zijn ze afgestaan aan een ander gezin,waardoor zij veel meer kunnen bereiken.  

Interviewer:Maar de moeder tegenover hun zonen, hoe vindt de opvoeding plaats?  

Respondent: Het zijn twee paden, bv sommige moeders trainen hun kinderen zodanig dat ze 

luisteren. Maar als de training niet plaats vindt bij de kinderen tussen 9 – 14 jaar,  brutaliseren ze 

de ouders en iedereen om zich heen. Maar de kinderen die een goeie opvoeding hebben gehad, 

blijven onder de covering van hun ouders en hebben respect meegekregen.   

Respondent: Zo weet je gelijk waar de opvoeding heeft gefaald. Vaak is de moeder ook 

alleenstaand. De kinderen komen uit eenoudergezinnen. Soms is de vader weg of in het 

binnenland. De moeder, die is aangewezen om de kinderen op te voeden.  Die heeft dan heel veel 

baantjes, waardoor er geen toezicht is op de kinderen.  

Respondent:  Als je kind goed traint kan het wel lukken. Ik heb het ook gezien bij mijn moeder, 
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ik zat in het internaat en daarna bij haar. En ze trainde mij om niet uit huis te gaan of bij de 

buren. Dus op mijn beurt hield ik toezicht, dat er niemand over straat ging als mijn moeder niet 

thuis was. Al hebben de moeders veel banen, toch moet de training aanwezig zijn. Want het is bij 

mij gelukt. En dat begint van kleins af.  

Interviewer:Kwetsbaarheid binnen de marrongroepen.  

Respondent: Ze hebben meestal geen goede baan, vroeger waren ze niet zo kwetsbaar. Want 

zolang je een kostgrondje had, kon je jaren zonder geld leven. Maar nu is alles gaan veranderen 

en dat maakt dat ze op financieel gebied kwetsbaar zijn. Want ze hadden rijst, vlees, groenten 

aardvruchten. Ze hadden een opslagplaats(bakoto) voor levensmiddelen. Maar nu ze in 

Paramaribo wonen is dat heel anders, want ze hebben geen schuren of kunnen weinig planten en 

is het moeilijk. Nu is het geld dat telt, dat maakt dat de marrongroep kwetsbaar is. Vooral de 

ouderen en de niet ontwikkelden. De meeste hebben geen huisvesting, dus moeten huishuur 

betalen. Vroeger woonden ze bij elkaar in het dorp. En dat is een gewoonte gebleven dat ze zelf 

in de stad in groepen wonen. Dit begint langzamerhand wel te veranderen. 

Interviewer: Vanaf de binnenlandse oorlog zijn vele Marrons naar de stad gekomen. Dat komt 

ook, omdat ze zich niet meer veilig voelden vanwege de oorlog.  Als we praten over kwetsbaar 

zijn op zijn op financieel gebied, huisvesting is ook een van de kwetsbare punten. Heb ik u goed 

begrepen? 

Respondent: Toen ze naar de stad kwamen, hadden ze ook geen baan en huisvesting. Bepaalde 

kregen banen van de overheid.  Het in een huis wonen met 4 tot 5 gezinnen is heel kwetsbaar. 

Want de opvoeding kan niet goed op gang komen.  

Interviewer: Welke veranderingen hebben nog meer plaats gevonden? 

Respondent: Het komt ook door de ontwikkeling waar de grote oom het niet echt meer voor het 

zeggen heeft binnen de familie. Ik heb ook een neefje die opkeek naar mij, maar ik was pas 

getrouwd en kon hem jammer genoeg niet meenemen. Hij heeft opgekeken naar mij en tot de 

dag van vandaag is het zo. Mijn leven heeft hem beïnvloed.  

De kwetsbaarheid is ook het taalgebruik, maar nu merk je dat de ouderen ook Nederlands  

praten. De taalbarrière zorgde ook voor kwetsbaarheid. De kinderen zijn naar school gegaan en 

dit heeft dus voor afname van de taalbarrière gezorgd. Nu zitten veel boslandcreolen in 

verschillende branches. Zelf in de politiek hebben ze zich bewezen. Want vroeger bemoeide ze 

niet echt met de politiek. Denk maar aan de A-combinatie die voor de doorbraak heeftgezorgd.  
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Ik wil in A-combinatie stappen, maar het is nog niet gelukt. In het binnenland zijn ze niet echt 

kwetsbaar, maar door de ontwikkeling is dat toegenomen. En doordat ze ook ontwikkeld zijn, 

neemt de kwetsbaarheid zeker af. En omdatt ze zich nu  ontwikkelen gaan de andere 

bevolkingsgroepen deAucaansetaal waarderen. Zelf de andere groepen praten nuAucaans. Je 

hebt ook de boslandcreolen die de andere talen praten. Dat alles maakt dat de kwetsbaarheid 

afneemt, maar we moeten als Marron onze plaats in de maatschappij blijven opeisen.  

Interviewer: Als we kijken naar de problemen naast financiën, huisvesting, taal, huisvesting. 

Hoe gaan ze met hun emoties om?  

Respondent:Het begint met de relatie man en vrouw. Dat vrouwen verschillende kinderen 

hebben met verschillende mannen. Dat houdt mij echt bezig. De man blijft niet vaak in een 

relatie.  

Interviewer: Hoe komt het dat de man niet lang in een relatie blijft?  

Respondent:. Ik denk maar aan mijn opa en zijn broertje. Mijn opa is echt een man geweest. En 

hij heeft maar een vrouw gehad in zijn leven. Dat heeft me wel bezig gehouden, want hoe kan 

het dat deze mannen zich wel aan een vrouw kunnen houden. Maar het zijn overwegend mannen 

in het binnenland die meerdere vrouwen hebben. Jammer genoeg hebben hun kleinkinderen hun 

voetstappen niet gevolgd. Ik heb mijn opa zelf gevraagd en hij zei dat de eenheid tussen een man 

een vrouw heel belangrijk is. En daar heb ik mijn voorbeeld uitgehaald. En ik zei als ze dat 

kunnen, is het dan wel mogelijk. Ze hebben nooit buitenkinderen thuis gebracht. Er is wel heel 

veel misleiding, maar je moet het voorkomen. En de kerk heeft ook heel veel geholpen, want je 

hebt dan trouwgezinnen, concubinaat die naar de kerkgaan en daarna trouwen. Maar de kerk 

heeft ervoor gezorgd dat ze bij elkaar blijven. 

Interviewer: Het geloof heeft dus ervoor gezorgd dat ze niet uit elkaar zijn gegaan ondanks de 

meningsverschillen. Het zorgt dus voor een balans.  

Respondent:in het begin stapten de mannen of vrouwen snel uit de relatie, omdat ze niet tegen 

de tegenslagen kunnen. En gaan ze opzoek naar een ander relatie.  

Interviewer: Maar als je kijkt naar de taken in zo een gezin die niet bekeerd zijn. Vindt u niet dat 

de vrouwen in het binnenland de overhand hebben op de mannen?  

Respondent:Nee dat vind ik niet, want Marronmannen houden van hun vrijheid. En zij laten het 

niet toe dat vrouwen hun vrijheid beperken.  

Interviewer: De vrouwen komen nu ook op. 
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Repondent:De mannen hebben wel een plaats, maar pikken dat niet van vrouwen die het niet 

toelaten dat zij bepalen. Als de vrouw niet wilt doen wat zij willen, wordt de relatie stopgezet. Zo 

zie je ook dat de emoties van de man anders zijn.  

Interviewer: Kunt u dat uitleggen? Want u zegt dat de emoties van de man anders zijn. Wat 

gebeurt er eigenlijk precies? 

Respondent:Als de man de kostwinner is in huis, zijn eigen huis en perceel heeft, bepaalt hij wat 

er gebeuren moet. En als de vrouw zich daar niet aan onderwerpt, zorgt dat voor heel veel 

problemen. En ook hoererij. Die speelt een heel grote rol dat ze heel snel uit elkaar haalt. Het 

geloof/kerk heeft ook voor veel gezorgd, want het leert dat je aan een partner moet houden en 

God op de eerste plaats zetten.  

Interviewer: Als u kijkt binnen uw eigen relatie, met welke obstakels heeft u te maken gehad 

binnen uw gezin/relatie?  

Respondent: Een van de obstakels is dat de vrouw veel eist, dat ik veel thuis moet zijn. En ik 

kan niet vanwege mijn muziek en ikhou van beweging, bv planten en muziek. Mijn vrouw heeft 

daar heel veel moeite mee. Ikhou van evangelisatie of uit huis gaan. En dat vindt mijn vrouw niet 

zo prettig.  

Interviewer: Hoe gaat het bij u op het werk aan toe?  

Respondent:Het lukt wel op het werk, als ik iets doorgeef en wordt niets aangedaan, komt er 

dan een wrijving. Een goede vriend waar mee ik heel lang opschiet zegt altijd dat een goede 

communicatie van groot belang is. En het is belangrijk dat je het van huis uit leert. Vroeger had 

ik daar vaak problemen mee, met mijn vrouw vooral, omdat vrouwen over het algemeen veel 

praten. Maar nu gaat het wel.  

Interviewer: Als u met opgekropte gevoelens zit, bespreekt u het gelijk met uw gezin? 

Respondent: Soms praten wij direct erover, of praat ik met iemand anders. Zo los ik dan het 

probleem op. 

Interviewer: Op die momenten, ervaart u dat u kwetsbaar bent? 

Respondent: Ja, ik moet mij heel kwetsbaar opstellen, want als je dat niet doet, ga je probleem 

creëren. Als ik nog verhit was, nam ik mijn bromfiets ging even ontspannen en kwam ik terug 

thuis wanneer alles afgekoeld was en spraken wij erover. Dat heb ik van ook van een nicht 

geleerd. Je mag weggaan, maar niet te lang wegblijven. 

Interviewer: Als u kijkt binnen de samenleving hoe emoties niet onder controle gehouden 
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kunnen worden. Ik zag laatst dat een jongeman gramaxone had ingenomen omdat hij 

beschuldigd werd. En hij maakte gebruik van social media om het te tonen. Dit gebeurt ook in 

relaties. Als het niet lukt in de relatie, neemt men een verdelgingsmiddel in om zichzelf van het 

leven te beroven. 

Respondent: Het is iets van de laatste jaren, want vroeger ging het niet zo. Ik heb het 

meegemaakt bij een jongen die met een nichtje van mij was getrouwd. Ik vroeg hem altijd hoe 

het ging, en hij zei dat alles goed ging.  Maar later bleek dat hij meerdere vrouwen had.Toen de 

vrouw besloot om uit de relatie te stappen, heeft hij zelfmoord gepleegd. Het jammerlijke van de 

zaak is dat ik altijd vroeg hoe het ging, en ik kreeg altijd een positieve reactie. Hij wilde het niet 

doen, maar het is toch zover gekomen. Vroeger was het niet zo, de emoties liepen op tot uit 

elkaar gaan. Maar het komt ook door de media of Hindoestaanse films die zelfmoord laten zien 

en dat hebben de nieuwe generaties overgenomen.  

Respondent: Als ik met  een probleem zit, bespreek ik het mensen die in de bediening zijn. Ik 

deel mijn problemen alleen met mensen die ik kan vertrouwen en meer mensen die het 

Christengeloof belijden.  

Interviewer:wat maakt u kwetsbaar? 

Respondent: Dat is niet in mijn leven of alles geef ik meteen aan God, dus op die manier ga ik 

met mijn kwetsbaarheid om. Ik laat alles over aan God. Bijv tijdens de binnenlandse oorlog 

begon ik te piekeren, want ik kreeg steun van mijn moeder en dat was gestopt, waardoor mijn 

studie eronder begon te lijden. Koning Jezus heeft mij geholpen en sindsdien begon ik alles in 

Zijn handen teplaatsen.  

Interviewer: Als u kijkt naar het gedrag van mensen van andere bevolkingsgroepen, ziet u wel 

een verschil?  

Respondent: Ik heb gemerkt dat de boslandcreoolse groep anders is dandehindoestanen. De 

Hindoestanden zijn emotioneel zwakker dan de Marron. Maar je merkt dat ze elkaar nodig 

hebben. Vooral hoe ik in de verpleging ben, zie ik heel veel. Ik heb ook vaak meegemaakt dat 

boslandcreolen met Hindoestanen opschieten of een relatie opbouwen. De kwetsbaarheid daar is 

dat de hindoestanen meer verwachten van de boslandcreolen vooral de niet bekeerde 

Hindoestanen. Die zoeken meer de geestelijke dingen op van de boslandcreolen of de Hatianen.  

Interviewer: Merkt u belemmeringen bij mannen binnen de marrongemeenschap? 

Respondent:Vroeger was het wel zo, maar nu speelt het geen grote rol,want ze breken gewoon 
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door ondanks er gediscrimineerd wordt. Alhoewel ze geplaagd worden, gaan ze rustig door.  Zelf 

in Frans-Guyana merk je dat boslandcreolen de top bereiken en vooruitkomen. Na de 

Binnenlandse oorlog is de Marrongroep meer gaan beseffen dat ze anders moesten gaan leven. 

Daar is dus de wortel gaan steken. Alhoewel de Binnenlandse oorlog onze cultuur bijna heeft 

uitgeroeid. Het enigste wat jammer is, is dat veel gronden zijn verloren. Veel mensen zijn in de 

stad gebleven en kunnen hun dorp/hun percelen niet meer toe-eigenen. 
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Bijlage III 

Voorbeeld interview 

Nr. : 14 

Datum interview: 13 februari ‟19  te Kwatta 

Algemene gegevens respondent:  

Initialen: R.A. 

Etniciteit(bevolkingsgroep): Saramaccaner 

Leeftijd:  27 jaar 

Burgerlijke staat: concubinaat 

Gezinssamenstelling: v+ m+ 1k 

Beroep: ass. Landmeter 

Opleidingsniveau: MBO afgerond 

Inkomen:  +/- srd 3000,-- 

Vrije tijdsbesteding: 

Huisvesting: familieboedel 

 

Interviewer:  Wat versta je onder gender? 

Respondent:  Gender houdt in dat man en vrouw gelijk zijn.  

Respondent: Ik ben zo opgevoed dat de man het hoofd is binnen een gezin. Hij moet ervoor 

zorgen dat de vrouw en kinderen te eten krijgen en een onderdak. Maar ik vind dat beide mensen  

op dezelfde manier gewaardeerd moeten worden.  Als we samen leven moet je de ander niet 

minderwaardig achten. We moeten één zijn,  dezelfde denkwijze hebben en elkaar op dezelfde 

manier waarderen.  

Respondent: bijvoorbeeld,  ik merk dat er meer over de vrouw wordt gesproken als het om 

Gender gaat, denk maar aan de vrouwenbeweging etc.  Ik heb niet het gevoel dat mannen erbij 

worden betrokken.  

Respondent: Ik merk dat vrouwen het meest ontwikkeld moeten worden. En daarom proberen 

ze de vrouwen tot een bepaalde niveau te brengen. Bijvoorbeeld  in Suriname is er nog nooit een 

vrouwelijke president aan de macht gekomen. Dus proberen ze de vrouwen te motiveren,  omdat 

ze de capaciteit hebben om veel te bereiken net de mannen. Dat is wat ik denk trouwens.  

Interviewer: Hoe gaan ze met Gender in de marrongemeenschap om? 
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Respondent: Je hebt mannen die zeggen dat zij de baas zijn binnen de Marrongemeenschap.  

Maar je hebt weer anderen die zeggen dat we samen leven;  de gemeenschap ziet dat ik de 

manbenen jij de vrouw. En dat je onder mij moet zijn.Voor mij hoeft het niet zo te zijn, we 

kunnen het samen doen. Mijn gezin die is ook zo. Mijn vader en moeder zijn al 

achtentwintigjaren samen, mijn moeder is altijd zachtmoedig geweest. Ik heb mijn vader mijn 

moeder nooit zien slaan of dat hij haar heeft uitgescholden.Hij heeft wel buitenvrouwen gehad. 

Dat is normaal in de Marrongemeenschap. Een man mag meerdere vrouwen hebben. Er wordt 

ook gezegd dat als je maar één vrouw hebt, je niet mans genoeg bent. Vroeger waren er ook meer 

vrouwen dan mannen in de dorpen.  Vandaar dat mannen meerdere vrouwen hadden.  Het leven 

wordt moeilijk. Nu gaan kinderen naar school en als je twee vrouwen hebt,  is dat veel zwaarder.  

Want je moet heel veel kopen en je redt het helemaal niet. Ik heb dat ook meegemaakt. Mijn 

vader kon mij na een bepaalde tijd geen steun meer geven vanwege zijn buitenvrouw. Dus moest 

ik al vanaf de tweede klas van de middelbare school voor mezelf zorgen. Daar merk je ook een 

van de nadelen als je twee vrouwen hebt.  Je gaat je kinderen verwaarlozen.  

Interviewer: Wat is je vader van beroep?  

Respondent: Hij is Bestuuropzichter van beroep.  

Interviewer: Hoeveel broers en zusters heb je?  

Respondent: Ik kom uit een gezin van tien kinderen waarvan ik het oudste kind ben. Mijn vader 

heeft in totaal vier kinderen met zijn twee buitenvrouwen.  En ook nog een derde vrouw met wie 

hij geen kind heeft.  Vorig jaar is hij weggegaan bij zijn tweede vrouw en een van de kinderen is 

overleden.  Ik heb vijf broertjes en vier zusters. En bij de buitenvrouwen heb ik twee broertjes en 

twee zusjes.  

Interviewer:Hoe ziet de taakverdeling in de Saramaccaanse gemeenschap eruit? 

Respondent:Een man in het binnenland moet zorgen dat de vrouw een kostgrondje heeft. Hij 

gaat een deel van het bos openkappen.  Ongeveer 100 m2. Het kan altijd groter. Het wordt dan 

verbrand en de vrouw moet ervoor zorgen dat het schoongemaakt en beplant wordt. Men plant 

van alles en de vrouw moet daar voeding uit halen. En het gebeurt nog steeds. Dat is een van de 

voornaamste taken bij de man. Hij moet jagen, vissen etc. De vrouw op haar beurt moet de 

huishouding doen, voor de kinderen zorgen en voeding.  

Interviewer:Hoe zit het met de taakverdeling in jouw gezin? 

Respondent: Mijn taak is dat ik alles in huis moet hebben.  Wanneer ik dan ook kan, help ik 
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graag mee als het mijn vriendin niet lukt.  Wanneer ik het niet te druk  heb, kook ik graag. Het 

moet niet zo zijn dat zij alles doet. Wij moeten het onderling verdelen. Ik doe het al, maar niet 

zoals ik het wil, vanwege de drukte op het werk.  

Interviewer: Zie je een verschil met de mensen van de stad en hoe het bij jou is?  

Respondent:  Ik zie verschil bij andere gezinnen, sommige mannen zeggen dat vrouwen alles 

moeten doen in huis en tijd maken voor de kinderen. Maar er zijn weer mannen die zeggen dat 

de vrouw niet alles moet doen en dat zij als mannen ook moeten meehelpen en tijd maken voor 

de kinderen etc. Ik heb iemand gekend waar ik naar opkijk.  Als hij uit bijvoorbeeld uit huis gaat 

en de kinderen merken dat op, beginnen ze te huilen. En zo een vader wil ik zijn die een goede 

band heeft met zijn kinderen. Zo iemand wil ik zijn, ik wil veel tijd maken voor mijn kinderen. 

Ik wil ook maar twee kinderen hebben. 

Interviewer: Wat is het opleidingsniveau van je vrouw? 

Respondent:  Mijn vrouw zit nu op een middelbare school  en ze heeft het heel druk met haar 

school. Soms kom ik laat thuis en is ze zodanig moe dat zij geen tijd kan maken voor haar studie. 

Wat ik haar ook heb gezegd, is dat ze dat kind tot 4u bij de crèche moet laten zodat ze wat tijd 

vrij kan hebben om te studeren. Ik heb ook op een middelbare school gezeten en ik snap hoe 

moeilijk het kan zijn als je opspaart. Dus werk er heel snel aan, wacht niet tot het te laat is of een 

dag van te voren. Zij is ook iemand die hardhorend is, maar daar heb ik  geen problemen mee. 

Een ieder is anders  en als je van de persoon houdt, moet je de minpunten van de persoon kunnen 

accepteren.  

Interviewer: Wat vind je van het gedrag van de marron(Saramaccaanse) mannen?  

Respondent: Ik ben opgegroeid tussen Saramaccaners, ik was het meest bij mijn vader. Dus ik 

bemoeide niet echt met de dorpelingen, maar het dorp waar ik vandaan kom zag ik het leven heel 

goed. Want je hoorde geen bizarre gevallen, bv dat mannen vrouwen mishandelen of anders om. 

Van mijn moeder heb ik wel pakslaag gehad, maar van mijn vader niet zo vaak. Ik zie het vaak 

gebeuren dat marron mannen vrouwen mishandelen, en in de stad is dat ook heel veel. Het komt 

ook doordat bepaalde mannen niet kunnen verdragen. Wanneer ze een vermoede hebben dat de 

vrouw iets verkeerd doet en wanneer hij praat mag de vrouw niet opkomen of niets zeggen. Als 

je iemand verdenkt moet je ook naar je partner luisteren en haar de ruimte geven om te praten. 

Maar dat gebeurt vaak niet. Ik heb wel nooit meegemaakt dat een man binnen mijn familie zijn 

vrouw heeft mishandeld. Maar ik heb het wel vaak gehoord.  
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Interviewer: Je zei iets, dat ze in de stad niet verdragen. Hoe is het dan in het binnenland?  

Respondent: Het kan soms ook zo zijn in het binnenland, want de man vindt dat hij te zeggen 

heeft. Wanneer ik praat moet je je mond dichthouden. Dus het zijn meer zulke typen mannen. 

Interviewer: Wat vind je van het gedrag van de Saramacaanse mannen die in de stad wonen?  

Respondent:  Ik ben iemand die dingen ziet of hoor, maar ik bemoei niet met mensen die zulke 

dingen doen. Het gebeurt dus niet in mijn directe omgeving. Maar ik hoor het vaak dat 

Saramacaanse jongens stelen en dat vind ik jammer. Maar er zijn zoveel opties, er is overal werk. 

Bij mij is het ook zo geweest, ik heb heel veel moeten doen of werken toen ik op school zat bv 

tuinman, maaien, bouw etc. Maar ze zeggen dat er geen werk is en dat ze geen ander optie 

hebben stelen en andere beroven. Maar ze vergeten dat ze een dagje doodgeschoten kunnen 

worden.  

Interviewer:Watvindje van het feit dat Marronmannen vaak ook Gromoxone innemen? 

Respondent: Ik heb ook zo een geval meegemaakt. Het was een neef van mijn vriendin die 

Gramoxone heeft gedronken. Maar hij heeft het wel overleefd, ik weet niet waarom mensen 

zulke dingen proberen te doen; omdat je geen ander keus hebt?! Ik zeg dat er geen probleem is 

die niet opgelost kan worden. Mijn oom had mij wat gezegd en dat pas ik toe. Zelf de dood krijgt 

hulp, wat is dus in het leven niet oplosbaar. Dus ik denk dat er voor alles een oplossing is. Als je 

hulp nodig hebt, zoek iemand op en praat met de persoon. Vertel het liever aan een vreemde, dat 

wat je zegt, maakt je vrij van binnen. Het is beter dat je iemand zegt dan dat je het inhoudt tot je 

het niet meer kan. Als ik een probleem heb, praat ik altijd met anderen, en daar heb ik ook 

mensen voor. Er zijn daarnaast ook dingen die ik aan niemand kan vertellen, maar het brengt mij 

wel niet op verkeerde gedachten. Het kan zijn dat je iets gedaan hebt, wat niet mocht. Je komt 

later tot het besef dat je iets verkeerds hebt gedaan, maar je kan het niet bespreken.  Als het iets is 

dat je pijn doet, moet je het wel met iemand bespreken.  

Interviewer: Hoe ga je met schaamte om?  

Respondent: Het probleem ligt niet alleen bij de Marron. Een ieder heeft schaamte, maar ik 

noem het liever angst.  

Interviewer: Waarom zeg jij dat het angst is?  

Respondent:Ik noem het angst omdat je iets gedaan hebt en je vindt het erg. Bv., ik ging naar de 

kerk en ik was zo gefocust dat ik mij niet met een relatie bezig hield. En in de kerk werd je zwaar 

gestraft als je omgang kreeg. Ik had een relatie en kreeg omgang, wat niet mocht.Ik probeerde 
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het recht te trekken.  Er was iemand die me bemoedigde. Ik kwam later iemand tegen met wie ik 

reeds een relatie had. We gingen in de fout en vanaf dat moment schaamde ik me om naar de 

kerk te gaan. Ik zou getuchtigd worden. Maar later ben ik gaan beseffen dat het geen schaamte 

was maar angst. Daarom zeg ik niet dat het schaamte is, maar angst. Want iedereen komt erachter 

wat je verkeerd gedaan hebt. En ze hebben dan angst dat ze minderwaardig zijn.  

Interviewer: Het is geen schaamte maar meer uit angst. Dit is ook een van de keypointswaar de 

kwetsbaarheid van een man ligt. Want soms schaam je je, of uit angst blijf je het inhouden tot het 

veel erger wordt.  

Respondent: Er zijn mannen die geweldig spelen, maar achteraf lopen hun vrouwen uit en 

kunnen het hun vrienden niet vertellen. Hij schaamt zich om het te zeggen, maar aan de ander 

kant is het ook angst. Wat gaat hij doen, hij mishandelt de vrouw,  want de vrouw brengt hem 

schande. Maar hij moet het bespreken met één van zijn vrienden. Soms kan het karma zijn, want 

wat je doet komt terug. Maar omdat hij bang is,zal hij dat niet doen, en brengt het probleem 

ofdepijn veel dieper.  

Interviewer: Praten mannen onderling over hun problemen? 

Respondent: Ja er zijn mannen die praten over hun problemen, ik praat ook over mijn 

problemen. Ik heb ook vrienden die hun problemen met mij delen. 

Interviewer: Heb je er ook bij stil gestaan dat mannen kwetsbaar zijn? Wat zegt het woord 

kwetsbaarheid jou? 

Respondent: Kwetsbaarheid is wanneer iets zodanig met je gebeurt dat je in de war raakt. Je kan 

jezelf niet meer zijn. Je wilt dan opgeven. Dat noem ik kwetsbaarheid. 

Interviewer: Heb je het bij jezelf ook meegemaakt? Waar je zegt dat op dit moment ik 

kwetsbaar ben.  

Respondent: Ik maak het vaak mee dat ik kwetsbaar ben en zeg dat het niet meer kan. Maar ik 

weet mezelf te beheersen. Je merkt het wel niet op wanneer ik in een probleem zit. Soms zijn 

mannen ook bang om te huilen. Het haalt juist die negatieve emotie eruit.  

Interviewer: Op welke wijzn kunnen mannen kwetsbaar zijn?  

Respondent: Wat een vrouw een man kan aandoen in een relatie dus. Mannen houden niet van 

vreemd gaan. Vreemd gaan hoeft niet alleen te zijn dat de vrouw omgang krijgt, maar zolang de 

man merkt dat vrouw veel bezig is met een ander man. Bij mij is het zodat me vriendin niet 

luistert en dat kan ik niet verdragen. Als ik iets zeg en na vaak herhaald te hebben en je niet hebt 
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geluisterd, ga ik je dan negeren. Het gevoel wat ik hierdoor van binnenkrijg is niet prettig, want 

het lijkt alsof ik je straft omdat je ongehoorzaam tegen mij bent geweest. En dat vind ik niet zo 

prettig. Ik hou er niet van om mensen te pijnigen.  

Interviewer: Je praat over ongehoorzaam zijn. Het lijkt wel alsof ik eruit haal dat je gezag over 

haar hebt. Ze is dan genoodzaakt naar jou te luisteren. Geef je haar de ruimte om te laten weten 

waarom ze niet luistert? Want daar praat je over gehoorzaamheid net als bij een kind.  

Respondent: Bij mij is het zo dat ik inziet dat er in de toekomst het mis kan lopen als je dat doet. 

Ik heb vaak gesproken over mijn vriendin, we kennen elkaar al drie jaren. Ik kan niet met je zijn 

of thuis bij je komen vanwege je broers. Want toen woonde ze met haar broers. Praat tot je broers 

en laat ze weten dat we een relatie hebben. En dat had ze niet gedaan; wat is er dangebeurd? Ze 

is later zwanger geraakt en was bang haar broers te vertellen. Terwijl als ze mij kennis had laten 

maken met haar broers, was het dan anders afgelopen en was ik veel eerder met een oplossing 

gekomen. Bij de Marron zijn er stappen die je moet volgen als je een meisje zwanger hebt 

gemaakt. De mensen van de zoon die het meisje zwanger gemaakt heeft, stappen naar de ouders 

van het meisje. De verplichtingen moet de jongen dan overnemen en voor het meisje en kind 

zorgen. Maar mijn vriendin heeft niemand gezegd. De familie van mijn vriendin is pas op het 

laatste moment erachter gekomen en ze was intussen al bevallen. Dus niets is gegaan zoals het 

hoort te zijn en zijn de mensen van het meisje ook niet gekomen en bemoeien ze zich niet met de 

zwangerschap of relatie. Dat is ongehoorzaamheid. Ik zeg je om wat te doen en je doet het niet. 

Dat zorgt later voor een probleem. 

Interviewer:  Waarom heeft zij het niet  gedaan? Is er een reden waarom ze niet naar haar broers 

is toegestapt?  

Respondent: Nee, ze heeft het niet gezegd. Als er iets is, zou je mij dan moeten zeggen. Want ik 

ben iemand die ervan houd om alles te bespreken. Ik heb het wel gedaan vanaf ik op hetNatin 

zat. En daar ben ik gaan beseffen dat je altijd met iemand moet praten. En het heeft mij ook wijs 

gemaakt. Dus ik probeer dan met mensen  te praten die het nodig hebben om eruit te komen. Dat 

weet ze, maar die stap maakt ze niet. Ik moet steeds weer over hetzelfde praten.  

Interviewer: Is dit een gevoelige snaar voor jou? 

Respondent: Ja het is een gevoelige snaar, omdat ik weet wat de gevolgen zijn. Tot de dag van 

vandaag kan ze niet mijn officiële vrouw zijn. En dat is nog niet gebeurd. We wonen samen 

omdat ze haar studie moet afmaken dus heb ik haar in huis genomen. Bij haar broers is het veel 
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moeilijker voor haar om te studeren.  

Interviewer: Jullie wonen samen maar het is niet officieel door de familie toegelaten? Maar zijn 

de familie naar jou toegekomen?  

Respondent: Nee die zijn niet naar mij toegestapt, toen ze zwanger was en bevallen heb ik 

kennis gemaakt met de moeder dat ik haar vriend ben. Toen pas heeft ze me kennis laten maken 

met haar ouders. Maar dat de ouders zijn gekomen zoals het moet, is nog niet gebeurd. Nu neem 

ik de stap zelf. Het is zo, dat als je een vrouw wil,  je mensen naar de familie van de vrouw 

moeten toestappen om om de hand te vragen.  Maar er is ook de tweede; wanneer je eerst 

zwanger raakt moeten de mensen van het meisje naar de familie van de jongens stappen. Maar ik 

neem het initiatief om naar de mensen toe te stappen. Mijn moeder heeft ook tot mij gesproken 

dat ze het niet zo zou willen. Er wordt gesproken over „kojotete‟‟ dat moet gesneden worden. Een 

boslandcreoolse vrouw krijgt kojo en pangi. Bij haar eerste man krijgt de man die kojo en moet 

het snijden. Hiermee geeft aan dat hij haar man is. Dat moet nog gebeuren bij mijn vriendin.  

Interviewer: Hoe reageer je familie dan hierop?  

Respondent:  Mijn ouders vinden het niet leuk, omdat de mensen niet oprecht hebben 

gehandeld. Want het meisje hoeft niet te zeggen dat ze zwanger is.  Je merkt je zelf op en dan 

moeten de ouders naar de familie van de jongen toestappen. Zij vinden dat ze moesten weten dat 

hun dochter zwanger was. Maar dat is ook niet gebeurd. Mijn vader zegt van de mensen niet 

willen dat je met hun dochter mag zijn. Omdat ze de handeling die niet hebben gepleegd, wil dat 

zeggen dat ze die relatie niet willen of niet accepteren.  

Interviewer: Omdat ze die handeling niet hebben verricht wil zeggen, dat ze de relatie niet 

accepteren. Zijn de mensen van de kerk of niet? Want je hebt mensen die in de kerk zitten en ze 

volgen de tradities niet. 

Respondent:Die mensen zijn van RK en zij volgen de traditie wel. Want hun zoon heeft het wel 

gedaan.  

Interviewer:Hoe ervaar je de situatie? 

Respondent: Ik heb van haar begrepen, dat de moeder op de achtergrond moet blijven. Het zijn 

de ooms en tantes die dit moeten regelen. Die tante was een beetje nalatig.  Ik heb daar rekening 

mee gehouden. Ik heb toch gehandeld zoals het moet, mijn plaats nemen als vader van het kind 

en haar vriend. Ik hou van me vriendin, ik hou er wel niet van om tijd te verliezen. Daarom word 

ik ook heel weinig boos. Als er ruzie is en ik niet tot de persoon praat, kan dit een tijdje. Dan is 
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het liever dat we het goedmaken, dan dat we verhit tot elkaar communiceren.  

Interviewer: Welke andere zaken kunnen jou nog kwetsbaar maken naast je 

relatie?Respondent: Ik kom weer terug om het geval van de jongen die zelfmoord probeerde te 

plegen. Het gebeurde zo dat iets van de zus verloren was, maar hij werd steeds beschuldigd dat 

hij het gestolen had. Terwijl hij onschuldig was. Daarom probeerde hij zelfmoord te plegen. Ik 

kan het niet verdragen wanneer ik me best doe om goed met iemand te leven en je me ziet als een 

slechte persoon. Dat kan mij echt kwetsbaar maken. Ik ben niet perfect, maar ik probeer zoveel 

mogelijk om mijn slechte kant niet te laten zien. Ik laat het niet of weinig naar buiten komen. Als 

je mij toch als een slechte persoon blijft zien, ga ik je laten merken dat ik je niet meer mag. En 

daarom probeer ik geen leugens aan iemand te vertellen. Wanneer ik financieel zwak ben, ziet 

me vriendin me zelden, want werk ik dan extra uurtjes. Ik hou er niet van om zonder geld te 

zitten. Ik zorg ervoor dat ik hard werk zodat ik geld heb.  

Interviewer: Heeft die kwetsbaarheid van jou invloed of effect op jouw gezin?  

Respondent:  Soms kan het voorkomen dat ik geen zin heb om met mensen te praten, ik wil 

gewoon alleen zijn. Ik ging ook thuis bij haar en kon ik bij haar thuis slapen na de bevalling. Het 

is saai wanneer je ergens gaat waar je niet echt met de mensen kan opschieten. En is ze dan bij 

haar buurvrouw geweest terwijl ik daar was. Ik vond ik het erg  dat ze me alleen had gelaten met 

dat kind.n met dat kind. Ik heb me auto gepakt en even gaan uitblazen en terug komen.  

Interviewer: Vind je dat een struisvogel politiek wanneer je weggaat bij ruzie?  

Respondent: Ik hou niet van ruzie of tekeer gaan, ik ga liever ver weg om die ruzie te 

voorkomen.  

Interviewer: Als je tot rust komt praat je er dan over? 

Respondent:Ja ik praat er zeker over als ik tot rust ben gekomen om het te voorkomen. 

Interviewer: Hoe reageert zij daarop? 

Respondent:   Meestal biedt ze haar verontschuldigingen aan, hou er niet van wanneer iemand 

verhit tot me praat. Als je dat bij mij doet ga ik je zwaar negeren.  En dat kan anderen ook 

kwetsbaar maken. Omdat te voorkomen ga ik even na de winkel en als het rustig is kunnen we 

erover praten. Ik bekijk het zo, als ik iemand pijnig van wie ik hou. Dan pijnig ik mezelf. 

Interviewer: Als je leider bent heb met verschillende mensen te kampen. Soms moet je bepaalde 

mensen hard aanpakken zodat ze kunnen veranderen.  

Respondent: Dit doe ik ook, want ik leg je soms uit waarom ik op zo een wijze gereageerd heb. 
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Maar als je het blijft herhalen ga ik afstand houden, want je wil niet veranderen.  
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Bijlage IV 

Lijst hoofd- en subcodes 

Onderzoeksvrage

n 

Open codering  Axiaal 

codering 

Selectief coderen 

Welke rol vervult 

de Marronman in 

het gender-

perspectief in het 

gezin en de 

samenleving? 

 

1. Gender/gezin  1. taakverdeling/rolverdeling  

2. man-vrouw relaties  

2. opvoeding toen en nu 

3. besluitvorming - uitsluiten van 

vader bij nemen van 

besluiten/autoritaire 

houding-man/ 

4. communicatie  

Op welke wijze 

zijn 

Marronmannen 

kwetsbaar? 

 

Wat maakt 

Marronmannen 

kwetsbaar?  

 

Zijn Marron-

mannen bewust dat 

ze kwetsbaar zijn? 

 

Op welke wijze 

gaan Marron-

mannen om met 

kwetsbaarheid 

indien ze zich 

daarvan bewust 

2.Kwetsbaarheid 1. emotioneel 1. Pijn 

2. wantrouwen 

3. boosheid 

4. eenzaam (alcohol, roken) – 

uitsluiten van vader 

5. uiten van gevoelens (geen 

problemen bespreken) 

6. stress/frustratie/mishandeling van 

vrouw(en) 

7. poging tot zelfmoord 

8. weglopen (gezin verlaten) 

9. schaamte/angst 

10. mannen ervaren druk vanuit de 

familie van de vrouw 

11. mannen worden afgestraft door 

hun vrouw 

12. werkstress 

13. niet weten omgaan met emoties 

14. psychische druk 
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zijn? 

 2. Kwetsbaarheid 2. financieel 1. Druk vanuit de familie op 

financieel gebied 

2. werkloos (stad heeft geen werk 

voor marronman) 

3. vrouw is de meerverdiener/ man 

mag/kan geen besluiten of 

heeft geen zeggenschap 

4. financieel zwak het om gezin te 

verzorgen 

 

 

Welke 

gevolgen heeft 

het kwetsbaar 

zijn op het 

gezin en op de 

samenleving? 

 

2. 

Kwetsbaarheid 

 

3.sociaal-

maatschappelijk 

1. geloof 

2. scholing/educatie 

3.emancipatie  

4. geen gezonde werkrelatie 

5. verwaarlozing –gezin-invloed 

6. beïnvloeding van buiten af –

andere bevolkingsgroepen 

7. man meerdere relaties binnen 

gemeenschap ander ben je 

minderwaardig 

8. minderwaardig  

9. familie spanning/druk in de 

familie 

10. niet kunnen socialiseren 

vanwege verleden 

11. crimineel verleden 

13. onstabiele gezinsrelatie –geen 

vader in huis 

14. vader wordt negatief 
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bejegend/miscommunicatie  

 2. 

Kwetsbaarheid 

4. lichamelijk/fysiek               

 

1. Ziekte 

2. zwakte 

3. psychische problemen  

  3. Etniciteit 

 

1. discriminatie  

2. beledigen op afkomst 

3. aangezien worden voor crimineel 
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Bijlage V 

 
Onderzoeksgegevens respondenten 

Respondent Leeftijd Bevolkings- 

groep 

Burgerlijke  

staat 

Gezinssamenstelling Beroep Opleidingsniveau  Vrijetijdsbesteding 

1. non
5
  - Saramaccaner           -               - Leraar   HBO         - 

2. non  - Saramaccaner           -               -      -   WO         - 

3. non  - Aucaner           -               -  Ambtenaar   MBO         - 

4. non  - Saramaccaner           -               -       -        -         - 

5. non  - Aucaner           -               -       -        -         - 

6. non  - Aucaner           -               -       - VOJ-MULO         - 

7.  D.M 55 Aucaner/ 

Saramaccaner 

Gehuwd v+m+3 kk Verpleegkundig 

Gynaecoloog 

HBO/WO muziek/planten 

8.  L.R 56 Aucaner Gehuwd v+m+7 kk
6
 Lasser/bouw GLO voetbal kijken 

9.  C.B 27 Saramaccaner Gehuwd v+m+2 kk Barbier VOJ-LTS  

10. J.R 30 Aucaner/ 

Saramaccaner 

L.A.T.
7
 v+m Geen VOS-VWO muziek 

11. F.A. 45 Aucaner Concubinaat v+m+kk
8
 Bouwvakker GLO geen 

12.  J.P. 59 Aucaner Concubinaat V+m+4kk
9
 Security guard MBO-AMTO tuinbouw 

13. O.K. 41 Saramaccaner Geen Geen Lasser VOJ-LTS wandelen 

14. R.A. 27 Saramaccaner Concubinaat v+m+1 kk Ass. Landmeter MBO-NATIN geen 

15. J.R. 30 Aucaner L.A.T. v+m+1 kk Lasser GLO geen 

16. M.P. 55 Aucaner L.A.T. v+m+5 kk Ondernemer/ 

Elektricien 

GLO voetbal kijken, 

vogels 

                                                 
5
 Non response – geen deelname aan het onderzoek (enkele persoonlijke gegevens van deze groep was wel bekend) 

6
 Vrouw heeft 5 voorkinderen/ 2in het huwelijk 2kk 

7
 L.A.T. = living apart together 

8
Kk= stiefkind kind van de vrouw 

9
Kk= deze respondent heeft nog 6 kinderen uit 4 vorige relaties 
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17.O.R. 52 Saramaccaner Gehuwd v+m+4kk+ 

2 kleinkinderen 

geen
10

 HBO geen 

18. M.Z 30 Aucaner Gehuwd v+m Security guard VOJ -LTS voetbal,   

19. T.P. 35 Aucaner/ 

Saramaccaner 

Gehuwd v+m+3kk Ondernemer/ 

Bouw 

VOJ-LTS voetbal, tv kijken 

20. D.P. 31 Aucaner Weduwnaar alleenstaand
11

 Bouwvakker VOJ-MULO voetbal 

 

 

                                                 
10

 Respondent is geologisch technician, maar was op het moment van het interview werkloos 
11

 1 kind- woonachtig bij grootmoeder v. zijde 
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Bijlage VI 

Uitgebreidewoordenlijst 

 

Gedrag 

“I can do it on my own” attitude 

afhankelijke opstelling 

afstandelijk 

afwijzing 

attitude verandering 

autoritair gedrag 

bezitterig 

competitief 

criminaliteit 

delinquent gedrag 

discipline 

disciplines / “stoere liefde” 

dominant 

dominante positie 

drugs en/of alcohol 

gebrek aan sociaal gedrag 

gedrag 

gedrag doorbreken 

gedragsontwikkeling 

gedragsverandering 

geen uitdrukking emotie van liefde naar 

kind 

geen uitdrukking genegenheid naar 

kind 

gehecht aan werk 

geweld 

gewelddadig gedrag  

houding 

huiselijk geweld 

in conflict raken met zichzelf 

invloed 

kracht 

kwetsbaar opstellen  

laatste moment bezoek brengen  

leiderschapsrol 

machocultuur 

machogedrag 

machtsvertoon 

mannelijk gedrag  

mannelijke karakteristieken  

minder durf 

misbruik 

negatieve uitingsvormen  

negatieve uitwerking  

niet te uiten 

onafhankelijk 

ongezond en misleid 

ontwijkingsgedrag 

overspel 

probleem met macht  

probleem met seksualiteit  

respect 

respect kwijtraken 

ruzie 

slachtoffer 

sterk fysiek 

sterke identiteit/karakter 

superieur 

uitdrukken emotie nalaten 

uitdrukken liefde nalaten 

verschuilen achter criminaliteit  

voorbeeldgedrag 

zelfverzekerd 

zichzelf bewijzen  

zorgactiviteiten 

zorgzaam 

 

Gender 

alternatieve modellen mannelijkheid 

gender 

gender gerelateerd  

genderbewust 

gendergelijkheid 

genderrelaties 

genderrollen 

genderverhoudingen 

hypermasculiniteit 

mannelijke genderrollen  

mannelijke geslachtsrol  

mannelijke normen 

mannelijke rollen  

mannelijke rolpatroon  

mannelijkheid 

masculiniteit 

persoonlijke strijd 

rolmodel 

rolpatronen 

rolpatroon 

rolverdeling 

rolverwachtingen 

tegenstrijdige rollen 

traditioneel mannelijke normen 

traditioneel mannelijke vader 

traditionele genderrol  

traditionele genderrollen / 
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hypermasculiniteit 

traditionele geslachtsrollen  

traditionele kostwinnersrol 

traditionele mannelijke cultuur 

traditionele mannelijke  

traditionele mannelijke overtuiging 

traditionele mannelijkheid 

traditionele mannelijkheid doorbroken 

traditionele mannelijkheidsprincipe 

traditionele mannenrol 

traditionele rolvervulling  

traditionele sekse-rol-opvattingen 

verlies mannelijke identiteit 

 

Emotionele Sfeer 

“zwak” 

agressief 

agressiviteit 

beïnvloeding 

bezorgdheid 

controle 

controle over emoties 

depressie 

druk 

emotie 

emotioneel 

emotioneel afwezig (koude, emotioneel 

afwezige en kritische vader) 

emotionele bagage 

emotionele behoeften 

emotionele gezondheid 

emotionele ontwikkeling 

emotionele pijn 

emotionele stabiele connectie 

emotionele steun 

emotionele strijd 

emotionele troost 

expressie van emotie 

gevangen voelen 

gevoel 

gevoelens en frustraties 

gevoelens ontvluchten  

gevoelig 

gevoelsuitdrukking geremd  

huilen en/of verdrietig 

macho emotioneel  

mannelijke emoties 

mentale gezondheid  

moed 

negatief mentale gezondheid 

niet emotioneel aanwezig  

onderliggende oorzaak  

psychosociale ontwikkeling  

psychosociale probleem  

psychosomatisch klachten 

schaamte 

schaamte hulp te vragen  

schaamtegevoel 

schuld 

sterk emotioneel 

stress 

stressvol 

uitlaatklep 

vader emotioneel aanwezig 

verbittering 

Vulnerability is part of the human 

condition 

zwak 

 

Culturele Sfeer  

arbeidsdeling 

culturele stereotypen  

culturele verwachting 

cultuur van mannen 

cultuur verplicht  

etniciteit 

etnische groepen  

geloofssysteem 

gemeenschap 

klassen 

kwetsbare groepen 

leefgemeenschappen 

leefregels 

mannelijk geloofssysteem 

marrongemeenschap 

marronman 

marronmannen kwetsbaar 

praktisch bewijzen  

risicovolle activiteiten 

seksearbeidsdeling 

verbannen/ afgewezen door andere 

mannen 

verwachtingen marronman  

zeer beschamend mannen met 

vrouwelijke eigenschappen 

 

Ontwikkeling  

“moderne man/ vader” 

achterstand intellectuele ontwikkeling 
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man 

denken doorbreken 

inhalen achterstand man  

jongens grootste groep drop outs  

kennisverwerving 

ontwikkeling 

vroege schoolverlaters 

 

Relationele Sfeer  

behoeften van de groeiende zoon 

beschermer 

besef kwetsbaar zijn 

beslissingen nemen 

betrokkenheid 

betrokkenheid man 

bewust zijn 

erkenning kwetsbaarheid  

evenwicht binnen gezin  

familie, vriendschappen, intieme 

relaties, carrière 

fundament 

fysiek aanwezig 

fysieke gesteldheid van moeders 

fysieke ontwikkeling 

geestelijke gezondheidsproblemen 

generatiekringloop 

gezin 

gezinnen 

gezinsactiviteiten 

gezinsrelaties 

gezinsrolvervulling no. 1 

huiselijke problemen  

huwelijk 

kostwinnaar 

kostwinner 

kostwinnerschap 

kritische vader 

kwaliteiten 

kwetsbaar 

kwetsbaar zijn 

kwetsbaarheid 

leider van het gezin 

machtsverhouding 

man als vader 

man in relatie 

mannen betrokken bij kinderen  

mannen bewust  

mannen kwetsbaar 

manzijn 

medische zorg 

modelgezin 

niet medisch laten controleren 

onderdruk 

onderlinge omgangsvormen  

onevenwichtigheid 

ongelijkheidsrelatie 

onstabiel gezin  

ontmoedigd 

opvoeding 

opvoeding van kinderen 

opvoeding van mannen 

ouders gescheiden  

overcompenseren opvoeding  

persoonlijke risico‟s  

positie van de man als vader 

positieve invloed 

problemen bespreken  

relatieproblemen 

vaderfiguren 

vaderfiguur 

vaderplicht 

vaderschap 

verantwoordelijkheid 

vermijden hulp te zoeken 

verschil gezinsmachtsverhouding  

verschil in opvoeding  

vertrouwen 

verwarring en gevoelens (niet goed 

genoeg man / vader / echtgenoot) 

verzorgt 

voorbeeld figuur 

voorbeeldfiguren 

zelfoordeel 

zelfredzaam 

zich niet kunnen verwijderen (zichzelf 

te verwijderen) 

 

Maatschappelijke Sfeer  

armoede 

autonoom 

awareness 

bescherming kwetsbare groepen 

bevoorrechte positie 

duurzaam 

economisch afhankelijk  

economische situatie 

evenwicht binnen samenleving  

factoren 

financieel 
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generatiekringloop 

gevaar 

gezondheid 

goede kostwinners 

hulpbehoevend 

imago 

inkomensstabiliteit 

kernveranderingen 

maatschappelijk 

maatschappij 

machteloosheid 

mannelijk perspectief 

mannelijke imago  

morele verplichting 

negatieve coping-mechanismen 

onevenwichtigheid 

overtuigingen 

presteren 

prioriteit 

probleemsituaties 

problematiek 

'regels van mannelijkheid' 

religie 

risico‟s nemen  

samenleving 

scheefgroei 

sekse hiërarchische structuur  

sleutelposities 

sociaal oordeel en stereotypen 

sociale hoofdfunctie 

sociale ontwikkeling  

sociale risico‟s  

sociale structuren 

socialisatie 

socialisatieproces 

status 

stereotype mannelijke overtuigingen 

stereotype verwachting  

stereotypering 

uitdaging 

vroege schoolverlaters 

waarden 

waarden en normen 

 

 

 

 


