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 Stellingen behorende bij het proefschrift: 

Father Absence. The consequences for reproductive behavior and mating strategies among females 

Odette Janice Girigori, 19 november 2015 

1. Historisch gezien was het opvoeden van kinderen zonder hun biologische vader een adaptieve strategie 

in de Caraïbische eilanden (Allen, 2007), en dat geldt nog steeds. 

 

2. Het ideaal om te trouwen en kerngezinnen te vormen werd vroeger opgelegd door de katholieke kerk 

en de Shell raffinaderij, omdat het totaal niet gangbaar was binnen de Afro- Caribische gemeenschap (van 

der Mark, 2003). 

 

3. Veel vrouwen op Curaçao accepteren zelf dat de inbreng van mannen met betrekking tot opvoeding 

van hun kinderen marginaal is (Marcha, & Verweel, 2005). 

 

4. Meisjes die opgroeien zonder hun vader investeren meer in hun uiterlijk om het andere geslacht aan te 

trekken dan meisjes die met hun vader opgroeien. 

 

5. De moeder van de meisjes waarvan de vader al in de vroege jaren afwezig was, zal niet gelukkig zijn 

met een partner voor hun dochter die niet bereid is te investeren. 

 

6. Op Curaçao zijn veel sterke vrouwen juist zonder vader opgegroeid (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010). 

 

7. Het overheidsbeleid op Curaçao moet veel meer dan nu het geval is, gebaseerd zijn op onderzoek om 

de kans van slagen te verhogen. 

 

8. Jeugdcriminaliteit is hoog op Curaçao omdat veel mannen niet hun verantwoordelijkheid nemen voor 

hun nakomelingen.  

 

9. Door de specifieke culturele context op Curaçao kunnen fundamentele onderzoeken uitgevoerd worden 

die in westerse samenleving niet realiseerbaar zijn. 

 

10. Het hebben van kinderen heeft juist een stimulerend effect en niet een belemmerend effect op het 

nastreven van een carrière. 


