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IONDERZOEK
Bestedingspatronen bij Surinamers in Nederland
D. KORT
Culturele factoren hebben een grote invloed op het bestedingsgedrag van groepen; Surinamers noch Nederlanders vormen hierop een uitzondering. Denise
Kort tracht aan te geven op welke posten
verschillen in uitgaven zich kunnen manifesteren op basis van een exploratief
onderzoek onder Surinamers in Rotterdam en Den Haag.

zoals voedingsmiddelen en medicijnen niet
meer ge'importeerd kunnen worden of zijn gerantsoeneerd. Deze situatie is kennelijk niet
van korte duur en heeft geleid tot een massale
verzending van goederenpakketten. Het deviezenprobleem heeft ook tot gevolg dat verwanten die naar Nederland komen, weinig vreemde valuta mogen meenemen. Het gevolg hiervan is dat vaak het vliegbiljet, evenals de
verblijfkosten, opgebracht moeten worden
door de hier vertoevende verwanten.

In dit onderzoek werden 37 Surinaamse huishoudens betrokken, waarvan het inkomen van
de hoofdkostwinner binnen de grens van de
verplichte ziekenfondsverzekering viel. Zij
werden ge'interviewd met behulp van een gestructureerde vragenlijst, waarbij 0.a. aan de
orde kwamen: samenstelling huishouden,
netto inkomsten hoofdkostwinner, opleiding,
uitgaven (in het bijzonder aan wonen en voeding) en besluitvorming over de uitgaven.
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Verwanten over zee
Er is een algemene omstandigheid die maakt
dat verplichtingen hoger uitvallen bij immigranten, nl. het feit dat leden van Ben huishouden zich zowel in Nederland als in het thuisland bevinden. Leden in het rijke land delen in
de verwowenheden aldaar terwijl de verwanten in zeer behoeftige omstandigheden achterblijven. Deze situatie wordt aanzienlijk aangescherpt door de accute schaarste aan devieZen in veel ontwikkelingslanden.
Meer in het bijzonder geldt voor Surinamers
in Nederland dat zij door het verblijf in het rijke westen zich moreel verplicht voelen in geld
enlof goederen bij te dragen in de kosten van
levensonderhoud van verwanten overzee. Met
name wanneer het gebeurtenissen betreft
zoals huwelijken, ziekte, overiijden, familiebezoek in Nedetland, onderhoud in studie, enz.
is dit evident. Behoren de verwanten tot de armen i n het land, dan vindt geldelijke steun ook
buiten de genoemde hoogtepunten plaats. De
morele verplichting tot steun is dwingender
'%fewo?den door de schaarste aan deviezen

Een tweede algemeen kenmerk van de migrantengemeenschap is dat zij, hoewel geconcentreerd in de grote steden, relatief ge'isoleerd ten opzichte van elkaar leven. Verwanten
wonen verspreid over het hele land en een
weerzien is vaak een feest. Het sociaal isolement noodzaakt tot het ondernemen van reiZen of het voeren van telefoongesprekken, die
als onkostenpost op het huishoudbudget onevenredig groot zijn. Dit geldt temeer wanneer
er zich bijzondere problemen voordoen en
morele of andere vormen van bijstand door
verwanten of vrienden nodig worden geacht.
Het leven van een immigrant in een vreemde
cultuur is vaak ook niet gemakkelijk. Het gevoel van vervreemding wordt deels overstegen door zoveel mogelijk vertrouwde activiteiten in stand te houden. Dat geldt uiteraard in
eerste instantie voor de belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals huwelijk, begrafenis,
enz. maar het is zeker niet beperkt hiertoe. De
behoefte om traditionele voedingsmiddelen
(tropische groenten, bijv.) en patronen (meerdere warme maaltijden per dag, meer koken
dan nodig is omdat rekening wordt gehouden
met onverwacht bezoek) te handhaven moeten in dit licht worden bezien. Dit leidt eveneens tot onevenredig hoge onkostenposten.
Daarnaast moet ook genoemd worden traditioneel vertier dat tegelijkertijd tot ontmoeting
met andere landgenoten leidt. Nationale feestdagen, het bijwonen van manifestaties en dergelijke, kunnen dure aangelegenheden zijn,
niet in de laatste plaats omdat grote afstanden
cverbruad moeten worden.
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