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Voorwoord d 

Ikk schreef deze studie in het kader van het project Onderlinges: toen en nu, hier en daar onder 
supervisiee van prof. dr. Abram de Swaan en prof. dr. Marcel van der Linden. De handelseditie 
vann mijn proefschrift verschijnt dit voorjaar bij uitgeverij Bert Bakker. 

Mij nn dank gaat uit naar mijn promotoren prof. dr. Abram de Swaan en prof. dr. Marcel 
vann der Linden voor hun kritische en enthousiaste begeleiding. Het was een boeiende ervaring 
mett hen samen te werken. Mijn verdere dank gaat uit naar prof. dr. Jan Breman en prof. dr. 
Inekee van Wetering voor hun beoordeling van tussentijdse papers. De leden van de 
Mutualsclub,, te weten Eric Bahre, Hotze Lont, Peer Smets en Abdoullaye Kane, ben ik 
bijzonderr erkentelijk voor hun nuttige inhoudelijke commentaren op tekstdelen. Op dit punt 
benn ik ook heel veel dank verschuldigd aan de leden van de Sociogeneseclub. Ik prijs mezelf 
gelukkigg dat een aantal externe deskundigen bereid was mijn concepthoofdstukken kritisch 
doorr te nemen: drs. Frank Dragtenstein, dr. Rosemarijn Höfte, prof. dr. Ad de Bruijne, prof. 
dr.. Hans van Amersfoort en prof. dr. Alex van Stipriaan. Drs. Hein Eersel was zo vriendelijk 
mee te helpen met mijn toto, die dankzij hem een fraaie samenvatting in het Sranantongo is 
geworden.. Het creatieve vakmanschap van Richard Backer van Ontwerp Urban Perception 
kwamm op een andere manier van pas: hij verzorgde de compositie van de omslag waarin dit 
boekk zich aan de lezer aanbiedt. 

Naderee informatie kreeg ik onder meer van prof. Andre Loor, William (Max) Man A 
Hing,, mr. Von Niessewand, Joop Vemooij, drs. John Defares, dr. Renate de Bies, Siegmien 
Staphorstt en Shirley Paal, en te Curacao prof. dr. Jandie Paula, dr. Rene Rosalia en pater 
Romer.. Ook wil ik een aantal vriendinnen in Suriname en Nederland noemen die me 
onmisbaree diensten bewezen: Carmelita Hoogvliets, Eartha Boerleider en Orsine Nicol. 
Muriell  Kiesel noem ik apart omdat ze vanaf mijn entree aan de Universiteit van Amsterdam 
steedss voor me heeft klaargestaan. Daarnaast heb ik veel gehad aan de warmte en morele 
steunn van Nancy Heilbron, Anita van der Stap, Marion Heijns en Clementine van Eek. Nooit 
zall  ik vergeten mijn liefste vriendin wijlen Cheryll Scholsberg. We begonnen dit grote 
academischee avontuur samen, ji j in België, ik in Amsterdam, maar het lot besliste dat ji j 
'daarboven'' een ander avontuur ging beleven. Ik moet je missen, maar ben dankbaar voor 
alless wat we deelden. 

Eigenlijkk zou ik mijn sleutelfiguren, in het bijzonder mijn informanten en de vele 
kasmoni-spelers,, als eerste moeten bedanken, omdat ze bereid waren me toe te laten tot de 
intimiteitt van hun financiële relaties. Zonder hen had dit boek niet geschreven kunnen 
worden. . 

Ookk ben ik dank verschuldigd aan de administratieve medewerkers van de 
Amsterdamsee School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek voor hun facilitaire 
ondersteuningg en aan de vakgroep Rechtsfilosofie die me na mijn beursperiode een bureau 
heeftt aangeboden om het manuscript af te ronden. 

Eenn bijzonder woord richt ik tot mijn dierbare partner Cees Maris, mijn emotionele 
steunn en toeverlaat. Bc heb altijd een beroep op hem kunnen doen in moeilijke perioden. Hij 
heeftt bovendien veel geduld gehad met mijn ups en downs en de grillen die daarbij hoorden. 
Zijnn vertrouwen in mij is onveranderlijk gebleven. Cees, ik bedank je met heel mijn hart. 

Eenn laatste woord van dank gaat uit naar mijn ouders, broers, zuster en overige 
familie.. Ze hebben met geduld en spanning gewacht op de voltooiing van het manuscript. Tot 
slot,, mijn onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door steun van het VSB-fonds, waarvoor 
mijnn erkentelijkheid. 

Asphaa Bijnaar 
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Hoofdstukk 1 

INLEIDIN G G 

1.11 Kasmoni 
Kasmonii  is een informeel spaar- en kredietarrangement waarin veel Surinaamse creolen geld 
inleggen.. Het verhaal van de 52-jarige John D. geeft een treffend beeld van de rol die het 
systeemm in hun leven speelt: 

'We'We komen uit een heel eenvoudig milieu. Mijn vader was eerst truckbestuurder. We woonden 
metmet andere families op een groot erf. Toen hij later meer ging verdienen bij bauxietonderneming 
SuralcoSuralco konden we een mooier huis huren op Bethesda. Mijn vader was dus een eenvoudige 
arbeider,arbeider, maar hij heeft al zijn zes kinderen in Nederland laten studeren. We zijn echt goed 
terechtgekomen.terechtgekomen. Ik studeerde talen, was minister, en nu run ik een consultancybureau. 

KasmoniKasmoni ken ik van het erf. Mijn moeder hield kasmoni voor de buurvrouwen en voor 
haarhaar zusters. Ze zette het geld dat de deelnemers inlegden in een blik op een richel in de keuken 
omom hen later te kunnen uitbetalen. En ik heb het een keer gestolen. Om bij te willen horen bij al 
diedie grote jongens van Combé. Ik dacht dat het gewoon mijn moeders geld was en begon al die 
jongensjongens te trakteren. Mang, ik kocht ijsappels, druiven, roti... Aan de Sommelsdijckstraat had je 
eeneen Javaanse hoer en ik weet nog dat een paar jongens met mijn moeders kasgeld naar haar zijn 
gaan. gaan. 

MaarMaar mijn daad kwam natuurlijk uit. Wel, voordat ik thuis aankwam stond mijn vader me 
alal op te wachten. Hij heeft me echt verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk geslagen. 
DaarnaDaarna begon mijn vader me voor straf kaal te scheren. Hij liet bovendien een plukje voorin om 
meme echt belachelijk te maken. Dat ik kasmoni had gestolen is ook aan de pater verteld, het hoofd 
vanvan de school heeft me voor de klas gehaald als voorbeeld van het slechte kwaad Ik heb vanaf 
toentoen nooit meer gestolen. Mijn moeder is ondanks dit incident wel kasvrouw gebleven, want ze 
waswas een centrale figuur op het erf. Het vertrouwen in haar is niet geschaad omdat ze haar 
verplichtingenverplichtingen tegenover de spaarders toch nog is nagekomen. 

MijnMijn  moeder hield kasmoni om een stuk grond te kopen. Op een gegeven moment had ze 
18001800 gulden gespaard, want er was een soort mobiliteitsdruk naar boven. Kijk, niemand woont 
voorvoor de gezelligheid op een erfje woont er tot je beter weet en weg wil. Mijn moeder heeft er 
langlang voor gespaard zonder dat mijn vader het wist en toen zei ze hem: 'Er zijn kavels te koop, 
neemneem dit geld en ga een stuk grond kopen bij NV Maretraite', en dat was de grootste fout die ze 
inin haar leven heeft gemaakt. Mijn vader dronk niet en rookte niet, was eigenlijk een ideale, 
voorbeeldigevoorbeeldige vader en echtgenoot, maar hij hield van mooie dingen Dus mijn vader heeft van de 
kasmonikasmoni van mijn moeder een Buick gekocht en dan zou hij taxi rijden met die Buick en dan met 
datdat geld een grond kopen Mijn moeder werd bijna gek Hij heeft die auto gekocht en het kostte 
16001600 gulden of zo. Hij kwam ermee aanrijden, een prachtige Buick Ik zie nog zo iedereen uit de 
buurtbuurt de straat inlopen om naar die Buick te kijken. De auto moest wel op straat blijven want hij 
gingging niet door die negerdeur. Mijn vader was echt de grote jongen, de enige met een auto. Later 
gingging het bij ons thuis financieel steeds beter, maar dat erf is uiteindelijk nooit gekocht. Dus 
eigenlijkeigenlijk heeft mijn vader mijn moeder beetgenomen, maar ze is niet lang boos op hem gebleven 
DieDie auto heeft nog heel lang gereden.' 

Beginn jaren 70 vloog John D. naar Nederland voor verdere studie aan de universiteit van 
Nijmegen.. Met een aantal andere Surinaamse studenten zette hij de creoolse kasmoni-traditie 
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voort.. Zijn eerste uitkering van 500 gulden stuurde hij meteen naar Suriname om te doen wat 
zijnn moeder niet was gelukt: hij gebruikte het als aanbetaling voor een fraai hoekperceel bij 
N.V.. Maretraite. 

Surinaamsee creolen gebruiken kasmoni vanouds om hun levensstandaard in moeilijke 
economischee omstandigheden te verbeteren. Het systeem is ontstaan in een tijd dat ze geen 
toegangg hadden tot het formele bancaire spaar- en kredietverkeer, en wordt nog steeds volop 
gebruiktt in Suriname, alsmede door Surinaamse migranten in Nederland. 

Kasmonii  wordt in haar meest eenvoudige vorm gespeeld door een groepje van 
ongeveerr 12 vertrouwelingen uit familie, buurt of werkplek. Alle deelnemers deponeren op 
eenn vast tijdstip in de maand een vastgesteld bedrag bij de kashouder, die de totale som 
vrijwell  onmiddellijk uitkeert aan één van de deelnemers. De kashouder bepaalt vooraf door 
loterij,, onderling overleg of op eigen gezag wie de uitkering in een bepaalde maand ontvangt. 
Ditt proces herhaalt zich elke maand tot de uitkeringsbeurt onder de hele groep heeft 
gerouleerd,, in dit geval 12 maanden. Omdat de kas elke maand op een vast tijdstip aan een 
anderee deelnemer moet worden uitgekeerd, drukt op de deelnemers een zware plicht om hun 
inlegg telkens op tijd te betalen. 

Hett roulerende aspect van de kasmoni geeft elke deelnemer een specifieke eigen 
positiee in de cyclus. Degene die als eerste de kas ontvangt, krijgt krediet dat hij de volgende 
maandenn terugbetaalt. De laatste ontvanger is spaarder, hij heeft de uitgekeerde som in de 
voorafgaandee maanden in termijnen ingelegd bij de kashouder. De overige deelnemers nemen 
eenn tussenpositie in tussen crediteur of debiteur, afhankelijk van hun plaats in de 
uitkeringsorde.. De meeste inleggers maken dit onderscheid overigens zelf niet zo scherp. In 
dee kasmoni kunnen deelnemers dus sparen en krediet opnemen. Daarnaast geeft het systeem 
dee deelnemers de mogelijkheid zich financieel in te dekken tegen onverwachte tegenslag: een 
participantt die in ernstige financiële nood komt, kan de uitkering vóór zijn beurt ontvangen. 

Nadatt alle deelnemers de kas hebben gekregen wordt het kasmoni-verband verbroken. 
Dee kasmoni kan opnieuw beginnen met dezelfde of nieuwe participanten, onder dezelfde of 
eenn nieuwe kashouder, volgens dezelfde of nieuwe afspraken. Meestal zetten kashouders en 
deelnemerss hun activiteit met wat kleine veranderingen op dezelfde voet voort. 

Dee kasmoni is door haar informele karakter uiterst kwetsbaar voor nalatigheid en fraude. 
Dee inleg hoort bijvoorbeeld steeds op tijd te worden betaald. Als een van de deelnemers in 
gebrekee blijf t kan de kashouder immers niet voldoen aan zijn maandelijkse uitkeringsplicht. Het 
rouleersysteemm zou niet lang in stand blijven als men er niet op kan vertrouwen dat ieder zijn 
verplichtingg nakomt. Om risico van nalatigheid en fraude te voorkomen, worden de inleggers 
doorgaanss uit een bestaand netwerk geselecteerd, dat als basis dient voor de vereiste 
vertrouwensrelatiess en sociale controle. De kashouder speelt een centrale rol bij de selectie van 
dee participanten, en draagt de verantwoordelijkheid als een van hen niet aan zijn verplichtingen 
voldoet.. Meestal verloopt alles naar wens, zodat de deelnemers dankbaar gebruik maken van de 
opbrengst. . 

Dee jeugdherinneringen van John laten zien hoe kasmoni in het dagelijkse leven werkt. Vanaf de 
afschaffingg van de slavernij in 1863 tot de jaren vijfti g van de 20e eeuw woonden veel creoolse 
familiess als die van John in voormalige slavenhuizen, houten een- tot driekamerwoningen achter 
opp het erf van rijke huizen. De woonomstandigheden in deze prasi oso waren verre van ideaal. 
Hett merendeel van de creolen leed armoede, want de lonen waren laag en er bestond nauwelijks 
socialee zekerheid. Wie een baan had hosselde daarom wat bij (ofwel scharrelde inkomsten bij 
elkaarr door ongeregelde economische activiteiten; in het Sranantongo hósel). Veel creolen 
hebbenn een sterke drang om vooruit te komen. Ze stellen zich tot doel op een kantoor te werken, 
eenn eigen huis te bezitten en hun kinderen een goede opleiding te bezorgen die de weg naar 
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maatschappelijkk succes opent. Johns ouders spaarden daarom kosten noch moeite om de 
kinderenn na hun middelbare school voor verdere studie naar Nederland te sturen. 

Omm vooruit te komen doen veel creolen een beroep op het aloude kasmoni-systeem: men 
kooptt er duurzame huishoudartikelen mee of betaalt het schoolgeld voor kinderen. Johns moeder 
spaardee jaren om een eigen stuk grond voor het gezin te kopen. Zoals uit Johns verhaal blijkt 
voelenn vooral vrouwen zich tot het systeem aangetrokken, omdat ze als moeder of echtgenote 
verantwoordelijkk zijn voor het financiële beheer van het gezinshuishouden. Deze centrale positie 
vann de vrouw wordt versterkt doordat veel creoolse moeders niet op structurele steun van een 
partnerr kunnen rekenen. Eénouderhuishoudens vormen slechts een minderheid van de gezinnen, 
maarr door de veronderstelde onbetrouwbaarheid van mannen bestaan er ook in twee-
oudergezinnenn zoveel spanningen tussen man en vrouw, dat ze financiële bezigheden als 
kasmoni-deelnamee dikwijls voor elkaar verborgen houden. Zo vertelde Johns moeder haar man 
pass over haar spaargeld toen ze genoeg had om het perceel te kopen. De scène waarin Johns 
vaderr de straat binnenreed met een mooie glimmende auto in plaats van de koopakte van een 
perceel,, zou veel creoolse vrouwen sterken in hun idee dat mannen niet te vertrouwen zijn. 

'Doorr haar informele karakter is kasmoni gemakkelijk toegankelijk. Daar staat tegenover 
datt het systeem kwetsbaar is doordat de deelnemers afhankelijk zijn van wederzijds vertrouwen. 
Tochh gaat het meestal goed, want de kasmoni-deelnemers ervaren hun bijdrage als een 
bijzonderee plicht: het is een schande als men niet aan zijn verplichting voldoet. Iedereen beseft 
datt nalatigheid, verzuim van de betalingsplicht of verduistering van de kas alle deelnemers 
financiëlee schade toebrengt. Bovendien waakt de kashouder erover dat allen op tijd betalen: hij 
off  zij draagt de centrale verantwoordelijkheid voor het geheel. Dit speciale karakter van de 
kasmoni-verplichtingg maakt begrijpelijk waarom Johns diefstal zo zwaar werd bestraft. Het ging 
err niet zozeer om dat hij zijn moeders geld had gestolen, als wel dat hij haar als kasvrouw in 
verlegenheidd had gebracht tegenover de andere deelnemers. Zij hadden haar hun geld in goed 
vertrouwenn gegeven, om er later zaken mee te kopen die hun sociale positie zou verbeteren. 
Doorr zijn daad bracht John zijn moeders reputatie als betrouwbare informele bankierster in 
gevaar. . 

1.22 Onderzoek naar  ROSCAs 
Inn de literatuur worden informele roulerende spaar- en kredietsystemen als de kasmoni Rotating 
SavingSaving and Credit Associations (ROSCAs) genoemd. Dergelijke arrangementen komen 
wereldwijdd voor. Daarnaast onderscheidt men informele arrangementen die niet rouleren, 
bijvoorbeeldd omdat ze uitsluitend zijn gericht op kredietverlening dan wel sparen, de 
AccumulatingAccumulating Saving and Credit Association (ASCRA) zoals Bouman haar noemt (1994;376-
78)) respectievelijk de Saving Association (SAVA) zoals getypeerd door Smets (1996; 178). In 
Surinamee komt de roulerende kas het meest voor; van de ASCRA wordt veel minder gebruik 
gemaakt,, en dan vooral op de markt door Javanen en Hindostanen. De SAVA vond ik maar 
bijj  een paar creolen. De concentreer me in deze studie op de creoolse ROSC A de kasmoni. 

Inn de oudere antropologische literatuur worden ROSCAs slechts zijdelings vermeld. De 
Amerikaansee socioloog Clifford Geertz besteedde er als eerste systematisch aandacht aan in zijn 
fameuzee artikel The Rotating Credit Association: A "Middle Rung" in Development (1962). 
Geertzz onderzocht diverse ROSCAs in Azië en Afrika en interpreteerde die vanuit een 
ontwikkelingsperspectief.11 Zijn artikel leidde tot een debat tussen onderzoekers die ROSCAs 
benaderenn vanuit een soortgelijk omvattend ontwikkelingskader en onderzoekers die de diverse 
ROSCAss bestuderen binnen hun concrete culturele contexten. Shirley Ardener (1964) wees op 
verschillendee aspecten van ROSCAs die niet in Geertz' ontwikkelingsvisie passen. Volgens haar 
zijnn zulke systemen alleen vanuit hun specifieke culturele omgeving te begrijpen. 

InIn de jaren 90 kreeg het ROSCA-onderzoek een nieuwe impuls. In 1992 werd in Oxford 
eenn workshop gehouden over de rol van vrouwen in roulerende spaar- en kredietsystemen, die 
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leiddee tot de bundel Money-Go-Rounds onder redactie van S. Ardener en S. Burman (1995). In 
datzelfdee jaar vond in Parijs de International Conference on the History of Mutual Benefit 
SocietiesSocieties plaats, die twee publicaties opleverde: Mutualités de tous les pays onder redactie van 
M.. Dreyfus en B. Gibaud (1995) en Social Security Mutualism. The Comparitive History of 
MutualMutual Benefit Societies onder redactie van M Van der Linden (1996). In december 1993 
organiseerdee de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek op initiatief 
vann A. de Swaan het seminar Onderlinge fondsen: toen en hier; nu en daar waaruit een 
gelijknamigg onderzoeksproject voortkwam. Daarna volgde het boek Onderlinge Hulpfondsen 
onderr redactie van M. Van der Linden en J. Sluijs (1996). 

Hoewell  al sinds het begin van de 20e eeuw over ROSCAs wordt geschreven, is een 
uitgebreidee samenvattende studie uitgebleven. Het artikel van Geertz komt nog het meest in deze 
richting.. De verschillende studies beperken zich tot beschrijvingen en evaluaties van de 
afzonderlijkee ROSCAs in diverse niet-westerse landen. De huidige wetenschappelijke discussie 
spitstt zich toe op het economisch potentieel van dit systeem in het kader van armoede- en 
ontwikkelingsvraagstukkenn (Van Wetering 1996; 149). De sociologische belangstelling richt zich 
voornamelijkk op de mate waarin ROSCA-gelden worden gebruikt voor (grootschalige) 
investeringenn (Light & Deng 1995 ;218). 

Hett omvangrijke onderzoeksproject Onderlinges: toen en hier, nu en daar onder leiding 
vann A. De Swaan, waarvan mijn onderzoek naar kasmoni deel uitmaakt, streeft naar een brede 
vergelijkendee benadering. Naast mijn studie van de kasmoni in Suriname, omvat het project 
diversee onderzoeken naar ROSCAs in de niet-westerse wereld. Eric Bahre bestudeert informele 
financiëlee arrangementen in Kaapstad, Zuid Afrika; Hotze Lont de arisan in Indonesië; 
Abdoulayee Kane de tontine in Senegal (Thilogne en Dakar). De studies naar de Surinaamse 
kasmonii  en de Senegalese tontine besteden bovendien aandacht aan de migratie van de ROSCA 
naarr het voormalige koloniale moederland: hoe functioneren deze systemen onder de Surinaamse 
enn de Senegalese migranten in Nederland respectievelijk Frankrijk? 

1.2.11 Ontwikkelingsperspectief 
Dee Swaans vergelijkende onderzoeksproject sluit aan bij het pionierswerk van Geertz, die 
volgenss Hospes (1995;128) als enige heeft geprobeerd de opkomst en ontwikkeling van de 
ROSCAA te analyseren vanuit een algemeen perspectief op sociale transformatieprocessen. Geertz 
presenteertt de ROSCA als een 'tussenschakel' in een universeel ontwikkelingsproces 
waarbinnenn samenlevingen transformeren van een traditionele agrarische maatschappij naar een 
meerr commercieel georiënteerde samenleving (1962;260-262). Dit ontwikkelingsmodel wordt 
onderschrevenn door auteurs als Ottenberg (1968;237-52), Chandavarkar (1986;6) en Izumida 
(1992;; 165), maar heeft ook zware kritiek opgeroepen. 

Geertz'' onderzoek concentreert zich op verschillende gebieden in Azië en Afrika, die hij 
indeeltt in onderontwikkelde en semi-ontwikkelde landen. Analoog hieraan plaatst hij de 
onderzochtee ROSCAs op een schaal van traditionalistische' naar 'rationeel georiënteerde' typen. 
Dee Javaanse arisan, de Japanse ko, de ROSCA onder de Bulu in Afrika, de Indo-Chinese ho en 
dee esusu onder de Mba-Ise in Nigeria zijn volgens Geertz te rangschikken in een reeks waarin de 
associatiee steeds meer de vorm aanneemt van een formalistische, onpersoonlijke en een 
voornamelijkk economische institutie. Terwijl het belang van ritualistische, 
solidariteitsversterkendee elementen afneemt, groeit de aandacht voor de financiële opbrengst van 
ledenn en leiders. Hierbij ontstaan ingewikkelder patronen van organisatie en commerciële 
calculatie,, die worden verbonden met juridisch afdwingbare verplichtingen. Deze geavanceerde 
ROSCAss komen volgens Geertz voor in semi- en meer ontwikkelde landen. 

Hiermeee wil Geertz aantonen dat de ROSCA een instrument is om traditionele sociale 
relatiess te mobiliseren ten behoeve van niet-traditionele economische functies. Zo gezien is de 
ROSCAA een product van de overgang van de traditionalistische levenswijze van agrarische 
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samenlevingenn naar de zakelijker benadering van een commerciële maatschappij. Tijdens deze 
transformatiee fungeren de ROSCAs mede als educatieve arrangementen waardoor traditioneel 
ingesteldee boeren leren zich te handhaven in een samenleving waar handel steeds belangrijker 
wordt.. Zoals Geertz schrijft: 'The rotating credit association is thus a socializing mechanism, in 
thatthat broad sense in which 'socialization' refers not simply to the process by which the child 
learnslearns to be an adult, but the learning of any new patterns of behaviour which are of functional 
importanceimportance in society* (p. 260). 

Geertzz ziet deze maatschappelijke verandering niet als een soepel verlopend proces, maar 
alss een ontwikkeling vol spanning en conflict als gevolg van twee krachten die tegen elkaar 
inwerken.. Aan de ene kant splitsen de economische activiteiten zich steeds meer af van de 
niet-economische,, waarbij ze zich bevrijden van dwingende tradities. Tegelijkertijd roept deze 
veranderingg verzet op: men poogt de traditionele waarden te behouden en de integriteit van de 
minderr gedifferentieerde patronen te verdedigen.2 Zulke conflictsituaties zijn inherent aan 
maatschappelijkee verandering. Ze kunnen het sociaal evenwicht ernstig verstoren, tenzij ze 
wordenn opgevangen door een intermedium, in dit geval de spaar- en kredietassociatie. De 
overgangg van traditioneel naar economisch menselijk handelen kan alleen plaatsvinden als men 
dee vereiste economische normen en vaardigheden verinnerlijkt. Juist daarbij is de 
bemiddelingfunctiee van de associatie cruciaal: 'The building of 'middle rungs' between 
traditionaltraditional society and more modern forms of social organization seems to be a characteristic 
activityactivity of people caught up in the processes of social transformation' (1962;263). 

Geertzz werkt deze overgang uit in zijn onderscheid tussen minder en meer ontwikkelde 
gebieden.. In de minder ontwikkelde gebieden hebben ROSCAs veel van hun traditionele sociale 
betekeniss behouden. Deze associaties kenmerken zich door een combinatie van enerzijds 
functionelee commerciële activiteiten waarbij financiële bronnen worden geconcentreerd in 
groteree eenheden, en anderzijds activiteiten die zijn gericht op het behoud van traditionele 
morelee waarden. In zo'n fase van lage ontwikkeling zijn specifieke economische normen en 
vaardighedenn nog niet volledig ontwikkeld en geïnternaliseerd. Vandaar dat de ROSCA nog is 
verwevenn met traditionele samenwerkingsverbanden, onderlinge hulp, gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheidd en sociale controle om fraude tegen te gaan. Het feestelijke aspect 
compenseertt de toenemende economische hardheid en voorkomt dat traditionele banden volledig 
teloorgaan. . 

Inn de meer ontwikkelde gebieden zijn deze traditionele elementen verzwakt. De nadruk 
komtt te liggen op legale en economische mechanismen van normatieve regulering zoals 
bureaucratischee organisatie, contracten, boekhouding, professioneel management en scheiding 
vann de rol van debiteur en crediteur. Zo ontwikkelt de ROSCA zich tot een voornamelijk 
economischh gericht systeem. 

Dezee ontwikkeling betekent volgens Geertz bovendien dat de ROSCA in de loop van het 
verderee proces van verzakelijking zijn betekenis verliest doordat formele economische 
instellingenn zoals banken, coöperaties en andere rationelere kredietinstellingen dezelfde functie 
beterr vervullen. Hij voorspelt daarom dat ROSCAs zullen verdwijnen als het proces van 
verzakelijkingg volledig doorzet: 'In this sense, the form is, perhaps, self-liquidating, being 
replacedreplaced ultimately by banks, cooperatives, and other economically more rational types of credit 
institutions'institutions' (Geertz 1962;263). 

Boumann (1985, 1994, 1995) hanteert een soortgelijk ontwikkelingsperspectief, met de 
aantekeningg dat het onmogelijk is alle menselijke samenlevingen te plaatsen in een rangorde 
naarr hun mate van verzakelijking. Zo levert hij kritiek op Ottenbergers stelling dat ROSCAs 
bijj  de lbo in Afikpo ontbreken als gevolg van economische onderontwikkeling. Ottenberger 
bedoeldee dit als ondersteuning van Geertz*  ontwikkelingsvisie waarin ROSCAs als 
tussenschakell  tussen traditionalisme en moderne tijd worden opgevat. Deze opvatting wordt 
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volgenss Bouman ontkracht doordat in andere gebieden met nog minder ontwikkelde 
economieënn wel ROSCAs voorkomen. 'Apparently evolutionary processes differ with the 
environmentenvironment and do not follow a fixed pattern' (1994; 386). Hij pleit daarom voor een 
evolutionistischee analyse waarin de ontwikkeling van ROSCAs wordt bestudeerd in de 
brederee context van de economische, sociale en politieke omstandigheden van de gebieden 
waarr ze voorkomen (1994; 376). 

Well  gaat Bouman uit van de universaliteit van het menselijk gedrag en de logica van 
collectievee actie: overal waar mensen worden geconfronteerd met een omgeving van schaarste 
enn onzekerheid zullen ze zich op vergelijkbare manieren aanpassen (1995; 122). Hoewel Bouman 
lieverr spreekt van variaties op een zelfde thema dan van een ontwikkeling vanuit een historisch 
beginpuntt (1995;128), valt in zijn beschrijving van de ontwikkeling van ROSCAs veel van 
Geertz'' ontwikkelingsmodel te herkennen. De eerste ROSCAs zouden zijn ontstaan vanuit 
systemenn van wederzijdse steunverlening op het platteland, eerst binnen familienetwerken, later 
inn buurt- en dorpsverbanden. In deze fase had het arrangement vooral een verzekeringsfunctie, 
enn versterkte het de sociale banden door regelmatige samenkomsten van de deelnemers. In de 
tweedee helft van de 20e eeuw zette in grote delen van Afrika een proces van commercialisering, 
monetariseringg en groeiend consumentisme in, waardoor de nadruk verschoof naar de 
economischee functie van de ROSCAs: de deelnemers leggen nu vooral geld in om er later dure 
goederenn mee te kunnen kopen. Verstedelijking en betere opleidingen leidden bij de Nigeriaanse 
lboo tot formalisering en democratisering van de esusu. Onder invloed van de opkomende 
markteconomiee stichtten jonge mannen in Afikpo (niet-roulerende) kredietverenigingen die ze 
gebruiktenn voor investeringen in handel, landbouw en opleidingen. 

Boumann ziet dus wel universele tendensen in de ontwikkeling die ROSCAs op langere 
termijnn in hun uiteenlopende maatschappelijke contexten doormaken. Ook al is er geen sprake 
vann een eenvormige ontwikkeling van de mensheid als geheel, zijn benadering impliceert ten 
minstee dat het mogelijk is typologieën op te stellen van ROSCAs als structurele reacties op 
diversee typen van maatschappelijke omstandigheden: een agrarische samenleving vergt 
anderee arrangementen dan een markteconomie. 

Voorr West-Europa en de Verenigde Staten van Amerika is Geertz' stelling dat de 
maatschappelijkee ontwikkeling uitloopt op het verdwijnen van zulke informele financiële 
systemen,, ten dele bevestigd door het onderzoek van Abram de Swaan. In Zorg en de Staat gaat 
Dee Swaan in het bijzonder in op de onderlinge verzekeringskassen van fabrieksarbeiders in de 
19ee eeuw (1989; 150-161). Hij analyseert de opkomst en neergang van deze informele 
arrangementenn in de Westerse wereld vanuit het ontwikkelingsperspectief van de Duitse 
socioloogg Norbert Elias, een gematigde versie van de klassieke negentiende-eeuwse 
evolutietheorie. . 

Klassiekee evolutionisten als Auguste Comte, Herbert Spencer en Edward Tylor gingen 
uitt van een evolutie van de mensheid als een unilineaire, teleologische ontwikkeling van een 
primitieve,, door irrationele emoties en mythen beheerste samenleving naar een moderne, 
rationelee maatschappij, gepaard aan een parallelle ontwikkeling in het gedrag en denken van 
individuelee mensen. Deze ontwikkeling zou universeel geldig en onomkeerbaar zijn. 
Bovendienn vatten de evolutionisten haar in normatieve zin op als een proces van 
volwassenwordingg van de mensheid. 

Dee historische sociologie van Elias haakt in bij deze benadering, maar ontdoet haar 
vann haar absolutistische trekken. Evenals de klassieke evolutionisten ziet Elias de 
ontwikkelingg naar een moderne samenleving als een proces van toenemende differentiatie en 
integratiee van maatschappelijke functies en instituties. Door deze specialisatie is de mens 
steedss beter in staat zijn omgeving te beheersen. Tegelijkertijd maakt ze individuen 
afhankelijkerr van elkaar, waardoor hun persoonlijkheidsstructuur verandert: ze worden 
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gedwongenn tot steeds grotere zelfbeheersing. In tegenstelling tot de klassieke evolutionisten 
ziett Elias dit proces echter niet als een onomkeerbare ontwikkeling met een vaststaand 
einddoel,, maar als een tendens die afhankelijk is van een aantal beginvoorwaarden. 
Bovendienn mondt toenemende complexiteit en rationaliteit niet per se uit in een betere 
samenleving.. Het proces van verzakelijking kan bijvoorbeeld leiden tot meer persoonlijke 
autonomiee doordat het individu beter in staat is zijn omgeving te beheersen, en onafhankelijk 
wordtt van zijn onmiddellijke maatschappelijke kring. Maar dit kan gepaard gaan met een verlies 
aann traditionele solidariteit. 

Volgenss De Swaan maken de Westerse onderlinges deel uit van deze ontwikkeling. 
Hijj  schrijft hun opkomst en verdwijnen toe aan grootschalige transformatieprocessen van 
statenvorming,, kapitalisme, urbanisatie en secularisatie. Meer in het bijzonder maken de 
ontwikkelingenn rond de onderlinges deel uit van een proces van grootschalige collectivisering 
vann verzorgingsarrangementen zoals gezondheidszorg, onderwijs en welzijn (zorg voor 
behoeftigen),, dat volgens De Swaan kenmerkend is voor de moderne tijd (1989;11). 

Inn de laat 18e en 19e eeuw voltrokken zich in West-Europa ingrijpende sociale en 
economischee veranderingen. De industriële revolutie bracht mechanisering van de arbeid met 
zichh mee, waardoor de arbeidskracht van de agrarische bevolking overbodig werd. Er ontstond 
eenn massale trek van het platteland naar de stad waar men werk zocht in de nieuwe fabrieken. De 
fabrieksarbeidd was gevaarlijk, onhygiënisch en bracht grote risico's met zich mee die het bestaan 
vann de arbeidersgezinnen bedreigden. Dood van de kostwinner, ouderdom, een plotseling 
ongeval,, tijdelijk of permanent ziekbed en ontslag vormden ernstige bedreigingen voor het gezin. 
Dee arbeiders waren zich scherp bewust van deze gevaren, maar ontbeerden arrangementen 
waaropp ze in geval van nood konden terugvallen, doordat hun traditionele 
saamhorigheidsverbandenn uiteen waren gevallen (De Swaan 1989;150). Toch hadden ze een 
paarr mogelijkheden. Afhankelijk van de omstandigheden kon iemand in nood nog steeds een 
beroepp doen op traditionele hulpbronnen, zoals liefdadigheidsinstellingen, verwanten en buren of 
opp een hogergeplaatste binnen een patronagesysteem (Van der Linden 1996;24). Maar deze 
overlevingsstrategieënn werden steeds minder effectief of minder gewenst. 'Zij moesten 
alternatievealternatieve arrangementen zoeken, gebaseerd op vrijwillige samenwerking en aangepast aan de 
omstandighedenomstandigheden van het stedelijk bestaan' (De Swaan 1989; 150). Zo kwamen andere, meer 
georganiseerdee vormen van bescherming tot stand. Arbeiders vormden onderlinge verenigingen 
mett het doel een gemeenschappelijke kas in te stellen om elkaar in geval van nood bij te staan. 
Langss deze weg ontstonden in de loop van de 19e eeuw overal in West-Europa Friendly 
Societies,Societies, Krankenkassen en sociétés de secours mutuel waarin de nadruk lag op de 
verzekeringsfiinctiee (De Swaan 1989; p. 153). 

Inn veel opzichten zetten dergelijke onderlinges de traditie van de Middeleeuwse gilden 
voort:: regelmaat, ordelijkheid en respectabel gedrag stonden centraal bij de bijeenkomsten. In 
zekeree zin fungeerden de onderlinges ook als sociale verenigingen waarin de leden in moeilijke 
tijdenn met elkaar meeleefden. 'De leden van de onderlinges voedden elkaar op tot deelnemers in 
eeneen opkomende arbeiderscultuur en een proletarische solidariteit die zijn uiteindelijke 
belichamingbelichaming zou krijgen in de vakbeweging'(De Swaan 1989;151-52). 

Bovendienn droegen de onderlinge spaar- en verzekeringsfondsen bij aan het stimuleren 
vann spaarzin bij de arbeiders. Hiermee vervulden ze een rol in de ontwikkeling van 
impulsbeheersingg via externe dwang naar toenemende individuele zelfdisciplinering, die De 
Swaann in navolging van Elias signaleert. De middenklasse had al eerder geleerd de neiging om 
impulsieff  geld uit te geven te onderdrukken, aldus De Swaan. In haar geciviliseerde minachting 
voorr de lagere klassen ging de burgerij ervan uit dat de armen niet vooruitkwamen doordat ze 
domwegg niet in staat waren hun driften te beheersen. Het kwam niet bij de middenklasse op dat 
dee arbeidersklasse te arm was om haar lot te verbeteren. Het proletariaat verinnerlijkte dit 
oordeell  van de hogere klassen tot een negatief zelfbeeld, maar probeerde er toch aan te 
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ontstijgen.. Dat zou niet lukken via de vrijwillig e spaarmethode van de burgerij, daar waren de 
arbeiderss te onbeheerst voor. Hier bood de combinatie van zelfdwang en sociale dwang van de 
onderlingee spaar- en verzekeringsfondsen uitkomst: de deelnemers besluiten vrijwilli g mee te 
doenn aan het systeem, dat hen vervolgens onder externe dwang plaatst om daadwerkelijk op de 
vereistee momenten hun bijdrage te leveren. Dankzij deze wederzijdse zelfbinding slagen de 
ledenn erin hun impulsieve neiging om hun geld voortijdig op te maken onder controle te krijgen. 
Psychologischh gezien was sparen in onderlinges dus een tussenstap in de ontwikkeling van 
impulsiviteitt naar volledige zelfbeheersing.3 

Dee onderlinges was geen lang leven beschoren. Na een korte bloeiperiode verdwenen ze 
doorr in- en externe oorzaken net zo snel als ze gekomen waren. Intern ontbrak het deze 
arbeidersverenigingenn aan actuariële deskundigheid waardoor ze de te verzekeren risico's eerder 
intuïtieff  dan zakelijk calculeerden. Zo werden jonge levenslustige arbeiders stelselmatig 
uitgeslotenn omdat ze als Verhoogde risico's' golden. Verder zagen de organisatoren niet onder 
ogenn dat hun verzekeringssysteem gevaar liep doordat de gelijksoortige maatschappelijke positie 
vann de leden tot een accumulatie van gelijktijdige tegenslagen kan leiden. Bovendien voerden 
fraude,, corruptie, vriendjespolitiek, onderling wantrouwen en langdurige ruzies de boventoon 
binnenn deze associaties, wat hun interne dynamiek nog meer verzwakte. 

Vann buitenaf werden de arbeidersonderlinges ondermijnd door inmenging van de staat. 
Omdatt ze hun zelfbestuur wilden bewaren, waren de leiders afkerig van overheidsbemoeienis die 
openheidd van boeken en registratie vereiste. Tegelijkertijd stichtten burgers uit de middenklasse 
ookk verenigingen om in aanmerking te komen voor de subsidies die de overheid reserveerde als 
steunn voor de arbeidersonderlinges. Zo trokken de meer draagkrachtigen de voordelen van 
staatsregelingenn naar zich toe die waren bedoeld voor de arme werknemers. Staatszorg had ook 
anderee onbedoelde gevolgen die funest waren voor de verzekeringsonderlinges. Door 
professionalisering,, bureaucratisering, schaalvergroting en wettelijke dwang kon de staat zijn 
machtt doelmatig inzetten om de meerderheid van de bevolking te verplichten zich bij 
staatsverzekeringenn aan te sluiten. Onderlinges in Europa maakten in korte tijd plaats voor 
collectievee arrangementen waarbij de staat alle loontrekkers dwong een deel van hun loon af te 
staan,, als collectivistisch alternatief voor vrijwilli g individueel sparen om onverwachte 
tegenslagenn en ouderdom op te vangen (De Swaan 1989;20). 

Dee Europese onderlinges verdwenen ook door een tweede externe oorzaak: de opkomst 
vann commerciële instellingen die meer expertise en zakelijkheid bezaten. Waar de onderlinges 
jongee vitale arbeiders stelselmatig hadden geweerd als 'verhoogde risico's', verwelkomden deze 
instellingenn hen als waardevolle clientèle Van haar kant sloot deze groep met haar 
fatsoenlijk-burgerlijkee aspiraties zich graag aan bij zulke commerciële verzekeringen. Andere 
arbeiderss voldeden daarentegen niet aan de nieuwe zakelijke verzekeringsvoorwaarden, zodat 
zulkee 'slechtere risico's' achterbleven in de onderlinge fondsen. Deze leegloop van de 'goede 
risico's'risico's' betekende de definitieve ondergang van de arbeidersonderlinges. 

InIn het onderzoeksproject 'Onderlinge Fondsen: toen en hier, nu en daar' streeft De Swaan 
(1993;1,, ook in 1996;9-22) naar een brede historische en maatschappelijke vergelijking van 
dezee negentiende-eeuwse Europese arbeidersfondsen met de twintigste-eeuwse onderlinge 
fondsenn in de ontwikkelingslanden. Wat het historisch aspect betreft stelt hij onder verwijzing 
naarr Geertz' ontwikkelingsperspectief de onderzoeksvraag: 'Is een overeenkomstige 
ontwikkeling,ontwikkeling, samenhang en 'timing' te constateren in hedendaagse samenlevingen buiten 
Europa?'Europa?' (1993;3,1996;11). Bij de sociaal-wetenschappelijke vergelijking gaat De Swaan 
ervann uit dat ook de niet-westerse onderlinges met hun 'sociale dwang tot zelfdwang' een 
tussenvormm van sociale disciplinering zijn: 'vormende instituties in de psycho- en sociogenese 
vanvan de monetaire en marktgerichte mentaliteit: overgangsverschijnselen dus' 
(1993;3,1996;17).. Daarnaast wijst De Swaan op een aantal verschillen, waardoor de 
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ontwikkelingenn in Westen en niet-Westen uiteen kunnen lopen. Evenals Bouman gaat hij dus 
niett uit van een eenvormige evolutie van de mensheid als geheel. De Europese 
arbeidersonderlingess ontstonden in geïndustrialiseerde samenlevingen, waardoor ze vooral 
eenn verzekeringsfunctie hadden. In Derde Wereldlanden heeft een dergelijk industrialisatie 
niett plaatsgevonden. In geval van nood kan men meestal een beroep doen op familie en 
anderee traditionele netwerken. Daardoor hebben onderlinges hier eerder een spaar- en 

kredietfiinctie.. ,. 
Dezee niet-westerse roulerende spaar- en kredietkassen vergen door hun korte cycli en 

hunn kleinere risico's minder ingewikkeld beheer dan de Europese verzekeringsfondsen, en 
duss minder distantie en disciplinering. Hierdoor zijn ze minder kwetsbaar voor concurrentie 
vann de zakelijke formele instellingen. Bovendien hebben ROSCAs een belangrijk voordeel 
bovenn banken en overheidsinstellingen: die kunnen de service van 'sociale dwang tot 
zelfdwang'' niet bieden. Anders dan Geertz voorspelt De Swaan daarom niet dat met-westerse 
ROSCAss zullen verdwijnen wanneer staat en commerciële instellingen toegankelijke formele 
alternatievenn bieden. Mogelijk zijn ze meer levensvatbaar dan de Europese 
arbeidersonderlinges.. Zijn hypothese luidt: 'Waar tegenslagen worden opgevangen m een 
stelselstelsel van met-monetaire, wederzijdse verplichtingen binnen de uitgebreide familiekring, 
zullenzullen de onderlinges zich beperken tot de functie van roterende spaarkas. Waar die 
verzekeringsfunctieverzekeringsfunctie niet (meer) in die mate wordt waargenomen door de - uitgebreide -
familiefamilie (en ook (nog) niet door commerciële of staatsverzekeringen) zullen de onderlinges 
meermeer verzekeringsfuncties toebedeeld krijgen (mits een fondsbewaarder beschikbaar is die 
ookook op lange termijn voldoende vertrouwen van de participanten geniet)' (De 
Swaan;; 1996;13). 

1.2.22 Contextualisme . 
Dee ontwikkelingsociologie is echter omstreden, ook in de gematigde versie van Elias. Critici 
betogenn dat ze geen universele geldigheid bezit, en misschien niet eens opgaat voor de 
Westersee wereld. Het onderscheid tussen moderne en traditionele samenlevingen zou te 
simplistischh zijn en de enorme verscheidenheid van culturen geweld aan doen. 

Inn deze lijn verwerpen critici als Ardener (1964) en Hospes (1995,1996) Geertz 
ontwikkelingsperspectieff  op de ROSCA. In hun kritiek zijn drie bezwaren te onderscheiden̂ 
Terwijll  de eerste twee inhouden dat Geertz de antropologische feiten te ongenuanceerd 
behandeltt keert een derde bezwaar zich rechtstreeks tegen zijn ontwikkelingsdenken. Ten 
eerstee luidt de kritiek, behandelt Geertz landen te veel als eenvormige economische 
eenheden,, waardoor zijn model geen rekening houdt met het feit dat in één gebied zeer 
verschillendee typen ROSCAs voorkomen. Deze kritiek is ook te vinden bij Bouman, en kan 
wellichtt worden opgevangen door de nuancering van het ontwikkelingsmodel die ik 
hierbovenn heb aangegeven. Ten tweede houden mensen in volledig geïndustrialiseerde 
samenlevingenn langer vast aan ROSCAs dan Geertz verwacht. 

Tenn derde verwerpen de critici Geertz' ontwikkelingsperspectief omdat dit suggereert dat 
ROSCAss ' zijn, en vanuit hun primitieve vorm zullen overgaan in banken, coöperaties 
enn 'other rational credit institutions' (Hospes 1995;129). Ardener betoogt dat de categorisering 
vann ROSCAs in tegenstellingen als rationeel versus irrationeel, economisch versus solidair en 
modemm versus traditioneel niet adequaat is. Een oorzakelijk verband tussen ontstaan en vergaan 
vann ROSCAs en maatschappelijke verzakelijking is volgens haar nooit aangetoond. Anders dan 
Geertzz stelt, zijn ROSCAs niet het product van deze ontwikkeling. Zo bestonden ze in Nigeria al 
langg voordat het proces van verzakelijking inzette, en waren ze ook later niet per se met deze 
transformatiee verbonden. Het is dus onjuist om ROSCAs vanuit een ontwikkelingsmodel te 
verklaren,, aldus Ardener. Rowlands (1995;112) voegt hier aan toe dat er nauwelijks voorbeelden 
zijnn van ROSCAs die zichzelf hebben omgevormd tot formele niet-ROSCAs.4 
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Ardenerr gelooft dan ook niet dat ROSCAs op den duur zullen plaatsmaken voor 
coöperatiess en banken. Er is immers gebleken dat dit instituut blijf t floreren naast formele 
spaarmogelijkhedenn (Ardener 1964;222). Sterker nog, mensen doen vaak tegelijkertijd aan 
banksparenn en ROSCA-sparen. Ardener beschrijft hoe zelfs bankemployees in Sudan een 
informeell  onderling spaarfonds vormden (1964;218). Bovendien heeft de opmars van moderne 
financieringssystemenn niet geleid tot het verdwijnen van zelfhulpgroepen (Hospes 1996;76). 
Integendeel,, in landen die processen van verzakelijking ondergaan is het aantal associaties juist 
toegenomen.5 5 

Alss alternatief voor het ontwikkelingsperspectief pleit Ardener voor een inventariserende 
benaderingg waarbij alle aspecten van concrete ROSCAs in hun eigen maatschappelijke context 
inn kaart worden gebracht. Ook in haar meest recente studie (1995) pleit ze voor een 
onbevooroordeeldee en veelzijdige bestudering van de economische, de politieke, sociale, 
etnische,, religieuze en gender aspecten van ROSCAs. De opmerkelijke overlevingskracht van 
ROSCAss maakt het interessant na te gaan hoe dat ene principe van regelmatige roulatie in 
verschillendee samenlevingen zoveel uiteenlopende vormen aanneemt. 

Jeann Besson (1995) heeft deze contextualistische benadering vanuit het genderperspectief 
uitgewerktt voor de Caraïbische ROSCAs. Volgens haar werden ROSCAs al in de slaventijd 
gebruiktt door slavinnen om rituelen en andere Caraïbische gebruiken te betalen. Zo waren ze in 
staatt tegen de koloniale onderdrukking in hun eigen creoolse manier van leven te ontwikkelen. 
Ookk nu nog maken de Caraïbische ROSCAs deel uit van een specifiek Afro-Caraïbische cultuur, 
waarinn verzet tegen het (neo)koloniale verleden een belangrijke constante vormt. 

Voorr de Surinaams-creoolse kasmoni is een soortgelijke contextualistische benadering 
bepleitt door Ineke van Wetering (1996). Zij keert zich tegen het impliciete ontwikkelingsdenken 
vann veel auteurs die het Surinaamse kasgeld hebben afgeschilderd als een irrationele, onzakelijke 
praktijk.. Deze auteurs leggen vanuit een etnocentrisch westers perspectief een eenzijdige nadruk 
opp de economische functie van de Surinaamse ROSCA. Wanneer men het gedrag van de 
deelnemerss begrijpt vanuit hun eigen creoolse cultuur met zijn nadruk op religieuze rituelen en 
onderlingee solidariteit blijkt het juist zeer adequaat: gezamenlijke deelname versterkt de culturele 
lotsverbondenheid,, aldus Van Wetering. 

1.33 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
Bijj  deze stand van de wetenschappelijke discussie over ROSCAs ben ik mijn onderzoek naar de 
kasmonii  in Suriname en Nederland begonnen. Ik ga er vanuit dat Geertz' ontwikkelingsthese 
niett is weerlegd. Niettemin benader ik mijn onderwerp overeenkomstig Ardeners aanbeveling 
zonderr vooropgezette grootse theorie. Nadat ik de kasmoni zoveel mogelijk op een onbevangen 
manierr heb bestudeerd in zijn eigen creools-Surinaamse en -Nederlandse context, keer ik in mijn 
slothoofdstukk terug naar de vraag of mijn bevindingen meer aansluiten bij het 
ontwikkelingsperspectieff  van Geertz, Bouman en De Swaan, danwei bij de contextualistische 
benaderingg van Ardener en Van Wetering. 

Wellichtt is mijn onderzoek extra geschikt om de ontwikkelingsthese te toetsen omdat het 
zichh beweegt tussen twee werelden, het Derdewereldland Suriname, een voormalige plantage-
kolonie,, en de westerse rijke industriële rechts- en verzorgingsstaat Nederland. In Nederland 
zijnn informele financiële arrangementen verdwenen, doordat ze opgingen in efficiëntere 
commerciëlee verzekerings- en spaarinstellingen en overbodig werden door het sociale 
zekerheidsstelsel.. In Suriname wemelt het van de kasmoni, hoewel er nu ook grote, 
commerciëlee instituties zijn gevestigd en de overheid minimale sociale 
zekerheidsarrangementenn heeft ingevoerd. De vraag wordt dan hoe kasmoni gedijt wanneer 
hett systeem via migratie uit Suriname wordt overgeplant naar een nieuwe Nederlandse 
omgeving.. Maar mijn onderzoek kan niet tot duidelijke conclusies leiden over Geertz' 
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voorspellingg dat kasmoni in een verzakelijkte omgeving afsterft. De Surinamers zijn immers 
nogg maar enkele tientallen jaren in Nederland zodat ze hun sociaal-economische achterstand 
nogg niet volledig hebben ingelopen. Om Geertz*  hypothese adequaat te kunnen toetsten, zou 
ikk een vervolgonderzoek moeten verrichten onder volgende generaties die de 
immigratiesituatiee achter zich hebben gelaten. 

Dee centrale vraag van mijn onderzoek luidt: Hoe werkt kasmoni en waarom kiezen veel 
SurinaamseSurinaamse creolen voor dit arrangement? Ik werk deze vraag uit in zes onderzoeksvragen, die 
grotendeelss samenvallen met mijn indeling van de hoofdstukken. 
1.. Onder welke historische en sociaal-economische omstandigheden kon de kasmoni tot bloei 

komen? ? 
2.. Welke kenmerken typeren kasmoni-deelnemers naar etniciteit, klasse en geslacht? 
3.. Welke functies vervult de kasmoni en welke motieven voeren creolen aan voor hun 

deelname? ? 
4.. Aan welke voorwaarden moeten de sociale betrekkingen tussen de deelnemers voldoen, wil 

dee kasmoni succesvol verlopen? 
5.. Hoe is de praktijk van kasmoni veranderd nadat creools-Surinaamse migranten haar 

meenamenn naar Nederland? 
6.. Hoe is de verspreiding en het voortbestaan van de kasmoni te verklaren in een samenleving 

waarr formele spaar- en kredietinstanties vrij toegankelijk zijn? Past dit verschijnsel in het 
ontwikkelingsperspectief;; of is de contextualistische benadering adequater? 

1.3.11 Methode van onderzoek 
Onderzoekk naar kasmoni raakt het gevoelige onderwerp van geld en relaties waarover men 
doorgaanss niet met vreemden praat. Mede om deze moeilijkheden te overbruggen heb ik 
gekozenn voor een kwalitatieve benadering. De wilde inzicht krijgen in de wensen, 
verwachtingenn en gevoelens die creolen over kasmoni koesteren. Daarom heb ik uitvoerige 
openn vraaggesprekken gevoerd met deelnemers en niet-deelnemers en participerende 
observatiee toegepast in veldwerksituaties in Suriname en Nederland. Daarnaast heb ik 
literatuurstudiee en bronnenonderzoek verricht. 

Hoewell  ik mijn onderzoeksmateriaal kwalitatief heb verkregen, trek ik toch hier en 
daarr globale kwantitatieve conclusies op grond van een cijfermatige presentatie van mijn 
onderzoeksgegevens.. Daarbij heb ik me voorzichtig opgesteld: kwantitatieve uitspraken, 
bijvoorbeeldd over de mate waarin diverse motieven voor deelname zich voordoen, acht ik 
alleenn geoorloofd wanneer zich zeer duidelijke verschillen aftekenen én er geen aanwijzingen 
zijnn die in een andere richting wijzen. 

Dee veldwerkperiode in Suriname duurde van begin september 1996 tot begin april 1997, gevolgd 
doorr een tweede bezoek in juli en augustus 1999. Mijn veldwerk in Nederland verrichtte ik 
tussenn april 1997 en november 1997. In deze drie periodes heb ik in totaal 120 mensen 
geïnterviewd,, voornamelijk creoolse mannen en vrouwen. Om de anonimiteit van de 
onderzochtenn te bewaren zijn persoons- en plaatsnamen gefingeerd. De interviews zijn onder 
meerr thuis, op kantoren en markten, in loges (vrijmetselaarsverenigingen), winkels en 
buurthuizenn afgenomen. Daarbij gebruikte ik een uitgebreide vragenlijst als richtlijn (zie 
Bijlage).. De gesprekken die gemiddeld twee tot drie uren duurden, zijn op de band opgenomen. 
Slechtss één persoon wilde geen bandopname omdat mogelijke taalfouten dan worden vastgelegd. 
Daarnaastt heb ik gedurende het hele onderzoek talloze losse gesprekken gevoerd met 
sleutelfiguren,, kashouders, deelnemers en niet-deelnemers van creoolse of andere etnische 
afkomstt om een scherp beeld van de kasmoni te krijgen. Deze gesprekken gaven me de 
mogelijkheidd mijn overige bevindingen nader te toetsen, aan te scherpen ofte corrigeren. Om de 
anonimiteitt van de onderzochten te waarborgen zijn in mijn presentatie alle persoons- en 
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plaatsnamenn gefingeerd. 
Dee toegang die ik als onderzoeker tot de onderzochten had was groot. Ik ben een in 

Surinamee geboren, Sranantongo sprekende creoolse die in Suriname sociologie heeft 
gestudeerdd en vervolgens aan een Nederlandse universiteit dit promotieonderzoek verrichtte. 
Ikk kende het fenomeen kasmoni al van binnenuit doordat veel familieleden in Suriname en 
Nederlandd ermee bezig zijn. Zo deed ik vanuit een insiderpositie wetenschappelijk onderzoek 
naarr de eigen groep. Dit heeft voor- en nadelen. Voor een betrokkene is het moeilijker afstand 
tee nemen van het onderzoeksobject omdat veel gedragingen en codes vanzelfsprekend lijken. 
Daarr staat tegenover dat ik door mijn vertrouwdheid met inleggers en praktijk toegang had tot 
zakenn die voor buitenstaanders meestal verborgen blijven. Als creoolse wist ik wat ik moest 
doenn en laten om het vertrouwen van de geïnterviewden te winnen en de gebruikelijke reserve 
overr privé-zaken weg te nemen. Bovendien heb ik door mijn voorgeschiedenis ook een 
kritischee afstand tot de Surinaamse cultuur. Ik ben in Suriname geboren, maar doordat mijn 
ouderss in 1966 naar Nederland emigreerden groeide ik tussen mijn eerste en negende jaar op 
inn de Amsterdamse Jordaan, om in 1975 met mijn familie naar Suriname terug te keren. Zo is 
afstandd nemen van de beide culturen waarin ik afwisselend terecht kwam mijn tweede natuur 
geworden.. Ik heb deze dubbele positie zelf als een groot voordeel ervaren. 

Well  heb ik een ander nadeel aan den lijve ondervonden: de omgang tussen creolen kan 
onderr spanning komen te staan wanneer ze weten dat je aan een Nederlandse universiteit 
studeertt en onderzoek doet naar Surinaamse gewoonten. De relatie met Nederland ligt 
gevoeligg vanwege het koloniale verleden: sommige creolen beschouwen je dan als een vuile 
verraadsterr die namens de voormalige blanke machthebbers komt spioneren. Gelukkig werd 
ikk persoonlijk alleen in Nederland met deze gevoeligheid geconfronteerd (zie hoofdstuk 6). 

Meestall  viel mijn benadering in goede aarde. De geïnterviewden waren zelf ook erg 
benieuwdd naar mijn onderzoek en naar de onderzoekster zelf. In het kleine Paramaribo wilden 
dee meeste geïnterviewden weten wie mijn moeder of vader is. Vooral wanneer men mijn 
familiee bleek te kennen ging de deur wijd open. Vanuit de creoolse gemeenschap kreeg ik 
bovendienn te maken met de sympathie waarmee jonge creoolse academici worden bejegend, 
inn het bijzonder als ze afkomstig zijn uit de lagere klassen. Ten eerste heeft zo'n intellectueel 
eenn statusverhogend effect op de hele creoolse gemeenschap. Tegelijkertijd hoopt men dat *je 
niett vergeet waar je vandaan komt' wanneer je straks een hoge functie krijgt en een steentje 
bijdraagtt aan de verbetering van het land in het algemeen, en van de positie van de creolen in 
hett bijzonder. 

Dee kasmoni-deelnemers heb ik voornamelijk opgespoord via de sneetiwbalmethode. Via een 
steekproeff  had ik in theorie nauwkeuriger kunnen bepalen hoe groot de groep kasmoni-
deelnemerss is en in hoeverre mijn onderzoeksresultaten opgaan voor de gehele creoolse 
gemeenschap.. Maar ik heb daarvan afgezien, omdat ik ernstige twijfels koester over de 
verwachtee respons en de haalbaarheid van zo'n onderneming. Als onbekende kun je moeilijk op 
iemandd afstappen voor een intiem onderhoud over geldbesteding. Dit geldt in het bijzonder voor 
kasmoni.. Zoals mijn onderzoek bevestigt, delen creolen niet zomaar aan anderen mee dat ze geld 
inn een kasmoni zetten, want het kasgeld gebruiken ze meestal voor privé-uitgaven die ze niet aan 
hunn omgeving willen verantwoorden. Sommigen hadden bijvoorbeeld aan bekenden van mij 
gezegdd dat ze zich niet met kasmoni inlieten, terwijl ik wist dat ze wel degelijk meedoen. 
Bovendienn zou men een interview kunnen weigeren uit wantrouwen dat je onderzoek verricht 
namenss een overheidsinstantie. In Nederland heerst onder een aantal creolen het idee dat 
kasmoni-deelnemerss zwart sparen, een delict waarvoor de belastingsdienst of sociale 
uitkeringsinstantiess hen zouden kunnen straffen. Maar mijn belangrijkste reden om voor de 
sneeuwbalmethodee te kiezen was dat ik zo het best inzicht kon krijgen in kasmoni-netwerken. 

Eenn gevaar van de sneeuwbalmethode is dat je in een beperkte kring van bekenden blijft . 
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Ikk vermeed dat gevaar door ook via onbekenden te zoeken naar kasmoni-participanten die niet in 
eikaarss sociale netwerken vielen. Op deze manier heb ik in Suriname meer dan 38 kasmoni 
gelokaliseerd,, verspreid over zeer uiteenlopende sociale verbanden. Ze werden gehouden in 
privé-verbandd zoals buurt en familie, in het verenigingsleven zoals loges en sportteams, in 
informeell  georganiseerde werkverbanden zoals op markten, onder taxichauffeurs, kranten- en 
lotenverkopers,, onder de klanten van naaisters, alsmede in zakelijker arbeidsorganisaties zoals 
bedrijven,, banken, kantoren en winkels. Voor Nederland, waar ik 35 kasmoni lokaliseerde, geldt 

ietss dergelijks. 
Dee schat dat minstens eenderde van de creolen uit de volks- en de middenklasse meedoet 

inn kasmoni. Om het aantal deelnemers vast te stellen, heb ik bij al mijn contactpersonen steeds 
systematischh doorgevraagd hoeveel mensen in hun directe omgeving in kasmoni zaten. 
Daarnaastt zocht ik in alle denkbare situaties zoals feesten, sociale bijeenkomsten, bars of 
vergaderingenn uit hoeveel personen uit het gezelschap aan kasmoni deden. 

Zoalss gezegd heb ik 120 participanten uitgebreid geïnterviewd over hun ervaringen met 
hett kasmoni-systeem, 57 in Suriname en 63 in Nederland. Een interview met de kasvrouw of 
kasmankasman geeft de onderzoeker de mogelijkheid om een sociale kaart van de kasmoni te maken, 
wantt de kashouder is de enige die alle directe inleggers kent. Daarnaast doen indirecte 
deelnemerss mee, die zijn geïntroduceerd door directe inleggers. De kashouder kent zulke 
indirectee deelnemers niet noodzakelijk omdat de directe deelnemer verantwoordelijk is voor hun 
inleg.. Op aanwijzing van de kashouder verplaatste ik mijn aandacht vervolgens naar de directe 
deelnemerss en via hen naar de indirecte deelnemers. Afhankelijk van het totale aantal 
deelnemers,, de leeftijd en de sekseverhouding in de betreffende kasmoni maakte ik een selectie 
vann spelers die interessant waren voor mijn onderzoek. Hierdoor kon ik bovendien vanuit het 
perspectieff  van inleggers èn kashouder inzicht krijgen in hun vertrouwensrelaties en het overige 
reilenn en zeilen van hun kasmoni. 

Aann deze selectie van participanten via de kashouders kleeft een nadeel. Omdat de 
kashouderss heel zorgvuldig omgaan met de identiteit en de belangen van de inleggers, sturen ze 
jee pas op hen af nadat ze hen zelf hebben 'ingeseind'. Hierdoor word je afhankelijk van de 
persoonlijkee keuze van de kashouder, dat wil zeggen van de inleggers die hij om een bepaalde 
redenn 'inseinbaar*  acht. Dit kan een vertekend beeld opleveren van de interne dynamiek van de 
kasmonii  omdat je zo minder snel in aanraking komt met ontevreden deelnemers. Om dit te 
ondervangenn heb ik ook participanten gesproken wier kashouder ik niet kende, zodat ze vrijer 
kondenn praten over mogelijke onvrede met de gang van zaken of andere interne spanningen 

Bijj  wijze van experiment heb ik een paar keer een groepsgesprek georganiseerd waarin 
kashouderr en deelnemers spontaan over hun wel en wee met de kasmoni konden vertellen. Dit 
werktt het best bij kasmoni met inleggers die elkaar kennen en regelmatig ontmoeten, 
bijvoorbeeldd doordat ze samenwerken in dezelfde arbeidssituatie. Wegens dit bredere 
samenwerkingsverbandd waren bij zo'n groepssesie ook niet-deelnemers aanwezig, in het 
bijzonderr in de personeelskantine of in een taxikantoor. Zo werd opvallend zichtbaar wie niet 
meespeeltt en hoe zo iemand zich tijdens dat gesprek in de groep gedraagt. Ik was altijd extra 
nieuwsgierigg naar zulke niet-inleggers. Bc vroeg de deelnemers waarom hij niet meedeed, en 
maaktee achteraf ook een afspraak met de niet-deelnemer om het verhaal van zijn kant te horen. 

Hett is uiterst moeilijk fraudeurs te spreken te krijgen. Vanzelfsprekend doen de 
wanbetalerss er liever het zwijgen toe. Maar ook de andere deelnemers praten niet graag over een 
fraudegevalfraudegeval dat ze van nabij hebben meegemaakt. De had het geluk dat een van mijn informanten 
wienss wel en wee ik nauwgezet volgde, zelf de kas achterover drukte. Mijn onderzoek naar dit 
fraudegevalfraudegeval was bijzonder vruchtbaar omdat het liet zien hoever deelnemers kunnen gaan als hun 
reputatiee wordt bedreigd (hoofdstuk 6). 
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Participerendee waarneming bij kasmoni geschiedt met tussenpozen, want de kasmoni-praktijk 
kentt maar een paar actiemomenten: aan het begin van de cyclus worden soms loten getrokken 
diee de uitkeringsbeurten bepalen; in enkele kasmoni houden de deelnemers een vergadering; aan 
hett eind van de week of de maand gaan alle inleggers de kashouder betalen, en krijgt een van hen 
dee totale kas uitgekeerd. Soms was de loterij een levendig gebeuren dat ik op de bandrecorder 
konn opnemen. Daarnaast zorgde ik ervoor me regelmatig op te houden op plaatsen waar de 
deelnemerss om andere redenen kwamen, zoals loges, cafés en markten. In Nederland werd ik lid 
vann een kaartspelvereniging en een Surinaamse gezelligheidsvereniging. 

Dee kasmoni-deelnemers krijgen een paar dagen de tijd om aan hun betalingsverplichting 
tee voldoen. Dankzij deze speling kon ik de betaaldagen van diverse kasmoni bijwonen. Ik trok 
dann een hele dag uit om naast de kasman of kasvrouw te zitten en de financiële transacties te 
observeren.. De contributie aan en de uitkering van de kas zijn meestal vluchtige handelingen 
zonderr ceremonieel. Bij de kasmoni op de markt gaat de kashouder zelf rond om het geld op te 
halenn en uit te keren. De maakte van de gelegenheid gebruik om haar kasmoni-rondje mee te 
lopen.. In bepaalde situaties kun je na het interview met een participant op de markt of in de loge 
nogg een paar uren naast hem zitten om te volgen hoe hij met anderen omgaat. In een bedrijf of 
kantoorr is dat moeilijker omdat je de inlegger dan van zijn werk afhoudt. Ik heb twee keer een 
kasmoni-vergaderingg in grote bedrijven bijgewoond. 

Alss onderzoeker zelf deelnemen aan kasmoni bleek in Suriname problematisch. De 
beperktee duur van mijn verblijf, zeven maanden, en het ontbreken van de vereiste 
vertrouwensrelatiee met inleggers en/of kashouders, stonden in de weg aan deelname. Een 
kasmoni-cycluss duurt minstens 10 maanden; men was al begonnen toen ik in Paramaribo 
aankwam,, of zou doordraaien terwijl ik al weg moest. Om die reden moest ik van participatie 
afzien.. De beschouw dit niet als een groot gemis, omdat mijn toegang tot de groep voor het 
overigee groot was. Bovendien was ik in Nederland wel in de gelegenheid een jaar lang deel te 
nemen,, waarvan ik uitgebreid verslag doe in hoofdstuk 6. 

Inn mijn onderzoeksverslagen gebruik ik de specifieke kasmoni-terminologie die de meeste 
Nederlandsee lezers niet zullen kennen. Ten eerste het woord kasmoni zelf. Kas stamt mogelijk 
vann het Nederlandse 'kassa' of van het Engelse 'cash' en moni van het Engelse 'money'. In 
Suriname,, waar men zowel Surinaams-Nederlands als Sranantongo spreekt, zijn de 
benamingenn voor zowel ROSCAs als ASCRAs en SAVAs afwisselend kasgeld, kasmoni, 
kasisensikasisensi oikasi. De kashouder heet kastelijn of kasvrouw (in het Sranantongo kasfrow), en 
kasmankasman als het een man betreft. De compensatie die de kashouder ontvangt noemt men 
kasrecht,kasrecht, kastelijnengeld, procent of provisie. Een hand of arm staat voor de bijdrage van de 
individuelee spelers. De deelnemers spelen kasmoni, zetten kasmoni, zitten of zijn in een 
kasmoni,, in het Sranantongo pre kasmoni, pöti kasisensi, sidon ini wan kasmoni, de ini wan 
kasmoni. kasmoni. 

Opmerkelijkk is de term 'spelen'. In andere landen waar ROSCAs voorkomen wordt deze 
termm eveneens gebruikt, naast het 'winnen van de kas' of het 'ontvangen van de prijs'. Sommige 
auteurss vinden deze aanduiding kleinerend. Ze leidt tot de vraag of kasmoni inderdaad een spel 
is,, en zo ja, uit welke spelelementen het dan bestaat. De informaliteit van de kasmoni wordt snel 
geassocieerdd met onzakelijkheid, waardoor sommigen er op neerkijken. De loterij en de snelle 
ontvangstt van een grote som geld roepen associaties op met gokspelen. De zou daarom de term 
'spelen'' kunnen vermijden, maar kies daar bewust niet voor. Omdat ik wil aansluiten bij de 
belevingg van de creoolse kasmoni-deelnemers hanteer ik in deze studie hun eigen termen. 
Bovendienn zal uit mijn onderzoek blijken dat de kasmoni geen kinderlijk spelletje is, maar een 
vernuftigg financieel arrangement dat in een aantal opzichten beter functioneert dan formele 
spaar-- en kredietinstellingen. 
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1.3.22 Structuur van dit boek 
Ditt boek geeft mijn onderzoeksbevindingen weer in acht hoofdstukken die grotendeels 
samenvallenn met de onderwerpen van mijn zes onderzoeksvragen, en tezamen een antwoord 
gevenn op de centrale vraagstelling die ik in dit inleidend hoofdstuk heb uiteengezet: hoe werkt 
kasmonikasmoni en waarom kiezen veel creolen voor dit spaar- en kredietsysteem? 

Inn het verlengde van deze inleiding bespreek ik in hoofdstuk 2 de historische omstandigheden 
waarinn kasmoni tot bloei kon komen. Over het ontstaan van het systeem zijn geen schriftelijke 
gegevenss voorhanden. De vroegste kasmoni die ik kon opsporen dateert uit 1920. Hieruit kan 
menn afleiden dat kasgeld al geruime tijd voor deze datum bestond. Ik ga in op verschillende 
ontstaanshypothesen.. Een kernvraag is in hoeverre tijdens de slavernij al de voorwaarden 
aanwezigg waren om kasmoni te spelen, hoewel slaven geen loon ontvingen en geen toegang 
haddenn tot formele spaar- en kredietinstellingen. Vervolgens beschrijf ik de rol van kasmoni in 
hett kader van de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in Suriname, verdeeld over 
driee perioden: de slaventijd; de periode tussen de emancipatie van de slaven in 1863 en het 
Statuutt van 1954 dat het begin inluidde van de politieke zelfstandigheid van Suriname; en de 
periodee van 1954 tot op heden. In de laatste periode vormt de onafhankelijkheidsverklaring in 
19755 een belangrijk moment, ook voor de kasmoni: rond die tijd zochten veel Surinamers een 
goedd heenkomen naar Nederland en voerden kasmoni in hun culturele bagage mee. 

Hoofdstukk 3 begint met een schets van de politieke en sociaal-economische toestand van 
Surinamee in het laatste decennium van de 20e eeuw, de periode waarin ik mijn onderzoek deed. 
Surinamee was toen in een diepe economische crisis verzonken die de deelname aan kasmoni 
stimuleerde.. Vervolgens bespreek ik de kenmerken van de deelnemers naar etniciteit, klasse en 
geslacht.. Kasmoni geldt vanouds als een creoolse aangelegenheid. Het is bovendien een 
klassenverschijnsell  dat volgens de elite goed is voor 'het volk'. De deelnemers zijn inderdaad 
voorall  te vinden onder de creoolse volks- en middenklasse. Vrouwen maken er meer gebruik van 
dann mannen, hoewel er ook exclusieve mannen-kasmoni bestaan. Ik ga na welke rol kasmoni in 
dee levens van vrouwen en mannen speelt, en tot welke spanningen tussen de seksen het systeem 
kann leiden. Een deel van de creolen uit de volks- en de middenklasse voelt zich niet 
aangetrokkenn tot het kasmoni-spel. De redenen voor non-participatie geef ik eveneens in dit 
hoofdstukk weer. Ook de marginale positie van de allerarmsten komt aan de orde, alsmede de 
specialee groep van de wakaman. 

Inn hoofdstuk 4 staat de vraag centraal waarom zoveel Surinaamse creolen voor kasmoni kiezen. 
Voorr buitenstaanders kan het onbegrijpelijk zijn dat iemand voor zo'n informeel spaar- en 
kredietsysteemm kiest: het lijk t op het eerste gezicht onzakelijk omdat men het opvat als een 
spaarsysteemm waarbij de deelnemer geen rente ontvangt. Sterker nog, soms moet je zelfs een 
vergoedingg aan de kashouder betalen. Toch kunnen de spelers verschillende goede redenen voor 
hunn deelname aanvoeren. Bc onderscheid drie sociaal-economische functies van kasmoni: sparen, 
kredietverleningg en voorzien in noodsituaties. Ik breng deze functies in verband met drie 
theoretischee verklaringen van de maatschappeüjke betekenis van kasmoni. De noodfunctie lijk t 
tenn dele te passen bij de theorie van Ardener en Van Wetering die het belang onderstreept van 
ROSCAss in een traditionele cultuur waar onderlinge steun centraal staat. De theorie van 
Callierr schrijft de populariteit van ROSCAs toe aan de ontoegankelijkheid van de formele 
financiëlee wereld voor bepaalde groepen, en benadrukt de verkorte wachttijd waardoor de 
spelerr snel krediet kan opnemen zonder het nadeel van bankrente. Dit past bij de kredietfunctie 
vann kasmoni. De theorie van De Swaan zoekt een verklaring in de sociale bindingen tussen de 
spelers:: ze hebben dwang nodig om hun neiging tot onmiddellijke besteding te beheersen. In 
ditt besef binden ze zich vrijwilli g aan de sociale verplichting om in te leggen in kasmoni. Deze 
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theoriee sluit aan bij de spaarfunctie. Van hieruit ga ik in op de motieven die de spelers zelf 
opgevenn voor hun deelname. Variërend op de bekende vier motieven van Weber onderscheid ik 
eenn traditioneel, een nostalgisch, een economisch en een dwangmotief. Hierbij komt ook aan de 
ordee in hoeverre deze functies en motieven voldoen aan de criteria van economische rationaliteit. 
Kasmonii  schijnt voor de deelnemers bijzondere economische functies te vervullen die ze bij de 
formelee financiële instellingen missen. Speciale aandacht krijgt de functie van vrijwillig -
gedwongenn sparen en het daarmee samenhangende dwangmotief, dat ik analyseer aan de hand 
vann Jon Elsters theorie van onvolmaakte rationaliteit. 

Hoofdstukk 5 gaat in op de inwendige voorwaarden waaraan een geslaagd kasmoni-spel moet 
voldoen.. Wegens het informele karakter van het kasmoni-verband vormt onderling vertrouwen 
hett belangrijkste vereiste. Om hieraan te voldoen vindt een strenge selectie van potentiële 
deelnemerss plaats op kredietwaardigheid en betrouwbaarheid, die meestal verloopt via bestaande 
socialee relaties. Vervolgens worden de spelers opgenomen in een netwerk rond de kashouder dat 
henn de gelegenheid geeft een nadere vertrouwensrelatie op te bouwen en elkaar zo nodig te 
controlerenn op financieel wangedrag. De maak daarbij gebruik van Preisendörfers 
vertrouwensmodell  met zijn agency dilemma, dat bestaat uit een tijds- en een 
informatieprobleem.. Er doen zich twee problemen voor waarbij het vertrouwen op het spel staat. 
Hett eerste wordt veroorzaakt door de tijd: welke garantie heb ik dat de ander zich aan zijn 
betalingsafspraakk houdt nadat ik mijn prestatie heb geleverd? Het tweede probleem betreft de 
informatieverwervingg over potentiële spelers: is de kandidaat financieel betrouwbaar? Dit 
hoofdstukk besteedt speciale aandacht aan de exclusieve mannen-kasmoni omdat ze in hun 
uiterlijkee verschijningsvorm lijken op de negentiende-eeuwse West-Europese 
arbeidersonderlingess die zich via een stakingskas transformeerden tot vakbonden. Deze 
mannennetwerkenn komen tot stand op de werkvloer en vertonen daardoor een andersoortige 
solidariteitt dan andere kasmoni. 

Inn hoofdstuk 6 verschuift de aandacht naar de kasmoni die naar Nederland is geëmigreerd. De 
reisdee haar achterna en vestigde me in de Amsterdamse Bijlmermeer om de Nederlandse creolen 
alss participerend waarnemer op de huid te zitten. In de Bijlmer speelde ik mee in de kasmoni van 
Maviss en volgde het wel en wee van verschillende andere kasmoni en enkele hoofdrolspelers. 

Inn hoofdstuk 7 neem ik theoretisch afstand tot mijn bevindingen in het veld, waarbij ik de 
Nederlandsee kasmoni met haar Surinaamse zuster vergelijk op basis van systematische 
interviews.. Migratie naar het voormalige moederland heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in 
hett leven van creoolse Surinamers. In de nieuwe Nederlandse omgeving zetten ze hun kasmoni 
voortt in alle denkbare verbanden waar ze onder elkaar zijn. De financiën van immigranten zijn 
ingewikkelderr dan die van autochtone Nederlanders: Surinamers moeten hier een nieuw leven 
opbouwenn en tegelijkertijd hun achtergebleven familie financieel ondersteunen. Bovendien 
voerenn velen hier zowel als daar kostbare rituelen uit. Kasmoni is een middel om al die financiële 
verplichtingenn adequaat te organiseren. De kasmoni-praktijk is in wezen hetzelfde, maar laat 
enkelee verschillen zien in functioneel gebruik en motieven. De hardere en zakelijker Nederlandse 
omgevingg zet het traditionele Surinaamse spaar- en kredietsysteem onder druk. Bovendien is de 
informelee vertrouwensbasis kwetsbaarder in een grootschalige, anonieme en individualistische 
samenleving.. In dit hoofdstuk komt aan de orde weUce gevolgen dit heeft voor de kasmoni-
praktijk. . 

Inn het slothoofdstuk vat ik mijn bevindingen samen vanuit mijn centrale onderzoeksvraag en 
dee daarvan afgeleide onderzoeksvragen. Ik ga in het bijzonder in op de vraag die in de eerdere 
hoofdstukkenn nog niet aan de orde kwam: is kasmoni te verklaren vanuit het brede 

18 8 



ontwikkelingsperspectieff  van Geertz, Bouman en De Swaan, of gaat het om een verschijnsel 
datt het best te begrijpen valt vanuit zijn eigen culturele context? 
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Hoofdstukk 2 

DEE GESCHIEDENIS VAN KASMONI 

'Plakaat.'Plakaat. Verbod om met slaven handel te drijven, te dobbelen of om geld te spelen. 
VerbodVerbod aan slaven om op zondag te trommelen ofte dansen. 
1698,1698, mei 8é 

2.11 Inleiding ... 
Dee Surinaamse geschiedenis iaat zich indelen in drie perioden. De eerste omvat de slaventijd 
diee eindigde in 1863. Suriname werd toen vanuit Nederland geëxploiteerd als plantagekolonie 
waarr de lichamelijke arbeid werd verricht door slaven van Afrikaanse afkomst. Hoewel de 
slavenn juridisch en economisch volledig waren onderworpen aan de blanke plantersklasse, 
rechtvaardigenn de historische gegevens een redelijk vermoeden dat de slaven kasmoni hebben 
beoefend:: slaven kregen weliswaar geen arbeidsloon, maar sommigen bezaten toch voldoende 
geldd om kasmoni te kunnen spelen. . 

Dee tweede periode begint bij de emancipatie van de slaven in 1863 en eindigt in 1954. 
Politiekk en economisch gaf Nederland nog steeds de toon aan, maar de kolonie leverde weinig 
meerr op Tien jaar vóór de emancipatie arriveerden Chinese contractarbeiders om de plantages 
tee bewerken, in 1873 en in 1890 werden ze gevolgd door contractanten uit Bnts Indie 
respectievelijkk Java. De creolen waren intussen in allerlei andere beroepen terecht gekomen. 
Voorr het eerst van hun leven ontvingen ze loon en waren ze persoonlijk verantwoordelijk voor 
hunn economisch bestaan. Maar de lonen waren laag, terwijl de kosten van zaken als 
huisvesting,, onderwijs en belastingen hoog opliepen. Ook de Hindostaanse en Javaanse 
contractarbeiderss leefden veelal in armoede. In deze periode speelde de eerste kasmoni 
waarvann ik historische sporen vond: een informante herinnerde zich m 1920 als jong meisje 
kasgeldd te hebben gespeeld. , „ , , . . . , ,

Dee derde periode loopt van 1954 tot heden. In 1954 kreeg de kolome 
bestuursautonomie,, waarna Suriname's politieke geschiedenis in een stroomversnelling raakte. 
Vanaff  de jaren zestig verwierven de donkergekleurde creolen en andere achtergestelde 
etnischee groepen steeds meer economische en politieke macht. In 1975 verkreeg Suriname 
volledigee onafhankelijkheid. Grote groepen Surinamers die weinig vertrouwen stelden in de 
toekomstt van het land, emigreerden naar Nederland, waar ze ook het kasmoni-spel invoerden. 
Inn Suriname voltrok zich vijfjaar later een militaire coup, waarna het land in een ernstige 
financiëlee crisis raakte. Ondanks aanbevelingen van het Internationaal Monetaire Fonds en van 
eenn Structureel Aanpassingsprogramma is Suriname de economische neergang nog niet te 
bovenn gekomen. In de periode van mijn onderzoek, van 1995 tot 1999, hebben veel creolen 
zichh in toenemende mate op de kasmoni gestort. Bij mijn tweede bezoek aan Suriname in 1999 
warenn de meeste kasmoni groter geworden: het aantal spelers in de boekhouding van de 
kashouderss was toegenomen met 50 of zelfs 100%. Het deel van het netto-inkomen dat werd 
gereserveerdd voor kasmoni lag nog steeds tussen de 25% en 30%. 

2.22 De herkomst van kasmoni 
Hoee heeft de kasmoni zich in deze drie periodes ontwikkeld? Wegens gebrek aan bronnen is de 
herkomstt van het systeem niet met zekerheid te bepalen.7 De term als zodanig is van Europese 
oorsprong.. Kas staat voor het Nederlandse kassa of voor het Engelse cash, wat kas of contant 
geldd betekent. Mom komt van het Engels money. Bij de geboorte van het woord hebben dus de 
Engelsee en de Nederlandse taal een rol gespeeld. Suriname heeft maar kort onder Engels bestuur 
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gestaan.. De inheemse creoolse taal, het Sranan Tongo, bestaat voor een deel uit woorden van 
Engelsee oorsprong. Vroeger werd ze Negerengels genoemd. Het Nederlands is de officiële 
voertaal,, en onderwijs, bestuur en wetgeving zijn geheel ontworpen naar Nederlands model. 

Volgenss sommige creolen heeft het Nederlandse deel van het woord kasmoni een andere 
stamboom:: het zou zijn ontstaan doordat kasvrouwen het geld in een speciale kast in huis 
bewaarden.. 'Kast' is in het Sranan Tongo omgevormd tot kasi. geld in die kast werd dus 
kasmoni,, afgeleid van kastmoni of kasimoni. Volgens sommigen bestaat deze kast nog ergens in 
hunn familie. Als ik ging kijken bleek het niet om een speciaal type kast te gaan, maar om een 
willekeurigee houten kast of dressoir die volgens de familiegeschiedenis als bewaarplaats van 
kasgeldd diende. Deze etymologie is echter niet aannemelijk omdat kasgeld vanouds ook op 
anderee plaatsen werd bewaard: onder een matras of onder het bed, tussen kleren of in boeken, in 
vazenn of blikken, in de boezem van kasvrouwen. Hier is dus eerder associatieve 
spraakverwarringg in het spel. 

Overr het ontstaan van het kasmoni-systeem zelf circuleren vier hypothesen. De eerste 
luidtt dat kasmoni een eigen Caraïbische creatie is: het systeem zou zijn ontstaan na de 
afschaffingg van de slavernij, toen creolen geleidelijk toegang tot banken kregen. Ten tweede 
wordtt verondersteld dat het systeem uit China stamt: creolen keken het af van Chinese 
immigranten.. Volgens een derde opvatting leerden Europese zendelingen en missionarissen 
creolenn kasmoni spelen. De vierde hypothese luidt dat de negerslaven na hun aankomst in 
Surinamee een Afrikaanse traditie voortzetten. De drie laatste hypothesen gaan dus uit van 
culturelee diffusie, maar de vierde kent ook een variant die meer nadruk legt op endogeniteit: in 
dezee visie ontstond kasmoni al tijdens de slavernij, maar dan als onderdeel van een nieuwe 
Caraïbischee mengcultuur die de slaven onder koloniale overheersing vormden. 

Volgenss de eerste diffusionistische hypothese zijn de Chinezen verantwoordelijk voor het 
ontstaann van kasmoni. Ze zouden het systeem aan de creolen hebben geleerd nadat ze vlak voor 
dee emancipatie van de slaven in 1863 als contractarbeiders naar Suriname waren getrokken. De 
troff  deze veronderstelling vooral aan onder hoogopgeleide creolen en enkele Chinezen. Ze wordt 
ingegevenn door de bijzondere ondernemings- en spaarzin waarvan de Chinese immigranten al 
dadelijkk blijk gaven. Na het einde van hun contract voor plantagearbeid legden de Chinezen zich 
toee op de kleinhandel, 'waarvoor zij een merkwaardige voorkeur en aanleg toonden' (Helman 
et.. al. 1978;278). 

Off  de Chinezen hun spaarsysteem werkelijk bij de creoolse bevolking hebben 
geïntroduceerdd valt moeilijk na te gaan. Voorzover over de Surinaamse Chinezen is geschreven, 
beperktt dat zich tot gegevens over hun plaats van herkomst, middelen van bestaan, tradities en 
folklore.. Toch zijn er enkele aanwijzingen die aanleiding geven tot deze speculatie. Tussen 1853 
enn 1874 werden in totaal ongeveer 3000 Chinezen uit Java en Kanton geïmporteerd (J. Ankum-
Houwinkk 1985;183). Als contractarbeiders op de plantages ontvingen ze per persoon een 
rantsoen,, dat ze vervolgens in een gezamenlijke pot bijeenbrachten. Telkens kreeg een ander de 
beurtt om uit die pot voor de hele groep te koken, terwijl daarnaast een overschot werd 
opgespaard.. Dat werd verkocht aan slaven en anderen, waarna de opbrengst weer werd gespaard 
bijj  een Chinese voorman.*  Door de elementen van onderling inleggen en rouleren vertoont dit 
systeemm enige verwantschap met kasmoni. 

Bovendienn kenden de Chinese immigranten hun eigen ROSCA-variant,./be/ dchen (foei 
staatt voor vereniging, dchen voor geld). Bejaarde Chinezen weten te vertellen dat de eerste 
Chinezenn in Suriname dankzij foei dchen hun winkels opzetten: alleen door zo'n onderling 
spaar-- en kredietsysteem konden ze aan het benodigde krediet komen. Sindsdien gebruiken alle 
nieuwee Chinese immigranten het om winkelier te worden.9 Zo vermeldt Roos Tjin-A-Cheong in 
eenn interview met de Weekkrant Suriname hoe dit '... onder de Chinezen ingeburgerde 
'kasmoni-systeem''kasmoni-systeem' haar Kantonese vader, na vele omzwervingen in 1915 in Suriname 
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aangekomen,, in staat stelde een winkeltje op te zetten.10 Creoolse vrouwen zouden dit systeem 
vann hen hebben overgenomen. 

Omdatt de eerste Chinezen zonder vrouwen naar Suriname waren gekomen, namen velen 
eenn creoolse vrouw als echtgenote.11 Wanneer een Chinees verliefd werd op een slavin en 
kinderenn met haar kreeg, kocht hij hen vaak vrij (Ten Hove & Dragtenstein, 1997;32). Volgens 
eenn Chinese informant zouden de creoolse vrouwen het onbegrijpelijk hebben gevonden dat hun 
Chinesee echtgenoten zo snel vooruitkwamen in de handel, hoewel ze vanuit het niets waren 
begonneaa Ze kwamen erachter dat hun mannen gebruik maakten van een gecompliceerd 
Chineess spaar- en kredietsysteem. Al gauw namen ze het over, maar op hun eigen manier, wat ze 
tee ingewikkeld vonden lieten ze eenvoudig weg. Een creoolse kasvrouw die was getrouwd met 
eenn Chinese winkelier bezat nog een tweede voordeel, een betrouwbare financiële reputatie. 
Mochtt er binnen haar kasmoni iets verkeerd gaan, dan kon de winkel van haar man als dekking 
dienen.. Voor deze China-hypothese pleit dat ze begrijpelijk maakt waarom de creoolse kasmoni 
voorall  door vrouwen wordt beoefend. 

Tochh zijn al deze aanwijzingen voor diffusie vanuit de Chinese cultuur niet sterk genoeg. 
Eenn eerste aanwijzing voor het tegendeel is de naam kasmoni. Als de creolen groepssparen van 
dee Chinezen hadden geleerd, hadden ze waarschijnlijk ook de naam foei dchen overgenomen of 
tenminstee een verbastering daarvan. Meer in het algemeen hebben de creolen nauwelijks Chinese 
gebruikenn overgenomen, met uitzondering van eetgewoonten. En nog belangrijker: 
arrangementenn die sterk op kasmoni lijken, komen ook voor in andere voormalige Carafeische 
koloniënn als de Nederlandse Antillen, hoewel daar omstreeks 1863 vrijwel geen Chinese 
immigrantenn zijn binnengekomen. 

Eenn zeer kleine groep creolen oppert de mogelijkheid dat de Surinaamse slaven kasmoni hebben 
geleerdd van zendelingen en missionarissen van de Evangelische Broedergemeente en de Rooms-
katholiekee kerk. Ze wijst erop dat het systeem lijk t op de activiteiten die geestelijken ontplooiden 
tenn behoeve van armenzorg en liefdadigheid.12 

Err pleit echter veel tegen deze veronderstelling. De archiefonderzoekers die ik 
raadpleegderaadpleegde zijn tot dusver niets tegengekomen dat hierop wijst, terwijl zendelingen en 
missionarissenn in hun verslagen over de plantages toch aantekeningen zouden hebben gemaakt 
vann zo'n bijzondere financiële missie. In deze specialiën, waarin ze bijhielden hoe de kerstening 
vann de slaven verliep, rapporteerden ze vooral over problemen als promiscuïteit, ontrouw of 
twistt over geld. De geestelijken zouden ruzies over kasmoni beslist hebben vermeld wanneer ze 
ditt systeem inderdaad hadden geïntroduceerd. Dat notities over kasmoni in de specialiën 
ontbrekenn betekent anderzijds niet dat het systeem in de slaventijd nog niet bestond. Mogelijk 
wistenn christelijke zielenherders er niets vanaf doordat de slaven hun spaarpraktijken verborgen 
hielden.. . , 

Ookk diverse vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke kerk en de Evangelische 
Broedergemeentee die ik hierover sprak, achten de hypothese van kerkelijke overdracht niet 
aannemelijk.. Voorzover kerkbestuurders in vroeger tijden van kasmoni wisten, reageerden ze 
eerderr negatief. Hoewel ze onderkenden dat de deelnemers er belangrijke zaken mee tot stand 
brachten,, zagen ze het als een riskant spel omdat formele controle ontbrak. Wanneer ze op dit 
volksgebruikk inhaakten, probeerden ze het dan ook te formaliseren: als alternatief organiseerden 
zee kerkelijke spaarkassen zonder roulatie-element. Dit gebeurde overigens pas in de 20° eeuw. 

Overr de herkomst van de creoolse kasmoni resteren dan de twee hypothesen die het systeem een 
eigenn creoolse dan wel Afrikaanse achtergrond toeschrijven. De meerderheid van de Surinaamse 
creolenn gelooft dat kasmoni uit Afrika is meegenomen door de slaven, die er dankbaar gebruik 
vann maakten in hun overlevingsstrijd. Veel Surinaamse creolen hechten groot ideologisch belang 
aann deze ontstaansgeschiedenis. Het idee dat hun Afrikaanse voorouders de kasmoni invoerden 
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enn kans zagen deze traditie ondanks de slavernij te bewaren, vervult hen met trots en versterkt 
hunn identificatie met óe African roots. 

Inn de literatuur wordt dezelfde opvatting verdedigd voor de hele Afro-Amerikaanse 
samenleving:: de bewoners van Afrika kenden dit spaar- en kredietsysteem al voordat ze het als 
slavenn meenamen naar het Caraïbisch Gebied en de Verenigde Staten van Amerika (Herskovits, 
M.. 1941;165, Geertz 1964;255, Van Renselaar 1963;480). Als bewijs van de Afrikaanse 
oorsprongg van de susu van Trinidad wordt gewezen op de verwantschap met het Nigeriaanse 
woordd esusu. 

Voorr Suriname ligt zo'n etymologisch bewijs moeilijker. Ik ben geen enkele Afrikaanse 
benamingg van ROSCAs tegengekomen die lijk t op kasmoni. Wel trof ik het Yoruba-woord köse-
é-mani,é-mani, wat Het Onmisbare betekent, een van de negen waarden die de Yoruba aan geld 
toeschrijven.133 De Yoruba zien geld als een wezen dat een relatie aangaat met mensen. Geld is in 
hunn visie een gast die zelf besluit bij wie hij op bezoek gaat en hoe lang hij bij hem blijft . Verder 
heeftt het menselijke eigenschappen, want het lacht, zit etc. (Adebayo 1999;154-172). Maar dit 
verbandd tussen kasmoni en köse-é-mani is vergezocht, gezien het geringe aantal Yoruba dat als 
slaaff  in Suriname is terechtgekomen (Wooding 1972;31-2). Bovendien gebruiken de Yoruba een 
anderr woord voor ROSCAs, esusu. 

Ookk om andere redenen wordt getwijfeld aan de Afrika-hypothese. Ten eerste valt in 
schriftelijkee bronnen uit de slaventijd niets te vinden over kasmoni. Dit bezwaar is niet 
doorslaggevend,, want het is heel goed mogelijk dat slaven hun deelname aan kasmoni verborgen 
hebbenn gehouden. Fundamenteler is de tegenwerping dat de slaven over te weinig financiële 
middelenn beschikten om zo'n spaar- en kredietsysteem op te zetten Daarom, concluderen critici, 
kann kasmoni pas zijn ontstaan na de slaventijd, toen de creolen als zelfstandige rechtssubjecten 
aann het economisch verkeer konden deelnemen. 

Inn deze visie gingen creolen pas kasmoni beoefenen toen ze na de afschaffing van de slavernij 
loonn ontvingen. De meesten trokken geleidelijk naar de hoofdstad waar de centrale commerciële 
enn bestuurlijke instellingen zetelden. Dit sluit aan bij de, overigens onjuiste, opvatting dat de 
ROSCAA een typisch stedelijk verschijnsel is. De toegang van stadscreolen tot banken was 
aanvankelijkk zeer beperkt, aldus deze ontstaansgeschiedenis, maar degenen die als eersten een 
bankk betraden gaven hun ogen goed de kost. Zo ontstond kasmoni als informeel parallelsysteem: 
dee creolen namen de bewaarfunctie van de bank over, pikten het woord "kassa' op van het bord 
bovenn het loket van uitbetaling en maakten daar het vlotter en krachtiger kas van. Volgens de 
aanhangerss ligt deze verklaring voor de hand omdat creolen snel, slim en handig zijn in het 
overnemenn van nieuwigheden - een beeld dat andere creolen echter als raciaal stereotiep 
afwijzen.. In deze visie is kasmoni dus een eigen creools-Caraïbisch systeem dat na 1863 is 
ontstaan.. Van Afrikaanse invloed kan dan geen sprake zijn omdat de rechtstreekse invoer van 
slavenn uit Afrika al in 1826 definitief was stopgezet, en de smokkelhandel in 1832 stokte. 

Tegenn de opvatting dat kasmoni een creoolse imitatie van bankkassen is, pleit echter dat 
zee geen verklaring biedt voor het rouleerbeginsel. Bovendien blijkt uit nader historisch 
onderzoekk dat de slaven wel degelijk over voldoende geld beschikten om aan kasmoni te doen. 
Waaromm zou kasmoni pas na de emancipatie zijn ontstaan wanneer alle voorwaarden al tijdens 
dee slavernij aanwezig waren? Zoals Bouman meer in het algemeen zegt over ROSCAs: die 
ontstaann als vanzelfsprekende reactie op schaarste, onzekerheid en risico's. 'Possibly, the 
historicalhistorical answer to the origin of ROSCAs rests in the very universality of human behaviour and 
thethe logic of collective action. Human behaviour being what it is-an effort of the individual to 
adjustadjust himself to his surroundings - human beings are apt to all react somewhat alike when 
facing,facing, and trying to adjust to, situations of scarcity, insecurity, and risk' (1995;122). Uiteraard 
varieertt deze reactie naar tijd en plaats en naar gelang er meer of minder tegenslag optreedt. 
Volgenss Bouman ligt het voor de hand dat individuen in dergelijke moeilijke situaties hun 
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toevluchtt nemen tot het bijeen brengen van schaarse bronnen. De ROSCA is dan lan almost 
perfectperfect network of mutual assistance, based on (balanced) reciprocity. It is quite conceivable 
thatthat people have found this answer, independently of each other, at different ends of the globe, 
thoughthough not simultaneously, through the logic of collective action' (1995; 123). Dit rechtvaardigt 
eenn redelijk vermoeden dat kasmoni een eigen creoolse ROSCA-variant is, die al dan niet onder 
Afrikaansee invloed, door de Surinaamse slaven is ontwikkeld. 

2.33 De slaventijd 

2.3.11 Politieke en economische ontwikkelingen 
Inn de prekoloniale periode werd Suriname bevolkt door indianenstammen, de^Wayana's, de 
Trio'ss en de Akuliyo's. De eerste Europese kolonisten zetten voet aan wal in de 16*  eeuw. Na een 
periodee van Engelse heerschappij nam Nederland in 1667 Suriname over, om het tot 1975 als 
kolonialee mogendheid te besturen.'4 

Aanvankelijkk werden Indianen ingezet om zware landbouwarbeid op de plantages te 
verrichten.. Toen dat geen succes bleek, werden negerslaven uit Afrika gehaald. Het is volgens 
Postmaa (1990) moeilijk te achterhalen uit welke gebieden de slaven precies afkomstig waren 
omdatt er weinig schriftelijk bewijsmateriaal voorhanden is. Wel zijn de kustgebieden bekend 
waarr de Nederlanders hun slaven wierven: de Ganga's en de Mende's waren afkomstig uit de 
Windwardkust,, de Kumanti's of Koremantijnen uit de Goudkust, de Papa's en de Abo's uit de 
Slavenkustt en de Luango uit haven Loango (Postma 1990;106). De Mende's die behoorden tot 
dee Mandingocultuur, kwamen uit het Sierra-Leone-Gebied; de Abo's behoorden bij de 
Bakundugroepp die stamde uit het noordwesten van Kameroen nabij de grens van Nigeria 
(Hoogbergenn 1992;11). . 

Naa de komst van Afrikaanse slaven trokken de Indianen zich terug in de binnenlanden; in 
dee kustgebieden ontstond een op slavernij gebaseerde plantagekolonie. Centraal stond de 
verbouww en uitvoer van landbouwproducten als suiker, koffie, katoen en cacao. Andere 
noodzakelijkee consumptiegoederen werden ingevoerd. 

2.3.22 Klasse en etniciteit 
Dee koloniale samenleving kenmerkte zich door een scherpe maatschappelijke tweedeling: een 
kleinee welgestelde blanke elite heerste over een meerderheid van donkergekleurde slaven. De 
blankenn vormden een minderheid van niet meer dan 3000 personen, het aantal slaven bedroeg 
hett twintigvoudige (Postma 1990;11-12). De omvang van de slavenmacht is weliswaar 
omstreden,, maar volgens Van Stipriaans berekeningen is ze nooit groter geweest dan 60.000 
personenn (1993;3I4).15 Enorme verschillen in macht en rijkdom, gepaard aan kleurverschillen 
enn daarmee samenhangende vooroordelen en stereotiepen, bepaalden de klassenstructuur in de 
plantagekolonie.. De blanke bevolking die de economische en politieke macht in handen had, 
bestondd uit plantagebezitters, directeuren, administrateurs, hogere ambtenaren, dominees en 
predikantenn van de Gereformeerde en Lutherse Kerk en lagere ambtenaren. Daarnaast waren 
err blanken die geen politieke of economische machtsfuncties vervulden zoals zeelieden, 
soldaten.. De onderlinge rangorde tussen deze blanken werd bepaald door familieconnecties, 
graadd van ontwikkeling, beroep en welstand. 

Dee rest van de bevolking bestond uit slaven en vrijverklaarden. De laatste groep werd 
voornamelijkk gevormd door kleurlingen die waren geboren uit relaties tussen blanken en negers. 
Vann 'progressieve' vermenging was sprake wanneer een blanke man een kind verwekte bij een 
negerin.. Dh lichtgekleurde nageslacht werd mulat genoemd. Wanneer een mulattin een kind 
kreegg van een blanke man heette dat mesties. Kastiezen en poestiezen werden gebruikt als 
aanduidingg van verdere vermenging met een steeds blanker resultaat en een daarmee 
samenhangendee hogere maatschappelijke status. De naam kaboegres was gereserveerd voor 
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'regressieve'' vermenging, waarbij kleurlingen kinderen kregen met negerinnen (Lammens 
1982;99).. De mulatten, mestiezen, kastiezen en poestiezen zouden zich later ontwikkelen tot een 
bevoorrechtee groep in de Surinaamse samenleving. 

Volgenss de Slavenwetgeving was de slaaf een bezit, niet een rechtssubject maar een 
rechtsobject,, waarvan de status voortvloeide uit het zakenrecht (Van Raalte 1973;62-72, Van 
Stipriaann 1993 ;7). Ook binnen de slavengemeenschap bestond een hiërarchie. De veld- en 
fabrieksslavenn die de meerderheid vormden en het zwaarste werk op de plantages verrichtten, 
haddenn de minste status. De im/Zor/tewslaven of huisslaven bezaten een iets hogere status omdat 
zee niet op het veld werkten. De ambachtsslaven, voornamelijk kleurlingen en zwarte opzichters, 
stondenn nog hoger in aanzien. De laatste drie categorieën vormden de elite onder de slaven. Bij 
dee jaarlijkse uitdeling van slavengoederen als levensmiddelen, scharen, kammen, scheermessen, 
spiegels,, vuurstenen en linnen kregen ze dan ook meer dan de rest (Van Stipriaan 1993;370-
1,454). . 

2.3.33 Het slavenleven 
Dee omstandigheden waaronder de slaven leefden waren uiterst slecht. Het merendeel moest 
zwaree arbeid verrichten gedurende zestig tot zesennegentig uur per week, vooral in de oogsttijd, 
zonderr dat daar enig loon tegenover stond. De aard van het werk liep uiteen: slaven werkten als 
veld-- en fabrieksarbeiders, metselaars, timmerlieden, kuipers (makers van suikervaten), 
koewachters,, kustwachters (bewakers van kostgrondjes), schoonmakers voor binnenshuis, 
savanne-- en tuinslaven, slaven die op commando beschikbaar moesten zijn, en negerofficieren of 
basja'sbasja's die toezicht hielden op slaven, bejaarden, zieken en kinderen. 

Dee slaven bleven verstoken van goede voorzieningen. Ze kregen maar tweemaal per dag 
tee eten, de maaltijden waren karig en het voedsel eenzijdig. Ook hun huisvesting liet te wensen 
over:: achterop het erf van de slavenmeester woonden ze in houten krotwoningen die waren 
aangetastt door ongedierte. Hun lichamelijke toestand was slecht. Ze hadden last van 
ondervoeding,, rugklachten en longaandoeningen, arbeidsongelukken waren aan de orde van de 
dagg (Hira 1983;85-92, De Kom 1981;31-4, Van Stipriaan 1993;347-362). Het is de vraag of 
slavenn voldoende geld bezaten om in kasmoni te spelen, want ze kregen geen loon en stonden 
buitenn het bancaire geldsysteem. 

2.3.44 Toegang tot formeel krediet 
Hett waren de Engelsen die, toen ze in 1650 de kolonie Suriname stichtten, muntgeld invoerden. 
Omdatt er geldschaarste heerste combineerden koloniale bestuurders betaling in munten dikwijls 
mett betaling in goederen als suiker, letterhout, tabak en indigo (LOOT 1992;!5-30). 

Dee toegang tot formeel krediet was gedurende de slavernij voorbehouden aan de blanke 
elitee die alle economische en politieke touwtjes in handen hield. Kenmerkend voor de plantage-
economiee was de kredietverlening door Europese geldschieters aan plantagehouders. De 
plantagehouderss sluisden hun winsten terug naar het buitenland, waardoor in de kolonie zelf 
voortdurendd financiële tekorten ontstonden. Bovendien bleven herinvesteringen in de kolonie uit. 
Inn 1828 werd de Particuliere West-Indische Bank opgericht om de kapitaalvlucht naar Europa 
tegenn te gaan. Deze bank zou voortaan rechtstreeks kredieten verlenen aan de plantagehouders, 
inn de hoop de productie te verhogen (Loor 1992;31-2). 

Dee slaven bezaten economische noch politieke macht, en misten de juridische 
zelfstandigheidd die was vereist om krediet te krijgen. Vrijverklaarden hadden die wel, maar het 
wass niet in het belang van de koloniale bestuurders hen toegang tot formeel krediet te verlenen. 
Bijj  de oprichting van banken telden alleen de belangen van de blanke machthebbers. Toch waren 
zelfss slaven niet helemaal van financiën verstoken. Vooral de stadsslaven, die 20% van de 
slavengemeenschapp uitmaakten, hadden enige toegang tot geld. 
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2.3.55 Kasmoni tijdens de slavernij 
Overr de geldzaken van slaven is weinig vastgelegd; volgens de archiefonderzoekers die ik neb 
geraadpleegdd wordt kasmoni in de oude geschriften over de slavernij in het geheel niet 
genoemd.166 Toch zijn er aanwijzingen voor de veronderstelling dat slaven wel degelijk kasmoni 
speelden.. Slaven in de landbouw hielpen elkaar al door beurtelings eikaars grond te bewerken 
(Vann Meeteren 1947;35-6); volgens Herskovits & Herskovits (1941;161) zetten ze daarmee een 
West-Aftikaansee traditie voort, maar dit is omstreden. Mogelijk vormde dit gebruik de bron van 
hett rouleerbeginsel van de kasmoni, dat in de andere hypothesen onverklaard blijft . Ook het te 
roulerenn betaalmiddel was tijdens de slaventijd voorhanden, want de slaven hadden geld, 
gebruiksvoorwerpenn en andere duurzame goederen. 

Officiëlee plakkaten en ordonnantiën verboden slaven economische activiteiten te 
ontplooien,, waaruit blijkt dat ze in de praktijk wel degelijk over waardevolle goederen 
beschiktenn Sommige slaven hadden daartoe alleen toestemming van hun meesters nodig, hoewel 
meesterss noch slaven op dit punt volledig vrij waren: koloniale autoriteiten grepen in wanneer 
zulkee economische bezigheden openbare orde, gezondheid en welzijn in gevaar brachten. In 
16844 werd bijvoorbeeld bepaald dat niemand in de kolonie goederen van slaven mocht kopen, 
omdatt zo 'hare natuerelijcke inclinatie tot het steelen worden gevoet en geoeffenf (Schiltkamp 
&&  De Smidt I:1973;142). De plakkaten 111, 112 en 185 verboden blanken drank aan slaven te 
verkopenn (I:1973;218), handel met hen te drijven (I:1973;142), dobbel- of andere geldspelen met 
henn te doen. Men geloofde dat dit laatste slaven aanzette 'tot allerlij ongeoorloofde middelen [..] 
omom weder aan geit te geraken;...' (I:1973;220). Ook verdacht men slaven ervan koopwaar van 
Indianenn afhandig te maken en goud, juwelen, geld en andere kostbare bezittingen van blanken te 
stelen.. Daarom werd in 1711 bepaald dat slaven geen goud en juwelen meer aan derden mochten 
verkopenn (1:1973;278). In 1762 werd een verbod voor slaven uitgevaardigd om 'negerspijzen' te 
verhandelen:: de verrotte vlees- en viswaren die ze te koop aanboden vormden een gevaar voor de 
volksgezondheidd (ü;1973;389). Zulke plakkaten en ordonnantiën zouden overbodig zijn geweest 
alss slaven geen geld in bezit hadden. 

Ookk uit de levenswijze van de slaven blijkt dat ze de beschikking hadden over geld en 
anderee waardevolle goederen. Zo hard en wreed als het leven van de slaven op de plantages was, 
zoo uitbundig was hun zang, dans en muziek waarin satirische teksten waren opgenomen over het 
dagelijksee leven onder de blanke meesters. Hun ceremoniële dansfeesten die doe en baljaren 
werdenn genoemd, waren nauw verweven met de w/w/rreligie. Winti is de religieuze 
voorstellingswereldd van creoolse Surinamers, gebaseerd op een complex geloof in goden en 
geestenn dat gepaard gaat met magisch-religieuze praktijken (Wooding 1972;154-9).p Doe was 
ookk de naam van de verenigingen waarvan zowel vrijen als slaven lid waren: in de geschriften 
vann joodse kolonisten en anderen worden ze 'gezelschappen' genoemd. Soms droeg één lid de 
kostenn van de verenigingsactiviteiten, soms alle leden gezamenlijk. De doe werden 
georganiseerdd door een vrije negerin, die geheel volgens de West-Afrikaanse traditie voorging in 
dee voordracht." Ze moeten zijn ontstaan in de 18e eeuw toen het de kolonie economisch voor de 
windd ging. Opmerkelijk bij deze ceremoniële feesten was volgens Europese getuigenissen de 

ee opsmuk' waarmee de slaven elkaar probeerden te overtreffen. Verder werden bij zulke 
gelegenhedenn kostbare snuisterijen verkocht. De koloniale overheid legde de doe aan banden om 
dee openbare orde te handhaven en om schade als gevolg van ,dieveryen, te voorkomen. Tijdens 
zulkee festijnen werden namelijk dure etenswaren verkocht die de slaven eigenlijk niet konden 
betalenn (Lammens 1982;93-4).19 Maar hoe arm ze ook waren, ze konden kennelijk genoeg geld 
inzamelenn om hun ceremoniële feesten te bekostigen.20 

Eigenn geldbeheer blijkt ook uit het uitgavenpatroon van de zwarte huishoudsters van de 
plantagedirecteuren,, zoals beschreven door Lammens in zijn kritisch verslag van zijn verblijf in 
dee kolonie tussen 1816 en 1835. De huishoudster was meestal een mulattin of negerin die het 
huishoudenn coördineerde en zelf verder weinig uitvoerde: 'zij jagen het vermaak na, hunne 
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praatpartijen,praatpartijen, bezoeken, does, alle die zaken maken grote posten op de bladzijde van uitgaaf 
(1982;93). . 

Ookk kregen sommige plantageslaven van hun meester toestemming om geld te verdienen 
mett pluimveeteelt, visserij of houthandel. Zo schrijft Hartsinck: 'Het was de slaven van de 
houtplantageshoutplantages zoals Beerenburg, Wobega, Bkyenburg in het Tempatiegebied (Commewijne) 
toegestaantoegestaan ten eigen bate resten hout in Paramaribo te verkopen' (Hartsinck 1974 (H 
1770;778)).. De opbrengsten van dergelijke activiteiten mochten ze dus geheel of gedeeltelijk in 
hunn eigen zak steken. Andere slaven werden verplicht voor eigen rekening te werken teneinde 
daggeldenn af te staan aan hun eigenaar. Zelfstandige ambachtsslaven kregen van hun meester de 
gelegenheidd zelf slaven in dienst te nemen ofte kopen (Lammens 1982;87). Soms mochten 
slavinnenn een klein handeltje opzetten, wat hen een redelijk inkomen kon verschaffen: '...de 
vrouwenvrouwen die wat overleg hebben, doen somwijl in kleinen handel, hetgeen gevoegd, bij hetgeen 
zijzij van hunne mans krijgen, hen in zekere zin ruimte stel' (Lammens 1982; 113). Zoals Paula 
(1993;33)) aangeeft, past de deelname van de Surinaamse slaven aan de geldeconomie in een 
algemenee tendens die zich ook voordeed in andere Caraïbische koloniën als Curacao en Sint 
Maarten. . 

Slavenn hadden de mogelijkheid zichzelf vrij te kopen {manumissie), meestal met geld dat 
zee door arbeid hadden gespaard. Eenmaal vrij voelden ze zich dikwijl s moreel verplicht ook hun 
verwantenn en relaties vrij te kopen (Ten Hove & Dragtenstein 1997;9). De kosten voor 
manumissiee varieerden van f50 tot f100. In 1804 werden deze bedragen verhoogd tot f250 en 
f500,, omdat slaven duurder werden.21 In 1832 werd bepaald dat een borgsom van f300 tot f500 
moestt worden neergeteld als garantie dat de gemanumiseerde de kolonie geen overlast zou 
bezorgenn (p. 24). Ten Hove en Dragtenstein melden tevens het intrigerende feit dat de ex-slaaf 
Jann Houthakker kans zag in de zeventien jaar tussen 1847 en 1863 maar liefst 129 lotgenoten vrij 
tee kopen. Over zijn motieven geven de bronnen helaas geen uitsluitsel, hoe hij deze manumissies 
konn betalen blijf t eveneens een raadsel (p. 41,43). 

Naa het definitieve verbod van de slavenhandel in 1826 verbeterde de toestand van de 
slaven.. De meesters hadden een groter belang om hun werkkrachten goed te verzorgen, nu ze die 
niett meer konden vervangen door verse krachten uit Afrika. Van Stipriaan concludeert dat slaven 
sindsdienn eigen bezittingen konden aanschaffen en zichzelf vrij konden kopen - wat overigens 
ookk al mogelijk was vóór  1826: 'Ook op andere wijze namen de middelen om inkomsten te 
verwervenverwerven toe, zodat geld steeds een belangrijker rol ging spelen in de slavengemeenschap.' 
(1993;420).. Deze economische vooruitgang zal voor de slaven nog meer mogelijkheden hebben 
geopendd om kasmoni te spelen. 

Kortom,, de slaven beschikten wel degelijk over geld. Bovendien hadden ze volop gelegenheid 
netwerkenn te creëren, waarbinnen de vertrouwensrelaties en sociale controle konden ontstaan 
diee noodzakelijk zijn voor het kasmoni-spel: de slaven bezochten does, hielden praatpartijen en 
hingenn rond. Zoals Lammens beschrijft: '...niet alleen gaan slaven en slavinnen, als zij daartoe 
gelegenheijdgelegenheijd vinden, in den nagt langs straat lanterfanten, maar ook op den dag verspillen zij 
hunhun tijd, met ijdel geklap, buitens'huis' (1982;81). Zo konden ze in hun vrije tijd geld 
bijeenbrengenn voor belangrijke zaken als ceremoniële feesten en vrijlatingen. De vrije 
negerinnenn die de feesten organiseerden, konden onder elkaar of met de slaven kasmoni draaien 
omm de kosten te dekken. 

Dee uitgebreide familie die vanaf de slaventijd centraal stond in de creoolse gemeenschap, 
vormdee een ander netwerk dat zich goed leende voor kasmoni. Een familie had 
gemeenschappelijkee behoeften, terwijl de onderlinge afhankelijkheid van de familieleden een 
basiss bood voor het wederzijds vertrouwen en de sociale controle die onontbeerlijk zijn voor het 
kasmoni-systeem. . 
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Eenn familie moet vanouds niet alleen voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, maar is 
ookk het centrum van belangrijke ceremonies en religieuze gebeurtenissen. Zo wordt winti veelal 
inn familieverband beoefend. Het beffipfamirimansani ofwel 'familiezaken' is veelbetekenend: de 
Hwitfreligiee gebiedt dat rituele ceremoniën als begrafenissen zoveel mogelijk en familie 
plaatsvinden,, opdat men zich niet de woede van geesten op de hals haalt.22 Dergelijke rituelen 
wordenn dan ook door de hele familie betaald, waarbij kasmoni uitkomst kan bieden. 

Wanneerr een dochter voor de eerste keer menstrueerde hoorde haar moeder een 
waardevoll  sieraad voor haar te kopen. Ontmaagding en het 'negerhuwelijk' waren eveneens dure 
ceremoniëlee gebeurtenissen: van de gegadigde jongeman werd verwacht dat hij een gift of een 
geldbedragg gaf 'voor het recht tot bijwoning'. Dat kon oplopen tot flOOO, een vermogen voor die 
tijd,, waarvoor 'zij dan bed, slaping, klederen en opschik bekoomt'. Deze bruidschat verplichtte 
overigenss geen van beide geliefden tot een duurzame verbintenis. Het stond hen vrij naderhand 
elkk hun eigen weg te gaan (Lammens 1982; 109). 

Ookk de dood kan tot kasmoni hebben aangezet, want het kasgeld kon goed worden 
gebruiktt voor begrafenisrituelen. Tijdgenoot Hartsinck (1974 (1770)) meldt dat slaven grote 
rituelerituele betekenis hechtten aan dood en begrafenis. De overledenen werden zo mogelijk met groot 
vertoonn begraven. Vooral onder stadsslaven die enige rijkdom hadden verworven, was een 
kostbaree begrafenis eerder regel dan uitzondering. Na de teraardebestelling kwamen de 
nabestaandenn acht tot tien avonden samen om tot middernacht bij elkaar te zitten, te spelen en 
plezierr te maken onder het genot van schapen- of kippenvlees, rijst, erwten en alcohol 
(1770;911-2).. Een deel van het eten werd bij het graf van de overlevende gelegd. Lammens 
berekendee aan het begin van de 19e eeuw dat een derde klasse begrafenis, bestemd voor 
vrijheden,, mulatten en slaven, minstens Sf334,15 kostte. Voor de tweede klasse bedroegen de 
kostenn Sfll20, voor de eerste klasse SÖ500 (1982;66-9), voor die tijd zeer hoge bedragen. 
Volgenss Buschkens vormden de begrafenisfondsen die slaven samen met vrijlieden opzetten, 
vermoedelijkk de eerste grotere organisatiestructuren onder slaven (1973;161). Ze functioneerden 
ookk als ziekenfonds, maar men wilde zich in de eerste plaats indekken tegen de hoge kosten van 
overlijden.. Een archiefstuk maakt melding van het feit dat slaven geld hadden ingelegd bij een 
slavinn om zo gezamenlijk een begrafenisritueel voor een overledene te betalen; deze slavin werd 
doorr een andere slaaf bij haar meester verraden en moest haar daad met vreselijke lijfstraffen 
bekopen.233 Zulke 'onderlinges' zijn naaste familie van de kasmoni. 

Dee gezinshuishouding biedt ook een verklaring van de overheersende rol die vrouwen vanouds 
inn kasmoni spelen. Evenals in later tijden draaide het gezin tijdens de slavernij om de moeder. 
Volgenss sommigen is het een West-Afrikaanse erfenis omdat slaven hun traditie van polygynie 
inn de Nieuwe Wereld importeerden (Herskovits & Herskovits 1936). Deze verklaring wordt 
bestredenn door Klinkers, die er op wijst dat polygynie slechts in een aantal West-Afrikaanse 
culturenn voorkwam, en daar was voorbehouden aan hooggeplaatste mannen die financieel in 
staatt waren een groot gezin te onderhouden. Deze mannen namen dan ook de 
verantwoordelijkheidd voor hun huishoudens, zodat het Caraïbische gezinspatroon op een 
wezenlijkk punt afwijkt van de Afrikaanse tradities (Klinkers 1997;71). 

Eenn alternatieve theorie presenteert matrifocaliteit als een gevolg van de slavernij die 
duurzamee verhoudingen tussen slaven en slavinnen verhinderde: gezinnen werden uiteengerukt 
doordatt man en vrouw afzonderlijk werden verhuurd of verkocht. Maar volgens Klinkers 
kwamenn zulke scheidingen te weinig voor om als verklaring te dienen. Vanaf 1811 was deze 
praktijkk zelfs volledig verboden. 

Klinkerss laat wel zien hoezeer de slavernij stabiele gezinsverhoudingen belemmerde, 
zodatt er weinig kans bestond een kerngezin te vormen.24 Het wettelijk huwelijk stond niet open 
voorr slaven, zodat op de man geen zorgplicht rustte; hij werd dus niet gezien als 
hoofdverantwoordelijkee voor het gezinshuishouden. Het alternatief van het kerkelijke 
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huwelijkk was onder de slaven ook niet populair. Mannen wilden liever wachten tot ze de 
vrouww wat beter hadden leren kennen, slavinnen hadden er zelfs een afkeer van omdat ze 
bangg waren hun onafhankelijkheid tegenover mannen te verliezen (Van Raalte 1973;65-70, 
LendersLenders 1994;202-6, Klinkers 1997;78). De meester deelde levensbenodigdheden zoals 
voedsell  en kleding individueel toe aan de mannelijke en vrouwelijke slaven, zodat de 
slavinnenn zich onafhankelijk van mannen konden opstellen. Dikwijl s vonden vrouwen met hun 
kinderenn beschutting in de uitgebreide familie waarin ze geboren waren. De slavenhutten boden 
weinigg privacy, wat ook niet bevorderlijk was voor een stabiele paarvorming. Zo stond het 
plantagelevenn in de weg aan duurzame relaties (Klinkers 1997;81-90). Veel gezinnen waren 
volgenss Klinkers matrifocaal georganiseerd, hoewel kerngezinnen van vader, moeder en 
kinderenn ook voorkwamen en het traditionele beeld van de zorgeloze creoolse vader overdreven 
is.. Desalniettemin kan de zware verantwoordelijkheid voor het gezinsleven de vrouwen extra 
hebbenn gestimuleerd tot het kasmoni-spel, zodat ze hun centrale rol daarin voortzetten. Hierover 
meerr in de volgende paragraaf en in hoofdstuk 2.1.4.1. 

Ditt alles ondersteunt de hypothese dat slaven kasmoni speelden naar voorbeeld van oude 
traditiess uit hun verschillende Afrikaanse landen van herkomst, die ook al het roulatieprincipe 
kenden.. Daarbij zal het systeem alleen al door de vermenging van de diverse Afrikaanse tradities 
eenn nieuwe Caraïbische vorm hebben aangenomen. De sociaal-economische voorwaarden om 
kasmonii  te spelen waren tijdens de slavernij aanwezig: geld was schaars, maar de slaven 
beschiktenn over voldoende middelen om in kasmoni in te leggen; ze hadden behoefte aan grotere 
sommenn geld voor bijzondere gebeurtenissen; er bestond ruime gelegenheid elkaar te ontmoeten 
omm zo het spel te organiseren en de vereiste sociale controle uit te oefenen; familieverbanden, 
begrafenisfondsenn en doe konden dienen als basis voor kasmoni-netwerken. Het staat vast dat de 
slavenn begrafenisfondsen vormden, en van daar naar een kasmoni is maar een kleine stap. Het is 
duss goed voorstelbaar dat slaven en vrijen hun weinige geld bijeenbrachten in een kasmoni om 
zakenn als rituelen en vrijlating te kunnen betalen. Het matriarchale karakter van de slavenfamilie 
verklaartt de dominante rol die vrouwen nu nog spelen in gezin en kasmoni. Wel blijf t het dan de 
vraagg waarom een oud Afrikaans gebruik in Suriname de nieuwe creoolse naam kasmoni kreeg, 
terwijll  de susu in Trinidad zo duidelijk zijn Afrikaanse afkomst laat zien. Maar in het 
Sranantongo,Sranantongo, samengesteld uit Engelse, Spaanse, Franse, Nederduitse en joodse woorden, 
moestenn zoveel authentieke Afrikaanse woorden wijken. Zo kan ook een Afrikaans woord als 
esusuesusu zijn vervangen door het creoolse kasmoni, dat door alle Surinaamse slaven kon worden 
herkend. . 

2.3.66 De genderiiteratuur 
Datt Caraïbische creolen al in de slaventijd onderlinge spaar- en kredietfondsen kenden wordt 
ookk aangenomen in de genderiiteratuur. Zo benadrukt J. Besson (1995) de bijzondere rol die de 
slavinnenn in ROSCAs speelden. Volgens haar ontstonden de Caraïbische ROSCAs tijdens de 
slavernijj  als een endogeen creools stelsel waarmee de vrouwen zich verzetten tegen de koloniale 
onderdrukking. . 

Hiermeee zet Besson zich aftegen de klassieke cultural survival thesis van Herskovits 
&&  Herskovits (1936) dat de Caraïbische cultuur een voortzetting is van Afrikaanse tradities. 
Zoo zou de susu in Trinidad voortkomen uit de esusu die de Yoruba in Nigeria beoefenden. 
Dezee theorie is misschien aannemelijk voor Trinidad, werpt Besson tegen, maar ze verklaart 
niett waarom er in het Caraïbisch Gebied zoveel ROSCAs voorkomen onder Indiërs en 
Chinezen,, noch waarom ze ook bestaan in Azië en Europa. Tegen de Afrika-these pleit 
bovendienn dat de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten van Amerika geen ROSCAs 
kennenn (1995;275). 
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Bessonn onderschrijft de alternatieve opvatting van Mintz & Price (1992 (1976)): de 
Caraïbischee cultuur is alleen te begrijpen vanuit haar volle historische context. Doordat de 
Afrikanenn in de Nieuwe Wereld moesten overleven als plantageslaven, waren ze genoodzaakt 
nieuwee instituties te vormen waarbij vertrouwde Afrikaanse gebruiken een andere betekenis 
kregen.. Bovendien stamden ze uit verschillende Afrikaanse gebieden waardoor hun 
oorspronkelijkee culturen zich tot een nieuw geheel vermengden (1995;275). Dit geldt volgens 
Bessonn ook voor de Caraïbische ROSCAs: die vormen onderdeel van een nieuwe cultuur die 
dee slaven hebben geschapen in hun verzet tegen de koloniale onderdrukking (1995;276). 

Inn dit verzet speelden de vrouwen een voorname rol, betoogt Besson (1973;222-236). 
Hiermeee sluit ze aan bij de kritiek in de recente feministische literatuur op de oudere 
opvattingg die alle eer aan de mannen toekende. Zoals Beckles (1999; 174-93) aangeeft, 
getuigdee het onderzoek naar het slavenverzet aanvankelijk van een eenzijdig mannelijk 
gezichtspunt.. Deze visie hing samen met het zwart nationalisme in de nieuwe 
gedekoloniseerdee staten, dat eveneens een mannenzaak was. Hoewel de zwarte vrouwen na de 
dekolonisatiee niet meer werden onderdrukt door blanke machthebbers, hadden ze nog steeds 
tee lijden onder het aloude superioriteitsbesef van de zwarte mannen die de politieke en 
economischee macht hadden overgenomen. Vanaf de jaren 80 boden feministische historici 
tegenwichtt door de schijnwerper te richten op het alledaags verzet van vrouwelijke slaven. Bij 
conflictenn met de slavenhouders lieten de slavinnen het luidste protest horen, ze liepen weg, 
werktenn niet mee aan het voortplantingsbeleid, verworven enige onafhankelijkheid als 
marktventsterss en sliepen met de blanke overheerser om hun lot te verbeteren. Zo droegen de 
vrouwelijkee slaven bij aan het kweken van een algemene geest van verzet. 

Inn deze feministische lijn polemiseert Besson met Wilson, die de heldenrol juist 
toekentt aan de mannelijke slaven. Dit in tegenstelling tot de slavinnen die volgens Wilson de 
levenswijzee van hun blanke meesters omarmden: vanuit haar bevoorrechte positie als 
huisslavinnenn en concubines van de planters namen ze de Europese waarde van aanzien 
(respectability)) over. Aanzien was verbonden met de stratificatie van de koloniale 
samenleving,, die werd gekenmerkt door vaste maatschappelijke hiërarchieën in kleur, stand 
enn rijkdom. In deze koloniale structuur, in stand gehouden door de blanke kerk, het Europese 
wettelijkee huwelijk en onderwijsstelsel, waren mensen inherent ongelijk aan elkaar. Volgens 
Wilsonn probeerden de slavinnen afgeleid aanzien te verwerven door te collaboreren met hun 
onderdrukkerss (Wilson 1973;222-36). 

Dee mannelijke slaven, die geen toegang hadden tot het schaarse blanke goed aanzien, 
creëerdenn daarentegen een eigen tegencultuur met reputatie als centrale waarde. In plaats van 
vastliggendee maatschappelijke ongelijkheid ging deze verzetscultuur juist uit van gelijkheid van 
kansen:: een slaaf ontleende zijn 'reputatie' aan zijn individuele verdienste als man. De 
mannelijkee reputatie had twee kanten, een persoonlijke en een maatschappelijke. Hoe die tot 
standd komt kan men nu nog steeds waarnemen bij creoolse mannen. Caraïbische straatjongens 
uitt de lage klasse die bij winkels rondhangen, verwerven persoonlijke reputatie bij hun 
leeftijdgenotenn door machogedrag. Om zijn mannelijkheid te bewijzen moet een jongen ach 
stoerr gedragen en rap van tong zijn. Als volwassene toont de man zijn vruchtbaarheid door te 
pochenn op de talrijke kinderen die hij bij vele vrouwen heeft verwekt. Een echte man draagt ook 
eenn stoere bijnaam en houdt zich bezig met zaken die buiten de gevestigde orde vallen. In 
maatschappelijkee zin uit de tegencultuur van reputatie zich in de grote saamhorigheid onder 
familieverwanten,, ondernemerschap of uit deelname aan Afro-Caraïbische subculturen zoals de 
Rastafaribeweging.. Maar, betoogt Wilson, de eigen ontwikkeling van de zwarte bevolking werd 
belemmerdd doordat de Afro-Caraïbische vrouwen met de blanke overheersers heulden. 

Bessonn ontkent dat de creoolse vrouwen hun waarde ontleenden aan blanke 
maatschappelijkee structuren. In tegendeel, ze hebben ook een eigen tegencultuur ontwikkeld 
waarinn reputatie centraal staat. Dit blijkt uit de vele stille verzetsdaden tegen de koloniale 
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overheersingg die ze tijdens en na de slavernij hebben gepleegd. Bovendien, betoogt Besson, 
speeldenn vrouwen een centrale rol bij de ontwikkeling van de creoolse verwantschapssystemen, 
grondbezit,, economische religieuze instituties en typische vrouwenzaken als ROSCAs 
(1995;273). . 

Binnenn deze tegencultuur konden vrouwen een stevige reputatie opbouwen door deel te 
nemenn aan een ROSCA: een speelster of kasvrouw die haar financiële afspraken steeds trouw 
nakwam,, werd beloond met een goede naam. Dat dit nog steeds zo is, blijkt volgens Besson uh 
hett grote prestige dat ROSCA-houdsters tegenwoordig genieten: ze bezitten een hoge 
economischee status en worden door de spelers geselecteerd op basis van hun reputatie. De 
speelsterss werken aan hun maatschappelijke reputatie door ervoor te zorgen dat men hen geen 
fraudefraude kan verwijten. Een schuldenaar kan haar slechte reputatie herstellen door haar schulden af 
tee lossen via een ROSCA. Op deze manier droegen de vrouwelijke ROSCA-speelsters bij aan de 
ontwikkelingg van een eigen Caraïbische identititeit, tegen de koloniale onderdrukkingg in. 

Ookk de huidige deelname aan ROSCAs is volgens Besson zowel een manier om een 
goedee reputatie te verwerven, als een daad van verzet. Het laatste zou blijken uit het feit dat het 
systeemm tegenwoordig vooral wordt gebruikt door lagere inkomensgroepen en migranten die van 
hett platteland naar de stad zijn getrokken. Waarom Besson meent dat dit de verzetsthese 
ondersteuntt blijf t onduidelijk. Waarschijnlijk ziet ze deze groepen als onderdrukte klassen die 
hunn ROSCAs in de strijd werpen om overeind te blijven tegenover de dominante cultuur. 

Bessonss theorie over het ontstaan van de Caraïbische ROSCAs ondersteunt mijn vermoeden dat 
dee Surinaamse kasmoni al tijdens de slavernij voorkwam. Maar haar veronderstellingen over het 
karakterr van het systeem gaan veel verder. In hoeverre worden ze bevestigd door mijn onderzoek 
naarr kasgeld? Draaide het kasmoni-spel toen en nu inderdaad om reputatie, en is dat een vorm 
vann stil verzet tegen (neo)koloniale overheersing? 

Alss mijn reconstructie van het slavenleven juist is, beoefenden de creolen tijdens de 
slavernijj  hun kasmoni-systeem inderdaad om tegen de koloniale verdrukking in hun eigen leven 
tee kunnen leiden. Economische activiteiten werden immers gewantrouwd door de koloniale 
machthebbers.. Bovendien betaalden ze met de kasmoni-opbrengsten 'heidense' rituelen en 
anderee gebeurtenissen die tijdens het koloniale bewind werden onderdrukt. De Europeanen 
hebbenn de wmft-religie en het kasmoni-spel vanouds als primitief afgewezen en met verboden 
tegengewerkt.. In deze zin zullen de slaven zeker 'verzet' hebben gepleegd vanuit een creoolse 
'tegencultuur'.. Dit sluit aan bij de conclusie van Oostindie die uitgebreid onderzoek deed naar 
hett slavenleven op de plantages Roosenburg en Mon Bijou: 'Gesteld voor de onmogelijke keuze 
voorvoor totale afwijzing van alt leven en aanvaarding ervan werden door de slaven middenwegen 
bewandeld:bewandeld: adoptie waarin allerlei vormen van verzet waren geïntegreerd' (1989;403). 

Zoalss in hoofdstuk 3 zal blijken is Bessons stelling dat de Caraïbische ROSCAs 
tegenwoordigg nog steeds een verzetskarakter dragen, daarentegen niet van toepassing op de 
kasmoni.. De creoolse spelers in Suriname en Nederland die ik ondervroeg, noemen zelf heel 
anderee motieven: het gemakkelijke krediet en de spaardiscipline vormen de voornaamste redenen 
omm mee te doen. De goederen die ze met de uitkering aanschaffen hangen voor een deel wel 
samenn met typisch creoolse gebruiken en rituelen, maar wijken voor minstens een even groot 
deell  niet af van het Europese bestedingspatroon. Kasmoni wordt ook niet gespeeld door 
bevolkingsgroepenn die in de verdrukking leven, maar door de midden- en volksklasse. Ook de 
Surinaamsee migranten in de grote Nederlandse steden spelen kasmoni eenvoudig omdat dit 
behoortt tot hun normale manier van leven, en niet uit verzet tegen een onderdrukkende 
omgeving. . 

Verderr is Bessons tegenstelling tussen mannelijke en vrouwelijke reputatie speculatief, 
wantt over de manier van leven van mannen en vrouwen in de slaventijd is weinig bekend. 
Bessonss verhaal over de rol van vrouwelijke reputatie in het ROSCA-arrangement berust dus op 
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projectiee vanuit het heden. Ze lijk t te beweren dat vrouwen aan ROSCAs deelnamen teneinde 
hunn reputatie te verhogen, of minstens dat dit een onbedoeld gevolg is van hun deelname. Maar 
geenn van beide veronderstellingen is van toepassing op de hedendaagse kasmoni, aangezien de 
spelerss meestal niet van elkaar weten dat ze meedoen. Alleen wanneer toevallig bekend wordt 
datt iemand een loyale medespeler is, strekt dat hem tot eer. Slechts de kashouder kent alle 
deelnemers.. Wel is in ruime kring bekend wie een betrouwbaar kasman of-vrouw is, wat diens 
reputatiee ten goede komt. 

Niemandd weet of dit tijdens de slavernij anders was. Besson onderneemt een 
verdienstelijkee poging om Wilsons theorie te weerleggen. Maar ze baseert haar hypothesen over 
ROSCAss in de slaventijd mede op de veronderstelling van continuïteit tussen heden en verleden. 
Nuu haar visie op het heden volgens mijn onderzoek niet van toepassing blijkt op de Surinaamse 
kasmoni,, staat ook haar reconstructie van het verleden zwakker, althans voor zover het Suriname 
betreft.. De gegevens die over de slaventijd zelf beschikbaar zijn, maken wel aannemelijk dat de 
slavenn destijds tegen de koloniale onderdrukking kasmoni opzetten om op hun eigen manier te 
overleven,, en dat vrouwen daarin een belangrijke rol speelden. Voor het overige valt er weinig 
mett zekerheid te zeggen. In de hedendaagse werkelijkheid bestaat er in Suriname noch in 
Nederlandd een uitgebreide creoolse tegencultuur; kasmoni is geen daad van verzet meer; hoewel 
dee vrouwelijke spelers in de meerderheid zijn, is deelname niet voorbehouden aan vrouwen; en 
participatiee levert de spelers meestal geen verhoogde reputatie op. 

2.44 Van Emancipatie tot Koninkrijksstatuu t 

2.4.11 Politieke en economische ontwikkelingen 
Inn 1863 werd de slavernij afgeschaft. Het werk op de plantages werd voor een deel overgenomen 
doorr nieuwe immigranten uH China, India en Nederlands-Indië. Al lang voor de afschaffing van 
dee slavernij was de Surinaamse plantage-economie op haar retour. De jaarlijkse 
overheidsbegrotingg vertoonde in de decennia voor 1863 grote tekorten. Om de eigen stapelmarkt 
veiligg te stellen was de Republiek sinds 1753 in toenemende mate overgegaan tot 
kredietverstrekkingg aan het plantagewezen. De investeerders waren echter uitsluitend 
geïnteresseerdd in snelle winst, waardoor herinvesteringen en onderhoud van de plantages 
achterwegee bleven. Het aflossen van de schulden leidde bovendien tot grote problemen. De 
productiee van stapelgoederen begon eind 18e eeuw terug te lopen. Tot in de 19e eeuw werden 
nogg pogingen tot herstel ondernomen middels kredietverstrekkingen en innovaties, maar die 
haddenn geen blijvend succes. 

Inn de jaren na de emancipatie verloor de plantagelandbouw steeds meer aan betekenis. In 
18200 waren er 416 plantages, in 1932 nog maar 72. Maakte de landbouw in 1900 nog 90% van 
dee totale productie uit, in 1940 was dat geslonken tot 17% (Hira 1983;187). Een van de 
belangrijkstee oorzaken van de neergang was de opening van het Suezkanaal in 1869. DH had 
nadeligee gevolgen voor de grootlandbouw, doordat het goederentransport tussen Azië en Europa 
gemakkelijkerr en goedkoper bleek dan tussen Europa en de West-Indische plantagekolonies. Het 
Verree Oosten met zijn overschot aan goedkope arbeidskrachten was voor investeerders veel 
interessanterr dan West-Indië. Ook kwam de bietsuikerindustrie op als concurrent van de 
rietsuiker. rietsuiker. 

Naa 1900 zag Nederland in dat de kolonie haar economisch weinig meer zou opleveren. 
Terwijll  de grootlandbouw steeds verder terugliep, nam wel de belangstelling voor de 
kleinlandbouww toe. Kleinschalige teelt van rijst, koffie, cacao, bananen en aardvruchten bleek 
winstgevend,, evenals de exploitatie van de grondstoffen goud, balata en bauxiet. Deze 
activiteitenn lagen in handen van Nederlandse, Engelse en Amerikaanse bedrijven, die nagenoeg 
nietss van de winst in Suriname herinvesteerden. 
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Dee cacaocultuur bereikte haar hoogtepunt tussen 1881 en 1890, toen cacao een van de 
belangrijkstee exportproducten werd. Hierdoor konden creolen voor het eerst beter verdienen. In 
18955 werd dit gewas echter getroffen door de krullotenziekte. Pogingen om de productie te 
reddenn hadden geen blijvend succes. In 1904 nam de cacaoteelt af, om na enig herstel in 1925 
doorr droogte ten onder te gaan. De teelt van bacoven als exportgewas begon in 1906, de 
panamaziektee maakte daar in 1909 alweer een eind aan. In de jaren 20 kwam de koffieteelt tot 
vollee bloei, maar de economische wereldcrisis in 1929 eiste haar tol. Het winnen van goud begon 
inn 1876, dat van balata in 1891. Beide activiteiten waren winstgevend: tot 1890 was goud het 
belangrijkstee exportproduct, de balata tussen 1911 en 1920. In 1916 werd een begin gemaakt met 
dee ontginning van de grondstof van aluminium, bauxiet, sindsdien het belangrijkste exportartikel 
vann Suriname. 

Rondd 1920 kon Suriname met behulp van de kleinlandbouw en voedselimport in haar 
eigenn consumptie voorzien. De Tweede Wereldoorlog bracht achteruitgang voor de kleine 
landbouww doordat exportmarkten vrijwel onbereikbaar werden. De bauxietsector bleek 
daarentegenn lucratief wegens de toegenomen vraag naar oorlogsvliegtuigen, zodat veel 
Surinamerss daar hun emplooi zochten. 

Inn 1942 zegde koningin Wilhelmina de Nederlandse koloniën in een openbare verklaring 
autonomiee toe. Daarop begonnen delen van de Surinaamse bevolking zich op grotere politieke 
zelfstandigheidd te richten. De politieke mobilisatie van de bevolking voltrok zich langs etnische 
lijnen.. Hindostanen en Javanen begonnen zich na de koninklijke autonomiebelofte politiek te 
organiseren,, om te voorkomen dat Nederland alleen met de creoolse Unie Suriname over 
zelfbestuurr zou onderhandelen. Deze Unie was in 1943 opgericht als culturele vereniging. In 
19466 werd ze omgedoopt tot de Nationale Partij Suriname (NPS) met het doel grotere 
bestuurlijkee zelfstandigheid te krijgen. Het was een politieke partij van lichtgekleurde creolen die 
all  jaren zitting hadden in de Koloniale Staten. De Koloniale Staten die destijds het koloniale 
bestuurr vertegenwoordigden, hadden vanwege het census- en capaciteitskiesrecht maar een 
beperktt aantal kiezers die tot de hogere klassen behoorden. Ze bestonden uit negen gekozen en 
vierr benoemde leden en een gouverneur. 

Dee creoolse NPS had een andere opvatting over het kiesrecht dan de politieke 
organisatiess van Hindostanen en Javanen. Als elitepartij maakte ze zich sterk voor beperkt 
kiesrechtt teneinde haar comfortabele positie in de Staten veilig te stellen. De Hindostaanse 
partijenn en de Javaanse partij KTPI die juist algemeen kiesrecht voorstonden, stelden dit als 
voorwaardee voor hun instemming met politieke autonomie. Aangezien ook Nederland aandrong 
opp algemeen kiesrecht gaf de NPS toe, maar niet volmondig. Ze voerde een kiesstelsel in met 
districtsgrenzenn die voorkwamen dat de Hindostanen en Javanen, die tweederde van de 
bevolkingg vormden, ooit de absolute meerderheid in zetels zouden kunnen halen. Bij de eerste 
algemenee verkiezingen in 1949 won de NPS dan ook de meeste zetels, gevolgd door de andere 
etnischee partijen. Nu alle politieke partijen in Suriname eensgezind waren over politieke 
autonomiee voor Suriname binnen het Koninkrijksverband, werd die in 1954 een feit. 

2.4.22 Klasse en etniciteit 
Inn de geëmancipeerde samenleving was de juridische scheidslijn tussen slaven en slavenmeesters 
weliswaarr verdwenen, maar in feite vielen ras en klasse nog steeds grotendeels samen. De top 
bestondd uit blanke en lichtgekleurde plantage-eigenaren en uitgezonden zaakwaarnemers uk 
Europa.. Blanken beheersten ook het staatsapparaat en het particulier bedrijfsleven. Zwarte 
loonarbeiderss en Aziatische immigranten die laagbetaalde handenarbeid verrichten stonden 
onderaan,, kleurlingen vormden een middenklasse van onderwijzers, ambtenaren en 
ambachtslieden. . 
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Mett het einde van het Staatstoezicht en de opkomst van grondstoffenindustrie en 
kleinlandbouww veranderde de sociale stratificatie. Er groeide een lagere burgerij van kleine 
zelfstandigenn zoals schoenmakers, kleermakers, kooplui, metselaars, smeden, slijters, 
timmerlieden,, winkeliers, schilders, en los-vaste werkers als huisbedienden, wasvrouwen, 
strijkvrouwen,, naaisters, marktverkoopsters (Hira 1983^18) of stenenbreeksters 
(brokastonwouw). (brokastonwouw). 

Dankzijj  het onderwijs kon het zwarte en gekleurde volksdeel zijn maatschappelijke 
positiee versterken. Sinds 1876 was de algemene leerplicht voor jonge kinderen ingevoerd, in 
18877 had het mulo-onderwijs zijn intrede gedaan. De meeste scholen werden in de stad 
opgericht,, waardoor ze minder toegankelijk waren voor de kinderen van buiten Paramaribo. 
Voorall  creolen deden hun voordeel met educatie, waardoor ze een maatschappelijke voorsprong 
verwiervenn ten opzichte van de kinderen van Hindostaanse en Javaanse immigranten die door 
hunn taalachterstand aanvankelijk moeilijk aansluiting vonden in het onderwijs. Deze achterstand 
wass mede een gevolg van het onduidelijke onderwijsbeleid van het Koloniaal Bestuur tegenover 
dee Aziatische kinderen, omdat men nog niet wist of de immigranten zouden blijven of terugkeren 
(Hoeftee 1998;174-77). . 

Inn de eerste helft van de 20c eeuw vertoonde de Surinaamse samenleving alle kenmerken 
vann wat Van Lier (1977;12) in navolging van Furnivall een 'plurale' of 'meervoudige 
samenleving**  noemt: een aantal bevolkingssegmenten leeft naast elkaar met behoud van eigen 
cultuur,, taal, godsdienst en sociaal-economische activiteit.25 

Globaall  beschouwd bestond de elite uit een kleine groep blanke investeerders en 
uitgezondenn topambtenaren, de hogere middenklasse uk sterk verwesterde joden en kleurlingen, 
dee middenklasse uit geschoolde donkergekleurde creolen met beroepen als onderwijzer, 
ambtenaarr of ambachtsman, en de lagere klasse uit volkscreolen en Aziatische immigranten. 

2.4.33 Sociale mobiliteit 
Dee slavernij was afgelopen, maar het koloniaal bestuur verplichtte de ex-slaven nog tien jaar 
onderr Staatstoezicht te werken om leegloop van de plantages te voorkomen. Ze kregen nu wel 
loonn en mochten zelf hun werkplek kiezen, desgewenst op een andere plantage. Veel 
vrijgemaaktenn bleven echter gewoontegetrouw op de plantages van hun voormalige meesters 
werken,, omdat ze zich verbonden voelden met de grond en de andere bewoners. Jongere 
geëmancipeerdenn verhuisden daarentegen liever naar de plantages die dichtbij Paramaribo lagen. 
Ambachtsliedenn en huisbediendes die niet afhankelijk waren van plantagearbeid, sloten 
arbeidsovereenkomstenn met stadsbewoners. 

Hett werk onder Staatstoezicht was net zo zwaar als tijdens de slavernij, de werkdagen 
warenn lang, de lonen zeer laag. Bovendien werden de ex-slaven beperkt in hun 
bewegingsvrijheidd doordat ze de plantages niet zonder pas mochten verlaten (Hira 1983;184). Na 
hett einde van het Staatstoezicht in 1873 werden geïmporteerde immigranten uit Brits-Indië op 
contractt op de plantages tewerkgesteld. Zeventien jaar later werden voor ditzelfde doel 
arbeidskrachtenn uit Java gehaald. In 1916 respectievelijk 1939 werd de Brits-Indische en 
Javaansee immigratie stopgezet. 

Naa afloop van de tienjarige arbeidsverplichting verlieten de meeste creolen de plantages 
omm zich rond Paramaribo te vestigen als kleine landbouwers, in de hoop zo hun lot te verbeteren. 
Dee teek van groenten, vis, pluimvee, maïs bananen en andere gewassen bracht echter niet veel 
op.. De creolen in de districten ging het veel beter af. In Coronie gingen creolen over op de 
cocoscuhuurr die daar nog steeds belangrijk is. In Saramacca en Nickerie verbouwde men cacao 
totdatt de krullotenziekte er een eind aan maakte. In Para legden de vrijgemaakten zich toe op de 
houtontginning. . 

Naa 1900 werd de sociale mobiliteit onder creolen groter. Een groot aantal van hen was 
werkzaamm in de grondstoffenwinning, een ander deel had zich gevestigd als kleinlandbouwer of 
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kleinee zelfstandige. Desondanks leefden de meeste creolen nog steeds in diepe armoede. De 
inkomenss van de arbeiders in landbouw en industrie waren vaak ontoereikend om een gezin te 
onderhouden.. De exploitatie van goud en balata was vies en gevaarlijk werk dat bovendien 
plaatsvondd in de verre bossen. De mannen moesten hun gezinnen in de stad maanden achtereen 
alleenn laten. Het loon dat ze verdienden verdween grotendeels in de zakken van opzichters, die 
dee arbeiders op krediet levensmiddelen en gereedschappen verschaften (De Kom 1981;115). 
Maarr ook bij thuiskomst wachtten hen financiële zorgen wegens de schulden die het gezin 
intussenn had moeten maken om het hoofd boven water te houden. 

Creoolsee vrouwen hadden het zwaar. Wanneer hun mannen in de bossen werkten, 
moestenn ze het lange tijd zonder zijn inkomsten doen. Noodgedwongen gingen ze werken, maar 
zee verdienden te weinig om te voorzien in de gezinsbehoeften. Als bijverdienste namen 
sommigenn hun toevlucht tot prostitutie (Hira 1983;221). 

Hett inkomen van de ex-slaven stond bovendien onder druk doordat ze na de emancipatie 
belastingg moesten betalen. Die werd berekend op basis van huisraad, huurwaarde en andere 
persoonlijkee bezittingen. In 1886 werd ze verhoogd met drie gulden per jaar. Het scherpe 
contrastt tussen de creoolse armoede en de weelde van de blanke kolonistenklasse leidde tot 
verschillendee proteststakingen (Hira 1983 ;215-261). 

Rondd de jaren 20 en 30 ging het zo slecht met Suriname dat bestuurders ernaar verwezen 
alss 'de Surinaamsche kwestie': de economische situatie kenmerkte zich door chronische 
begrotingstekortenn bij de overheid, en armoede, werkloosheid, ondervoeding en ernstig 
geldgebrekk onder het volk: 'Op het oogenblik is de toestand slecht Er heerscht onder de 
volksklassevolksklasse werkloosheid, armoede, ja ontbeering;f...J' (Blankenstein, 1923;17-18). 
Onderzoeksrapportenn van de Welvaartscommissie-Bos uit 1911 en van het Suriname Studie-
Syndicaatt uit 1919 waren ook al tot sombere conclusies over de sociaal-economische toestand 
gekomen.. Het merendeel van de Surinamers woonde in houten krotwoningen zonder riolering, 
elektriciteit,, waterleiding en verlichting, waarvoor toch Sf8 maand moest worden betaald; een 
tweekamerwoningg kostte Sf20 of meer. De lonen van de meeste creoolse mannen waren te laag 
omm in de behoeften van het gezin te voorzien. Ambachtsmannen en roeiers kregen Sf6,84 per 
week.. Plantagearbeiders moesten het doen met Sf6 per week, terwijl sjouwers en kruiers 
respectievelijkk SflO en Sf9 aan loon ontvingen. Balatatappers en goudzoekers verdienden meer, 
Sf99 respectievelijk Sfl5 per week, maar daarvan bleef om de eerdergenoemde redenen weinig 
overr (De Kom 1981;135-8). Vrouwelijke plantagearbeiders waren het slechtst af met maar 
SO,500 per week, de vrouwelijke huisbedienden, wasvrouwen en kindermeiden verdienden 
Sf8J00 per week zonder kost. De lonen van de volksklasse waren veel lager dan die van de 
klei'nburgers:: winkelbediendes verdienden Sfl5 tot Sf20 per week, kantoor- en onderwijzend 
personeell  meer dan Sf25 per week. De belangstelling voor kantoorwerk is daarom altijd groot 
geweestt (De Kom 1981;135-8). 

Inn de jaren 30 ontstond een explosieve situatie. Onder druk van de economische 
wereldcrisiss werden op de plantages en in de balata- en bauxietindustrie zware bezuinigingen 
doorgevoerdd waarbij werd gekort op lonen en arbeidsplaatsen. Ook moesten honderden 
Surinamerss terugkeren die in de olie-industrie op Curacao werk hadden gevonden. De bevolking 
leedd hierdoor nog meer armoede. Onder leiding van linkse leiders als Louis Doedel en Anton de 
Komm ontstonden massale protestacties tegen het Koloniaal Bestuur, dat verantwoordelijk werd 
gesteldd voor deze sociale ellende.26 De acties leverden geen concreet succes op. Beide leiders 
werdenn voorgoed uit de samenleving verwijderd.27 Hun optreden had echter grote indruk 
gemaaktt op de bevolking waardoor het politiek bewustzijn was toegenomen. 

Dee Tweede Wereldoorlog bracht Surinamers enige welvaart doordat 2000 
Amerikaansee militairen in Suriname werden gestationeerd om de bauxietmijnen veilig te 
stellenn voor de oorlogsindustrie. De Amerikanen pompten tientallen miljoenen Surinaamse 
guldenss in de samenleving in de vorm van infrastructuur en consumptieve uitgaven. Vier 

36 6 



duizendd personen vonden een baan bij defensiewerken, in de bauxietsector ontstonden 2000 
extraa arbeidsplaatsen, waarvan behalve creolen ook andere etnische groepen profiteerden. 
Javanenn en Hindostanen verruilden hun laagbetaalde plantagewerk voor goedbetaalde banen 
bijj  de Amerikanen in de stad. Via Amerikaanse militairen maakten Surinamers kennis met de 
westersee consumptiestijl, maar de Amerikaanse geldstroom leidde ook tot enorme 
prijsverhogingen,, waardoor groepen met een vast inkomen het zwaar kregen. 

Ondankss de moeilijke sociaal-economische omstandigheden wilden de meeste creolen 
vooruitkomen.. De assimilatiepolitiek die eind jaren 20 was opgezet, had het streven naar 
socialee mobiliteit al behoorlijk aangemoedigd. Met deze politiek wilde het Koloniaal Bestuur 
bereikenn dat alle bevolkingsgroepen één gemeenschappelijke taal, cultuur en religie zouden 
delen.. De algemene leerplicht voor 7- tot 12-jarigen in de Nederlandse taal die al in 1876 was 
ingevoerd,, had daartoe een vroege aanzet gegeven. In deze assimilatiepolitiek gold Nederland 
alss norm:'een goed aangepast persoon stond dichter bij het moederland, en steeg daardoor 
hogerr op de maatschappelijke ladder.28 Deze benadering heeft het meeste invloed gehad op 
creolen,, vooral uit de middenklasse (Scholten 1986;36), vermoedelijk doordat ze al veel langer 
inn contact stonden met de westerse kolonisten. De Hindostanen en de Javanen hechtten 
daarentegenn sterk aan hun eigen zeden en gewoonten, zodat het Nederlandse 
assimilatiestrevenn bij hen op weerstand stuitte.29 

2.4.44 Toegang tot formeel krediet 
Omdatt er na de afschaffing van de slavernij behoefte ontstond aan beter geordend geldverkeer, 
werdd in 1865 De Surinaamsche Bank NV opgericht. Deze diende vooral als circulatiebank die 
zichh bezighield met het reguleren van wisselbrieven, het verpanden van goederen en munten en 
dee handel in edelmetaal en rnuntmateriaal (Loor 1992;41). De bank richtte zich volledig op de 
welgesteldee plantersklasse. In 1880 werd de Koloniale Spaarbank opgericht, die zich ten doel 
steldee diensten aan de gehele bevolking te verlenen. Negentien jaar later, in 1899, noteerde ze 
70199 spaarders in haar bestand; de helft van het gespaarde bedrag behoorde toe aan immigranten. 
Dee Spaarbank stelde vast dat bij de werkende klassen een grote behoefte aan sparen bestond, 
maarr dat haar spaarzin nog weinig was ontwikkeld (Loor 1992;57-60). De lage lonen zullen er 
ookk oorzaak van zijn geweest dat arbeiders niet veel spaarden. 

Inn de jaren daarna werden meer instellingen opgericht om de spaarzin van het volk te 
prikkelenn en hen zakelijk en consumptief krediet te verstrekken: (post)spaarbanken, 
landbouwleenbanken,, kredietcoöperaties en pandhuizen. Het pandhuis bleek volgens tijdgenoot 
Vann Blankenstein in een grote behoefte te voorzien: 'Zoolang er in het eenige vertrek van de 
woningwoning iets staat, zijn er ook nog altijd pandjeshuizen. Te missen is feitelijk alles; 't bed, want 
menmen slaapt op de grond; de vuurpot, want men kan bij de buurvrouwen koken. Vuurpotten, het 
laatstlaatst ontbeerlijke stuk huisraad, heb ik in grote menigte in de pandjeshuizen gezien' (1923;58). 

Ookk vanuit christelijke hoek werden sinds 1904 arrangementen ontwikkeld als 
schoolspaarsystemen,, spaarverenigingen, spaarkassen en kredietcoöperaties (Loor 1992). 
Christelijkee spaarverenigingen hadden tot doel kerkgangers toekomstgericht handelen bij te 
brengen,, zoals zich indekken tegen onvoorziene tegenslag. Om de drempel te verlagen vroegen 
dee verenigingen de spaarders slechts een minimuminleg van Sf0,25, wat in schril contrast stond 
tott de inleg van Sfl,- bij formele banken als de Koloniale Postspaarbank (Majella 1916;80). 'Het 
feit,feit, dat ons, menschen van het Koele Noorden, bij onze komst in de tropen, wel het meeste treft, 
isis de blijde onbezorgdheid van den tropenmensch voor de toekomst,..' meldde Spaarvereeniging 
St.. Majella bij haar oprichting in 1908. En verder: 'Immers die blijde onbezorgdheid doet hem 
vaakvaak te weinig denken om redelijke voorzorgen te nemen voor de toekomst Sparen kan dan ook 
geengeen deugd genoemd worden, die den tropenmensch in doorsnee aangeboren is [...].'  Bij haar 
zevenjarigg bestaan in 1915 terugblikkend op haar activiteiten, concludeerde de vereniging 

37 7 



tevredenn dat ze in haar opzet was geslaagd. In de afgelopen jaren hadden de leden geld 
opgenomenn voor de volgende zaken: kosten ten gevolge van werkloosheid, ziekten, bevallingen 
enn huwelijksaangelegenheden, voor kleren, schoolbenodigdheden, schoolgeld, huishuur, 
grondbelastingg en hypotheek, voor uitbreiding van onderneming, verbouwing van huis of 
onderneming,, voor de aankoop van grondstoffen, etc. (Majella 1916;79). Het is opmerkelijk dat 
ditt precies de zaken zijn waarvoor creolen tegenwoordig kasmoni-gelden reserveren. Dit 
weerlegtt het vermoeden van Kruijer en Buschkens dat creolen kasmoni-uitkeringen vooral 
uitgevenn aan feesten en schulden (zie de laatste paragraaf van dit hoofdstuk). 

Kerkenn hebben veel concrete initiatieven genomen om de bevolking tot sparen aan te 
zetten.. Deze deugd werd ook vanaf de kansel gepredikt. Bisschoppen bevolen spaarzaamheid 
aann in de vastenbrieven die ze in de kerken voorlazen. Zo wilde men het volk leren dat wie 
spaartt altijd geld heeft, met plezier zal werken, kan trouwen (maar pas op: 'als het huwelijk is om 
hett gelletje, dan wordt het vaak een helletje'), een fatsoenlijk huis kan huren, en vanwege zijn 
onafhankelijkheidd respect afdwingt van zijn medemensen. Een mooi bewijs van deze kerkelijke 
inzett biedt het boekje dat pater Ahlbrinck in 1919 speciaal schreef voor de balata-arbeiders die 
voorr lange tijd in de bossen werkten. Balataman, teki mi! (Balata-tappers, ontvang mij!) is geheel 
inn het Sranantongo geschreven en bevat een dringend advies om door sparen vooruit te komen. 
Volgenss de kerk maakten balatatappers te veel schulden, vooral als ze uit het bos terugkeerden. 
Aann de hand van Anansiverhalen werd hen geleerd dat impulsieve consumptie niet loont (Anansi 
off  Heer Spin is een fabeldier uit West-Afrikaanse en Caraïbische vertellingen dat iedereen steeds 
tee slim af is). Bovendien waarschuwde dit boekje dat ze de Staat niet mochten uitbuiten door 
eerstt hun geld te verspillen om vervolgens een beroep te doen op vrije geneeskundige 
voorzieningenn als medicijnen, lig- en bevallingskosten. De kerk stond er echter onvoldoende bij 
still  dat de lage Ionen sparen nagenoeg onmogelijk maakten, dat voedings- en ziekteregelingen 
ontbraken,, en dat de balatamaatschappij in het bos allerlei levensbenodigdheden aan de arbeiders 
verkochtt en de prijs in mindering bracht op hun loon. 

Loterijenn sloegen aan. In de jaren 30 kwam de eerste formele loterij tot stand, de 
Stephan-loterij.. Daarna werd de Lotex-loterij opgezet, die in 1945 door de Staat werd 
overgenomenn en omgedoopt tot de Nationale Loterij Suriname (Loor 1992;66). In de loop der 
jarenn kwamen er meer van dit soort arrangementen bij waaronder casino's en bingo-spelen. 
Hett volk stortte zich er gretig op, in de hoop dat het lot hen aan een flinke winst zou helpen. 

Hoewell  banken en andere formele kredietinstellingen gaandeweg beter bereikbaar 
werdenn voor de hele bevolking, bleef er grote behoefte aan informeel krediet bestaan. Bovendien 
stondd het formele spaar- en kredietwezen te ver af van het dagelijkse leven van veel creolen uh 
dee lagere klassen, een afstand die tot in de jaren 60 en 70 in stand bleef: 'Vroeger was niemand 
gewendgewend met banken, alleen de ambtenaren', zoals een van mijn oudste informanten, 85 jaar, 
zegt,, 'In mijn tijd had je alleen De Surinaamsche Bank, wie daar naar toe gingen waren rijke 
JodenJoden nanga malatta sma (en mulatten). Ik geloof ook niet dat ik daar met een dubbeltje zou 
kunnenkunnen beginnen, want ook toen had je administratie. En verder was alles klein, sober en 
gemoedelijk.,gemoedelijk., we hadden ook te weinig om te sparen... * 

Hett bankwezen was op de hoogte van de informele geldpraktijken, vooral van de 
promèsbasipromèsbasi (informele geldschieters) die de bankiers een doorn in het oog waren. De Volks 
Crediett Bank werd in 1948 onder meer opgericht om hen de wind uit de zeilen te nemen. Drie 
jaarr later meende ze hierin te zijn geslaagd, aangezien ze nog maar weinig geldschieters 
waarnamm (Loor 1992;87). Van kasmoni als concurrerend spaar- en kredietsysteem hebben 
bankverslagenn daarentegen nooit gerept.*0 

Ondankss de gestage groei van het formele spaar- en kredietwezen tussen 1863 en 1954 
hebbenn de creolen hun belangstelling voor kasmoni nooit verloren. Wel waren er binnen de 
volksklassee altijd groepen die er geen belangstelling voor toonden. Anderen stapten over op 
banksparenn nadat ze op de maatschappelijke ladder waren gestegen; ze hadden nu geen behoefte 
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meerr aan kasmoni. Maar daar stonden maatschappelijke dalers tegenover die juist gingen 
meedoen.. Al met al heeft kasmoni geen terrein verloren door afname van het aantal mensen dat 
hett nuttig achtte; ook nu nog kan het systeem zich in een levendige belangstelling verheugen. 
Banksparenn en kasmoni-spelen gaan tegenwoordig hand in hand; zelfs bankemployees spelen 
kasmoni. . 

2.4.55 Informele geldbronnen 
Uitt de studies van de economische toestand na de afschaffing van de slavernij blijkt dat het 
grootstee deel van het Surinaamse volk zeer weinig koopkracht bezat. Er wordt nauwelijks 
meldingg gemaakt van het gebruik van formele en informele kredietbronnen. Tijdgenoten 
signalerenn hier en daar wel dat men gebruik maakte van geldschieters, pandhuizen en kasmoni, 
maarr niet in welke mate. Toch is het mogelijk op grond van de summiere schriftelijke bronnen 
enn interviews met bejaarden een beeld te schetsen van de rol van kasgeld en andere informele 
kredietbronnenn in het creoolse leven in de periode tot 1954. 

Kasmonii  speelde een eigen rol in de Surinaamse samenleving, naast alternatieve 
informelee kredietbronnen als Omoe Sneysi (de Chinese winkelier op de hoek), lenen bij 
kennissenn of een geldschieter, en het Chinees gokspel piauw. De stadscreolen moesten wel een 
beroepp doen op krediet, want ze zagen zich regelmatig geplaatst voor noodzakelijke uitgaven die 
zee met contant konden betalen uit hun reguliere inkomen. Ik heb diverse ouden van dagen 
benaderdd om erachter te komen hoe ze met die druk omgingen. 

Zodraa men het weekloon had ontvangen, werden allereerst vaste lasten als huur en 
waterrekeningg apart gezet voor de huisbaas. Tot deze eerste verplichtingen behoorde ook het 
betalenn van de kasmoni-inleg aan de kashouder. Vervolgens stelde men het bestaansminimum 
veiligg door grote partijen basisvoedsel als rijst of bananen, olie en suiker te kopen. Met de rest 
vann het inkomen werden dan dagelijks kleine hoeveelheden levensmiddelen als vis en groenten 
gekochtt bij Oom Chinees of op de markt. Zo was men weliswaar duurder uit, maar het inkomen 
wass niet toereikend om grote hoeveelheden etenswaren ineens in te slaan. Tegelijkertijd 
probeerdee men het besteedbare inkomen te verhogen met piauw, terwijl men voor onverwachte 
off  grote uitgaven een beroep deed op kasmoni, geldschieters of het pandhuis. Door het aankopen 
vann gouden sieraden en lidmaatschap van al dan niet religieuze spaarverenigingen zochten 
creolenn financiële dekking voor tegenslag, via begrafenisfondsen verzekerden ze zich van een 
eerbiedwaardigee uitvaart. 

Veell  creolen slaagden er echter niet in hun bestedingen op orde te brengen. Zoals De 
Komm (1981) in de jaren dertig constateerde was de armoede zo groot, dat men dikwijls maanden 
achtereenn niet in staat was de huur betalen, waardoor de schulden bij de huisbaas hoog opliepen. 
Ookk kwam het geregeld voor dat arbeiders door ziekte een week geen loon kregen, want 
ziektewetgevingg ontbrak. Ze waren dan niet in staat hun contributie aan verenigingen en 
begrafenisfondsenn te betalen, maar deze instellingen toonden begrip voor de situatie van hun 
leden.. Ook de betaling van de kasgeld-inleg zal soms in het geding zijn gekomen, waardoor 
spelerss genoodzaakt waren elders geld te lenen om toch aan deze plicht te voldoen. Er bestond 
duss dringende behoefte aan krediet. 

Wanneerr men de waar van Oom Chinees niet contant kon betalen, schiep hij de 
mogelijkheidd om nu te kopen en later te betalen. Omoe Sneysi noteerde de schulden van zijn 
klantenn nauwkeurig in een schriftje. Er werd afgesproken dat het totaal verschuldigde bedrag aan 
hett eind van de week of maand contant aan Omoe zou worden betaald, eventueel met rente. In de 
praktijkk werd de terugbetaling echter herhaaldelijk uitgesteld, onder beloftes van de klanten als 
'morgenn betaal ik je' of 'volgende week betaal ik je'. Volgens mijn informanten leidde uitstel 
vann betaling regelmatig tot afstel, zoals ook De Kom constateerde: 'veel gezinnen staan in het 
krijtkrijt  bij een of andere Chinese winkelier' (1981 ;138). Volgens de verhalen loste een aantal 
creoolsee vrouwen hun schuld bij Omoe uiteindelijk af met seksuele gunsten. Anderen hebben 
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OmoeOmoe nooit betaald en verdwenen uit het zicht door over te stappen naar een andere Omoe in de 
buurt,, of door te verhuizen. 

Eenn andere informele kredietmogelijkheid was geld lenen bij vrienden of kennissen. Mijn 
informantenn beweren stellig dat ze dit uit afkeer zelf nooit hebben gedaan. Hun ouders hadden 
henn op het hart gedrukt in geen geval geld bij bekenden te lenen, een les die ze op hun beurt aan 
hunn kinderen doorgaven. 'Mijn ouders hebben me geleerd om nooit geld te lenen, daarom kocht 
mijnmijn vader eerst al zijn eten met zijn salaris: 2 zakken rijst, 3 liters olie, dat was voor de hele 
maand,maand, hoor. Dus wanneer er geen geld meer was, dan was er toch eten, al was het rijst met een 
beetjebeetje kokosmelk' 

Hett is mogelijk dat de geïnterviewden op dit punt niet de volle waarheid vertellen, want 
geldd lenen is een gevoelige zaak waarover men niet gauw uit de school klapt. Tegenover een 
onderzoekerr die zoals ik zelf tot de kleinschalige creoolse gemeenschap behoort, kan de 
terughoudendheidd extra groot zijn. Dat mijn informanten nooit geld hebben moeten lenen is niet 
aannemelijk.. Ze gaven ook wel toe dat ze van hun principe afweken als de nood werkelijk aan de 
mann kwam. 'Bij hoge nood leende ik wel, bij een tante of een zus, want aan moest je!'Hieruit 
blijktt in elk geval dat de drempel om geld van bekenden te lenen hoog was. Je kon beter je 
sieradenn of kostbare meubels belenen, dan hoefde je je omgeving niet lastig te vallen. 'Ik had 
duredure stoelen, Wenerhouten stoelen en dan bracht ik die naar het pandhuis. Of ik bracht mijn 
sieraden,sieraden, want die waren een investering voor Mr. Hardtime. Je hoeft dan niemand geld te 
vragenvragen en krijg je geen ruzie.' 

Menn voelt een afkeer van geld lenen want het moment waarop je moet terugbetalen kan 
zoo slecht uitkomen dat je nog dieper in de problemen raakt. Dit kan je reputatie schaden. 'Geld 
lenen?lenen? Ik hield niet van die wijsheid Want als je geld leent, dan moetje het terugbetalen en dan 
datzelfdedatzelfde leven gaat door, dan gaat het achteruit.' Bovendien kun je door zo'n lening ruzie 
krijgenn met je vrienden. 'Wij negers zijn bang om schulden te maken. Ik ook, maar ik weet niet 
waaromwaarom dat zo is. Kijk, geld maakt mensen tot vrienden, maar maakt je ook tot vijanden. Je moet 
kopenkopen watje kan betalen.' Verder zijn zulke geldleningen op zichzelf al slecht voor je reputatie. 
Ookk als je om iets heel anders ruzie krijgt met de persoon van wie je hebt geleend, kan hij je 
publiekelijkk te kijk zetten als lener. 

Eenn alternatieve informele geldbron w&spiauw, een illegaal gokspel. In tegenstelling tot 
kansspelenn alspesepese, tjekre tjekre, song en dado die in groepsverband werden beoefend, kon 
piauwpiauw individueel worden gespeeld, waardoor het toegankelijker was. Sommige ouden van 
dagenn roemen het bovendien als een aantrekkelijke kredietbron omdat het dagelijks werd 
gespeeldd en je betrekkelijk gemakkelijk een klein bedrag kon winnen. 

Alss illegaal lottospel door de Chinese immigranten ingevoerd, raakte piauw in de jaren 
200 en 30 erg in trek onder Surinamers, volgens sommigen vooral onder stadscreolen. Spelers 
haddenn een redelijke kans om te winnen, want een beperkt aantal goed aangekruiste cijfers 
leverdee al een uitkering op. De hoofdprijs won je echter pas als je alle cijfers goed had 
aangekruist.. Trekkingen vonden elke dag plaats. Voor de uitslag kon men terecht bij de 
plaatselijkee Chinese winkelier, die de winnaar meteen uitbetaalde. Dat maakte de piauw tot een 
aantrekkelijkee bezigheid voor degenen die de illusie hadden dat ze zouden winnen. 

HstpiauwspelHstpiauwspel was echter wettelijk verboden, de Chinese organisatoren hadden er geen 
vergunningg voor. De politie trad streng op tegen overtreders en nam bij invallen alles in beslag. 
PiauwPiauw werd daarom in het diepste geheim ofwel baka a garden (achter het gordijn) gespeeld. Bij 
dee herinnering aan deze heimelijke bedrijvigheid schieten oudere Surinamers in de lach: 'Voor je 
doordoor de nengredoro (negerdeur, achterdeur) naar binnen ging, keek je eerst of er politie was. 
DanDan glipte je snel en dan hoor je de deur, wham! Dan weetje hoe laat het is. Als je weer naar 
buitenbuiten komt, piepje weer, met je hoofd door een kier of de politie komt. Dan kom je snel naar 
buitenbuiten en dan hoor je weer de deur, wham! Want zo ging het \ vertelt een informante ondeugend. 
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Kritischee schrijvers uit die tijd als De Kom meenden dat armoede de volkscreolen tot de 
piauwpiauw dreef (1981;138). Voor een deel van de spelers functioneerde piauw inderdaad als een 
manierr om geld te winnen waarmee ze in hun dagelijkse behoeften konden voorzien. Een oudje 
legtt uit: 'Als ik won, weetje wat ik deed? Ik kocht een stukje vis, groenten, soms een beetje rijst, 
suikersuiker want ik heb kinderen thuis die na school warm moeten eten'. Daarom zag men het 
dagelijksee karakter van de trekking als een voordeel. Een vrouw vertelde dat haar moeder met de 
winstt uit piauw hun houten wankele bed had gerepareerd, een andere informante had er een paar 
pannenn van gekocht. De populariteit vanpiauw was zo groot, dat Jopie Klaver er een liedje over 

maakte: : 
PiauwPiauw piauw piauw yu o go meld mi law (4 keer) 
MM  tapu ing dya, a boro dya, 
nana piauw piauw piauw (2 keer). 

PiauwPiauw piauw piauw je maakt me gek 
IkIk kruiste hem hier, hij ontglipte me daar, 
diedie piauw piauw piauw. 

Vanzelfsprekendd kon de piauw alleen draaien als het totaal aan inleggelden groter was dan de 
uitkeringen.. Een speler moest dus wel heel veel geluk hebben om er op de lange duur van te 
kunnenn leven. Minder gelukkigen moesten hun toevlucht zoeken tot andere geldbronnen. 

Promesiman,Promesiman, ook wel promèsbasi genoemd, waren informele geldschieters die tegen 
rentee leningen aan behoeftigen verstrekten. Promesiman is vermoedelijk afgeleid van het 
Nederlandsee woord promesse (verhandelbaar papier waarmee de ondertekenaar zich verplicht tot 
betaling).. Pramisi betekent in het Sranantongo beloven, waarschijnlijk naar het Engelse to 
promise.promise. Deze geldschieters moeten lang geleden met hun praktijk zijn begonnen. Een 
soortgelijkk formeel systeem was al in de slaventijd bekend bij de plantagehouders die afhankelijk 
warenn van buitenlandse en binnenlandse geldschieters. Waarschijnlijk hebben (ex)slaven dit 
systeemm gekopieerd Volgens orale bronnen waren de eerste promèsbasi voornamelijk 
welgesteldee mannelijke mulatten en zwarte creolen, tegen wie behoorlijk werd opgekeken. Hun 
levenswijzee was een toonbeeld van burgerlijk welvaren. Ze spraken goed Nederlands en hadden 
goedbetaaldee banen in ambtenarij, bedrijfsleven, onderwijs of verdienden als kleine 
zelfstandigenn in de bloemenkwekerij of meubelmakerij. Ze woonden in een alleenstaand huis op 
eenn erf; of bezaten grote erven. De mulatten onder hen genoten alleen al aanzien door hun 
lichteree huidskleur, de zwarten omdat ze het gemaakt hadden. Het oude ontzag voor promesiman 
wass nog steeds voelbaar in de vraaggesprekken die ik met grotere gezelschappen ouderen 
voerde:: 'De Graaf was praktijkleraar op een school Zijn dochters werden ook onderwijzeressen. 
DanDan had je een andere Emanuelson. Zijn broer was premier tijdens Pengel en een broer van 
hemhem was minister van Financiën. Burgos was directeur van de oud-gasfabriek aan de 
SaramaccastraatSaramaccastraat Hij was Rooms-katholiek en zijn dochter werd soeur.' Zo werden de 
verschillendee promesiman besproken. 

PromèsbasiPromèsbasi waren zich bewust van hun status, ofwel ze hadden verberge (verbeelding), 
zoalss creolen dit uitdrukken. Er doet een mooi verhaal de ronde over de eigenwaan van een 
creoolsee geldschieter. Vanwege zijn rijkdom waande hij zich ondanks zijn zeer donkere 
huidskleurr lichtgekleurd, zodat hij zichzelf mulat noemde. In gesprek met een paar Nederlanders 
verweess hij naar zichzelf en zijn soortgenoten als 'wij mulatten' om hen duidelijk te maken dat hij 
tott de lichtgekleurde elite behoorde. Volkscreolen die deze opschepperij opvingen vertelden het 
rondd in Paramaribo. Sindsdien werd deze zwarte man spottend Wij-mulatten genoemd. 

Wanneerr de promesiman iemand geld leende, werd de transactie op papier vastgelegd. 
Dee 80-jarige meneer X weet nog goed wat er op het papier stond. Plechtig citeert hij de 
ambtelijkee formule: 
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HierbijHierbij  neemt u aan te betalen de somma, zegge Sf... te voldoen binnen 30 dagen. 

Hoogachtend, Hoogachtend, 

Voorall  arme creolen kwamen op die manier aan geld voor dagelijkse levensbehoeften, schoenen, 
kleren,, schoolkosten en noodzakelijke reparaties aan hun huis. Wanneer een ambachtsman een 
eenmansbedrijff  wilde vestigen leende hij het startkapitaal om gereedschap, grondstoffen en 
voorradenn te kopen, en 'zo valt hij reeds in het begin van zijn loopbaan in handen van 
kredietgeverskredietgevers die verder vaak zijn gehele leven op de arme tobber blijven parasiteren \ zoals het 
commentaarr van De Kom luidde (1981;138). 

Woekerpraktijkenn zullen er zeker zijn geweest, maar in de verhalen van mijn informanten 
hoordee ik niet veel klachten. Men was zich wel bewust van het renterisico dat aan zo'n lening 
kleefde:: 'Ze waren ook oneerlijk, als je een maand niet kon betalen, dan zei hij "betaal dan 
alleenalleen de rente" en daar wil hij je hebben'. De totale rente kon zo gemakkelijk het 
oorspronkelijkk geleende bedrag overschrijden. Men besefte echter dat geldschieters ook moesten 
leven,, en dat ze een hoge rente moesten vragen om anderen geld te kunnen voorschieten. 

2.4.66 Kasmoni 
Kasmonii  was een informele manier om zonder renteverlies aan krediet te komen. Uit 
mondelingee informatie blijkt dat het destijds een belangrijke rol in het creoolse leven speelde. De 
schriftelijkee bronnen uit de periode tussen 1863 en 1954 zwijgen over dit systeem, met 
uitzonderingg van drie summiere vermeldingen in Van Liers Tropische Tribaden (1986), in 
Kruijerss artikel Landbouw-coöperaties onder de Aziatische bevolkingsgroepen van Suriname en 
Brits-GuyanaBrits-Guyana in de West-Indische Gids van 1950, en in Hoefte's studie In Place of Slavery 
(1998).. Dit stilzwijgen over kasgeld werd waarschijnlijk in de hand gewerkt doordat het systeem 
veell  minder negatief nieuws met zich meebracht dan andere informele kredietbronnen. Van Lier 
signaleertt het spaarsysteem in zijn onderzoek naar lesbische relaties onder creoolse 
volksvrouwenn tussen 1947 en 1949. Hij vermeldt dat het vooral voorkwam in het 
verenigingslevenn van de creoolse volksvrouwen, waarin mannen niet werden toegelaten: deze 
vrouwenn deden aan zang, organiseerden partijen en legden samen in in kasmoni. Op hun beurt 
vormdenn de creoolse mannen een eigen wereld die draait om vrienden, kroeg en winkel 
(1986;32).. Kruijer maakt melding van het bestaan van roulerende spaarsystemen onder 
Hindostanenn en Javanen. Onder creolen kwam het 'veelvuldig' voor onder de naam kasmoni. 
Hindostanenn zouden het uitsluitend in de beginperiode van hun verblijf hebben gedaan. Kruijer 
suggereertt dat Hindostanen en Javanen eigen benamingen hanteerden, die hij helaas niet noemt 
(1950;221).. Ook over kasmoni geeft hij verder niet veel informatie. Hoefte verrichtte historisch 
onderzoekk naar de Aziatische contractarbeiders in Suriname aan het begin van de 20e eeuw. Ze 
vondd een bron waaruit blijkt dat Javanen op de plantage Mariënburg die zich hadden 
georganiseerdd om betere secundaire arbeidsvoorzieningen te verwerven, deelnamen aan een 
'rotatingg banking system'. De spelers kwamen wekelijks bij elkaar. Het kasgeld werd besteed 
aann kleren en gokken (p. 180). Hoefte rapporteert bovendien een geval van fraude waarbij de 
organisatorr er met een bedrag van f1500 (!) vandoor was gegaan (p. 246). Meer schriftelijke 
informatiee uit deze periode is niet voorhanden. 

Datt kasmoni niettemin intensief werd beoefend blijkt uit de gesprekken over deze 
periodee die ik met oude creolen voerde. Volgens mijn oudste informanten, in de leeftijd van 85 
tott 90 jaar, bestaat kasmoni al heel lang in Suriname. Ze herinneren zich dat hun moeders en 
anderee ouderen kasmoni speelden, en dat 'a benyepifuru sma' (dat het vele mensen vooruit 
hielp).. Nadere details weten ze niet meer, tenzij die samenhangen met belangrijke 
levensgebeurtenissenn zoals de koop van een huis of het verrichten van een ritueel. Ze zijn 
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vergetenn hoe hoog de inlegbedragen waren, hoeveel spelers deelnamen, en hoe 
uitbetalingsbeurtenn werden verdeeld. 

Dee volgende dialoog tussen een bejaarde informante en haar inwonende zoon van 65 laat 
zienn waar haar geheugen haar in de steek laat. In een poging zich het precieze bedrag van een 
kasmoni-aankoopp te herinneren, grijpt ze terug op een bijzondere gebeurtenis: 
Moeder:Moeder: Tont' Lollo was de baas van dat kasgeld Iedereen brengt een gulden en zo was 

hethet S/20. 
Zoon:Zoon: Nee mama, volgens mij was het een groter bedrag. 
Moeder:Moeder: Het was een groter bedrag, no? Maar voor hoeveel heb ik die grote pot gekocht 

dan,dan, jongen? 
Zoon:Zoon: Ik weet niet meer mama, volgens mij was het een groter bedrag hoor, die 

kasmonikasmoni van tant'Lollo, maar het bedrag doet eigenlijk ook niet aan toe, hoor. 
AB:AB: Wat voorpot was het dan, mevrouw? 
Zij:Zij:  Hij [haar zoon] zou belijdenis afleggen en ik had een grote pot nodig om te 

koken.koken. Dat heb ik toen met die kasmoni van tant'Lollo gekocht. 

Eenn andere oude informante, geboren in 1907, staat bekend om haar goede geheugen. Ze 
herinnertt zich nog dat ze in 1920 als 13-jarig weesmeisje op de Hoedenvlechtschool zat. Ze weet 
preciess te vertellen hoe ze daar voor het eerst in aanraking kwam met kasmoni, en onder welke 
omstandighedenn ze er later mee stopte: 'Want mijn eerste kasmoni was toen ik op de 
HoedenvlechtschoolHoedenvlechtschool zat, dat was een school van de soeurs. Dat meisje dat het organiseerde 
heetteheette Jaqueline W., zij was kokkin daar om het eten klaar te maken. En bij Jaqueline, wanneer 
wewe gingen eten in de eetzaal, dan werd er van alles en nog wat gesproken als we aan tafel 
waren.waren. En daar werd er gesproken over kasgeld Jaqueline legde het ons uit en dat was een 
guldengulden per maand Het was zoveel, de kasmoni was groot geworden 20 gulden, dus ik neem aan 
datdat 20 meisjes erin waren. Maar je kan aanvragen, de eerste hand, of de derde hand, of zij gaat 
hethet voor je vaststellen. Het hangt er van af wie zich het eerst aanmeldt Toen deed men het niet 
metmet loterij. En ze legde ons uit dat het ging zonder rente, er was helemaal niks bij, dat wie in het 
beginbegin kreeg, rustig moest doorbetalen. En ik had misschien de tiende hand en toen ik kasmoni 
hadhad gekregen, heb ik direct een gouden kettinkje gekocht voor Sf20. Een prachtig mooie gouden 
kettinkje,kettinkje, dat echt van mij was en ik wist dat mijn geld goed besteed was De tweede keer in 
kasmonikasmoni heb ik weer een gouden ketting gekocht en ik was echt trots op mezelf dat ik iets voor 
mezelfmezelf kon kopen. Na Jaqueline ben ik in die kasmoni van Vrouw Joosje gegaan en nooit ergens 
anders.anders. Maar toen vond ik het niet nodig meer om in een kasmoni te gaan, want ik kon toen zelf 
watwat opzij zetten. Ik heb altijd slim gewerkt, ik had een Ons Belang" en elke avond zette ik de 
winstwinst op een kant en dan werk ik de volgende dag weer met het bedrag dat ik had ingestopt. Dus 
bijbij  mij is het niet nodig geweest om nog in kasmoni te blijven.' 

Navraagg bij de familie W. leerde dat hun e Jaqueline*  inderdaad als kokkin op de 
Hoedenvlechtschooll  heeft gewerkt. Deze school heeft van 1912 tot 1925 bestaan. Geboren in 
1902,, moet Jaqueline in 1920 achttien jaar zijn geweest. Ze is tot kort voor haar dood in 1972 
kasvrouww gebleven. Of Tante Jaqueline al kasvrouw was op de Hoedenvlechtschool, wist de 
familiee niet met zekerheid te zeggen, maar die mogelijkheid sloot ze zeker niet uit Omdat het 
verhaall  van mijn informante overeenkomt met alle overige gegevens, kan ik ervan uitgaan dat 
kasmonii  in elk geval al voor 1920 bestond. De meeste details zijn in vergetelheid verzonken. 

2.55 Van Statuut tot 2000 

2.5.11 Politieke ontwikkelingen 
Tussenn 1954 en 1999 veranderde de Surinaamse samenleving ingrijpend van karakter. Nadat 
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hett Statuut van het Koninkrijk van 1954 Suriname grotere zelfstandigheid had toegekend, 
werdd het land in 1975 volledige onafhankelijk. De jaren 80 en 90 kenmerkten zich door 
ernstigee politieke en economische crises. Na een militaire coup in 1980 waarbij sergeant Desi 
Boutersee zich opwierp als regeringsleider, werd een groot deel van de bevolking 
geconfronteerdd met een dramatische achteruitgang in levensomstandigheden, terwijl een 
kleinee minderheid enorme rijkdom verwierf door corruptie en drugshandel. Deze politieke en 
dee economische ontwikkelingen hebben hun weerslag gehad op het functioneren van 
kasmoni. . 

Doorr de toegenomen autonomie kregen Surinaamse politieke partijen vanaf 1954 meer 
invloed.. De politieke mobilisatie van de bevolking is altijd langs etnische lijnen verlopen. 
Gemengdee politieke partijen kwamen wel voor, maar meestal organiseerden de etnische groepen 
zichh afzonderlijk om vervolgens wisselende coalities aan te gaan. Daarbij speelden de politieke 
elitess hun achterbannen tegen elkaar uit door tegenstellingen aan te wakkeren. 

Inn de loop der jaren ontwikkelde de Nationale Partij Suriname (NPS) zich onder 
aanvoeringg van de volkscreool Jopie Pengel als partij van de creoolse arbeiders en de opkomende 
zwartee burgerij. Als tegenwicht werd de etnisch gemengde Hinabstaans-Javaanse Politieke 
PartijPartij  (H-JPP) opgericht. Later wierp de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) zich onder 
aanvoeringg van de eerste Hindostaanse advocaat Jaggernath Lachmon op als dè politieke 
vertegenwoordigerr van de Hindostanen. De Javanen verenigden zich in de Kaum Tam Persatuan 
IndonesiaIndonesia (KTPI). Chinezen en joden stichtten geen eigen politieke partijen omdat ze maar 
kleinee groepen vormden. De volgende decennia kwamen er meer partijen en partijcombinaties 
bij,, meestal op etnische leest geschoeid. 

Aanvankelijkk hadden de creoolse en de Hindostaanse politici tegengestelde opvattingen 
overr de wenselijkheid van volledige nationale onafhankelijkheid. Opkomend nationalisme bracht 
dee creoolse NPS er in de loop van de jaren 60 en 70 toe een onafhankelijk Suriname te eisen. Dit 
strevenn riep etnische spanningen op doordat de Hindostaanse VHP de relatie met Nederland juist 
noodzakelijkk achtte voor de emancipatie van de eigen groep. Bovendien was een deel van de 
Hindostanenn bevreesd voor creoolse overheersing. Doordat Nederland zich ongemakkelijk was 
gaann voelen in zijn rol van koloniale mogendheid, stemde het in met staatkundige autonomie. In 
19755 werd Suriname onafhankelijk. Vanwege de politieke onzekerheid ontvluchtten veel 
Surinamerss het land, om zich in het voormalige koloniale moederland te vestigen. Lamur spreekt 
vann een breuk in de demografische geschiedenis van Suriname, waarbij een groot aantal goed-
opgeleidenn het geboorteland definitief verliet (1990;61). 

Inn de jaren na de onafhankelijkheid ontstond grote ontevredenheid omdat de toestand er 
tijdenss de regering Arron niet beter op werd. Alom heerste werkloosheid, corruptie onder politici 
vierdee hoogtij. Hierdoor nam de emigratie naar Nederland nog grotere vormen aan. In 1979 
gingenn Surinamers massaal de straat op om actie te voeren: ze eisten onder meer betere 
watervoorziening,, verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd en opheffing van de wettelijke 
handelingsonbekwaamheidd voor getrouwde vrouwen. De militairen verlangden erkenning van 
hunn vakbond. 

Dee spanning bereikte een hoogtepunt in 1980, toen zestien sergeanten onder leiding 
vann Desi Bouterse via een militaire coup de zittende politieke garde naar huis stuurden. 
Aanvankelijkk kon de omwenteling rekenen op sympathie in binnen- en buitenland. 
Vertrouwendd op de nieuwe machthebbers verstrekte Nederland een half miljard voor 
projectenn die de sociale nood moesten lenigen. Maar al gauw raakte de bevolking opnieuw 
teleurgesteld.. De militaire leiders schreven geen verkiezingen uit, stelden vrijheidsbeperkende 
regelss in zoals een avondklok en een samenscholingsverbod, en gingen over tot 
standrechtelijkee executies van politieke tegenstanders. De malaise bereikte een climax toen in 
decemberr 1982 vijftien vooraanstaande dissidenten werden vermoord. Als sanctie draaide 
Nederlandd de geldkraan dicht, terwijl ook Frankrijk en Brazilië druk op Suriname 
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uitoefenden.. Het land raakte geïsoleerd en ging economisch snel achteruit. Later kwamen de 
Marronss onder aanvoering van Ronnie Brunswijk in verzet tegen Bouterse, die van zijn kant 
groepenn Indianen in het binnenland bewapende. 

Inn 1987 werden verkiezingen gehouden die met grote overmacht werden gewonnen 
doorr Het Front, een combinatiepartij van de oude politieke partijen NPS, de VHP en de KTPI 
diee bij de coup aan de kant waren gezet. De nieuwe regering onder leiding van de 
Hindostaansee VHP-er Ramsewak Shankar drong de macht van de militairen ten dele terug. 
Maarr dankzij een nieuwe grondwet, opgesteld tijdens het militair bewind, behielden die tal 
vann bevoegdheden. Door het verlenen van exportvergunningen, toewijzen van deviezen en 
beherenn van de openbare veiligheid konden ze zich nog steeds op grote schaal verrijken. In 
19900 stuurden de militairen de regering middels een 'telefooncoup' naar huis waarna ze hun 
corruptee praktijken in volle omvang voortzetten. 

Verkiezingenn in 1993 gaven Het Front, omgedoopt tot Het Nieuw Front vanwege 
aansluitingg van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), nieuwe regeringsmacht met 30 van 
dee 51 zetels. De Nationale Democratische Partij (NDP) van legerleider Bouterse verwierf er 
slechtss 12. Venetiaan werd opnieuw president. De regering haalde de banden met Nederland 
weerr aan, onder meer door het tekenen van een Raamverdrag voor sociale hulp en 
betalingsbalanssteun.. Hoewel een nieuwe grondwet de bestuurlijke rol van de militairen 
drastischh inperkte, bleef het militaire vraagstuk onopgelost. Bouterse oefende nog steeds grote 
invloedd uit. 

Bijj  de verkiezingen van 1996 won Het Front opnieuw veel zetels, maar onvoldoende 
voorr een absolute meerderheid. Ook de NDP had een sterke positie in de Nationale Assemblee 
verworven.. Na een ingewikkelde procedure werd de NDP-er Jules Wijdenbosch president. Als 
leiderr van deze partij speelde Bouterse achter de schermen een grote politieke rol. Corruptie en 
wanbeleidd kenmerkten ook deze regering, zodat de inflatie weer toenam. Het volk uitte zijn 
ongenoegenn door talrijke stakingen en massabetogingen. Binnen de NDP kwam het tot een 
onherstelbaree breuk tussen Wijdenbosch en Bouterse. 

Dee drugshandel van de legertop en verwante hooggeplaatsten had intussen een grote 
vluchtt genomen. Nederlandse rechercheurs van het Haagse Copa-team brachten begin jaren 90 
veell  feiten aan het licht over smokkel van drugs en witwassen van de illegale winsten. Naar 
aanleidingg van dit onderzoek veroordeelde de Nederlandse rechter Bouterse in 1999 in hoger 
beroepp tot zestien jaar gevangenisstraf. Op 25 mei 2000, tijdens het schrijven van dit hoofdstuk, 
vondenn nieuwe verkiezingen plaats waarbij de partijen van Wijdenbosch en Bouterse sterk 
terugvielen,, terwijl Het Nieuw Front bijna tweederde van de zetels in het parlement verwierf. 
Eenn nieuwe regering Venetiaan hervatte met Nederlandse hulp haar eerdere pogingen tot 
wederopbouww van economie en rechtsstaat. Deze keer voelde ze zich ook sterk genoeg om 
Boutersee en andere verdachten van de Decembermoorden strafrechtelijk te laten vervolgen. 

2.5.22 Economische ontwikkelingen 
Economischh liet Suriname vanaf 1954 weinig vooruitgang zien. Het land had te kampen met 
zwaree structurele problemen: een productiestructuur die zich eenzijdig richtte op de exploitatie 
vann bauxiet, grote economische afhankelijkheid van Nederland en buitenlandse ondernemingen, 
hogee werkloosheid, een ambtenarenapparaat dat als gevolg van patronage buitenproportioneel 
groeidee en een lage levensstandaard. Om deze problemen te verlichten zette Nederland kostbare 
hulpprogramma'ss op: een Welvaartsfonds (1947), een Tienjarenplan (1955-1967), twee Vijf -
jarenplannenn (1967-1976) en een Meerjaren Ontwikkelings Plan (1975-1980). Tezamen hadden 
dezee plannen honderden miljoenen guldens tot inzet. Bij de onafhankelijkheidsverlening in 1975 
slotenn beide landen bovendien een ontwikkelingssamenweriringsverdrag van bijna 3 miljard. 
Daarnaastt gaf Nederland de Surinaamse overheid vanaf 1963 betalingsbalanssteun, terwijl de 
Europesee Economische Gemeenschap van 1970 tot 1975 jaarlijks ruim Sf5 miljoen gulden ter 
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beschikkingg stelde. Deze financiële hulpstromen hadden tot doel Suriname economisch 
zelfstandigg te maken. 

Geenn van deze ontwikkelingsprogramma's zou zijn doelstelling bereiken (Janssen 
1986;128-130,135-142).. Ze richtten zich eenzijdig op investeringen in de infrastructuur, dit ten 
behoevee van buitenlandse bedrijven die actief waren in de hout-, bauxiet- en elektriciteitssector 
Zoo legde het bauxietverwerkingsplan voor West Suriname van de Surinaamse ingenieur Frank 
Essedd beslag op ruim SB 90 miljoen van de beschikbare Sf 530 miljoen uit het Meerjaren 
Ontwikkelingss Plan. Als vooraanstaand lid van de Nederlands-Surinaamse commissie voor 
ontwikkelingssamenwerkingg schreef Essed een plan voor de bouw van een stuwdam waardoor 
buitenlandsee bauxietbedrijven als de Biliton en de Suralco bauxiet zouden kunnen verwerken. 
Ookk op andere gebieden werden zulke buitenlandse organisaties in staat gesteld onder 
buitengewoonn voordelige voorwaarden te opereren. Zo mocht de Nederlandse houtmaatschappij 
Bruynzeell  grote arealen bomen kappen zonder enige verplichting tot herbebossing. Suriname's 
economischee zelfstandigheid werd hierdoor niet bevorderd. 

Hoee onvoordelig zulke overeenkomsten ook waren voor het land, de Surinaamse elite 
hadd er veel baat bij. Niet alleen vervulden haar leden topfuncties in het staatsapparaat en de 
buitenlandsee bedrijven, ze konden de inkomsten ook goed gebruiken voor politiek opportunisme. 
Zoo werden de salarissen van de vele ambtenaren betaald met de belastingafdrachten van de 
ondernemingen.. Investeringen in de plaatselijke industrie waren daarentegen niet interessant: de 
elitee zag meer in de import van voedsel en consumptieartikelen. Terwijl 30% van de 
ontwikkelingsgeldenn werd besteed aan infrastructurele projecten, moest de Surinaamse industrie 
hett in de periode van 1955 tot 1975 doen met niet meer dan 2% van de ontwikkelingsgelden 
(Buddingh'' 1999;304). 

Dee concentratie op de infrastructuur leidde ook tot een onevenredige groei van de 
werkgelegenheidd in de overheidssector. In de periode tussen 1953 en 1982 steeg het aantal 
ambtenarenn in overheidsdienst van 13% naar 37% van de werkende beroepsbevolking, om in de 
jarenn 90 uit te groeien tot 50%. In de andere sectoren nam het aantal banen daarentegen af, 
waardoorr de werkloosheid groot bleef. Het officiële werkloosheidscijfer bedroeg in 1972 13%, 
inn 1980 was dit percentage volgens de Volksstelling meer dan verdubbeld tot 30%. Ook in de 
jarenn daarna bleef het aantal werklozen hoog. De Inter-American Development Bank stelde in 
19933 een officieel werkloosheidspercentage van 33% vast. Critici menen dat de ware aantallen 
minstenss tweemaal zo hoog liggen wegens de grote verborgen werkloosheid in landbouw- en 
dienstensectorr (Buddingh' 1999). 

Dee ontwikkelingsprogramma's leidden ook niet tot een evenwichtige toename van het 
nationalee inkomen. Er was maar een korte periode van groei als direct gevolg van hoge 
investeringenn in de bauxietsector. Daarna nam het nationaal inkomen tussen 1971 en 1975 
jaarlijkss nog maar toe met 1%. Toch behoorde Suriname dankzij de activiteiten in de 
bauxietindustriee midden jaren 70 tot de 'Middle Income Countries', met een gemiddeld 
jaarinkomenn van $1150 per hoofd van de bevolking. Van welvaartsspreiding was echter geen 
sprakee (Janssen 1986; 126). 

Vanwegee deze economische stagnatie weken veel Surinamers vanaf de jaren 50 uit naar 
Nederland,, vooral creolen uit de hogere milieus die hoopten op een betere toekomst voor hun 
kinderen.. De grote stroom kwam pas op gang in de jaren 60 en 70, toen ook de lagere klassen 
werkk in Nederland gingen zoeken. Rond de onafhankelijkheid bereikte de emigratie haar 
hoogtepunt.. In 1975 vertrokken 40.000 Surinamers naar Nederland. In 1981 maakte de 
Nederlandsee regering een einde aan deze uitstroom door strenge voorwaarden voor Surinaamse 
migrantenn in te stellen. In 1983 werden in Nederland 144.000 inwoners geteld die in Suriname 
warenn geboren (Lucassen & Penninx 1985;44). 

Surinamee liet geen economische verbetering zien, onder meer als gevolg van de onmacht 
enn corruptie van de opeenvolgende regeringen. Na de militaire coup in 1980 onder leiding van 

46 6 



Boutersee zette zelfs een radicale neergang in. Niet alleen oefenden de militairen terreur uit onder 
dee bevolking, ze plunderden ook de staatskas. Toen Nederland na de Decembermoorden de 
verdragshulpp staakte, ontstonden grote tekorten op de staatsbegroting, die de militaire regering 
aanvuldee door monetaire financiering. Hierdoor kelderde de Surinaamse gulden. De inflatie werd 
nogg hoger doordat de deviezenvoorraad slonk als gevolg van een groeiende import van 
consumptiegoederen.. Het gemiddelde inkomen van de inwoners liep sterk terug, zodat velen in 
dee informele sector moesten bijklussen. Naast de omvangrijke parallelle /rosse/cultuur rukten ook 
dee drugshandel en de illegale goudwinning op. 

Bijj  het aantreden van de regering Venetiaan was Suriname's economische toestand 
zozeerr verslechterd dat afkondiging van een Structureel Aanpassings Programma 
onvermijdelijkk leek. Nederland maakte zijn betalingsbalanssteun afhankelijk van economische 
sanering,, waaronder inkrimping van het ambtenarenapparaat. Venetiaan weigerde echter 
ambtenarenn te ontslaan omdat hij daarmee vooral zijn creoolse achterban zou treffen. Onder 
drukk van Nederland nam de Surinaamse regering toch een paar belangrijke maatregelen: ze 
zettee de monetaire financiering stop en voerde een uniforme wisselkoers in, terwijl de 
Centralee Bank goud opkocht van goudzoekers in het binnenland. Met Nederlandse steun 
slaagdee de regering erin de betalingsbalans weer op orde te brengen. 

Maarr toen in 1996 de met de legertop gelieerde regering onder president Wijdenbosch 
aantrad,, werd dit moeizaam bereikte succes snel ongedaan gemaakt. Wijdenbosch stopte 
onmiddellijkk het Structureel Aanpassings Programma, verhoogde een paar keer achter elkaar de 
salarissenn en pensioenen van ambtenaren en sloot grote leningen bij buitenlandse ondernemingen 
voorr prestigieuze projecten als bruggen. Surinaamse grondstoffen en industrieën werden door de 
regeringg voor een lage prijs aan buitenlandse ondernemers aangeboden. De Surinaamse 
economiee viel opnieuw terug in een ernstige crisis. De nieuwe regering Venetiaan die in 2000 
aantrad,, werd geconfronteerd met een geplunderde staatskas. Ze zag kans de geldontwaarding 
stopp te zetten, maar slaagde er niet in op korte termijn verdere verbeteringen tot stand te brengen. 

2.5.33 Klasse en etniciteit m . 
Inn de verhouding tussen de sociale groepen vond volgens Kruijers onderzoek m de jaren 70 
eenn verschuiving plaats door het opkomen van een omvangrijke creoolse middenklasse. De 
topp van de samenleving bestond destijds uit investeerders die in het buitenland woonden, in 
Surinamee woonachtige zaakwaarnemers, alsmede ministers, topambtenaren, zakenlieden, 
academicii  en vrije beroepsgroepen. Direct onder de top bevond zich een lokale elite, gevormd 
doorr overheidsdienaren en groothandelaren. Dezen werden veelal aangeduid met foetoeboi-
bourgeoisiee (loopjongens-bourgeoisie), omdat ze onder buitengewoon gunstige voorwaarden 
buitenlandsee investeerders uitnodigden. Middelbare en lagere ambtenaren, geschoolde 
arbeiderss in grote buitenlandse bedrijven, kleine detailhandelaren en eigenaren van 
middelgrotee landbouwbedrijven werden tot de kleine burgerij gerekend. Door het 
expanderendee ambtenarenapparaat vormde deze op den duur een grote meerderheid. In 1975 
warenn er reeds 27.110 ambtenaren op een werkende beroepsbevolking van 117.500 (ABS 
1977).. Het proletariaat werd gevormd door kleine landbouwers, arbeiders, marktkooplieden, 
schoonmaaksters,, huishoudelijk personeel, straathandelaars, werklozen en bedelaars. 

Dee sociale stratificatie binnen de creoolse gemeenschap valt dus grotendeels samen 
mett kleurverschillen. Ten eerste onderscheidt zich een grote groep creolen met een lage status 
diee zichzelf negers of blakasma noemt, omdat ze zich zien als directe afstammelingen van 
slaven.. Kenmerkend is hun negroïde uiterlijk. Ze zijn laag opgeleid, terwijl ze beroepen met 
weinigg prestige uitoefenen en hun inkomen laag is. Hun cultuur heeft een sterke Afro-
Amerikaansee oriëntatie. Daarnaast is er een zeer kleine groep lichtgekleurde creolen met een 
hogee status, die zich onderscheiden door een meer westerse verschijning. Ze hebben een hoge 
opleiding,, prestigieuze banen en hoge inkomens. In cultureel opzicht oriënteren ze zich op de 
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Verenigdee Staten van Amerika en Nederland. Binnen deze groep onderscheidt zich nog een 
extreemm kleine elite die afstamt van de bevoorrechte groep van kleurlingen die al tijdens de 
slavernijj  vrij was. Deze groep gaat de laatste decennia geleidelijk op in de grotere groep 
creolenn met een hoge status. Tussen deze lage en hoge klassen bestaat een groot sociaal-
economischh continuüm dat qua fysieke kenmerken en culturele oriëntatie een heterogeen 
karakterr heeft.32 Deze groep nam in de periode tussen 1954 en 1999 aanzienlijk in omvang toe. 

Dee militaire en economische crises vanaf de jaren 80 brachten verdere veranderingen 
inn de klassenverhoudingen met zich mee. Een gierende inflatie en pijnlijke deviezenschaarste 
raaktenn alle sociale lagen. De traditionele elite verloor haar monopoüe door de opkomst van 
eenn klasse van nouveaux riches van Hindostanen en creolen: het militaire bewind stelde 
militairenn en burgers in de gelegenheid door corruptie, drugshandel en goudwinning enorme 
winstenn op te strijken. Tevens ontstond door de beperkte toegang tot vreemd geld in het 
officiëlee circuit, gepaard aan een zwarte wisselkoers, een nieuw segment rijken van 
gepensioneerdenn en uitkeringsgerechtigden met buitenlandse inkomens. Zo kon een 
laaggeschooldee Surinaamse remigrant uit Nederland met een Nederlandse uitkering zich tot de 
bemiddeldenn rekenen, omdat zijn inkomen door de wisselkoers honderden keren hoger lag dan 
datt van een hoogopgeleide ambtenaar in Suriname. Tegelijkertijd verarmde de middenklasse, 
voorall  voorzover die in de overheids- en dienstverleningssector werkte. De lagere klasse 
verpauperdee nog sterker. 

2.5.44 Sociale mobiliteit 
Dee economische en de politieke ontwikkelingen vanaf 1954 gaven de creolen meer zicht op 
positieverbetering,, maar geen daadwerkelijke welvaart. Toch koesterden velen de ambitie 
vooruitt te komen en economische zelfstandigheid te bereiken, via een goede opleiding en 
vastee baan, resulterend in eigen erf en huis. Ondanks gebrek aan werk, lage Ionen en beperkte 
toegangg tot formeel krediet wist een deel van hen zich langzaamaan op te werken. Kasmoni 
wass hierbij waarschijnlijk een belangrijk hulpmiddel. 

Omm maatschappelijk vooruit te komen kozen veel creolen voor de weg van onderwijs. 
Piercee spreekt zelfs van een 'extremely high value on education as status indicator in and of 
itself,itself, and as a means of acquiring high prestige occupations and income' (1971;46). In 1925 
warenn er 15.000 leerlingen op een bevolking van 120.000, in 1975 was dat aantal uitgegroeid 
tott 53.000 leerlingen op een bevolking van 144.000. Het onderwijs was geheel Nederlands 
georiënteerd.. Vooral de Mulo opende voor veel creolen de poorten naar een betere positie, 
zoalss een baan in de ambtenarij. 

Zoo lukte het leden van de lagere klassen dankzij een goede opleiding en een hoog 
inkomenn een hogere status te verwerven. Sommigen probeerden dan toegang te krijgen tot een 
nogg hoger milieu, maar dat lukte lang niet altijd. Naarmate een lid van de lagere klasse 
sociaal-economischh vooruitkomt, wordt zijn status in toenemende mate medebepaald door zijn 
fysiekee kenmerken en netwerken. Is zijn uiterlijk te negroïde, rekruteert hij zijn netwerken uit 
dee lagere milieus of neemt hij nog steeds deel aan de w/wf/religie, dan zal hij ondanks zijn 
universitairee opleiding, prestigieus beroep en hoog inkomen niet volledig worden 
geaccepteerdd door de hogere milieus. Integratie vereist dat een sociale stijger zijn banden met 
familiee en vrienden grotendeels verbreekt en afstand neemt van de 'lage' winticultaur. Laag, 
omdatt winti als onderdeel van de Afro-Amerikaanse cultuur vanouds in verband wordt 
gebrachtt met de lage status van de creool. Maar volgens Wooding kwam daar in de jaren 60 en 
700 langzaam verandering in, toen lichtgekleurde creolen en zwarte creolen met een hoge 
socialee positie op zoek gingen naar hun roots (1972;2). 

Niett alle creolen met een lagere klassenachtergrond zijn bereid een dergelijke 
ingrijpendee verandering te ondergaan. Bovendien is het streven naar hoger aanzien vol 
magischee risico's, vooral wanneer de persoon al aan w/w//rituelen heeft deelgenomen. 
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Verwaarlozingg van de winti-religie wordt namelijk afgestraft met ernstige ziekte of de dood. 
Eenn ander gevaar schuilt in jaloezie, roddel en zelfs beheksing (wisi) door bekenden die 
jaloerss zijn op de materiële vooruitgang van de stijger (Pierce 1971;41-5). 

Tochh vormde zich dankzij de leerplicht na verloop van tijd onder kleurlingen en 
zwartenn een hogere en een middenklasse, bestaande uit geestelijken, onderwijzers, 
verpleegkundigen,, politieagenten en dergelijke. Via het Mulo-onderwijs slaagden steeds meer 
zwartee creolen uit de lage klasse erin ambtenaar te worden. In de jaren 50 en 60 gold dat als 
toppuntt van maatschappelijk succes. Hoewel creolen doorgaans in lagere functies terecht 
kwamen,, betekende dit een aanzienlijke verbetering. Ze ontvingen een goed salaris, bonussen 
enn vakantiegeld, waren verzekerd tegen ziekte en kregen zelfs een Umti-oso (womng van de 
Staat)) toegewezen. Ze hadden er dan ook veel voor over om ambtenaar te worden: sommigen 
namenn er genoegen mee het eerste halfjaar van hun aanstelling onbezoldigd te werken. 

Hett ambtenaarschap straalde van de creool af. Hij ging voortaan in een wit overhemd naar het 
werk,, wat werd geassocieerd met 'schone handen'. De kroeze haren werden modieus geprest 
off  gestraight, naar voorbeeld van het westerse sluike haar. Binnen de creoolse gemeenschap 
gold:: hoe zwarter de creool hoe groter het ontzag voor zijn prestatie, hoe lichter hoe 
vanzelfsprekenderr het succes. . 

Dee algemene achting voor zwarte ambtenaren blijkt ook uit een aantal privileges. 
Wanneerr een zwarte ambtenaar veel buitenvrouwen had, werd zijn gedrag niet afgekeurd. Men 
wass juist trots op zijn manifeste mannelijkheid, die hem de koosnamen modo man, Popi Jopi 
off  Moi-boi-fu-dada ('die mooie hippe populaire stadsjongen, toch!') bezorgde. Daarentegen 
werdd zulk machogedrag niet getolereerd van een basuruman (vuilnisman), hoe durft hij! Een 
zwartee ambtenaar had vrouwen immers 'iets' te bieden. Maar dat laatste was niet eens altijd 
doorslaggevendd voor hun succes. Ambtenaren waren zo geliefd, dat creoolse vrouwen het niet 
ergg vonden zonder materieel toekomstperspectief zwanger van hen te raken, want 'die vader is 
immerss ambtenaar'. Zwarte ambtenaren waren zelfs in trek bij lichtgekleurde vrouwen. Dit 
wass nieuw, want onder kleurlingen had altijd de norm gegolden niet beneden hun eigen 
huidskleur'tee trouwen: anders zouden ze in één klap hun bevoorrechte maatschappelijke 
positiee verliezen. 

Dee wens om ambtenaar te worden kwam op grote schaal in vervulling toen de 
volkscreooll  Pengel in 1963 premier werd. Om stemmen te winnen bezorgde hij talloze leden 
vann zijn achterban een overheidsbaan. In de loop der jaren zou dit clientèlisme en daarmee het 
aantall  ambtenaren gedurig toenemen. De lonen waren niet bepaald hoog, maar in de 
secundairee arbeidsvoorzieningen zocht men de sociale zekerheid die men van staatswege tot 
19800 moest ontberen. Doordat velen werk vonden in de ambtenarij steeg het algemene 
levenspeill  van veel creolen. Het gezin was meeverzekerd tegen ziektekosten, de ambtenaren 
kregenn vakantiegeld, kinderbijslag en konden een pensioen opbouwen. Wie eenmaal in 
overheidsdienstt was, zorgde ervoor die positie tot en met zijn pensoen te behouden. 

Tochh heerste er nog veel armoede, vooral onder de creolen die in de lagere klassen 
achterbleven.. Hun lonen waren te laag om adequaat in het eigen levensonderhoud te voorzien. 
Lossee arbeiders, schoonmaaksters, huishoudsters en marktverkopers hadden maandelijks 
minderr dan SflOO te besteden. Fabrieksarbeiders, administratieve krachten en ambachtslieden 
verdiendenn tussen de SflOO en Sf250 per maand. Creolen in dienst van multinationale 
bedrijvenn als Suralco en Biliton waren de bestbetaalde arbeiders met maandelijkse inkomens 
vann Sf200 en Sf400 (Kruijer, 1973;163-7). 

Dee sociale overheidszorg was miniem. De Surinaamse regering heeft nooit veel 
aandachtt besteed aan voorzieningen die de risico's van werkloosheid, ziekte en ouderdom 
moestenn opvangen. Beloften om de sociale zekerheid na de onafhankelijkheid te verbeteren 
kwamm ze niet na. De enige voorzieningen waren een algemene ouderdomsuitkering van Sf25 
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perr maand voor 70-plussers, kinderbijslag van Sfó per maand voor ouders die dat niet via hun 
werkgeverr kregen, en een maandelijkse uitkering van S£25 per maand voor armen. Bovendien 
lietenn deze regelingen in de praktijk veel te wensen over. Wegens geldgebrek werden 
uitkeringsgerechtigdenn soms maandenlang niet uitbetaald, wat vooral de armsten zwaar trof. 
Pass in 1979 begon de regering met het opzetten van een staatsziekenfonds voor ambtenaren. 
Ditt maakte het voor veel creolen nog belangrijker ambtenaar te worden (Janssen 
1986;129,139). . 

2.5.55 Financieel verkeer 
Bankenn hadden lang vóór 1954, in 1865, hun intrede gedaan in Suriname. Geleidelijk waren 
ookk de creolen meer gebruik gaan maken van hun diensten. Uit een totaaloverzicht van de 
Postspaarbank,, een volksbank, blijkt een gestage gemiddelde groei van ongeveer 1500 
inleggerss per jaar tussen 1904 en 1956. In 1904 was het totaal aantal inleggers 4.967 inleggers, 
522 jaar later was dat aantal gestegen tot 46.947 (Loor 1992;66-7). 

Voorr een belangrijk deel van de bevolking bleef bankbezoek echter een activiteit die 
niett in hun leven paste. Toen de overheid in de jaren 70 geleidelijk overging tot het gireren 
vann salarissen, opende een aantal creolen toch geen girorekening omdat ze te vertrouwd waren 
mett het loonzakje. Gireren betekende dat ze hun loon niet direct in handen kregen, maar eerst 
naarr de bank moesten om daar nog eens in de rij te staan. Bovendien vonden ze de 
bureaucratischee procedures ingewikkeld en omslachtig. Tot op heden zijn er onder de lage 
inkomensgroepenn creolen die tot ergernis van de managers hun inkomen in een loonzakje 
ontvangenn omdat ze geen enkele relatie met de bank willen. De laatste decennia heeft de 
bevolkingg in het algemeen haar vertrouwen in banken verloren als gevolg van de economische 
crisis:: de inflatie holde giro- en spaarrekeningen volledig uit. 

Vann de 57 kasmoni-spelers die ik in Suriname interviewde, hadden 4 nooit een relatie 
mett een bank gehad. Van de resterende 63 maakte driekwart gebruik van een girorekening 
waaropp ze renteloos spaarden. Slechts een kwart had daarnaast ook een spaarrekening. Maar 
tenn tijde van mijn onderzoek zag ook deze laatste groep wegens de geldontwaarding af van 
gebruikk van hun spaarrekening. 

Daarentegenn maakten creolen wel volop gebruik van formeel en informeel krediet via 
kredietcoöperaties,, spaarverenigingen, casino, gokspelen en bingo. Door de economische 
crisiss raakten deze arrangementen weliswaar in de verdrukking, maar toen de economie zich 
middenn jaren 90 tijdens de regering Venetiaan enigszins stabiliseerde kwamen er ook snel 
nieuwee soorten loterijen en casino's bij. Het meeste opzien baarden de piramidespelen en 
near-bankingnear-banking die een gigantische rente aan de inleggers voorspiegelden. Toen die midden 
jarenn 90 floreerden dachten veel Surinamers hun slag te kunnen slaan, maar uiteindelijk 
verlorenn de meeste deelnemers het grootste deel van hun inleggeld. Naast deze opties bleef er 
eenn levendige markt bestaan van traditionele informele spaar- en kredietarrangementen. De 
piauwpiauw was sinds de jaren veertig nagenoeg verdwenen, maar gokspelen, geldschieters, Omoe 
SneysiSneysi en de kasmoni floreerden volop. 

2.5.66 Verenigingsleven 
Veell  creolen vingen het ontbreken van sociale voorzieningen op door in overheidsdienst te 
tredenn of deel te nemen aan verenigingen. Het verenigingsleven bood tevens een uitstekende 
manierr om de netwerken en reputaties op te bouwen die vereist zijn in kasmoni. Het neemt 
nogg steeds een belangrijke plaats in het leven van oudere, vooral vrouwelijke creolen. Zo was 
dee helft van de onderzochte vrouwen en een kwart van de mannen die ik interviewde lid van 
eenn of meer verenigingen. 

All  tijdens de slavernij zochten creolen sociale zekerheid in de vorm van doe en 
begrafenisfondsen.. Later kwamen daarbij politieke clubs, kerkgenootschappen, spaarfondsen, 
zang-,, dans- en gebedsverenigingen en vrijmetselaarsverenigingen (loges). In de jaren 70 telde 
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Paramariboo al een groot aantal verenigingen (Kruijer 1973;143). De studies van Van Lier 
(1986)) G. Brana-Shute (1974) en Pierce (1971) geven aan dat veel creoolse vrouwen met het 
oogg op morgen lid zijn van meerdere verenigingen tegelijk. Binnen het Caraïbisch Gebied 
kendee Suriname in de jaren 70 zelfs het grootste percentage vrouwelijke verenigingsleden 
(Kruijerr 1973; 136). De drie laatstgenoemde auteurs hebben binnen zulke 
verenigingsverbandenn ook kasmoni gesignaleerd. Verenigingen boden hiervoor een 
uitstekendee sociale basis. De netwerken die creoolse vrouwen creëerden, waren volgens 
Brana-Shutee zo indrukwekkend doordat men binnen een vereniging doorgaans zowel 
familieleden,, vrienden, buren als kennissen trof: 'In short, the relationships these women have 
withwith one another are many and complex, each one charged with intensity, durability and 
content'content' (1979;74). 

Inn de Caraïbische literatuur wordt al lang gewezen op het specifieke belang van 
verenigingenn voor vrouwen. Pierce onderzocht begin jaren 70 waarom creoolse vrouwen hun 
lidmaatschapp zo belangrijk vinden. De vervulling van christelijke sacramenten zoals de 
Heiligee Communie bij de Rooms Katholieke kerkgemeenschap en de Geloofsbelijdenis bij de 
Evangelischee Broedergemeente bleek creoolse vrouwen lespeki (respect) te geven. Misschien 
datt daarom de viering van dergelijke sacramenten gepaard ging met veel kostbaar vertoon. 
Lidmaatschapp van een fonsu waarborgde een eervolle begrafenis. Deelname aan gebeds- en 
gezelligheidsverenigingenn gaf steun, doordat zieke of rouwende leden uit contributies hulp 
werdd geboden. Zulke verenigingen zorgden er ook voor dat ieders verjaardag op gepaste wijze 
werdd gevierd ( Pierce 1971 ;65-70). 

Brana-Shutee beschrijft hoe mooi creoolse vrouwen in verenigingen gekleed gingen, 
hoee vrolijk hun liederen klonken en hoe hun danspartijen bruisten van gezelligheid. Maar, 
waarschuwtt hij, wie daaruit afleidt dat volkscreolen spilziek zijn, heeft er niets van begrepen 
(1974;75).. Deze opmerking is terecht, want de vrouwen sparen in diverse spaar- en 
begrafenisfondsen,, en ook in kasmoni. In hun drang om vooruit te komen beschouwen ze 
spaarzaamheidd als een belangrijke deugd. Ik hoorde van veel creoolse vrouwen dat ze hun lot 
mett behulp van kasmoni hadden verbeterd. Hoe karig haar verdiensten als wasvrouw, 
marktvrouww of huishoudster ook waren, veel vrouwen slaagden erin dankzij kasgeld de hoge 
studiekostenn van haar kinderen te betalen of zelfs een stuk grond en een huis te kopen, zodat 
zee weg konden trekken uit de voormalige slavenhuizen, deprasi oso. 

2.5.77 Kasmoni 
All  deze politieke, economische en sociale ontwikkelingen tussen 1954 en 1999 hebben het 
functionerenn van kasmoni beïnvloed. Door de sociale stijging zijn in de loop der jaren steeds 
meerr creolen gaan inleggen om hun sociale positie te behouden ofte versterken. Kashouders die 
doorgaanss klein begonnen, hebben hun clientèle in de loop der jaren zien groeien. Uitbreiding 
vann hun kasmoni-activiteiten kwam bijna altijd tot stand op verzoek van belangstellenden. 

Anderzijdss werden door de massale emigratie naar Nederland in 1975 diverse 
kasvrouwenn geconfronteerd met het uiteenvallen van hun vertrouwde kasmoni-netwerken. 
Sommigenn zagen er zo tegenop opnieuw een betrouwbaar netwerk op te bouwen, dat ze besloten 
ermeee op te houden. Bovendien was het vertrouwen verminderd doordat een aantal spelers en 
kashouderss de kasmoni had misbruikt om te kunnen emigreren. Zodra ze hun uitkering hadden 
ontvangen,, kochten ze een ticket naar Nederland om met de noorderzon te vertrekken, zonder 
aann hun verdere kasmoni-verplichtingen te voldoen. Ze waren nu toch ongrijpbaar. Zo lieten ze 
dee andere spelers achter met grote financiële schade en een forse deuk in hun vertrouwen. Maar 
terwijll  sommige kashouders in Suriname hun kasmoni-business staakten, brachten geëmigreerde 
creolenn de traditie in Nederland weer tot leven: in hun nieuwe vaderland bleef het systeem een 
essentiëlee rol spelen, zoals te lezen vak in hoofdstuk 6 en 7. 

Ookk de economische verslechtering sinds de jaren 80 had grote invloed op de kasmoni, 
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waaroverr meer in hoofdstuk 3. Door de inflatie verloor Surinaams geld zo snel aan waarde, dat 
inleggenn in kasmoni zinloos werd: een uitkering aan het eind van de cyclus was veel minder 
waardd dan het geheel van de eerdere maandelijkse inleggelden. Wie een vroege uitkering ontving 
wass daarentegen extra goed af: de bedragen die hij vervolgens moest inleggen namen elke 
maandd in waarde af. De kredietfunctie die de kasmoni vervult voor de spelers met een vroege 
uitkeringsbeurt,, leverde ook een ander voordeel op. Door de inflatie was krediet via banken 
moeilijkk te verkrijgen en bovendien erg duur. Daarentegen was de kasmoni gemakkelijk 
toegankelijkk en vrijwel kosteloos. Creolen die het zich konden permitteren, legden dan ook 
massaall  in om van dit goedkope krediet te profiteren: met de uitkering konden ze noodzakelijke 
goederenn kopen die door de inflatie steeds duurder werden. Dankzij de snelle geldontwaarding 
konn men vervolgens gemakkelijker aan de verdere kasmoni-verplichtingen voldoen. 

Terwijll  tijdens de economische malaise enerzijds meer creolen hun toevlucht zochten 
tott kasmoni, moest anderzijds een deel van de inleggers afhaken, omdat ze, verarmd door de 
crisis,, hun financiële verplichtingen niet meer aankonden. Wegens de geldontwaarding 
verhoogdenn de kashouders op aandrang van de rijkere spelers bij aanvang van elke nieuwe 
cycluss de inleg, zodat de nieuwe armen systematisch van verdere deelname werden 
uitgesloten. . 

Zoo groot als de kasmoni-bedrijvigheid was, zo weinig is er ook in dit tijdvak over geschreven. 
Anderss dan daarvoor bestaan er in de periode 1954 tot 1999 wel schriftelijke bronnen, maar 
verderr dan signalering en stereotiepe commentaren gaat de informatie niet. Dit is opmerkelijk 
omdatt schrijvers als Herskovits & Herskovits (1947), R.T. Smith (1956) en M.F. Katzin 
(1959)) al sinds de jaren 40 en 50 onderzoek hebben gedaan naar de structuur, organisatie en 
functiess van ROSCAs in de franstalige, Engelstalige en Spaanstalige Caraïben. Maar 
Surinamee wordt in dit verband nergens genoemd. 

Wellichtt ontging het de meeste onderzoekers van de Surinaamse samenleving dat 
creolenn zich met informele spaarsystemen bezighielden. Die informatie viel ook moeilijk te 
verkrijgen.. Zo kostte het Oud veel moeite om kasmoni te lokaliseren: 'Want door hun 
informele,informele, instabiele en weinig gestructureerde karakter onttrokken de kasmonies zelf zich 
aanaan mijn waarneming. Het was zo goed als onmogelijk ze te traceren, laat staan ze 
systematischsystematisch te onderzoeken' (1974;122). Bovendien zijn creolen dikwijl s weinig 
mededeelzaamm over geldzaken. 

Uitt de summiere beschrijvingen komt het stereotiepe beeld naar voren dat kasmoni 
wordtt gespeeld door arme creolen, voornamelijk volksvrouwen die met buren of 
verenigingsledenn inleggen. Dit beeld kon ontstaan doordat de meeste schrijvers zoals Van 
Lier,, Pierce en Brana-Shute, hun onderzoek vooral richtten op arme creolen in volksbuurten. 
Mij nn gegevens laten een genuanceerder beeld zien. 

Tenn eerste is het slechts ten dele juist dat kasmoni een typisch creoolse aangelegenheid 
is.. Hoewel volgens mijn bronnen de meeste kasmoni inderdaad creools waren, legden ook 
anderee etnische groepen zoals Hindostanen, Javanen en Chinezen in ROSCAs in. Dit 
gebeurdee soms onder eigen etnische benamingen zoals tareh an en foei dchen (zie ook Kruijer 
1950;221,228),, maar meestal onder de naam kasmoni. Uit mijn gesprekken met oudere 
deelnemerss bleek bovendien dat leden van andere etnische groepen onbelemmerd mochten 
meespelen,, als ze maar kredietwaardig waren. Principiële uitsluiting van andere etniciteiten 
wass nooit aan de orde. Hoe ondergeschikt etniciteit was als criterium voor deelname blijkt uit 
eenn verhaal over een Hindostaanse die was getrouwd met een creoolse man. Ze woonde eind 
jarenn 50 met vijf creoolse gezinnen in voormalige slavenhuizen op een gemeenschappelijk erf. 
Toenn de buurvrouwen na het koken wat zaten na te praten wierp een van hen het idee op 
samenn een kasmoni te beginnen. De Hindostaanse had er nog nooit van gehoord. Maar nadat 
zee het systeem hadden uitgelegd, bombardeerden de andere vrouwen juist haar tot kasvrouw 
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aangezienn ze hun eigen zelfdiscipline niet vertrouwden. 
Tenn tweede miskent het standaardbeeld van de arme kasmoni-speler de heterogene 

samenstellingg van de creoolse volksklasse. Kasmoni wordt gespeeld door het deel van de 
volkscreolenn dat sociale stijging ambieert. Eenmaal gestegen blijven deelnemers meedoen om 
niett tot hun oude niveau terug te vallen. Daarnaast wordt kasgeld ook gespeeld door leden van 
dee creoolse middenklasse zoals onderwijzers, verpleegsters, ambachtslieden en politieagenten, 
diee hun positie nog verder willen verbeteren. Voor arme creolen met zeer lage en ongeregelde 
inkomstenn daarentegen is sparen op zich zelf al moeilijk, laat staan sparen in een systeem dat 
henn dwingt op vaste tijdstippen financieel over de brug te komen. 

Tenn derde trof ik, naast de vele vrouwen, ook een aanzienlijk aantal mannen dat 
kasmonii  organiseerde en speelde, in een verhouding van 70% vrouwen tegen 30% mannen. 
Afgezienn van de heersende vooroordelen in de literatuur en onder creolen zelf, heb ik geen 
concretee aanwijzing dat deze verhouding vroeger dramatisch anders was. 

Tenn vierde beperkten kasmoni-netwerken zich niet tot buren en verenigingsleden: ze 
bestondenn ook uit familieleden en collega's, alsmede uit kennissen uit andere netwerken. Een 
marktvrouww wierf bijvoorbeeld spelers onder haar vaste klanten. 

Hett beeld van kasmoni dat de literatuur naar voren brengt is opvallend negatief. Als reactie 
hieropp heeft de Nederlandse antropologe Van Wetering betoogd dat de diverse auteurs hun 
Westersee visie op dit Surinaamse verschijnsel projecteren. Voorzover ze over de kasmoni in 
Nederlandd schreven, stelt Van Wetering, was dat vanuit een eenzijdig achterstands- en 
achterstellingsperspectief:: migranten zijn zielig, kansarm en structureel slachtoffer van de 
dominantee Nederlandse samenleving (1996;152-153). . 

Wiee de literatuur over kasmoni in Suriname doorneemt, ziet inderdaad hoezeer die is 
gekleurdd door Westerse gezichtspunten. De meeste beschrijvingen zijn doorspekt met 
vooroordelenn en stereotiepen over creolen en andere bevolkingsgroepen. Zo merkt Helman op 
datt creolen, hoe arm ze ook zijn, veel geld uitgeven aan winti-riten, onder meer met behulp 
vann kasmoni. Daartegenover stelt hij vast dat '...de hindostanen in dit opzicht liever 
[vertrouwen][vertrouwen] [...]  op hun zelfbeheersing en frugaliteit'. De religieus ingestelde Javanen 
kennenn een groepssolidariteit, maar ze laten zich daarbij door hun slimme leiders financieel 
uitkledenn (1978;86). Mijn onderzoek levert een ander beeld op van de kasmoni-spelende 
creooll  Veel spelers streven er juist naar een uitbundig consumptiepatroon in te tomen via de 
techniekk van sociale dwang tot sparen in de kasmoni. Verder worden de kasgelden niet in de 
eerstee plaats gebruikt voor winti-rituelen, maar voor een scala van goederen waaronder 
huishoudartikelen,, voertuigen, vakantietickets en huizen. 

Dee meeste schrijvers brengen kasmoni in verband gebracht met negatieve zaken als 
armoede,, schulden, fraude en uitbuiting. Volgens de Nederlandse socioloog Kmijer is kasgeld 
eenn van de vele reacties op armoede; deelname is een uiting van frustratie die moet worden 
beschouwdd als: '...domheden die de mensen in hun wanhoop begaan' (1973;177).33 Een 
associatiee met schulden wordt gemaakt door Buschkens, volgens wie het kopen van luxe 
goederenn op afbetaling creolen in steeds grotere financiële problemen brengt, die ze tevergeefs 
proberenn '...te ondervangen door deel te nemen aan [...]  kasmoni' (1973;163). Als we deze 
schrijverss mogen geloven zijn aan het kasmonispel alleen maar risico's van fraude en 
uitbuitingg verbonden, want '...de late ontvangers mogen [...]  meestal fluiten naar hun geld' 

(Helmann 1978;86). _, L  „ , 
Ookk wordt eraan getwijfeld of het systeem wel economisch doordacht is. Volgens 

kritischee auteurs ontbeert kasmoni het voordeel van rente en een geformaliseerde 
vertrouwensbasis.. Zo'n scepsis vertoont bijvoorbeeld Oud, die onder meer onderzocht in 
hoeverree kasmoni voorlopers zijn van kredietcoöperaties. Deze vraag kon hij overigens niet 
bevestigendd beantwoorden doordat hij alleen de kredietcoöperatie 'Zelf Help' kende die 
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inderdaadd als kasmoni was begonnen (1974;82-3). Oud maakte mee dat de Afdeling 
Coöperatiewezenn van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij een lesprogramma 
organiseerdee waarin de nadelen van kasmoni scherp werden afgezet tegen de voordelen van 
kredietcoöperaties.. Aanleiding tot deze wijze les was het plan van een aantal werknemers een 
kasmonii  te beginnen om kleine kredieten op te kunnen nemen. Hen werd nu voorgehouden dat 
eenn kredietcoöperatie het risico van kasmoni vermijdt: vroege ontvangers kunnen niet stiekem 
verdwijnen,, daar men alleen mag opnemen voor 'nuttige of productieve doeleinden'. De 
werknemerss richtten daarop de kredietcoöperatie 'Zelf Help*  op, die zich volgens Oud 
ontwikkeldee tot een van de best functionerende organisaties van deze soort (Oud 1974; 122-3). 

Inn een tweemaandelijks informatieblad raadde Surinames grootste kredietcoöperatie 
GODOO haar leden afin kasmoni in te leggen, omdat het economisch nadelig zou zijn door het 
ontbrekenn van rente. Bovendien voldoet kasgeld niet 'om aan de huidige financiële behoeften 
tegemoettegemoet te komen' (Godo Mofo 1984, 1985). Ook nu verbieden banken hun personeel in 
collectievee arbeidsovereenkomsten schulden bij derden te maken, met inbegrip van schulden 
inn kasmoni-verband. Werknemers die toch geld opzij zetten in kasmoni, houden dit daarom 
angstvalligg geheim voor de staf. Ook recent onderwijsmateriaal van het Surinaamse Ministerie 
vann Onderwijs wijst de jeugd op de nadelen van het kasmoni-spel zoals het risico van fraude 
enn het ontbreken van spaarrente. Jongeren kunnen dus beter zelfbeheersing tonen door hun 
geldd naar de spaarbank te brengen (Minov 1981;26). 

Veell  kasmoni-spelers en niet-spelers hebben dit negatieve beeld overgenomen. 
Creoolsee Surinamers met een hoge sociale positie, vooral die uit de financiële wereld, laten 
zichh doorgaans laatdunkend uit over het systeem. Een enkeling kent en waardeert het van huis 
uitt omdat zijn moeder er studiekosten en woning mee heeft betaald. Maar de meesten 
verwerpenn het als een achterhaalde praktijk. Sommigen staan er zelfs zo ver van af dat ze 
gelovenn dat het niet meer bestaat. De critici stellen dat de kasmoni nu best eens op een 'hoger 
plan'' mag komen: creolen moeten kasmoni-gelden op de bank storten om rente te krijgen of in 
eenn onderneming investeren, in plaats van het geld direct uit te geven. Ook een aantal creolen 
uitt de lagere klassen verwerpt de kasmoni als iets 'irrationeels', 'primitiefs' of'derdewerelds'. 
Inn hoofdstuk 4 en 5 laat ik zien dat deze stereotiepen en vooroordelen grotendeels onjuist zijn. 

2.66 Samenvatting 
Gedurendee de slaventijd viel de Surinaamse samenleving globaal in twee sociale lagen uiteen: 
eenn kleine blanke welgestelde elite met grote economische en politieke macht heerste over een 
grotee groep zwarte slaven. Kon kasmoni onder slaven bestaan die toch weinig of geen geld 
hadden?? Schriftelijke bronnen rapporteren niets over kasgeld in de slaventijd. 

Onderr Surinaamse creolen circuleren vier opvattingen over de herkomst van kasmoni. 
Driee gaan uit van culturele diffusie uit Azië respectievelijk Europa of Afrika, een ziet kasmoni 
alss een eigen Caraïbische schepping. In orde van waarschijnlijkheid: de visie dat kasmoni vlak 
naa de slavernij is ontstaan door Chinese overdracht is niet aannemelijk, omdat de Chinese en de 
creoolsee benamingen-/&e/ dchen respectievelijk kasmoni etymologisch geen gelijkenis vertonen. 
Bovendienn komen ROSCAs ook voor in Caraïbische landen waar nauwelijks Chinezen waren. 

Dee visie dat Europese zending en missie verantwoordelijk waren voor de introductie van 
kasmonii  is onwaarschijnlijk, omdat archiefonderzoekers tot nog toe hierover niets zijn 
tegengekomen,, en omdat kerkelijke vertegenwoordigers eerder geneigd waren zich te 
distantiërenn van deze informele en dus oncontroleerbare arrangementen. 

Dee derde hypothese, dat kasmoni vanuit de eigen creoolse cultuur is ontstaan toen 
creolenn na de afschaffing van de slavernij verstedelijkten en bekend raakten met banken, is 
minderr aannemelijk omdat de voorwaarden om kasmoni te spelen al tijdens de slavernij 
aanwezigg waren. Waarom zouden creolen dan met het kasmoni-spel wachten tot na 1863? 
Bovendienn is niet toegang tot banken, maar juist beperking daarvan een omstandigheid die de 
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ontwikkelingg van ROSCAs stimuleert. Verder missen banken het typische rouleerelement van de 
kasmoni. . 

Dee hypothese dat Afrikaanse slaven ROSCAs binnenbrachten is het meest aannemelijk. 
Negerslavenn kenden roulatie van arbeid en ROSCAs uit hun land van herkomst. In hun nieuwe 
landd Suriname leefden ze wel onder armoedige omstandigheden, maar beschikten ze toch over 
voldoendee geld om in kasmoni geld in te leggen. Bovendien bleven ze trouw aan de traditie van 
hett beurtelings bewerken van eikaars grond. Met ROSCAs konden ze grotere uitgaven doen voor 
ceremoniëlee feesten, rituelen, bruidschatten, begrafenissen en manumissie. Verder hadden slaven 
all  een notie van collectieve actie: ze legden gezamenlijk geld in doe, in begrafenisfondsen, of, 
zoalss uit een archiefstuk blijkt, in een potje bij een slavin om een begrafenisritueel van een 
overledenn slaaf te betalen. De matriarchale grootfamilie bood een uitstekende sociale basis voor 
kasmoni-netwerken,, waarin vrouwen ook nu nog een centrale rol spelen. Waarschijnlijk heeft 
diffusiee van tradities uit diverse Afrikaanse gemeenschappen aldus aan de wieg gestaan van de 
Afro-Surinaamsee ROSCA. Toen deze tradities zich vermengden onder de creolen die tijdens de 
Surinaamsee plantageslavernij moesten overleven, ontstond een eigen Caraïbische variant: 
kasmoni. . 

Naa de emancipatie van de slaven tot rechtssubject in 1863 emancipeerde het creoolse volksdeel 
vanaff  de periode tot 1954 ook in economisch en politiek opzicht. Hoewel de Surinaamse 
economiee zeer weinig opleverde, nam de sociale mobiliteit toe. Veel creolen trokken naar de 
stad,, waar ze vooral met handenarbeid zelfstandig de kost verdienden, zij het voor weinig loon. 
Err groeide een kleine klasse van ambachtslieden en later ook onderwijzers. De mulatten 
vormdenn een eigen, beter opgeleide middengroep die in de ambtenarij werkte en ook politieke 
machtt verwierf. Voor de plantagearbeid werden ondertussen contractarbeiders uit China, Brits 
Indiëë en Java geïmporteerd, die binnen hun eigen etnische groepen bleven leven. 

Bankenn en andere formele instellingen waren tot 1880 exclusief op de blanke elite 
gericht.. Pas in later jaren werden ze geleidelijk toegankelijk voor de donkere bevolking, die 
echterr door haar armoede niet volop kon deelnemen aan de formele arrangementen. Veel 
stadscreolenn bleven toevlucht zoeken bij informele spaar- en kredietpraktijken als piauw, 
promesimanpromesiman en kasmoni. 

Overr kasmoni bestaan ook in deze periode geen schriftelijke bronnen, op Van Liers 
TropischeTropische Tribaden, Kruijers artikel in de West-Indische Gids en Hoefte's In Place of Slavery 
na.. Tijdens onderzoek tussen 1947 en 1949 signaleerde Van Lier kasmoni onder creoolse 
volksvrouwenn die actief waren in gezelligheidsverenigingen. Kruijer nam de kasmoni vooral 
waarr onder creolen, maar ook onder Hindostanen en Javanen. Hoefte maakt melding van 
ROSCA-spelendee Javanen aan het begin van de 20e eeuw op de plantage Mariënburg. Ik vond 
well  orale bronnen, maar ouderen hebben alleen zeer globale herinneringen aan de kasmoni. 
Tochh kan ik aan de hand van de herinnering van één informant een vroege kasmoni in 1920 
lokaliseren:: kokkin Jaqueline W speelde het spel toen ze in 1920 kasvrouw was op de 
Hoedenvlechtschooll  die van 1912-1925 heeft bestaan. 

Vanaff  1954, het jaar waarin Suriname als gevolg van het Statuut beperkte zelfstandigheid 
verwierf,, vonden ingrijpende politieke en economische ontwikkelingen plaats die het 
kasmoni-systeemm beïnvloedden. Surinamers stichtten politieke partijen, die meestal op 
etnischee leest waren geschoeid. In 1975 werd Suriname volledig onafhankelijk van Nederland. 
Ditt resulteerde in een grootscheepse emigratie naar Nederland van creolen en Hindostanen die 
weinigg vertrouwden stelden in de komende ontwikkelingen. In de jaren 80 grepen militairen 
dee macht om de rest van de eeuw niet meer van het politieke toneel te verdwijnen. Hun komst 
leiddee tot illegale drugs- en goudhandel en nog grootscheepsere corruptie. Tussen 1954 en 
19999 wisselden dictatoriale en democratische regeringen elkaar af. 
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Economischh stond Suriname er zwak voor. Productieve sectoren zoals de bauxiet 
werdenn eenzijdig geëxploiteerd, waardoor de werkloosheid groot bleef. Het levenspeil was 
laag,, het merendeel van de bevolking leed armoede. Om Suriname economisch weerbaar te 
makenn had Nederland sinds 1947 diverse ontwikkelingsplannen opgezet en steun aan de 
betalingsbalanss gegeven. Door verkeerde keuzes bleven resultaten echter uit. 

Ondankss de slechte vooruitzichten probeerden creolen vooruit te komen. Onderwijs 
wass daartoe een belangrijk middel: het Mulo-diploma opende voor velen de poorten naar een 
baann in de ambtenarij. Maar ook vriendjespolitiek onder de regering Pengel in de jaren 60 
bezorgdee veel creolen een overheidsbetrekking die een vast inkomen, ziekteverzekering en 
vakantiegeldd garandeerde. Het welvaartsniveau van creolen in overheidsdienst en hun families 
konn stijgen omdat hun gezinnen waren meeverzekerd tegen ziekte. 

Dee economische crises vanaf de jaren 80 leidden tot inflatie en deviezenschaarste. Dit 
hadd grote gevolgen voor de sociale verhoudingen: de traditionele elite moest steeds meer 
plaatsmakenn voor nouveaux riches, de middenklasse verarmde en de lagere klasse 
verpauperde. . 

Hoewell  de meeste creolen intussen ruimschoots gebruik maakten van formele 
instellingenn als spaarverenigingen en kredietcoöperaties, bleven banken voor een belangrijk 
deell  een wereld waar ze niet thuishoorden. Ze hekelden de administratieve rompslomp en de 
langee wachttijden. Informele geldbronnen zoals gokspelen, Omoe Sneysi en kasmoni bleven 
volopp in de belangstelling. 

Hett verenigingsleven bood veel creolen, vooral vrouwen, een basis voor sociale 
zekerheid.. Lidmaatschappen van begrafenisfondsen, gezelligheidsverenigingen, 
vrijmetselaarsverenigingenn (loges) en kasmoni leverde materiële steun op in tijden van ziekte 
off  dood, alsook de gelegenheid een reputatie op te bouwen. Kasmoni stelde veel creoolse 
vrouwenn met lage, ongeregelde inkomens in staat een huis of perceel te kopen. 

Dee politieke, economische en sociale ontwikkelingen hebben hun weerslag gehad op 
dee kasmoni. In de loop der jaren gingen steeds meer creolen meespelen om maatschappelijk 
vooruitt te komen. Door de emigratie ten tijde van de onafhankelijkheid vielen echter veel 
netwerkenn uiteen. Anderzijds zetten creolen die naar Nederland waren gemigreerd de 
kasmoni-traditiee in hun nieuwe omgeving voort. In Suriname maakte snelle geldontwaarding 
inleggenn in kasmoni nutteloos voor de late ontvangers, maar voordelig voor de vroege 
ontvangers.. Veel creolen begonnen te beseffen dat kasmoni-krediet goedkoper en sneller was 
dann bankkrediet, wat leidde tot een groeiende deelname van rijkere creolen. De keerzijde was 
uitsluitingg van armere deelnemers die door de inflatie de verhoogde inleggelden niet meer 
kondenn betalen. 

Overr kasmoni is weinig geschreven. Pas vanaf 1954 maken onderzoekers er summier 
meldingg van. Uit deze literatuur komt een negatief beeld naar voren: kasmoni wordt beoefend 
doorr arme creolen, meestal vrouwen die het met buren of verenigingsleden spelen. Mijn 
onderzoekk ondergraaft dit beeld, zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken. 
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Hoofdstukk 3 

DEE KASMONI-SPELERS34 

3.11 Spelers . 
Kasraonii  wordt vooral gespeeld door een specifieke groep binnen de Surinaamse 
samenleving:: merendeels vrouwelijke creolen uit de midden- en volksklasse. Door de sterke 
economischee achteruitgang vanaf de jaren 80 hebben meer Surinamers zich op deze informele 
vormm van sparen en kredietnemen gestort. Algemene economische omstandigheden, etniciteit, 
klassee en geslacht zijn dus bepalend voor deelname aan het kasmoni-systeem, en vormen het 
onderwerpp van dit hoofdstuk. Daarnaast besteed ik aandacht aan degenen die willens en 
wetenss dan wel onvrijwilli g niet aan kasmoni deelnemen. 

3.1.11 Politieke en economische context 
Tijdenss mijn veldwerkbezoek aan Suriname in 1996 was de Surinaamse economie net in een 
nieuwee fase beland door het aantreden van de regering Wijdenbosch, die het moeizaam 
verkregenn economisch herstel onder de regering Venetiaan te niet deed. Wijdenbosch verving 
hett Sociaal Aanpassingsprogramma door een 'Nationaal Reconstructieplan\ waarvan de 
inhoudd nooit duidelijk is geworden. Door zijn inflatoir beleid liep de wisselkoers snel op. 
Beginn 1997 was de zwarte koers voor de Amerikaanse dollar Sf400, in mei 1998 was dat 
Sf482,, om in mei 1999 te stijgen tot Sf2000, terwijl de officiële bankkoers Sf706 bedroeg. 
Dezee 'financiële chaos vormde de aanleiding voor massale protestacties tegen de regering 
Wijdenbosch. . 

Hett economische wanbeleid van Wijdenbosch had ernstige gevolgen voor sectoren als 
dee gezondheidszorg en de sociale zekerheid die door de jarenlange crisis toch al flink waren 
verzwakt.. Het Staatsziekenfonds raakte snel door zijn geld heen doordat de regering de 
premiess van ambtenaren gebruikte om de staatskas aan te vullen. Surinamers waren daardoor 
genoodzaaktt voor een deel de hoge kosten voor geneeskundige behandeling uit eigen zak te 
betalen.. Ook het sociale zekerheidsstelsel kwam steeds meer onder druk te staan. Het 
Ministeriee van Sociale Zaken had regelmatig geen geld om uitkeringsgerechtigden te betalen. 
Ouderenn en armen die afhankelijk waren van een sociale uitkering leden daar zwaar onder. De 
oudedagvoorzieningg bedroeg ten tijde van mijn veldwerk aan Suriname Sf4.500 per maand, 
nogg niet genoeg om een kwart zak rijst a Sf5.250 te kopen, en werd soms maandenlang met 
uitbetaald.. Voor de armlastigen die moesten leven van een sociale uitkering van Sf2.000, was 
dee situatie nog bedroevender. 

Doorr de economische malaise had het deel van de bevolking dat arbeid in loondienst 
verrichttee al vanaf het midden van de jaren 80 moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Wie 
eenn vaste baan had hosselde noodgedwongen bij om extra inkomsten te verwerven. In de loop 
vann de crisis is vrijwel iedereen aan het hosselen geslagen, ook degenen die zich daar vroeger 
vanuitt hun hoge sociale positie ver boven verheven voelden. Hoewel de salarissen van het 
academischh personeel van de universiteit vrij hoog bleven, ging ook deze groep financieel 
achteruit.. Zo zag een hoogleraar zich genoodzaakt zijn huisgemaakte waterijsjes te slijten aan 
dee Chinese winkelier op de hoek Het aantal mensen zonder vaste betrekking dat leeft van 
onregelmatigee hosselst zoals modisten, bloemisten, klusjesmannen, geldwisselaars en 
straatventers,, nam in de periode van 1986 tot 1993 toe van ruim 8% tot 13% (Menke 
1998;161-8,204). . 
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Tochh is deze verarming van een zo groot deel van de Surinaamse bevolking tijdens 
mijnn bezoeken in 1996 en 1999 niet op het eerste oog zichtbaar. Het stadsbeeld getuigt van 
betrekkelijkee welvaart, wat nog wordt versterkt door uitbundig uiterlijk vertoon van een 
kleinee groep importhandelaren, drugsdealers, goudzoekers en houthandelaren die zich sinds 
dee economische crisis mag rekenen tot de klasse van nieuwe rijken. Modern geklede jongeren 
inn peperdure auto's sieren het straatbeeld van Paramaribo, riante villa's schieten als 
paddestoelenn uit de grond. Het uitgaansleven, uitgebreid met nieuwe dansgelegenheden als De 
Pier,, Small Talk, Millenium en Energy, kent een glorietijd. Bovendien treden voor het eerst 
sindss lange tijd weer buitenlandse artiesten op waaronder Krosfaya, Lucky Dube en Mighty 
Sparrow.. Nieuwe boetieks, delicatessenwinkels, supermarkten en horecagelegenheden 
haastenn zich om de nieuwe rijken op hun wenken te bedienen. Warenhuizen en winkels zijn 
tott de nok toe gevuld met luxeartikelen, die desgewenst op afbetaling kunnen worden 
aangeschaft.. Grote koppen in advertenties schreeuwen je toe Kopen zonder Geld! of 
FinancieringFinanciering met 0% (nul) rente! 

Dee winkels zijn bomvol doordat de overheid gemakkelijk krediet verleent aan bevriende 
handelaren,, die daarmee grote voorraden kunnen aanleggen. Een teken dat de importhandel 
vertrouwenn heeft in de nieuwe regering Wijdenbosch. Op hun beurt krijgen banken vertrouwen 
inn de koopkracht van de bevolking. De Surinaamse Bank en de ABN-Amro voeren in 1998 als 
nieuwigheidd de creditcard in: na aanvankelijke aarzelingen of de kleine Surinaamse bevolking 
zo'nn kredietkaart winstgevend kan maken, zijn ze in 1998 toch overstag gegaan met de 
introductiee van maar liefst drie soorten kaarten die een maximale dekking hebben van 
respectievelijkk $5.000, $10.000, $50.000. In hun optimisme over dit product verwachten de 
bankenn een klandizie van 15.000 kaarthouders.35 

Dee meeste Surinamers vermoeden dat deze opzichtige luxe wordt gefinancierd met 
steunn van familie in Nederland en uit illegale inkomsten uit goudwinning en cocaïne-export. 
Naarr berekeningen stuurden familieleden in Nederland alleen al in 1997 47 miljoen 
Nederlandsee gulden in contanten en hulpgoederen naar Suriname (Jacobs 2000;303). In de 
goudsectorr werken naar schatting ruim 15.000 Surinamers (Buddingh' 1997). 

Maarr niet iedereen profiteert van deze nieuwe rijkdom. De Wereldbank rekent in 2000 
voorr dat Suriname in vergelijking met andere Caraïbische landen veel armen telt. Met een 
BrutoBruto Binnenlands Product van ruim $990 per hoofd van de bevolking is het in 1995 zelfs het 
opp een na armste land in het Caraïbisch Gebied geworden.36 Volgens diverse officiële bronnen 
iss minstens de helft van de gezinnen onder de armoedegrens beland: de Wereldbank noemt 
eenn cijfer van 47% (1996)37, de United Nations Development Programme 63% voor 1999.38 

Surinaamsee beleidsmakers kwamen voor 1992 en 1994 al tot vrij hoge aantallen: de Nationale 
Vrouwenn Beweging en het Ministerie van Sociale Zaken meldden respectievelijk 57% en 
85%.39 9 

Inn het licht van deze cijfers is het een wonder dat er niet op grote schaal honger wordt 
geleden.. Toch heeft men voldoende te eten dankzij de /losse/cultuur en de steun van familie in 
Nederland.. Bovendien kunnen velen op het eigen erf groenten en andere levensmiddelen 
verbouwen,, hoewel dat relatief weinig gebeurt. Daarentegen kost het de meestee Surinamers grote 
moeitee om te voorzien in andere essentiële behoeften als onderhoud van de auto of vervanging 
vann een kapotte wasmachine. Een huishouden dat niet in staat is de belangrijkste duurzame 
goederenn te vervangen, kan gemakkelijk afglijden in een armoedeval. Om dit te voorkomen is 
eenn overlevingscultuur ontstaan, waarin de verarmde middenklasse een veelheid van 
mogelijkhedenn heeft geschapen om het hoofd boven water te houden. Doordat onderwijzeres Lea 
regelmatigg een doos met taartvormen en -decoraties ontvangt van haar familie in Nederland, is ze 
inn staat op kleine schaal zelfgebakken taarten te verkopen. Administratice Joyce decoreert de 
baddoekenn die haar zuster uit Nederland opstuurt, om die aan belangstellenden te slijten. De 
economiestudentenn Carlo en Hugo schrijven tegen gereduceerde tarieven investeringsvoorstellen 
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voorr buitenlandse ondernemers. Marja combineert haar studie met een voltijdse overheidsbaan, 
zodatt ze van een deel van haar salaris elke maand deviezen kan kopen om een ticket naar 
Nederlandd te betalen. Een bejaarde buurvrouw verhuurt haar benedenkamer als appartement aan 
vakantiegangers. . 

3.1.22 Geldbronnen 
Inn deze Surinaamse overlevingscultuur is de belangstelling voor snel en informeel krediet 
enormm toegenomen. Het alternatief van sparen en krediet opnemen bij banken is te 
onvoordeligg geworden. Geld kun je beter lenen dan oppotten, want sparen in Surinaams geld 
leidtt door de inflatie tot een negatief resultaat. Spaarrekeningen verminderen zienderogen in 
waarde,, terwijl de spaarrente van 5 tot 10% gezien de inflatie relatief laag is. Sparen in 
vreemdee valuta zou een optie zijn, ware het niet dat de bank dan $500 van het spaargeld 
vastzet,, terwijl de meeste mensen juist de beschikking willen hebben over hun hele vermogen. 
InIn 1999 is de spaarrente weliswaar verhoogd tot 13%, maar de spaarzin blijf t gering. De 
regelingg dat een deel van het spaargeld niet kan worden opgenomen is inmiddels vervallen. 
Tochh wordt er weinig op de bank gespaard, want de meeste mensen houden door de 
verarmingg eenvoudig te weinig over. 

Desondankss hebben de Surinamers regelmatig grote bedragen nodig om belangrijke 
goederenn aan te schaffen. Evenals sparen is geld lenen bij de bank door de crisis erg onvoordelig 
geworden.. Ten tijde van de hyperinflatie in de periode 1993 en 1994 sloten banken zelfs 
helemaall  geen persoonlijke leningen af. Sinds 1996 is dit weer mogelijk, maar met een 
kredietrentee van 30 tot 40% zijn bankleningen voor grote delen van de bevolking onbereikbaar. 
Dee middenklasse en de elite die het zich gemakkelijker kunnen permitteren, maken er wel 
gebruikk van. Zo kon bedrijfsadvocate Shirley haar huis verbouwen dankzij kleine opeenvolgende 
leningen.. Carol, stafmedewerker bij een Amerikaanse organisatie, kocht op deze manier haar 
auto. . 

Voorr de minder rijken is informeel krediet de gemakkelijkste, zo niet de enige manier om 
inn essentiële behoeften te voorzien. De enige andere weg is geluk in het kansspel. Slimme 
ondernemerss speelden daar handig op in door nieuwe loterijen in te voeren zoals Snakloterij, 
Krasloterij,, Surinaamse Lotto Game, en nieuwe goktenten en casino's op te zetten. Het aantal 
casino'ss is in korte tijd verveelvoudigd, mede doordat de overheid ongecontroleerd 
vergunningenn uitgeeft. Alleen al tussen 1998 en 2000 werden minstens zeven casino's geopend: 
Dee Golden Truly, Macau Casino, Lely Hill s Casino, Suriname Palace Casino en Casino Regency 
inn 1998, Casino Hotel Ambassador in 1999 en Royal Casino in 2000.40 Daarnaast telt Suriname 
eenn groeiend aantal illegale goktenten. De samenstelling van het casinopubliek is drastisch 
veranderdd door de aanwezigheid van een groot aantal eenvoudige huisvrouwen die regelmatig 
binnenlopenn in de hoop de slag van hun leven te slaan. Dit is geen teken van luxe, maar toont 
eerderr dat veel Surinamers de wanhoop over hun economische toekomst nabij zijn. 

Wiee geen geluk heeft in loterij of gokhal is aangewezen op leningen. Woekeraars, 
beruchtee informele bankiers en organisatoren van systemen als nearbanking en piramidespelen 
makenn hier gretig misbruik van. De meeste slachtoffers van woekeraars vallen onder de creoolse 
volksklassee en de Marrons, die doorgaans weinig kennis hebben van de kredietmogelijkheden en 
dee financiële consequenties van leningen. De praktijken van woekeraars zijn zo doortrapt dat 
politicii  in De Nationale Assemblee er kritische vragen over stellen.41 

Geldschieterss lenen met medewerking van notarissen grote sommen aan personen in 
financiëlee nood die niet bij de banken terecht kunnen. Zo verstrekken ze kredieten in vreemde 
valutaa in de vorm van een hypothecaire lening op onroerend goed voor de duur van eenjaar. Het 
geleendee bedrag is zo hoog dat de schuldenaar het onmogelijk kan terugbetalen, terwijl op elke 
verlatee betaling een boete van flOO staat. Wanneer de schuldenaar zijn schuld na een jaar nog 
niett heeft afbetaald, biedt de geldschieter een nieuwe lening aan om de eerste schuld af te lossen. 
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Maarr de meesten kunnen deze tweede schuld ook niet betalen, met het noodlottig gevolg dat 
velenn hun enige bezit, hun woonhuis, per openbare veiling verliezen. Op de advertentiepagina's 
vann de dagbladen De Ware Tijd en De West wemelt het van de aankondigingen van executoriale 
verkopen. . 

Bovendienn sluit de woekeraar leningen in buitenlandse valuta af bij wijze van 
strategischee zet: aangezien bijna niemand in Suriname een regulier inkomen in vreemd geld 
ontvangt,, is aflossing vrijwel onmogelijk. Slechts een klein groepje van voornamelijk 
ondernemerss en handelaren heeft toegang tot buitenlands geld. Anderen moeten dit voor een 
hoogg bedrag op de zwarte markt kopen, waar je bovendien bent overgeleverd aan 
koersschommelingenn en de willekeur van de geldwisselaar. 

Ookk nearbankers en organisatoren van piramidespelen hebben veel slachtoffers 
gemaakt.. Nearbanking is een informeel beleggingssysteem, waarbij op een eenmalige inleg 
vann minstens NflOOO of $1000 gedurende een jaar een zeer hoge rente van 10% per maand 
wordtt uitgekeerd. Een inleg zou dus na een jaar een totale winst opleveren van 120%. Dit in 
contrastt tot de spaarrente van de banken, die slechts 20% uitkeren. Naar schatting van critici 
iss het nearbankingsysteem met een geldcirculatie van $50 tot $200 miljoen boven het formele 
banksysteemm uitgegroeid, dat in totaal slechts $100 miljoen aan kredieten had uitstaan.42 De 
situatiee in Suriname was zo alarmerend, dat ze in maart 1997 zelfs het gezaghebbende 
Londensee blad The Financial Times haalde. Zo'n megarente kan worden uitgekeerd zolang 
hett aantal inleggers voldoende blijf t groeien, maar daaraan komt onherroepelijk een eind. De 
tweee grootste nearbankers in Suriname, Roep NV en Johwin NV, waren actief vanaf 1994 tot 
hunn faillissement in 1998. In een lezing over nearbanking georganiseerd door het Surinaamse 
Legerr des Heils schatte Aalt Fikse dat 50.000 Surinamers zich door dit 'geldspel' lieten 
verleiden.43 3 

Piramidespelenn als Global Money 93, Joker en Golden Circle zijn illegale 
beleggingspelen.. De inlegger koopt voor f57 een certificaat onder de voorwaarde dat hij op 
zijnn beurt een vastgesteld aantal certificaten aan anderen doorverkoopt. Zo kunnen de 
inleggerss meedingen om een eindbedrag van ruim f125.000 te winnen. Beide arrangementen 
trokkenn vooral leden van de midden- en de volksklasse aan, die daarvoor in grote getale 
leningenn bij de bank afsloten. Velen stelden zoveel vertrouwen in de nearbankers dat ze hun 
eigenn huis als onderpand inzetten. De gevolgen waren rampzalig. Zowel nearbanking als 
piramidespell  liepen uit op een groot schandaal toen het merendeel van de deelnemers na 
verloopp van tijd duizenden aan vreemde valuta kwijt raakten. 

Dee meeste kasmoni-spelers lijken zich verre te houden van dergelijke financiële 
zeepbellen.. Slechts twee van de deelnemers die ik ondervroeg hebben volgens eigen zeggen 
geldd ingelegd bij N.V. Roep. Om de benodigde duizenden bijeen te krijgen had een van hen 
niett alleen dure vreemde valuta op de zwarte markt gekocht, maar ook de sieraden van haar 
dochterr en haarzelf verpand. Bij mijn tweede veldwerkbezoek in 1999 vertelde ze dat ze in 
totaall  $3000 is kwijtgeraakt. Maar ze is 'eigenlijk soepel over dit verlies heengestapt, ook 
omdatomdat anderen zo veel meer hadden verloren.' 

Gedrevenn door de economische malaise gingen veel verarmde Surinamers er vaker toe 
overr sieraden te verpanden en levensmiddelen op krediet te kopen. Gouden sieraden hebben een 
belangrijkee rituele waarde in de uwri-cultuur: veel creolen schaffen ze aan om de geesten die in 
hunn lichaam huizen gunstig te stemmen. Ze worden ook verzameld vanwege hun economische 
waarde:: in geval van financiële nood kun je ze verpanden. Het is dan wel zaak je sieraden weer 
opp tijd van de bank te halen om veiling te voorkomen. Wie het toch zo ver Iaat komen, haalt zich 
dee toorn van zijn innerlijke geesten op de hals. De geest verziekt of sterft af wanneer niet tijdig 
wordtt ingegrepen. 

Sindss het begin van de jaren 90 is verpanding omgeven met ingewikkelde informele 
transacties,, een teken dat het verarmde volk aan de economische afgrond staat. Voor de deur van 
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hett pandhuis van de Volks Crediet Bank hangen straatjongens die aanbieden de pandschuld te 
betalenn van cliënten die hun sieraden wegens geldgebrek niet meer kunnen ophalen. Zo kunnen 
zee voorkomen dat de bank het onderpand veilt. Vervolgens neemt de straatjongen de klant mee 
naarr de etalage van een Chinese juwelier, waar hij de waarde van het opgehaalde sieraad schat 
doorr het te vergelijken met een gelijkogend sieraad in de uitstalling. De straatjongen betaalt de 
klantt veel minder dan de geschatte waarde minus de pandschuld. De klant die haar sieraad toch 
all  kwijt was aan de bank, heeft nu alsnog een extra bedrag overgehouden waarmee ze weer 
vooruitt kan. Ze heeft dus twee keer geprofiteerd van haar sieraad, eerst door verpanding aan de 
bank,, vervolgens door verkoop aan de straatjongens. Ook de straatjongen heeft een mooie winst 
gemaaktt Voor relatief weinig geld kocht hij een kostbaar sieraad op, dat hij nu tegen een hoger 
bedragg kan doorverkopen aan de Chinese juwelier die de opgekochte gouden sieraden smelt om 
nieuwee te maken. Mensen in geldnood verkopen hun sieraden ook direct aan deze jongens, of 
gevenn ze in onderpand aan de oudere informele geldschieters die zich eveneens voor de deur van 
hett pandhuis ophouden. 

Wass het kopen van levensmiddelen op krediet altijd al gebruikelijk m de volksklasse, 
sindss het midden van de jaren 90 worden sommige Chinese winkeliers in de wijken van goed 
verdienendee middenklassers als Flamingopark en Rainville eveneens geconfronteerd met klanten 
diee levensmiddelen op krediet willen kopen. Commentaar van een bewoonster van Flamingopark 
diee een staffunctie bij een bank bekleedt: 'Iedere keer als ik naar Flamingo Store ga, zie ik 
iemandiemand uit de buurt die op krediet spullen afneemt' 

Doorr de economische neergang is ook het gebruik van kasmoni flink toegenomen. In 
vergelijkingg met andere kredietbronnen is kasmoni-krediet het snelst, voordeligst en 
betrouwbaarst.. Het motto van veel Surinamers luidt dan ook dat je alleen met kasgeld nog 
vooruitt kunt komen. Bovendien beschouwen de spelers het kasmoni-systeem als eerlijk omdat er 
geenn sprake is van uitbuiting: niemand verrijkt zich ten koste van anderen, ook de kashouder 
niett Opmerkelijk genoeg schijnt de inflatie met de daarmee gepaard gaande 
koersschommelingenn weinig invloed te hebben gehad op de deelname aan het kasmoni-spel. 
Zelfss wanneer de waarde van de Surinaamse gulden sterk fluctueerde, bleven grote groepen 
onverminderdd inzetten. Wie eenmaal in een kasmoni zit, kan zich gedurende de cyclus niet 
terugtrekken.. Maar de spelers bleven doorgaans ook meedoen met een nieuwe cyclus Spelers 
hieldenn me voor dat ze zich bij hun keuze voor hun deelname niet lieten beïnvloeden door 
schommelingenn in de koers, aangezien het salaris 'constant' blijft . Een speler licht toe: 'Met de 
koerskoers heb ikniets te maken, wantje salaris blijft  hetzelfde. Ofiknu de eerste maandj'1000 moet 
inleggeninleggen of de laatste maand, voor de betaling maakt het niet veel uit.' Diverse spelers hebben 
doorr de koersschommelingen wel hun plannen moeten aanpassen, wanneer de kas op het 
momentt van uitkering in waarde was verminderd, maar dat beschouwde men met als een groot 
probleem.. Men kon het kasgeld immers gebruiken voor andere zaken. 

Tijdenss mijn eerste bezoek aan Suriname in 1996 schatte ik dat minstens 1 van de 3 
creolenn in kasmoni speelt, bij mijn tweede bezoek aan Suriname in 1999 was het aantal spelers in 
dee boekhouding van een aantal onderzochte kashouders gegroeid met 50 tot zelfs 100%. Aan de 
anderee kant moesten sommige spelers afhaken ten gevolge van economische uitsluiting: door 
verarmingg waren ze niet meer kredietwaardig. Maar als we ervan uitgaan dat elke speler 
gemiddeldd flOO aan kasgeld besteedt, dan blijkt dat er maandelijks een kleine 5 miljoen 
Nederlandsee guldens in omloop was, alleen al binnen de creoolse gemeenschap. 

DHH komt overeen met de algemene trend dat de belangstelling voor ROSCAs in tijden 
vann economische crises toeneemt, die Ardener signaleert (Ardener 1995;5-7). Tijdens zijn 
onderzoekk naar ROSCAs in Indonesië stelde Lont (2001) eveneens vast dat tijdens de 
economischee malaise een steeds groter aantal mensen een beroep deed op ROSCAs; in sommige 
gevallenn was de participatie zelfs met bijna 50% gestegen. 

Datt zoveel creolen uit de midden- en volksklasse kasmoni spelen, betekent met dat ze 
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buitenn het formele spaar- en kredietverkeer staan. Dat is alleen al niet zo doordat het salaris van 
ambtenarenn en employees bij grotere bedrijven op hun giro wordt gestort. Van de 57 spelers die 
ikk onderzocht maakten 54 gebruik van een girorekening of een rekening-courant bij een bank, 
terwijll  35 tevens een spaarrekening hadden die ze echter wegens de inflatie niet meer gebruikten. 
Dee overige vier maken zeer minimaal gebruik van de diensten van de bank (zie hoofdstuk 4). 

Zoo is kasmoni, dat mogelijk al vanaf de slavernij een substantieel bestanddeel van het 
creoolsee leven vormt, tijdens de economische neergang tegen het eind van de 20' eeuw nog in 
belangg toegenomen: steeds meer Surinamers maken er gebruik van. Welke Surinamers spelen 
mee?? In de rest van dit hoofdstuk bespreek ik de kenmerken van de deelnemers naar etniciteit, 
klassee en geslacht, waarna ik het woord geef aan de creolen die geen kasmoni willen of kunnen 
spelen. . 

3.1.33 Etniciteit en kasmoni-varianten 
Kasmonii  wordt in de eerste plaats gezien als een creoolse aangelegenheid, hoewel de andere 
etnischee groepen in Suriname er ook aan deelnemen. Daarnaast komen andersoortige 
informelee spaar- en kredietsystemen voor die vooral worden beoefend door Hindostanen, 
Javanenn en Chinezen. De drie grootste etnische bevolkingsgroepen in Suriname, de creolen, 
Hindostanenn en Javanen vormen met respectievelijk 35,2%, 32,6% en 14% de 430.000 
inwonerss die Groot-Paramaribo tegen het einde van de 20' eeuw telt. De resterende 18,2% 
bestaatt uit Indianen, Marrons, Chinezen, Buru (nakomelingen van Nederlandse boeren die in 
18455 naar Suriname immigreerden), Libanezen en personen die zich etnisch gemengd 
noemen.. Deze cijfers zijn afkomstig uit een steekproef die Schalkwijk & De Bruijne in Groot-
Paramariboo trokken, waar ruim 65% van de totale Surinaamse bevolking woont (1999:34,31). 

Hoewell  bijna al deze etnische groepen zich met kasmoni bezighouden, wordt het 
systeemm in de eerste plaats gezien als een creoolse aangelegenheid. Niet-creolen hanteren 
slechtss bij hoge uitzondering eigen etnische namen; meestal gebruiken ze het creoolse 
Sranantongoo woord kasmoni. De meeste Javanen kennen de eigen benaming tareh an (geld 
trekken)) niet eens meer. De Hindostaanse naam voor ROSCA spelen, tjatha kheelna {tjatha ~ 
kasgeld,, kheelna = spelen), wordt alleen nog door enkele Hindostanen te Nickerie gebruikt. 
Dee meeste Hindostanen in Paramaribo kennen dit woord niet en spreken alleen van kasmoni. 
Alleenn de Chinezen houden vast aan hun eigen foei dchen. 

Ondankss deze creoolse inslag speelt etniciteit geen doorslaggevende rol bij de selectie 
vann de spelers: leden van andere bevolkingsgroepen kunnen zich aansluiten bij een 
overwegendd creoolse kasmoni, terwijl niet-creolen er ook een kunnen opzetten.44 Alleen de 
kasmonii  in familieverband bestaan overwegend uit leden van dezelfde etnische groep, maar 
ookk dan is vermenging niet uitgesloten: een creoolse man mag gerust meespelen in de 
kasmonii  van zijn Javaanse schoonfamilie. In Hindostaanse families komen vaker kasmoni 
voorr waaraan geen leden van andere etnische groepen deelnemen, onder meer doordat 
liefdesrelatiess tusssen Hindostanen en creolen zwaar beladen zijn. Ook op de markten zag ik 
kasmonii  die uitsluitend uit Hindostanen bestaan. 

Dee spaar- en kredietarrangementen op de markt worden ook kasmoni genoemd, maar hebben de 
specifiekee niet-roulerende vorm van de Accumulating Saving and Credit Association. In 
Surinamee wordt deze ASCRA bijna alleen beoefend door Hindostaanse en Javaanse 
marktverkopers. . 

Dee meeste marktverkopers hebben geen mogelijkheid langs de formele weg aan krediet 
tee komen. Er zijn dan ook ASCRAs te vinden in elke branche, zoals onder de verkopers van vis, 
landbouwproducten,, manufacturen levensmiddelen en warme maaltijden. Het aantal deelnemers 
inn de spaar- en kredietkassen die ik tegenkwam, varieert tussen de 10 en 100 deelnemers. De 
inlegg ligt tussen de SflOO (f0,4) en Sf500 (f2,22) per dag. Zo had kashouder Radjen 40 
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deelnemers,, die bedragen inlegden van SflOO tot SBOO (fÖ,12) per dag. In een ASCRA wordt 
dagelijkss voor de duur van één maand een vast bedrag ingelegd: elke deelnemer bepaalt zelf hoe 
hoogg zijn dagelijkse inleg zal zijn. Aan het eind van de maand krijgt elke deelnemer het bedrag 
datt hij heeft gespaard minus de inleg van één dag die de kashouder inhoudt als 
administratiekosten,, dat is ongeveer 3,3 % van de totale omzet bij gelijke inbreng. 

Dee ASCRA is populair omdat de deelnemers tussentijds al een deel of soms het geheel 
vann hun spaargeld kunnen opvragen. Over deze leningen wordt geen rente gevraagd. Wel 
moetenn de deelnemers de kashouder uitleggen waarvoor ze het geld nu nodig hebben. Ook de 
betalingg kan flexibel verlopen. Hoewel de spelers verplicht zijn dagelijks in te leggen, kan 
iemandd die een dag echt niet kan betalen, morgen het dubbele bedrag voldoen. Volgens de 
Javaansee Ponice moetje wel rekening houden met elkaar want: 'Libismafasi (menselijkerwijs), 
enen zo behoujeje klanten.' 

Dee dagelijkse betaling in dit accumulerend spaar- en kredietsysteem kan ook een nadeel 
opleveren.. Door het dagelijkse ritme vergeet een marktverkoper gemakkelijk dat hij zijn inleg 
gisterenn niet heeft betaald, hoewel de kashouder dit in zijn schrift kan aantonen. Maar de 
meningsverschillenn die hieruit ontstaan worden doorgaans snel bijgelegd. 

Dee ASCRA wordt ook gewaardeerd wegens de vlotte afhandeling van transacties 
waardoorr ze zich gunstig onderscheidt van banken. De meeste marktverkopers vinden het zonde 
tijdenss de markturen naar de bank te gaan. Een kashouder: 'De bank is voor de meeste verkopers 
vermoeiend,vermoeiend, want ze komen hier vroeg, openen hun stand en zijn daarna niet meer van hun stand 
wegweg te krijgen. Zelfs als ze bij ons op kantoor hun betalingsverplichtingen moeten doen, moetje 
zeze eerst laten roepen.' Wegens de onderlinge concurrentie zul je niet gauw een collega vragen 
evenn je zaak waar te nemen. Als de waarnemer dezelfde producten verkoopt zal hij je klanten 
'wegroepen'' om zijn eigen waren aan te prijzen. Afwezigheid kan dus verlies van inkomsten 
betekenen.. Bovendien geeft een lening 'te veel loperij'. Lenen bij de bank is behoorlijk 
omslachtig,, want dan moet je een werkgeversverklaring en een uittreksel van de burgerlijke 
standd overhandigen, plus een onderpand overleggen of twee kredietwaardige borgstellers 
opvoeren. . 

Wiee desondanks zaken met de bank wil doen, moet rekening houden met beperkte 
openingstijden.. De markt opent al om drie uur 's ochtends, terwijl de banken pas om zeven uur 
opengaan.. Wanneer de markten sluiten zijn de banken al lang weer dicht. Toch zijn niet alle 
ASCRA-deelnemerss wars van banken. Vooral ondernemers in de groothandel zijn bereid een 
dagg uit te trekken om de verkoopwinst op hun spaarrekening te storten of een lening aan te 
vragen. . 

Dee ASCRAs spelen beter in op het financiële leven van de marktverkoper dan de banken. 
Voorall  voor de kleine marktverkopers is de markthandel grillig: loopt de verkoop vandaag goed, 
morgenn kan het zwaar tegenvallen. Bovendien is het een komen en gaan van tussenhandelaren en 
hosselaarshosselaars die cassave, suiker, warme vis of lappenstof aanbieden. Als je een bepaald aanbod 
afslaatt maar je even later bedenkt, kan het al weer te laat zijn. Daarom werkt de bank te traag: de 
aanbiederr heeft niet altijd tijd om te wachten tot je het benodigde spaargeld hebt opgevraagd. Je 
moett dus altijd over contant geld kunnen beschikken, waarvoor de ASCRA uitkomst biedt. 

Tussenn twaalf en twee uur gaat de kashouder met een tas en een schrift alle stands af om 
dee inleggelden op te halen. Mede wegens deze mobiliteit wordt de kashouder aangeduid als 
kasloperkasloper en spreken de deelnemers van een haalschuld. De kasloper is meestal zelf ook 
marktverkoper.. In een paar gevallen gaat het om de financieel administrateur van het 
marktwezen,, die dagelijks de huur van de marktstand int om die wekelijks bij de Centrale Bank 
tee storten. Deze administrateur werd vroeger incassoloper genoemd, de huur die hij inde was een 
haalschuld,haalschuld, vandaar de gehanteerde terminologie. Wegens een personeelsstop is het beroep van 
dee incassoloper inmiddels verdwenen; sinds 1995 moeten de marktverkopers hun huurgeld zelf 
bijj  de administateur betalen, zodat de haalschuld is veranderd in een brengschuld. De 
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administrateurss zijn niet blij met dit besluit, want de marktverkopers verlaten hun stand niet 
graagg zodat de administrateurs zelf achter hen aan moeten zitten. 

Deelnemerss aan een ASCRA moeten aan vier criteria voldoen: ze moeten dagloners zijn 
mett een vaste marktstand die doorgaan voor kredietwaardig en financieel betrouwbaar. 
Werknemerss van de markt die een maandloon in plaats van een dagloon ontvangen, zoals de 
schoonmakerss en wachters, zijn uitgesloten van deelname, want men gaat ervan uit dat een 
maandlonerr niet elke dag kan betalen. Tevens wordt hun deelname bemoeilijkt door praktische 
omstandigheden:: hun werk op de markt begint pas na sluitingstijd. Wie geen vaste marktstand 
heeftt kan ook niet meedoen: ambulante verkopers zoals zwart-geldwisselaars en venters van 
snoep,, elastiekjes, baddoeken, stukken zeep en andere waar. De ASCRA verplicht de deelnemer 
elkee dag op tijd te betalen. Wie daarin faalt brengt het systeem noch de deelnemers schade toe, 
maarr komt niet meer in aanmerking voor een lening. Bovendien wordt hij de volgende ronde 
geweigerdd omdat de administrateur zijn kasmoni serieus wil draaien en niet achter 'slappelingen' 
aann wil lopen. Zo distantieert de kasloper zich van ongedisciplineerde deelnemers, waardoor 
alleenn de serieuzen overblijven. Omgekeerd kan financiële betrouwbaarheid voor de deelnemer 
extraa voordelen afwerpen: 'Soms geef ik iemand die goed betaalt al de f van de maand zijn 
totaletotale geld Ik zeg neem je SJ3000 en werk ermee!' 

Ookk de kasloper wordt gescreend. Voordat de marktverkopers met een kashouder in zee 
gaan,, trekken ze zijn reputatie na bij hun collega's. Zoals een deelnemer benadrukt: 'Eerlijkheid 
isis echt de basisprincipe en dat regelt men door onderling te wagen.' Een ander belangrijk 
signaall  is het aantal spelers: wie veel deelnemers heeft moet goed zijn. 

Dee kaslopers, vooral de financieel administrateurs, zijn doorgaans goed op de hoogte van 
hett reilen en zeilen op de markt: ze kennen de verkopers persoonlijk, weten hoe hun verkoop 
loopt,, wie ROSCAs of ASCRAs beheren en zo meer. Daarom is de functie van de kashouder 
niett alleen zakelijk, maar ook sociaal: hij informeert naar de persoonlijke levens van de 
inleggers,, luistert naar hun problemen, bespreekt hoe de verkoop loopt en geeft hen adviezen. 
Eenn rondje met de kasloper leert je al snel dat hij een geziene gast is. Kashouders genieten van 
ditt contact. De oude Hindostaanse Biswati maakt er dagelijks haar uitje van: 'Het is echt een 
afleiding.afleiding. Je praat met die, bij een ander zitje een beetje, bij een drink je wat...' 

Veell  kaslopers zien hun ASCRA als een hossel die als aanvulling dient op het geringe 
overheidsloonn dat ze bij Marktbeheer verdienen. Ze organiseren ASCRAs omdat het in een 
maatschappelijkee behoefte voorziet en, zoals ze het zelf zeggen 'alle beetjes helpen.' Soekesh die 
err maandelijks Sfl5.000 (f60) mee verdient op een omzet van Sf375.00 (f1500), licht dit toe: 'De 
vergoedingvergoeding die ik vraag, geplaatst tegenover de dagelijkse loperij, dan doe ik dit bijna gratis.' 
Dee vergoeding voor de kasloper kan zelfs lager uitvallen dan de 3,3 %: 'Soms zie je dat iemand 
dede hele maand met moeite betaald heeft, dan heb je het lef niet om een hand (inleg van één dag) 
tete nemen.' 

Ditt wordt nog erger wanneer de kashouder zich gedwongen ziet financiële risico's te 
nemenn zonder tegenprestatie. Wanneer marktverkopers al heel vroeg om geld vragen, moet de 
kashouderr hen het geld van de andere deelnemers lenen: 'Het is dan lenen zonder rente en de 
verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid is voor jou, wanneer die persoon je niet terugbetaalt', verklaart Soekesh. 
Verderr lopen kashouders risico doordat ze dagelijks veel geld naar een veilige bewaarplaats 
moetenn brengen. Dit maakt hem een aantrekkelijke prooi voor dieven. Een kashouder die 's 
avondss laat op weg naar zijn huis werd beroofd van al het ASCRA-geld, heeft de kas uh 
verantwoordelijkheidsbeseff  uit eigen zak aangezuiverd. Als hij dit niet doet kan hij het 
vermoedenn over zich roepen dat hij de kas de kas heeft verduisterd. De kashouders nemen ook 
hett risico van zo'n financieel of gezichtsverlies. 

Dezee markt-ASCRAs worden vooral beoefend door Hindostanen en Javanen; creoolse 
deelnemerss zijn zeldzaam. Wel ben ik bij twee creoolse marktvrouwen spaarkassen 
tegengekomen,, die spaarkasi of ook kasmoni worden genoemd. In tegenstelling tot de ASCRA 
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wordtt uit zo'n Saving Association geen geld geleend. Van een kleindochter kreeg ik informatie 
overr een van deze creoolse kasvrouwen die kortgeleden was gestorven. Ze wist te vertellen dat 
haarr oma vroeger vanuit haar beroep als stenenbreekster een spaarkas onder haar collega's 
draaide.455 De andere kasvrouw, Oma Bes van 81 jaar, runt een klein winkeltje en houdt een 
spaarkass onder 23 verkopers op de markt schuin tegenover haar huis. Vroeger als 36-jarige 
kasvrouww had ze zelfs 100 deelnemers. Omdat ik zulke spaarkasi alleen bij deze oude creolen 
benn tegengekomen, vermoed ik dat spaarkasi vroeger op de markten veel meer voorkwamen dan 

nuu het geval is. . 
Doordatt de Hindostanen hun eigen familie- en markt-kasmoni hebben, denken veel 

creolenn dat ze in het geheel geen andere etniciteiten toelaten. Maar ook dit beeld klopt niet 
helemaal.. In de martkt-ASCRAs speelt een kleine minderheid van creolen mee. Ik trof een 
Hindostaansee kasvrouw die ook spelers uit de Marrongemeenschap had. Ze was bij de 
Marronss zelfs zo populair dat ze haar tot Kasimama (Moeder Kasgeld) hadden gedoopt. Uit 
trotss op die naam waarschuwde ze me haar nooit met 'mevrouw' aan te spreken. Toen deze 
kleinee magere kasvrouw na een lange levensgevaarlijke ziekte voor het eerst op de markt 
terugkeerde,, werd ze door opgetogen Hindostanen en Marrons hoog de lucht ingejonast. 
Omgekeerd'spelenn veel Hindostaanse marktverkopers mee in etnisch gemengde kasmoni met 
eenn Javaanse of creoolse kashouder. Maar een kasmoni van overwegend Hindostaanse spelers 
mett een creoolse kashouder ben ik niet tegengekomen. 

Alleenn de Chinese foei dchen is vrijwel volledig gesloten voor niet-Chinezen, mede als gevolg 
vann de typische Chinese manier van leven met eigen scholen, kerken, zwemverenigingen, 
bejaardentehuizenn en verenigingen. Bovendien vervult de foei dchen een specifieke 
economischee functie voor de vele Chinezen die als zelfstandig ondernemer in de handel 
werken:: de meeste spelers zijn winkeliers die zeer hoge bedragen inleggen om met de 
opbrengstt in hun bedrijf te investeren. Deze zakelijke inzet sluit buitenstaanders uit: de 
gemiddeldee kasmoni-speler zou zulke hoge bedragen niet inleggen omdat hy geen 
ondernemingg heeft om in te investeren. De echtgenotes van deze Chinese zakenlui spelen 
onderlingg ook foei dchen, maar hebben nauwelijks contacten met andere Surinaamse 
vrouwen,, waardoor ze elkaar ook niet bij eikaars ROSCAs kunnen betrekken. 

Dee deelname aan de diverse onderlinge fondsen in Suriname is dus ten dele etnisch bepaald. 
Dee kasmoni in eigenlijke zin geldt vooral als een creoolse aangelegenheid, hoewel ook andere 
bevolkingsgroepenn deelnemen. Vermoedelijk komt het systeem ook veel voor onder 
Hindostanenn en Javanen, maar daarover is weinig bekend. Daarnaast kennen de Javanen, 
Hindostanenn en Chinezen hun eigen, soms niet-roulerende fondsen die verband houden met 
dee handel, een beroep waarop deze groepen zich speciaal richten overeenkomstig de etnische 
arbeidsverdelingg in Suriname. Vooral bij de Hindostanen zijn de ASCRAs een mannenzaak, 
Hindostaansee vrouwen werken relatief weinig buitenshuis. Creoolse vrouwen die in de 
kleinhandell  zitten maken geen gebruik van het ASCRA-systeem. Als ze deelnemen aan een 
kasmoni,, gebruiken ze de opbrengst ook niet speciaal voor hun bedrijfsvoering, maar evenals 
dee meeste kasmoni-spelers voor uiteenlopende persoonlijke doeleinden. Hetzelfde geldt voor 
dee creoolse en etnisch-gemengde kasmoni op de werkvloer, die zich afspelen in beroepssferen 
waarr creolen in de meerderheid zijn. De mannenkasmoni functioneren als onderlmges voor 
handarbeiders,, de overige werk-kasmoni worden gespeeld door employees en lager personeel 
opp kantoren van overheid en bedrijfsleven. In de creoolse kasmoni is dus geen sprake van 
investerenn in een eigen bedrijf. 
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3.1.44 Klasse 
Welkee creolen nemen deel aan de eigenlijke, roulerende vorm van kasmoni? Het meest recente 
onderzoekk naar de klassenstructuur in Suriname, in het bijzonder in Groot-Paramaribo, is 
verrichtt door Schalkwijk & De Bniijne (1999). Het viel hen moeilijk de klassenverhoudingen in 
kaartt te brengen doordat de economische terugval tot ingrijpende maatschappelijke 
verschuivingenn heeft geleid. Vóór 1980 was het mogelijk de Surinaamse klassenstructuur te 
bepalenn aan de hand van opleiding, inkomen en beroep. Tot de elite werd toen een kleine groep 
topambtenaren,, beoefenaren van vrije beroepen en eigenaren van bedrijven gerekend. 
Ambtenaren,, werknemers in particuliere of semi-overheidsbedrijven en middenstanders vormden 
eenn vrij omvangrijke middenklasse. Kenmerkend voor deze bevolkingsgroep was het bezit van 
eenn eigen perceel en woning, en een aantal duurzame gebruiksgoederen zoals een auto. De 
volksklassee had een simpele overheidsbetrekking met weinig prestige of een laagbetaalde baan in 
hett bedrijfsleven. Deze groep woonde doorgaans in volkswijken. Onder de 'onderklasse' vielen 
degenenn die geen vast werk of inkomen hadden, zoals bejaarden zonder pensioen en bewoners 
vann het binnenland. 

Maarr door de economische malaise en de snelle geldontwaarding voldeden deze 
kenmerkenn niet meer om de maatschappelijke positie van Surinamers vast te stellen, aldus 
Schalkwijkk & De Bruijne. Deze moeilijkheid wordt nog versterkt doordat de bevolking openlijk 
off  heimelijk haar toevlucht zoekt bij tal van informele materiële en immateriële 
inkomstenbronnenn om het reguliere inkomen aan te vullen (1999;57-9). Officieel inkomen is 
daardoorr niet meer bruikbaar als indicator. Met de introductie van welstand als nieuw criterium 
willenn de onderzoekers tot een realistischer klassenindeling komen. Als bijkomend voordeel 
maaktt dit een vergelijking mogelijk met de periode vóór 1980. De onderzoekers bepalen 
welstandd op grond van een aantal duurzame materiële bezittingen dat volgens de onderzochten 
alss 'vanzelfsprekend' bij een bepaalde klasse hoort.46 Middels een coderingssysteem komen ze 
vervolgenss tot een klassenindeling (p. 57-8). 

Datt welstand een adequaat criterium is om de huidige sociale structuur van Groot-
Paramariboo te bepalen, kan ik uit eigen ervaring beamen. Toen de economische crisis begin jaren 
800 inzette woonde ik nog in Suriname. Het werd iedereen snel duidelijk dat degenen die 
'pakketten'' van familie uit Nederland kregen en het gemakkelijkst toegang hadden tot vreemde 
valuta,, het beste af waren. Deze hulpstroom van overzee doorbrak de bestaande 
maatschappelijkee verhoudingen. Buren die vroeger zichtbaar armer waren dan ons gezin, werden 
opeenss rijker doordat Nederlandse familieleden dozen met kleding, schoenen en zelfs hele 
ijskastenn opstuurden. 

Schalkwijkk & De Bruijne onderscheiden vier klassen: de elite (6,5%), de middenklasse 
27,7%),, de volksklasse (49,9%) en de onderklasse (15,9%). De etnische groepen zijn niet 
gelijkmatigg over deze klassen verdeeld. De creoolse gemeenschap die centraal staat in dit 
kasmoni-onderzoek,, vormt met ruim 35,2% dee grootste etnische groep in Groot-Paramaribo. 
Vergelekenn met de Hindostanen (32,6%) en de Javanen (14%) verkeert ze in een aantal 
opzichtenn in een betere positie (Schalkwijk en De Bruijne 1999;96). Een meerderheid van 
75%% spreekt Nederlands. Verder zijn de creolen relatief hoger opgeleid. Slechts 2% genoot 
geenn enkel onderwijs. Tweederde heeft het lager middelbare onderwijs doorlopen, een 
opleidingg die creolen veel vaker voltooien dan Hindostanen en Javanen, 76% tegenover 
respectievelijkk 49% en 48%. Het aantal creolen dat hoger onderwijs heeft afgerond is zelfs 
tweee keer zo groot als bij de beide andere etnische groepen. 

Volgenss de onderzoekers vertonen deze groepen daarentegen geen grote verschillen in 
huizenbezitt en inkomen. Het bezit van een eigen huis is bij de Hindostaanse huishoudens met 
75%% het grootst, maar de Javanen en creolen sluiten daar met respectievelijk 66% en 62% 
dichtt bij aan. De inkomensverschillen tussen de drie etnische groepen zijn volgens de 
onderzoekerss zelfs te verwaarlozen, met dien verstande dat de creolen ondervertegenwoordigd 
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zijnn onder de armen en allerarmsten (Schalkwijk en De Bruijne 1999;92). Van alle armen in 
Groot-Paramariboo is 39% Hindostaan, 25% creool, 13% Javaan en 12% Marron. In de 
onderklassee zijn de Marrons het sterkst vertegenwoordigd. Van hen behoort 41% tot de 
allerarmsten,, binnen de Hindostaanse gemeenschap vinden we een percentage van 20, terwijl 
dee creoolse gemeenschap maar 11% van de allerarmsten uitmaakt (Schalkwijk en De Bruijne 
1999;96-7).47 7 

Dee elite vormt maar een klein deel van de bevolking van Groot-Paramaribo, 6,5%. Behalve uit 
buitenlanderss zoals ambassadepersoneel, bestaat ze uit stafleden van multinationale 
ondernemingen,, hoge functionarissen in bank- en handelswezen, rijstexporteurs, lokale 
producenten,, families die zijn betrokken bij Chinese, Libanese en Hindostaanse familiebedrijven, 
enn beoefenaars van vrije beroepen zoals medici en notarissen (hoewel niet van alle 
beroepsbeoefenarenn de inkomens zijn meegegroeid met de inflatie). Hoge ambtenaren zijn door 
dee crisis zozeer verarmd, dat ze niet meer tot de welgestelden worden gerekend. De leden van de 
hoogstee klasse zijn gemiddeld hoger opgeleid dan de rest van de bevolking. Onder de elite 
bevindtt zich ook een groep nouveaux riches die haar rijkdom heeft vergaard door import-, geld-
enn drugshandel, illegale goudwinning en houtexploitatie. De leden van de hoogste klasse wonen 
inn de betere wijken in dure huizen, die soms opvallen door een enorme schotelantenne. In de 
garagee staat een betrekkelijk kostbare tot zeer dure auto. De oudere kinderen verblijven voor 
studiee in het buitenland, terwijl de weigestelden zelf ook regelmatig naar Nederland of de 
Verenigdee Staten reizen. Hun leef- en bestedingspatroon is toonaangevend voor de rest van de 
bevolkingg (Schalkwijk & De Bruijne 1999;61-4). 

Binnenn deze welgestelde klasse komt kasmoni nagenoeg niet voor, ook niet bij het 
creoolsee deel. Een aantal weet niet eens dat het systeem bestaat. De rijken vertrouwen volledig 
opp de formele financiële instanties, zodat ze geen behoefte voelen aan informele spaar- en 
kredietsystemen.. Voorzover deze groep bekend is met kasmoni, geldt het als een bezigheid van 
dee sociaal-zwakkeren. Hoewel men oppast zich niet denigrerend over kasmoni uit te laten, is 
menn geneigd er een lage status aan toe te schrijven en het te associëren met gebrek aan financiële 
middelenn en zelfdiscipline. De zeer weinige rijken die wel kasmoni spelen, doen dat met of via 
eenn bevriende vertrouwenspersoon uit de volks- of middenklasse. Ze doen mee uit solidariteit 
mett de arme kasvrouw en andere spelers, of omdat ze kasmoni waarderen als creoolse folklore. 
Dee uitkering zien ze als een aardigheidje. Hierover meer in paragraaf 3.3.1. 

Dee middenklasse (27,7%) onderscheidt zich door een lagere of hogere middelbare opleiding, en 
bestaatt enerzijds uit overheidsambtenaren zoals onderwijzers en hoofdverplegers, anderzijds uit 
beoefenarenn van vrije beroepen zoals winkeliers, handelaren en aannemers. De overheid is de 
belangrijkstee werkgever vanwege haar uitgebreide sociale voorzieningen: 40% van de hele 
beroepsbevolkingg werkt daar. Door de inflatie zijn de lonen van de leden van de middenklasse 
diee in overheidsdienst werken sterk in waarde verminderd. Doordat de inkomens in de 
particulieree sector wel met de inflatie meegroeiden, kunnen zeer laag opgeleide handarbeiders 
zoalss metselaars veel meer verdienen dan een hoofdonderwijzer. Volgens het welstandscriterium 
kann zo'n metselaar nu ook worden beschouwd als lid van de middenklasse. De middenklasse 
kentt nog meer nieuwkomers, zoals handelaren en oudere remigranten met een Nederlandse 
uitkeringg of pensioen. Wat de relatie met Nederland betreft: 85% van deze bevolkingsgroep heeft 
daarr familie wonen en reist er zelf regelmatig heen. Meer dan de helft ontvangt steun van 
familieledenn overzee (Schalkwijk & De Bruijne 1999;64-6). 

Hoewell  de economische positie van de middenklasse door de crisis zozeer is verzwakt 
datt men zich dikwijl s genoodzaakt ziet tot hosselen, nemen veel creoolse middenklassers met 
vrijj  hoge bedragen deel aan de kasmoni. Hun inleg ligt tussen de flOO en f200, zo'n 15 tot 30 
procentt van het reguliere inkomen. Ze gebruiken de opbrengst om hun levensstijl te handhaven 
off  te verbeteren, overeenkomstig de centrale waarden in hun leven die zijn gericht op 
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maatschappelijkee vooruitgang, educatie en spaarzaamheid. Men koopt meubilair, huishoudelijke 
apparaten,, vervoersmiddelen, vliegtickets en betaalt opleidingen. 

Doorr de algemene verarming is de volksklasse de omvangrijkste groep in Groot-Paramaribo 
geworden,, ter grootte van 49,9%. Deze groep heeft merendeels de lagere school of het 
voortgezett lager onderwijs doorlopen. Een deel is erin geslaagd een goede volkswoning te 
bemachtigen.. Het uitgebreide gezin komt in deze klasse veel meer voor dan bij de rest van de 
bevolkingg (22%). Er zijn drie keer zoveel gezinnen met een alleenstaande vrouw aan het hoofd 
dann in de hogere klassen (29%). Ook hier is de overheid de belangrijkste werkgever: ongeveer 
30%% van de gezinshoofden werkt er. In deze bevolkingsgroep zijn ook veel informele 
ondernemerss te vinden, zoals monteurs, taxichauffeurs, modisten of straatventers. De financiële 
relatiess met familie in Nederland zijn minder belangrijk: 55% ontvangt nooit iets (Schalkwijk & 
DeBruijnel999;66-8). . 

Dee creolen uit de volksklasse die kasmoni spelen, doen dat eveneens om hun 
levensstandaardd te verbeteren, of op zijn minst te handhaven door een val in armoede te 
voorkomen.. Spaarzaamheid wordt vanouds gezien als een deugd, want door sparen kun je 
maatschappelijkk omhoog komen. Deze groep participeert in kasmoni met kleine tot 
behoorlijkee bedragen, van f25 tot f75. Met de opbrengst koopt men duurdere 
gebruiksartikelen,, voedsel en kleding, en betaalt men schulden af. Verder worden kleine 
aankopenn gedaan zoals kleding en schoolbenodigdheden voor kinderen, een baal rijst, of 
kleinee reparaties aan duurzame huishoudelijke zaken, huis, fiets etc. De sociale positie van 
dezee klasse is zeer kwetsbaar, men loopt voortdurend het risico af te glijden naar de 
onderklasse. . 

Dee onderklasse, de groep der allerarmsten, vormt 15,9% van de totale bevolking. Deze klasse is 
inn de jaren 90 sterk gegroeid. De armoede is zo groot dat een gezin hoogstens één duurzaam 
goedd bezit, een ijskast of een televisie, dit terwijl zulke zaken in Suriname al lang tot de 
minimalee huisraad behoren. De leden van deze klasse hebben weinig tot geen opleiding en 
doorgaanss geen beroep. Hun inkomen bestaat slechts uit een magere hossel, al dan niet 
gecombineerdd met een zeer lage overheidsuitkering voor sociaal-zwakkeren. De armen wonen in 
goedkopee buurten zoals Land van Dijk, Ramgoelamweg, Livorno en Charlesburg. Hun 
huisvestingg is slecht, tweederde woont in krotten. Meer dan in de andere klassen wordt de eigen 
groepstaall  gesproken, zoals het Sarnami of het Sranantongo. De huishoudens zijn groot en veel 
vrouwenn staan er alleen voor als gezinshoofd, in maar liefst 30% van de gezinnen. Daarnaast telt 
dezee klasse een hoog percentage van 40% alleenstaanden. De armen zijn minder gericht op het 
buitenland,, tweederde krijgt geen enkele steun van familie in Nederland. Bovendien ontbreekt 
hett hen aan netwerken waarin een baan of hossel kan worden geregeld (Schalkwijk & De 
Bruijnee 1999;68-70). 

Dee allerarmsten zijn niet vertegenwoordigd in de kasmoni doordat ze te weinig geld 
overhoudenn om in te leggen. Bovendien beschikken ze niet over de juiste sociale netwerken. 
Sommigenn hebben zelfs nog nooit van kasgeld gehoord. Anderen hebben ooit zelf meegespeeld, 
maarr door de economische malaise zijn ze daartoe niet meer in staat, wat nog verdergaande 
achteruitgangg in de hand werkt. 

Ditt proces van uitsluiting kan als volgt verlopen: om de toenemende inflatie te 
compenserenn besluiten de spelers de kasmoni-bijdragen te verhogen. Wie met de verhoging kan 
meegaann blijf t in de kasmoni, de anderen moeten afhaken. Sommigen sluiten zich dan aan bij 
eenn kasmoni met lagere inlegbedragen, of vormen er zelf een. Maar anderen moeten van alle 
deelnamee afzien, waarmee ze een belangrijke mogelijkheid verliezen om hun bestaansniveau 
veiligg te stellen. Hierover meer in paragraaf 3.2.2. 

68 8 



Dee ben onder de armsten in het geheel geen collectiveringsarrangementen tegengekomen; 
zee missen de benodigde netwerken en organisatievermogen. Het is ieder voor zich en God voor 
onss allen: alle energie gaat op aan de dagelijkse overleving. Vooral de nieuwe armen die vroeger 
well  van kasmoni gebruik konden maken, ervaren deze toestand als schrijnend. 

JacobaJacoba is 38 jaar. Ze verdient de kost door eenmaal per week het huis van een familie 
schoonschoon te maken. Ze heeft vier kinderen van twee mannen. Met geen van beide vaders 
woontwoont ze nog samen. De eerste man heeft ze na zestien jaar samenleven het huis 
uitgezetuitgezet Jacoba's huis is erg bouwvallig. De muren bestaan uit ongeverfd, verrot hout 
volvol gaten. Op sommige plaatsen zakt het door zodat de voordeur niet meer open kan. 
HetHet krioelt van ongedierte waaronder houtluizen, kakkerlakken, muizen en ratten 
BinnenBinnen staan een grote roestige ijskast, een piepklein kapot gasfornuis en een kootpot 
JacobaJacoba 's gezin heeft geen wasmachine, kleren worden op de hand gewassen. Er is wel 
elektriciteitelektriciteit maar geen telefoon: water komt uit een kraan op het erf. Het huis telt maar 
éénéén slaapkamer, met een tweepersoonsbed waarop Jacoba en haar baby van zes 
maandenmaanden slapen. Haar dochter slaapt op een afgedankte matras, de twee zoons op de 
grondgrond Toen Jacoba vroeger nog met haar man woonde was ze krantenverkoopster aan 
dede Maagdenstraat. In die tijd hadden zij en haar kinderen een spaarpot waarin ze 
dubbeltjes,dubbeltjes, kwartjes en rijksdaalders stopten. Daarnaast spaarde ze met andere 
krantenverkoperskrantenverkopers in een kasmoni onder leiding van een kasvrouw die een kranten- en 
tijdschriftenkiosktijdschriftenkiosk draaide. Het ging om een groot kasmoni-netwerk van dertig spelers, 
diedie de kasvrouw had verdeeld over drie kasmoni. Jacoba stopte met spelen toen de 
kasvrouwkasvrouw als reactie op de economische verslechtering de inleg verhoogde. Ook 
beëindigdebeëindigde ze de krantenverkoop die door de crisis te sterk was teruggelopen. Ze denkt 
metmet plezier terug aan de tijd toen ze kasgeld speelde, en somt de spullen op die ze ermee 
heeftheeft gekocht: een gasfornuis, een wasmachine, een televisie, een ricecooker... Haar 
manman wist eerst niets van haar deelname. Ze spaarde altijd met een specifiek doel om 
haarhaar man te verrassen Als de dag gekomen was vroeg ze hem nog niet naar zijn werk te 
gaan.gaan. Even later stopte een bestelauto voor de deur. 'Ga naar de auto toe en vraag wat 
zeze willen' spoorde ze haar man aan. Tot diens verrassing werd een wasmachine het huis 
binnengedragen.binnengedragen. Als hij wantrouwig informeerde waar het geld vandaan kwam, 
antwoorddeantwoordde Jacoba trots 'van kasgeld'. Haar man kon dan nog even doorvragen Tiebje 
hethet echt van kasgeld gekregen, niet van iemand anders?' Maar daarna was hij in de 
wolken wolken 

3.1.55 Geslacht T I J 
Inn Suriname heerst de opvatting dat vooral vrouwen gebruik maken van kasmoni. In veel andere 
landenn neemt men eveneens aan dat ROSCAs in de eerste plaats een vrouwelijke aangelegenheid 
zijn.. Dit wordt bevestigd door mijn informanten uit landen als Marokko, Mauretanië, Toronto en 
dee Nederlandse Antillen. Op Curacao is som 20 sterk verweven met vrouwelijkheid dat een aantal 
mannenn niet wil inleggen uit angst voor mariku (homo) te worden uitgemaakt. Ook mijn naaste 
collega'ss Lont, Bahre en Kane die onderzoek doen in Yogyakarta, (Indonesië), Kaapstad (Zuid-
Afrika)) en Senegal (West-Afrika), hebben de indruk dat vrouwen sterk in ROSCAs 
vertegenwoordigdd zijn. Kane (2001) heeft hierover cijfers verzameld: volgens hem is een ruime 
meerderheidd van tweederde van de tontine-spelcrs in Senegal vrouw. 

Anderzijdss blijkt uit de ROSCA-literatuur dat ook mannen een belangrijke rol spelen. Er 
zijnn diverse beschrijvingen van mannelijke ROSCAs, overigens zonder nadere precisering van de 
aantallen.. In Nepal, Shanghai, Pokhara en in het gebied van de Himalayas spelen mannen dikhuti 
(Seibell  & Shresta 1983), Westkameroense mannen njangis of tontines (Rowlands 1995;112-3), 
Mexicaansee mannen beoefenen tandas (Vélez-Ibafiez 1983), Senegalezen tontines (Kane 2001), 
mannenn in Pakistan en Bangladesh bisi committees (Streefland 1996;82) en Jamaïcaanse mannen 
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partners. partners. 
Dee ROSCA-studies gaan echter nauwelijks in op de verhouding tussen mannelijke en 

vrouwelijkee inleggers. Sommige concentreren zich al bij voorbaat uitsluitend op hetzij 
vrouwenn hetzij juist mannen. De genderliteratuur, zoals de bundel Money-Go-Rounds, richt 
zichh doelbewust alleen op vrouwen, 'because the detail and special relevance of their 
activitiesactivities is often indistinguishable from men's in the general descriptions, though they may 
notnot be in reality' (Ardener 1995; 11). De genderstudies beweren overigens niet dat 
vrouwelijkee deelnemers de overhand hebben. Ze erkennen de rol van mannen, maar laten die 
meestall  verder buiten beschouwing. 

Zo'nn eenzijdig blikveld kan de werkelijke verhouding van mannen en vrouwen in 
ROSCAss versluieren. Vertekening kan overigens ook optreden door andere oorzaken. Een 
klassiekk voorbeeld is dat de rol van mannen niet wordt opmerkt doordat ze via hun vrouw 
spelen:: die participeert wel onder haar eigen naam, maar een deel van haar inleg behoort aan 
haarr partner (zie ook Niger-Thomas 1995;105,106, Vélez-Ibafiez 1983;116). Verder ziet men 
somss over het hoofd dat veel vrouwen aan ROSCAs kunnen deelnemen dankzij het geld dat 
zee van hun man ontvangen, ook al speelt die zelf niet mee. Deze indirecte rol van de man mag 
voorr het systeem als zodanig niet zo interessant zijn, hij zorgt er wel voor dat zijn vrouw 
kredietwaardigg is. Een goede financiële of sociale status van de man is dikwijl s al voldoende 
omm de vereiste reputatie van kredietwaardigheid van zijn vrouw te vestigen. 

Inn de literatuur worden de specifieke kenmerken van de vrouwelijke en mannelijke 
ROSCA-spelerss wel afzonderlijk besproken, maar ze worden niet met elkaar in verband 
gebracht.. Daarbij gaan de onderzoekers uit van verschillende perspectieven: terwijl de 
mannelijkee rol in ROSCAs dikwijl s wordt bestudeerd vanuit thema's als ondernemerschap en 
kapitaalinvestering,, lijk t het bij vrouwen vooral om sociale relaties te draaien. De doorsnee 
mannelijkee deelnemer is een kleine handelaar of ondernemer die de ROSCA-uitkeringen in 
zijnn bedrijf investeert. Deze benadering staat dikwijl s in het licht van een sociaal-economisch 
ontwikkelingsperspectief:: aan de 'mannelijke' ROSCAs wordt een groot vermogen 
toegeschrevenn om aansluiting te vinden bij de formele markteconomie die wereldwijd steeds 
meerr gaat overheersen. 

Onderzoekerss die zich concentreren op de rol van vrouwen, associëren die met 
thema'ss als sociale afhankelijkheid, informele sociale netwerken, reputatievorming en verzet. 
Dee genderauteurs nemen afstand van het economisch ontwikkelingsperspectief door zich te 
richtenn op het eigene van niet-westerse culturen, en in het bijzonder van de levenswijze van 
vrouwenn daarbinnen. In hun visie leiden ROSCAs tot eigensoortige maatschappelijke 
ontwikkelingenn in uiteenlopende niet-westerse gebieden. Wat is van dit alles terug te vinden 
inn de Surinaamse kasmoni? 

3.1.5.11 Vrouwen in kasmoni 
Inn Suriname heersen twee onjuiste ideeën over de rol van vrouwen in kasmoni. Ten eerste ziet 
menn het spel in het algemeen als een vrouwenzaak. Bovendien gelooft men dat de rol van 
kasvrouww meestal wordt vervuld door bigisma, eerbiedwaardige, want niet meer menstruerende 
vrouwenn (zie ook Herskovits & Herskovits 1947;76, Hoetink 1956;41). Ook in de oudere 
sociaal-wetenschappelijkee literatuur wordt kasmoni ten onrechte beschreven als een 
vrouwenspel.. Dit onderzoek biedt een vertekend beeld doordat het zich bij voorbaat eenzijdig 
concentreerdee op creoolse vrouwen of op de volksklasse. Een recent voorbeeld biedt het 
onderzoekk van Van Wetering (1996) dat zich richt op het kasmoni-spel in het creools-
Surinaamsee verenigingsleven in de Amsterdamse Bijlmermeer: dit wordt gedomineerd door 
vrouwenn uit de lagere klassen, zodat mannelijke spelers buiten beeld bleven. Hoewel mijn 
onderzoekk bevestigt dat vrouwelijke spelers ruim in de meerderheid zijn, blijkt ook een 
aanzienlijkk aantal mannen als speler of kashouder deel te nemen: naar schatting vormen ze een 
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minderheidd van eenderde.*  Bovendien komen in Suriname ook betrekkelijk veel kasmoni voor 
diee uitsluitend uit mannen bestaan, vooral in de werksfeer. 

Ikk heb aanwijzingen dat mannen-kasmoni al heel lang bestaan. In de jaren 40 en 50 
vertoondenn ze al het typisch mannelijke karakter dat hen nog steeds kenmerkt. Een van mijn 
ouderee informanten werkte toen in de haven, waar onder de arbeiders een kasmoni draaide. Hij 
herinnertt zich dat 'het vooral een mannenzaak was, omdat daar eenvoudigweg geen vrouwen 
werkten.'werkten.' Een andere oud-speler werkte bij de afdeling Expeditie van een belangrijke 
overheidsinstelling:: 'In de kasmoni zaten alleen ambtenaren die buitendienst draaiden. De 
kasmankasman was een oudere stoere man. Hij was hoofd van de Terreindienst Hij was joviaal, 
sportief,sportief, gaf trainingen gewichtheffen en reed op een Harley Davidson. Wij zelf reden allemaal 
eeneen BMW-bromfiets en dat gaf een enorme kick. De onderlinge sfeer was aangenaam. De 
kasmankasman organiseerde vergaderingen, reisjes en andere gezelligheidjes. Met kasgeld kon je een 
mooiemooie bromfiets kopen of een paar dure schoenen. We waren jong, stoer, gingen veel uit en 
sprakenspraken alleen maar over meisjes. Het was een geweldige tijd!' 

Dee onderzocht in Suriname in totaal 38 kasmoni. Negentien hadden een gemengde 
geslachtelijkee samenstelling: ze telden gemiddeld 10 spelers, waarvan 3 mannen en 7 vrouwen 
(dee verhouding varieerde tussen 1:9 en 5:5). De mannen vervulden de rol van speler en soms ook 
vann kashouder. In 10 kasmoni speelden alleen vrouwen, 9 werden exclusief door mannen 
bemand.. Zulke puur 'mannelijke' kasmoni komen vooral voor op plaatsen waar 
mannenberoepenn de boventoon voeren, zoals in het leger, havenloodsen, landbouwbedrijven, 
multinationalee mijnbouwbedrijven, taxibedrijven, expeditiediensten van de overheid en m 
voetbalclubs.499 Ook in andere opzichten onderscheiden ze zich van hun vrouwelijke en 
gemengdee zusters. 

Dee veelgehoorde opvatting dat kasmoni een vrouwenzaak is berust dus op een 
vooroordeel.. Vrouwen vormen een meerderheid van tweederde, maar de mannen vervullen toch 
ookk een belangrijke rol. 

Volgenss een tweede gangbare opvatting zijn kasvrouwen bij uitstek bigisma. Dit idee duikt ook 
opp in een enkele wetenschappelijke bron, bijvoorbeeld bij Sansone die de bewering van een 
informantee citeert dat kasvrouwen altijd oudere vrouwen zijn (1992;80). Dit wordt inderdaad 
doorr veel creolen gezegd en nagepraat. Toch moeten ze in hun eigen onmiddellijke omgeving 
ookk jonge kasvrouwen kennen, want in werkelijkheid komen die veel voor. Van de dertien 
kasvrouwenn die ik ondervroeg waren maar zes van middelbare leeftijd. Bovendien, wanneer 
bigismabigisma werkelijk zo'n bijzondere status in kasmoni hadden, zouden de spelers uit mijn 
onderzoekk hen moeten verkiezen boven jonge kasvrouwen. Maar zo'n voorkeur blijkt nergens, 
dee leeftijd van de kasvrouw speelt voor hen nauwelijks een rol. Ook de suggestie dat dh idee 
stamtt uit vroeger tijden toen alle kasvrouwen wèl bigisma waren is onaannemelijk, want de 
meestee bigisma kasvrouwen uit mijn onderzoek zijn al op hun twintigste of dertigste als 
kashoudsterr begonnen. Sommigen waren zelfs kasvrouw vanaf hun puberteit. 

Err bestaat wel enig verschil tussen toen en nu, want vroeger dwong een bigisma 
kasvrouww meer gezag af. Oude spelers vertellen dat ze haar beleid niet ter discussie durfden 
stellen.. Destijds verdeelde ze de uhkeringsbeurten niet door loterij of onderling overleg, maar 
bepaaldee geheel naar eigen goeddunken wie wanneer de kas kreeg uitgekeerd. De spelers bleven 
duss in het ongewisse over de uitkeringsdatum. Ze durfden de kasvrouw ook niet te vragen of ze 
dee uitkering op een bepaalde datum konden krijgen, dat zou veel te vrijpostig zijn. Je diende je 
naarr haar inzichten te schikken, want die waren vanzelfsprekendd de beste. Wanneer de kasvrouw 
onverwachtss de kas uitkeerde op een moment dat het de speler zeer goed uitkwam, bevestigde dit 
datt bigisma een bijzondere gave bezaten om behoeften en problemen van anderen intuïtief aan te 
voelen.. Een groter bewijs van haar wijsheid bestond niet. Zo werd het ontzag voor de bigisma-
kasvrouww steeds opnieuw versterkt50 
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Maarr de tijden zijn veranderd, en de gezagsverhoudingen met hen. Tegenwoordig maken 
dee meeste A/g/sma-kasvrouwen geen aanspraak meer op absolute autoriteit. Spelers kunnen met 
henn onderhandelen over de uitkeringsdatum. Anderzijds heeft de bigisma niet al haar gezag 
verloren:: de meeste deelnemers hebben er geen enkele moeite mee wanneer ze de 
uitkeringsbeurtenn toch nog naar eigen inzicht verdeelt. Ze vertrouwen erop dat ze het geld op het 
juistee moment zullen ontvangen, want een bigisma is nu eenmaal wijs. En mocht het kasgeld te 
vroegg ofte laat worden uitgekeerd, dan valt er altijd iets te regelen: de kasvrouw kan de beurt 
voorbijj  laten gaan of het geld voorlopig zelf bewaren. 

Kortom,, hoewel bigisma nog steeds gezag bezitten, is de opvatting dat kasvrouwen 
doorgaanss bigisma zijn onjuist. Waar komt deze mythe dan vandaan, en waarom houdt ze zo 
hardnekkigg stand? Waarschijnlijk heeft ze haar oorsprong in de centrale rol die creoolse vrouwen 
vanoudss in de gezinshuishouding spelen. Vooral oudere vrouwen staan in hoog aanzien wegens 
dee reinheid, wijsheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid die hen wordt toegeschreven. 
Vermoedelijkk is deze traditionele eerbied voor de bigisma geprojecteerd op de kasmoni. 
Bovendienn kunnen spelers er belang bij hebben de mythe van de bigisma-kasvrouw hoog te 
houden:: op die manier kunnen ze kasmoni een goede naam geven, als tegenwicht tegen de 
slechtee reputatie die het altijd genoot bij de hogere klassen en de overheid. 

Zoo blijken twee veelgehoorde vooronderstellingen over de typisch vrouwelijke aard van 
kasmonii  geheel of ten dele onjuist. De bigisma is niet zo prominent als kashouder als wordt 
beweerd.. En in de kasmoni als geheel vormen vrouwen wel een beduidende meerderheid, maar 
iss toch een derde van de spelers man. Het blijf t dan wel de vraag waarom er zoveel meer 
vrouwenn meedoen. 

Waaromm spreekt het kasmoni-spel vooral vrouwen aan? Suriname wijkt hierin niet af van de 
anderee landen waar ROSCAs voorkomen: daar wordt eveneens een vrouwelijke meerderheid 
gerapporteerd.. In al die landen zijn vrouwen verantwoordelijk voor het familieleven en het 
beheerr van het huishoudbudget. Ongeacht of ze een inwonende partner hebben, zij organiseren 
hett huishouden en moeten dus voorzien in de korte en lange termijn behoeften van het gezin. 
Doordatt deze behoeften veelomvattend zijn en zich dikwijl s gelijktijdig voordoen, worden 
vrouwenn gedwongen hun financiën zorgvuldig te plannen. 

Spaarzaamheidd wordt dan een belangrijke deugd: onderzoek naar de manier waarop 
Caraïbischee vrouwen met geld omgaan wijst uit dat ze het als hun taak zien te sparen voor 
onverwachtee huishoudelijke uitgaven; geldlenen zien ze meer als een mannenzaak (Senior 
19911 ;99). Ze vinden dat ze dan ook zelf moeten beslissen over de besteding van hun spaargeld. 
Blijkenss mijn vraaggesprekken voelen ook de creoolse vrouwen in Suriname zo'n spaarplicht. 

Dezee deugd wordt ze van kinds af aan bijgebracht. Toen ik een klein meisje was leerde 
mijnn moeder me al dat je je man met je spaargeld moet kunnen bijstaan wanneer hij als 
kostwinnerr in problemen raakt. Ze voerde zichzelf op als voorbeeld van een vrouw die spaarzin 
altijdd diep had gekoesterd. Haar advies: 'Ook al werkje niet, of verdien je minder dan je man, 
laatlaat hem altijd zien dat je financieel ook je mannetje kunt staan, dan zal je zien hoeveel respect je 
vanvan hem krijgt!' 

TJOTJO ontwikkelt spaarzin zich tot een belangrijke deugd van creoolse vrouwen. Mannen 
wetenn spaarzame vrouwen te waarderen.51 Oudere mannen herinneren zich hoe ze vroeger 
opkekenn tegen kasvrouwen die kankan uma (trotse, moedige vrouw) werden genoemd. Wanneer 
zee met zo'n vrouw in zee gingen zouden ze later materieel niets te kort komen, leerden ze van 
hunn moeder. Diverse mannen vertelden hoe ze versteld hadden gestaan toen bleek dat hun vrouw 
err een geheim spaarpotje op na hield. Een speler zegt met goedbedoelde spot over zijn vrouw, 
eenn fanatiek spaarster: 'Ik dacht dat ik met een creoolse was getrouwd, maar ze is een koelie 
hoor,hoor, een zwarte koelie!' (koeli is een creoolse benaming voor Hindostaan). Zonder zijn 
medewetenn had ze een deel van haar geld belegd bij de informele belegger Roep NV; door op 

72 2 



tijdd te stoppen was ze het near banking failliet voor, en kon ze een eigen auto kopen. Zelfs een 
mann die al jaren met zijn vrouw in onmin leeft, roemde de spaarzin van zijn vrouw: ondanks alle 
ellendee kon hij haar waarderen omdat ze altijd zo goed had gespaard dat het gezin het hoofd 
bovenn water kon houden. Deze bijzondere vrouwelijke spaarzin kan verklaren waarom vooral 
vrouwenn aan kasmoni deelnemen: dit spaar- en kredietarrangement is bij uitstek geschikt om te 
voorzienn in de duurdere gezinsbehoeften waarvoor de vrouwen de verantwoording dragen. 

Inn Suriname wordt de verantwoordelijkheid van de vrouw voor gezin en huishouden versterkt 
doorr de matrifocaliteit die een deel van de creoolse gezinnen in de Caraïbische wereld kenmerkt. 
Menn spreekt wel van het 'Caraibische gezinspatroon': een alleenstaande moeder zorgt voor haar 
kinderenn die zijn verwekt door verschillende mannen die geen van allen de verantwoordelijkheid 
opp zich nemen. Van hun kant zijn de mannen er trots op bij een groot aantal vrouwen kinderen 
voortt te brengen, wat echter met zich meebrengt dat ze onmogelijk voor al die gezinnen kunnen 
zorgen.. De moeder vervult dan economisch en emotioneel de centrale rol, terwijl de vaders 
slechtss marginaal aanwezig zijn. Zoals in hoofdstuk 2 bleek, zoekt men de oorsprong van 
matrifocaliteitt in de slavernij. 

Dee discussie over matrifocaliteit is beladen omdat er dikwijl s een negatieve betekenis aan 
dezee gezinsvorm wordt gehecht: het 'Caraïbisch geanspatroon* verschijnt dan als een 
afwijkende,, onvolledige en instabiele samenlevingsvorm die inferieur is aan het intieme, 
zorgzamee Westerse kerngezin. Dit negatieve beeld berust op een etnocentrisch vooroordeel, want 
matrifocaliteitt is een succesvolle overlevingsstrategie, zeker in de gebrekkige economische en 
socialee omstandigheden waaronder creolen tijdens en na de slavernij leefden. Wanneer de vader 
zijnn gezin financieel niet wil of niet kan onderhouden, ligt het voor de moeder voor de hand ach 
mett haar kinderen te nestelen in de schoot van haar eigen uitgebreide familie die haar 
traditiegetrouww zal steunen in haar dagelijkse beslommeringen. Deze economische wijsheid kan 
volgenss Romer (1998) ook verklaren waarom matrifocaliteit nu nog het meest voorkomt onder 
dee creoolse volksklasse.52 . 

Hoewell  slavernij al lang niet meer bestaat, heeft het matrifocale gezin ach in Suriname 
tott in de periode van mijn onderzoek gehandhaafd. De helft van de huishoudens die door een 
vrouww worden geleid is creools. Naast etnische achtergrond speelt ook klasse een belangrijke rol: 
inn de creoolse volks- en onderklasse vormt het éénmoedergezin 30% van alle huishoudens 
(Schalkwijkk & De Bruijne 1999;70,92). Daarnaast hebben veel mannen die duurzaam in 
gezinsverbandd samenwonen buitenvrouwen en buitenkinderen, een algemeen aanvaard 
verschijnsell  ondanks alle spanningen die overspel steeds weer opwekt. 

Ditt aantal komt overeen met de gegevens van mijn kwalitatieve onderzoek dat, hoewel 
niett representatief in kwantitatieve zin, wel een getalsmatige indicatie geeft. Van de 40 
vrouwelijkee kasmoni-spelers tussen 20 en 95 jaar uit de midden- en volksklasse die ik 
ondervroeg,, waren 4 volledig alleenstaand: ze hadden kind noch partner, of geen partner meer. 
Dee overige 36 vrouwen hadden allen kinderen in huis (gehad). Acht van hen waren alleenstaand 
moeder,, 12 leefden met een partner in duurzaam concubinaat, 13 waren getrouwd en 3 weduwe. 
Hett aantal vrouwelijke gezinshoofden van een één- of meerpersoonshuishouden bedroeg dus 15, 
ietss meer dan eenderde van de 40 vrouwen. 

Hoewell  slechts een minderheid van de vrouwen die kasmoni speelt er alleen voorstaat in 
hett huishouden, kan dit verschijnsel de deelname van vrouwen in het algemeen bevorderen. 
Doordatt het éénmoedergezin zoveel voorkomt, bereiden moeders hun dochters van jongs af aan 
voorr op de mogelijkheid dat ze zich later moeten redden zonder regelmatige inkomsten van een 
partner.. Mannen zijn nu eenmaal niet te vertrouwen! Dit besef kan vrouwen ertoe aanzetten zich 
tott kasmoni te wenden, ook als ze met een mannelijke partner samenleven, want zo kunnen ze in 
allee omstandigheden zelfstandigheid verwerven. 

Hett vrouwelijke streven naar zelfstandigheid blijkt ook uit het feit dat alle creoolse 
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speelsterss uit mijn onderzoek betaald werk verrichtten, met uitzondering van vijf bejaarden die 
leefdenn van een pensioen of oudedagsvoorziening. Maar sommige bejaarden hosselden toch wat 
bijj  om hun inkomen aan te vullen. Hun beroepen varieerden van schoonmaakster, crècheleidster, 
winkelbediende,, administratief medewerkster, kantinejuf, verpleegkundige, ambtenaar van 
middelbaarr niveau, onderwijzeres tot directrice. Tien vrouwen werkten als zelfstandige 
ondernemers.. De arbeidsdeelname van creoolse vrouwen is vanouds hoog. Blijkens Kromhouts 
studiee verrichtte 72% respectievelijk 74% van de creoolse en Javaanse vrouwen betaald werk, 
terwijll  de Hindostaanse vrouwen met 56% ver achterbleven (Kromhout 2000; 111). 

Ongeachtt of vrouwen zelf werken, met een partner samenwonen, tot de volks- of middenklasse 
behoren,, wanneer ze sparen kan kasmoni goed van pas komen: 

IlseIlse is 60 jaar en werkt als schoonmaakster bij een ministerie. Ze is al tien jaar weduwe. 
VanVan haar man, een ambtenaar, kreeg ze twee kinderen; drie andere kinderen zijn 
afkomstigafkomstig uit een eerdere relatie. Haar loon van S/20.000 (NfSO/3 vult ze aan door in 
haarhaar vrije tijd zelfgemaakte koekjes en taartjes te verkopen. Ze zet nu Sj'15.000 (f60) opzij 
inin kasgeld 'Ik was 17, werkte op een creche en begon toen met kasmoni, want van je 
salarissalaris kan je niet veel. Na een tijd begon ik in Palace hotel schoon te maken en ik begon 
tete denken hoe kom ik aan een huis. Een Indiaanse vrouw draaide een kasmoni van 
SfISOOSfISOO en ik heb die sprong genomen met SpO per maand Mijn neef vroeg ik om een 
huishuis voor me te zoeken. Het huis was niet 100% maar ik heb het genomen: twee kamers, 
eeneen keuken en een voorzaal. Het kostte S/5000. Ik legde de huisbaas uit dat ik 
alleenstaandalleenstaand was, maar het huis wilde hebben. Hij haalde toen S/300 weg. Ik had S/2000 
opop de bank, mijn vader leende me S/500. Toen ik die kasvrouw mijn plan vertelde, was ze 
zozo enthousiast dat ze me mijn geld eerder gaf, want ze vond wat ik deed verstandig. Zo 
hebheb ik het huis verder betaald Er was nog rente en notariskosten, maar van de baas 
mochtmocht ik de rente laten. Ik ben kasmoni blijven spelen, want toen die kinderen kwamen, 
warenwaren er zoveel kosten. Die dingen die ik met kasgeld heb gedaan zijn teveel om op te 
noemen:noemen: schoolkosten, gasfomuizen, vakantie naar Holland, het huis groter gemaakt, 
gerepareerd...gerepareerd... teveel!' 

Vann veel vrouwen die werkten in laagbetaalde beroepen als schoonmaakster, marktverkoopster, 
wasvrouw,, strijkvrouw of stenenbreekster (brokostonvrouw) heb ik vergelijkbare verhalen 
gehoord.. Ze verdienden niet veel, maar er moest van alles worden betaald. Ze besteedden de 
kasmoni-uitkeringg aan kleding- en voedselbonnen, kleine schulden, vloerbedekking, 
wasmachines,, televisies of een huis. Van de 40 vrouwen uit mijn onderzoek hadden maar liefst 
211 hun kasgeld gebruikt om een huis of erf te kopen. Zo slaagden velen er ondanks hun schamele 
inkomstenn in hun droom te verwerkelijken. 

Kasmonii  kan ook tegemoetkomen aan de behoeften van vrouwen die van het inkomen 
vann een partner leven (zie ook Vélez-Ibafiez (1983;116) en Senior (1991;115,139)). Trots 
vertellenn vier vrouwen hoe ze dankzij hun spaardiscipline hun doelen hebben bereikt: *Als mijn 
manman had gewerkt dan gaf hij me geld Maar wat ik deed en mj niet wist was een deel ervan 
wegzetten.wegzetten. Dan kon ik zelf ook wat doen, zoals schoolgeld voor die kinderen of iets voor me zelf 
zoalszoals een jurk Ik heb ook zo mijn naaimachine gekocht. *  Daarnaast had ze ook gouden sieraden 
gekochtt voor zichzelf en voor hun dochters toen die 'groot meisje' werden (ofwel voor het eerst 
menstrueerden).. Sommigen koesteren dierbare herinneringen aan de keren dat ze hun partners 
financieell  konden bijstaan: 'Soms was mijn man zo blut, dat hij me geen geld kon geven, wegens 
problemenproblemen enzo... Maar aan kwam ik nu tevoorschijn met mijn spaargeld Dan schrok hij, want 
hijhij  had nooit geweten dat ik spaarde.' Anderen gebruikten het kasgeld voor zichzelf. 
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LcddaLcdda is onderwijzeres, 45 jaar, getrouwd, en heeft drie kinderen. Haar man is junior staflid 
bijbij  een belangrijke multinationale onderneming. In de middaguren verkoopt ze informeel 
zei/bereidezei/bereide creoolse maaltijden aan bezoekers van de loge. 'Ik begon met kasmoni in 1974. 
MetMet mijn eerste uitkering wilde ik eigenlijk een opgeblazen armband (dikke gouden 
armband-AB)armband-AB) gaan kopen, maar er waren kavels en toen heb ik mijn perceel gekocht, 
daarnadaarna een huis erop gebouwd en zelfs drie keer gerenoveerd, dat alles met kasgeld Aan 
diedie armband kwam ik niet meer toe, maar ging wel heel vaak in die juwelierszaak staan 
kijken.kijken. Toen hebben bigisma me gezegd hoe duur ook, die armband te gaan kopen, want je 
yeye'yeye' (ziel, diepste ik) verlangt ernaar, wees niet hebzuchtig, want het is deze armband die 
dede weg voor je heeft vrijgemaakt om je financiële leven zo goed in te richten. Ik vereen nu 
S/68.000S/68.000 (f272) en daarvan gaat S/40.000 (f 160) in kasmoni: de volgende stap is een auto.' 

Jongee meisjes of alleenstaande vrouwen zonder geansverantwoordelijkheid gebruiken het 
kasgeldd geheel voor zichzelf. Toen ik op de Muloschool zat, speelden de meisjes klassikaal 
kasmonii  om nagellak, moderne haarversieringen en schoolreisjes te betalen. Een meisje had zelfs 
eenn indrukwekkende collectie langspeelplaten aangelegd. Ook de alleenwonende kasmoni-
spelerss kunnen hun salaris en kasmoni-uitkering volledig zelf besteden. Een van de vier 
alleenstaandee vrouwen uit mijn onderzoek gebruikt het voor mooie spullen voor haar huis en 
buitenlandsee reizen. De anderen hebben hun huizen ingericht of een compleet nieuwe garderobe 
aangeschaft.. Een heeft een schutting om haar huis laten bouwen. 

3.1.5.22 Vrouwelijke ondernemers 
Eenn aparte groep vormen de kasmoni-speelsters die kasmoni gebruiken als kleine zelfstandige 
onderneemster.. Tien van de 40 vrouwen uit mijn onderzoek voerden zo'n onderneming: vijf 
marktverkoopsters,, een modiste, twee huisvlijtsters en twee eigenaressen van een 
broodjeswinkel. . 

Ikk heb een aantal dagen bij de verkoopsters doorgebracht om te zien hoe hun dag 
verloopt,, welke zakelijke transacties ze op de markt afsluiten en hoeveel ze daarmee verdienen, 
watt hun sociale contacten inhouden, welke rol kasmoni speelt en waaraan ze het kasgeld 
bestedeaa De ga hier niet op al deze vragen in, maar concentreer op de plaats van kasmoni in hun 
algemenee bestedingen. 

Voorr kleine ondernemers is kasmoni extra nuttig. Ze moeten niet alleen hun huishouden 
opp orde houden, maar ook hun onderneming: 'Mijn moeder die ook verkoopster is, zei me om in 
kasmonikasmoni te gaan, want als je verkoopt en je speelt niet, zie je niet waar je geld gaat Ik heb met 
mijnmijn eerste kasmoni mijn schulden bij Marktbeheer betaald, daarna huishoudspullen gekocht, 
klerenkleren en ik wil proberen een erf te kopen.' Ze besteden hun kasmoni-uitkeringen niet exclusief 
aann de zaak. Ook het gezin stelt zijn eisen: een huisvlijtster kocht een auto om haar ingelegde 
fruitfruit  en zelfgebakken koek te vervoeren, en een kostbaar sieraad toen haar dochter 'groot meisje' 
werd. . 

Dee kasmoni-investeringen in de onderneming kunnen niettemin aanzienlijk zijn. Neem 
Bea,, die mede dankzij kasmoni in drie jaar tijd haar markstand kon uitbreiden van twee naar 
zevenn meter. Elke vierkante centimeter staat nu volgestapeld met levensmiddelen, een teken van 
welstand.. Daarnaast gebruikte ze kasmoni om haar huis in te richten, een tweedehands auto te 
kopenn en haar ongeneeslijk zieke moeder te onderhouden. 

Anderzijdss kent het creools ondernemerschap een opvallend taboe op zakelijk succes. 
Voorr alle creolen die maatschappelijke welstand nastreven geldt: rijkdom mag, mits je die deelt 
mett je omgeving en je je niet boven je naasten verheft. Simeon die als enige van zijn negen 
broerss en zussen drie huizen en twee percelen kocht, wordt beschouwd als de gierigaard van de 
familie.. Hoeveel hij ze ook toestopt, het is nooit genoeg. Zijn familie is pas tevreden als hij zijn 
onroerendd goed onder hen verdeelt 
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All ee creoolse onderneemsters en ondernemers beweren dat ze dagelijks worden geplaagd 
doorr jaloezie en hekserij (wisi) om hun streven naar positieverbetering af te straffen. De een 
vondd een bewerkte antieke cent in zijn marktkraam, een ander had op onverklaarbare manier zijn 
voett gebroken, een derde was zijn gouden sieraden kwijtgeraakt, een vierde was 'van de een op 
dee andere dag' ongeneeslijk ziek geworden, terwijl een vijfde 'zomaar' plotseling groot 
financieell  verlies leed. 

Dee marktbeheerder wordt bijna dagelijks ingeschakeld om een verdachte wisi te 
verwijderen.. Uit voorzorg heeft hij zich onkwetsbaar laten maken door een botwman 
(medicijnman):: als hij zich aan bepaalde rituele voorschriften houdt, kan hij de wisi 
probleemlooss verwijderen; zo niet loopt hij zelf groot gevaar. Met zijn aanpak kan hij de boze 
geestenn echter niet laten verdwijnen, alleen verjagen. Uit frustratie dat ze hun werk niet kunnen 
doen,, verschuilen de geesten zich op allerlei plekken onder de markt, 's Nachts huilen ze tot ze 
wordenn gestoord door de marktverkopers die vroeg in de ochtend beginnen. Uit wraak plagen ze 
henn tot het licht wordt. Alle verkopers hebben hun eigen rituelen om deze geesten te bezweren en 
beheksingg door concurrenten te voorkomen. De een betreedt haar marktstand nooit met 
straatschoenen,, de ander spuugt niet in de buurt van zijn marktkraam, weer een ander knijpt elke 
ochtendd een lemmetje uit over haar marktkraam, een vierde weert wisi met bewerkte knoflook of 
eenn ei, een vijfde bidt tot God. Kasmoni alleen is dus niet genoeg voor succes in zaken. 

3.1.5.33 Mannen in kasmoni 
ROSCAss in het algemeen en kasmoni in het bijzonder zijn niet uitsluitend een vrouwenzaak. 
Watt is de rol van de mannelijke minderheid? De onderzoekers die zich exclusief richten op de 
mannenn in ROSCAs, gaan dikwijl s impliciet uit van een sociaal-economisch 
ontwikkelingsperspectief:: informele roulerende spaar- en kredietarrangementen bevinden zich 
inn een proces van verzakelijking, en zullen zich in de toekomst aansluiten bij de formele 
markteconomie.544 In deze lijn wordt ook wel verondersteld dat mannelijke ROSCAs qua 
omvangg en financiële inleg groter en commerciëler zijn dan vrouwelijke ROSCAs. Ardener 
verwachtt echter dat vrouwelijke ROSCA-participanten in de loop der tijd een inhaalsprong 
zullenn maken naar grotere en zakelijkere arrangementen (Ardener 1995;13).55 

Zoo onderzochten Seibel & Srestha (1988; 183) de commercialisering van de dikhuti. Ze 
halenn diverse voorbeelden aan van mannelijke ROSCAs in Nepal, Shanghai, Pokhara en in 
hett gebied van de Himalayas. De mannen zijn handelaars of zakenlui die inleggen om met de 
opbrengstt in hun onderneming te investeren. Van vrouwelijke inleggers wordt nauwelijks 
meldingg gemaakt. Een soortgelijke benadering zien we in de studie van Falola (1995). Zonder 
expliciett vanuit een ontwikkelingsperspectief te werken, beschrijft hij hoe de inheemse spaar-
enn kredietsystemen in Nigeria zich aanpasten aan de veranderingen die door het koloniaal 
beleidd waren ingezet: mannelijke ROSCA-houders en geldschieters gingen in toenemende 
matee gebruik maken van formele bureaucratische attributen, zoals reglementen, contracten, 
registerss en renteheffing. Ook Falola betrekt geen vrouwelijke organisatoren of spelers in zijn 
analyse. . 

Inn hoeverre zijn deze veronderstellingen van toepassing op de creoolse mannen in de 
Surinaamsee kasmoni? De mannen-ROSCAs in Suriname zijn wel geconcentreerd in de sfeer van 
typischee mannenberoepen, maar dit zijn doorgaans geen commerciële ondernemingen. Hierin 
onderscheidenn deze ROSCAs zich dus van de ASCRAs van de Hindostaanse en Javaanse 
marktkooplui.. Negen van de 38 kasmoni die ik nader onderzocht waren specifieke mannen-
kasmoni,, terwijl 11 van de 21 creoolse mannen die ik interviewde in deze kasmoni speelden. De 
spelerss in deze mannen-kasmoni werken nauw samen in een mannelijke beroepssfeer, als 
arbeiderss in de bauxiet- en rijstverwerkingsindustrie en olieraffinaderij, als laders en lossers in de 
haven,, of als militairen in het leger. Het gaat dus voornamelijk om handarbeiders, die afhankelijk 
vann hun welstand behoren tot de midden- of de volksklasse. Administratieve beroepen lenen zich 
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minderr voor mannen-kasmoni want daar werken mannen en vrouwen door elkaar. In aantal 
deelnemerss en grootte van de inleg wijken deze mannen-kasmoni niet af van de rest. 

Well  onderscheiden mannelijke kasmoni zich door een bijzonder kenmerk: opgezet vanuit 
eenn bestaand samenwerkingsverband op de werkplek, maken ze deel uit van een breder 
saamhorigheidspatroon.. Dit in tegenstelling tot de andere kasmoni waarvan de deelnemers geen 
gemeenschappelijkee activiteiten beoefenen, en meestal niet eens van elkaar weten dat ze 
meespelenn In de mannen-kasmoni worden gemeenschappelijke vergaderingen belegd over de 
hoogtee van de inleg, volgorde van de uitkeringen of maatregelen tegen wanbetaling. Dit overleg 
kann een bestuurlijke structuur krijgen met een voorzitter en een penningmeester. De uitkomst 
wordtt vaak neergelegd in uitkeringsschema's. Daarnaast stort de kashouder zijn kasrecht soms in 
eenn algemene pot waaruit gezamenlijke uitjes worden betaald: een etentje, een 
verjaardagsvieringg of sportactiviteiten. De groep kan ook verdere solidariteit vertonen. Wanneer 
eenn collega moeilijkheden met de werkgever krijgt, wordt een speciale vergadering belegd, 
waarinn men mede op grond van zijn reputatie als betrouwbaar kasmoni-speler kan besluiten hem 

tee steunen. . .- . 
Hoewell  de mannen-kasmoni een eigen karakter vertonen dat is verbonden met specitiek 

mannelijkee beroepen, beantwoorden ze niet aan het beeld dat naar voren komt uit onderzoek van 
mannelijkee ROSCAs elders in de wereld. Deze creoolse mannen zijn geen zelfstandige 
ondernemerss maar werknemers, zodat hun kasmoni zich ook niet richt op de commerciële winst. 
Zee besteden de uitkeringen voor zichzelf en hun gezin, overeenkomstig het algemene 
bestedingspatroonn van kasmoni-spelers. Meer over deze mannen-kasmoni in hoofdstuk 5. 

Daarnaastt speelt een minderheid van mannen mee in gemengde kasmoni met een 
vrouwelijkee meerderheid. Ik ondervroeg tien van hen. Vier waren (in)formeel ondernemer: taxi-
exploitant,, marktverkoper, lotencolporteur en kleermaker. Ook deze vier kleine zelfstandigen 
speeldenn niet met grotere bedragen dan anderen. Evenmin investeerden ze hun uitkering 
structureell  in hun onderneming om die met de winst uit te breiden. 

Ditt ligt anders bij een aantal Hindostaanse mannen dat als marktverkopers, winkeliers of 
zelfstandigee boeren met commercieel oogmerk deelneemt aan ROSCA- en ASCRA-varianten 
vann kasmoni. De ken vijf Hindostaanse broers die elk een winkel drijven en in gezinsverband zeer 
grotee bedragen in kasgeld inleggen. De uitkering investeren ze uitsluitend in hun bedrijf om de 
winstt te vergroten. Zo'n puur commerciële instelling ben ik bij de creoolse mannelijke kasmoni-
spelerss niet tegengekomen. 

Well  vertonen de creoolse mannen, vooral de kashouders, vaker dan de vrouwen een 
'formele'' benadering: gebruiken en woorden uit de bureaucratisch wereld worden op de kasmoni 
toegepast.. Maar deze houding beperkt zich tot de buitenkant van het systeem, voor het overige 
bestaatt er geen verschil met vrouwen: zowel mannen als vrouwen handelen met de benodigde 
zakelijkheid,, maar wel binnen het taboe op al te groot winstbejag. 

Inn Suriname hebben mannen-kasmoni niet meer deelnemers dan de vrouwelijke en 
gemengdee varianten. Een kasgeldnetwerk wordt bij voorkeur niet groot opgezet omdat men de 
spelerss niet te lang op hun uitkering wil laten wachten. Kasmoni bestaan gemiddeld uit 10 tot 12 
deelnemerss en duren eenzelfde aantal speelmaanden. Bij een grotere hoeveelheid spelers, van 20 
off  24 dan wel 30 of 36, zet men respectievelijk 2 of 3 simultane kasmoni op, zodat 2 of 3 spelers 
maandelijkss op een uitkering kunnen rekenen. Bij de typering 'grote kasmoni' gaat het dus met 
omm één enkele kasmoni, maar om het aantal kasmoni dat één kashouder tegelijk beheert. 
Kasmannenn draaien niet per definitie meer kasmoni dan kasvrouweiL Zeven van de 13 
kasvrouwenn en 5 van de 9 kasmannen die ik ondervroeg, hielden er tegelijkertijd meer dan twee 
kasmonii  op na. 

Dee mannelijke spelers uh mijn onderzoek, zowel de deelnemers aan de mannen- als aan de 
gemengdee kasmoni, komen uh alle leeftijdsgroepen. Afhankelijk van hun omgeving komen ze 
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terechtt in een puur mannelijke of een gemengde kasmoni. Sommigen zijn al op de jeugdige 
leeftijdd van 18 jaar met hun deelname begonnen, een was zelfs op zijn 13e jaar al kasman. Ze 
zijnn werkzaam in uiteenlopende beroepen: marktverkoper, lotencolporteur, havenarbeider, 
fabriekswerker,, ambtenaar, verpleegkundige, onderwijzer, ondernemer, vakbondsleider, 
bankemployee,, staffunctionaris, politicus etc. Slechts één combineerde werk met studie, twee 
anderenn waren al gepensioneerd. Bijna allemaal hosselden ze wat bij om hun reguliere inkomen 
aann te vullen. 

All  deze mannen hadden een vriendin of partner, waren getrouwd of weduwnaar, en 
droegenn medeverantwoordelijkheid voor huishouden of kinderen. Er bestaat geen significant 
sekseverschill  in de besteding van de uitkering, maar de mannelijke spelers kunnen zich slechter 
herinnerenn waaraan ze hun kasgeld de afgelopen jaren hebben besteed. Meestal kan een man zich 
zijnn laatste twee of drie bestedingen nog wel herinneren en hij weet ook dat hij het voornamelijk 
heeftt uitgegeven aan tastbare zaken, maar dan houdt het op. Een speler: 'Heel veel kan ik me niet 
preciesprecies herinneren. Maar hoofdzaak is datje iets hebt gekocht met dat geld, iets datje kan zien, 
geengeen kleren en drinken hoor, dat zou jammer zijn, want de bedoeling van kasgeld is vooruit 
willenwillen komen.' Ook hebben mannen beduidend minder vaak een bestedingsdoel vooraf, wat 
mogelijkk verklaart waarom ze zich niet zo scherp herinneren voor welke zaken ze hun kasgeld 
hebbenn gebruikt. 

Evenalss de vrouwen besteden de mannen de uitkering vooral aan duurzame 
huishoudelijkee artikelen en privébehoeften. Ze kopen mooie spullen voor het huis zoals een 
wasmachinee of een muziekinstallatie, cadeaus voor de kinderen als een fiets of een sieraad, of ze 
vierenn hun eigen verjaardag of die van hun moeder of schoonmoeder. Ook worden ten behoeve 
vann het gezin huizen verbouwd auto's gekocht of gerepareerd. Een paar stortten de uitkering op 
hunn spaarrekening vanwege de rentewinst. Slechts één doneerde het bedrag aan sociale 
instellingen. . 

3.1.5.4.. De oorlog tussen de seksen 
Ookk al wordt de uitkering dikwijls gebruikt om te voorzien in gezinsbehoeften, man en vrouw 
spelenn meestal niet samen in dezelfde kasmoni. Net als tegenover niet-gezinsleden geldt het als 
eenn privézaak: in veel landen houden mannen en vrouwen hun deelname in ROSCAs zelfs voor 
elkaarr geheim uit vrees dat de ander het geld opeist of wegneemt (Ardener (1995;15), Niger-
Thomass (1995;107), (Vélez-Ibanez (1983;116)). In West Kameroen en Bamende kan deze angst 
zoo ver gaan dat mannen en vrouwen hun ROSCAs strikt gescheiden houden om de aanspraken 
vann het andere geslacht te ontlopen. Westkameroense mannen menen dat ze alleen zo in alle rust 
hett kapitaal kunnen verwerven dat ze nodig hebben voor hun investeringen in huizen, vrouwen 
enn verdere gezinsuitbreiding. Vrouwen zeuren te veel om geld. Maar hun echtgenotes beklagen 
zichh juist over de gierigheid van de mannen, die alleen maar aan rijkdom denken en te weinig 
aann het gezin. De vrouwen vormen dan maar hun eigen tontines oïnjangis om de kosten van 
opvoeding,, medische voorzieningen en kleding op te vangen. Kortom, de Westkameroense 
mannenn en vrouwen vertrouwen elkaar niet (Rowlands 1995;113-4). 

Ookk Surinaams-creoolse partners doen geheimzinnig tegenover elkaar over hun kasmoni-
activiteiten.. Vrouwen met partners die geen kasmoni spelen, hebben daar extra reden voor, want 
hunn mannen reageren vaak negatief omdat ze het systeem onbetrouwbaar en riskant vinden. Als 
spelerss hun partner wel op de hoogte stellen, vertellen ze er dikwijl s niet bij wanneer ze hun 
uitkeringg zullen ontvangen. Mogelijk vindt deze geheimhouding haar oorsprong mede in de aard 
vann de man-vrouw relaties in Suriname en de rest van het Caraïbisch gebied. Volgens Senior zijn 
dee liefdesrelaties in de Caraïben gebaseerd op wederzijds wantrouwen en uitbuiting. Zulke 
negatievee verwachtingen komen onder meer tot uiting in zegswijzen en muziek zoals de calypso 
(1991;; 167-170) en de kaseko met hun denigrerende teksten over vrouwen. Vrouwen worden 
afgeschilderdd als bijzonder listige wezens. Ze willen niet zomaar seks, maar alleen in ruil voor 
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geld.. Bovendien proberen ze voortdurend mannen te beheksen om hen aan zich te binden. 
Uiteindelijkk zijn mannen altijd het slachtoffer van vrouwen. Uit anticipatie benaderen ze 
vrouwenn volgens de methode van pursuit-conquest-desertion, zodat de vrouwen klagen dat 
mannenn alleen maar uit zijn op seks: ze zijn onbetrouwbaar in de liefde en ontlopen de 
verantwoordelijkheidd voor het gezin (Senior 1991; 167). 

Liefdesrelatiess tussen creoolse mannen en vrouwen in Suriname hebben ook zo n 
ondertoonn van wederzijdse wantrouwen en uitbuiting (zie Wekker 1994;115-132). Hoewel er 
niett veel onderzoek is gedaan naar de werkelijke rol van deze creoolse mannen, overheerst ook 
inn de wetenschappelijke literatuur het beeld van de ontrouwe en structureel afwezige partner, 
waardoorr de creoolse vrouw financieel en emotioneel alleen staat in de zorg voor huishouden en 
gezin.. Dit beeld is onder meer uitgewerkt in studies uit de jaren 70 zoals Het familiesysteem der 
volkscreolenvolkscreolen in Paramaribo van Buschkens (1973) en On the Corner. Male Social Life in a 
ParamariboParamaribo Creole Neighbourhood van G. Brana-Shute (1979). Het laatste boek biedt een 
etnografischee studie van het reilen en zeilen van creoolse volksjongens die hun vrije tijd voor een 
winkell  doorbrengen (zie ook recentelijk de studie van Sansone 1992). Deze studies richtten zich 
voorall  op de lagere klassen, en waren geïnspireerd door de Caraïbische onderzoeken naar 
matrifocaliteitt van R.T. Smith (1956) en M.G. Smith (1962). In daaropvolgende studies is ruime 
aandachtt besteed aan de centrale rol van creoolse vrouwen in het sociaal-culturele leven in 
Surinamee Vrouwen kwamen daarin uitgebreid aan het woord, onder meer over hun relaties met 
mannenn (zie Brana-Shute 1979, Van Lier 1986, Wekker 1994, Kromhout 2000). Als gevolg van 
dezee eenzijdige benadering is de economische en emotionele rol van de creoolse man 
onderbelichtt en in negatieve zin vertekend. 

Nietteminn koesteren creoolse mannen en vrouwen pessimistische verwachtingen van 
elkaar.. Vrouwen wordt al met de paplepel ingegoten dat ze zich economisch zelfstandig en 
zelfredzaamm moeten maken door te werken ofte studeren. De vrouw die haar eigen boontjes kan 
doppen,, hoeft geen bigi taki (grote mond) van mannen te nemen of kan hem verlaten wanneer hij 
niett voldoet. Bovendien leren vrouwen van hun moeder hun financiële geheimen niet prijs te 
geven,, omdat mannen dat tegen hen kunnen gebruiken. Maar ook mannen krijgen hun wapens 
meee eveneens van hun moeder. Tijdens hun opvoeding leren ze voorzichtig om te gaan met 
vrouwenn omdat die hen kunnen beheksen (kroy) of 'strikken' met een zwangerschap. Jongens 
moetenn niet alleen economisch zelfstandig zijn, maar ook zelfredzaam. Ze leren zelf koken, de 
wass doen en strijken om hen voor te bereiden op een toekomst waarin vrouwen, 'brutaal als ze 
zijn',, hen gemakkelijk verlaten. Ook de mannen kunnen beter niet al te openhartig zijn over hun 

geldzaken.56 6 

Waarschijnlijkk maakt dit wederzijds negatief beeld dat partners geldzaken zoals kasmoni 
voorr elkaar geheimhouden. Deze geheimzinnigheid kan moeilijk voortvloeien uit werkelijke 
ervaringen,, want blijkens mijn onderzoek komt het in feite bijna nooit voor dat de partner de kas 
simpelwegg opeist. Wel zijn creoolse spelers bang dat hun wederhelft impliciet aanspraak maakt 
opp de uitkering, bijvoorbeeld: 'Jij kunt best wat meer bijdragen aan het verjaardagsfeest van 
Moeder',Moeder', of dat hij een redelijke claim legt op de besteding, bijvoorbeeld: 'Alsje toch geld krijgt, 
repareerrepareer jij  dan die ijskast, want ik draai al voor die auto op'. Deze aanspraak treft juist zo 
onaangenaamm omdat ze redelijk is: je kunt je er moeilijk aan onttrekken. De spelers willen zélf 
bepalenn waaraan ze kasgeld besteden.57 

Inn een aantal relaties heerst wel openheid, omdat plotselinge ziekte of overlijden nadelig 
iss voor de andere spelers en voor de zieke of zijn nabestaanden. Om dezelfde reden stellen 
sommigee spelers toch een familielid op de hoogte van hun kasmoni-activiteiten. Indien de 
overledenn speler al had ontvangen, zou de kasmoni met een structureel tekort komen te zitten dat 
nuu door de vertrouwenspersoon kan worden aangezuiverd. Indien een speler die de kas nog moet 
ontvangen,, wordt getroffen door ziekte of dood zonder dat hij zijn deelname aan kasmoni aan 
eenn derde heeft bekendgemaakt, kan een oneerlijke kashouder zijn inleg achterhouden. 
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Mijnn onderzoek van de Surinaamse mannen-kasmoni geeft dus een ander beeld dan de algemene 
literatuurr over mannen-ROSCAs. De mannen-kasmoni zijn wel verbonden met typische 
mannenberoepen,, en ingebed in een groepssolidariteit die de andere kasmoni niet kennen. 
Mannelijkee spelers vertonen ook wat meer formeel gedrag dan de vrouwen. Maar hun beroepen 
liggenn niet in de sfeer van ondernemerschap: het gaat voornamelijk om handarbeiders uh de 
volksklassee die de uitkering besteden aan persoonlijke doeleinden. Slechts een klein deel van de 
mannelijkee spelers is zelfstandig ondernemer, maar ook zij gebruiken hun kasmoni evenzeer 
voorr privé-uitgaven als voor de onderneming. Winstmaximalisatie is geen overheersend doel, 
wiee dat nastreeft stuit op sociale sancties. Deze mannen-ROSCAs passen dan ook niet in het 
ontwikkelingsperspectieff  dat veel ROSC A-literatuur over mannen kenmerkt. 

Ookk de standaardopvatting over het 'Caraïbisch gezinspatroon' is niet van toepassing op 
hett kasmoni-gebruik van deze mannen. Alle spelers die ik onderzocht droegen 
verantwoordelijkheidd voor een gezin, als vriend, partner of echtgenoot, en besteedden de 
uitkeringg zowel in de gezins- als de privésfeer. Wel heerst er een ideologische strijd tussen de 
seksenn waardoor partners hun deelname aan kasmoni wantrouwig voor elkaar verborgen houden. 

3.22 Niet-spelers 
Kasgeldd wordt dus vooral gespeeld door vrouwelijke creolen uit de midden- en volksklasse. In 
19966 nam naar schatting een op de drie creolen uit deze klassen deel in een kasmoni. Maar er is 
ookk een groot aantal niet-spelers: de hoogste en de laagste klassen doen niet mee; en van de 
creolenn in de spelende klassen is 60% van de vrouwen en 75% van de mannen non-participant. 
Hoewell  het aantal deelnemers in 1999 verder is toegenomen onder invloed van de economische 
malaise,, blijf t de groep niet-spelers omvangrijk. Welke oorzaken en redenen zijn er voor niet-
deelname? ? 

Inn alle sociale lagen komen creolen voor die niet in kasmoni spelen. Ze zijn te 
onderscheidenn in personen die niet mee willen doen en personen die niet mee kunnen doen. 
Degenenn die uit eigen keuze niet spelen, kunnen allerlei redenen hebben om van deelname af te 
zien.. Sommigen menen dat het kasmoni-systeem onbetrouwbaar is wegens zijn informele 
karakter,, anderen dat het onvoordelig is. De een heeft geen behoefte aan snel krediet om zijn 
doelenn te bereiken; een ander spaart liever op eigen kracht. Daarnaast zijn er creolen die, of ze 
willenn of niet, niet mee kunnen doen, omdat ze worden uitgesloten van deelname wegens 
ontoereikendee inkomsten of een slechte reputatie. De sprak uitvoerig met 25 creolen die geen 
kasmonii  spelen. Daarnaast heb ik uit talloze gesprekken met andere niet-participanten een ruime 
schatt aan informatie verzameld. 

3.2.11 Vrijwillig e non-participatie 
Alss je spelers vraagt welke mensen niet in de kasmoni thuishoren, noemen ze in de eerste plaats 
dee creoolse elite. Dat komt, menen ze, doordat rijke creolen vanouds genoeg geld bezitten om 
zelfstandigg te sparen en altijd gemakkelijk toegang hebben tot formeel krediet. 'Ik kan me 
voorstellenvoorstellen dat echt deftige mensen niet in een kasmoni zitten Ik ken bijvoorbeeld de Ferriers 
[Johan[Johan Ferrier voormalig gouverneur en president van Suriname, oude elite-AB] die door de 
NederlandseNederlandse koningin werden erkenden daar twee keer per jaar te koffie gingen. Deze deftige 
mensenmensen spéélden geen kasmoni, ze hadden hun bankrekening.' Voor de rijken heeft kasmoni 
geenn nut: 'Als je het mij vraagt, als je echt heel veel geld hebt, dan heeft het geen waarde om het 
tete doen, want je bent niet béhoeftigl' 

Dee hoogste klasse doet inderdaad niet mee aan kasgeld. Ook naar eigen zeggen heeft de 
elitee er financieel geen behoefte aan. Max is accountant bij een van de belangrijkste banken in 
Suriname.. Zijn vader bekleedde ook een hoge functie bij de bank, terwijl zijn moeder niet werkte 
zoalss het een deftige getrouwde vrouw betaamt. Max' ouders deden vroeger niet aan kasgeld en 
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voorzoverr hij weet geldt dat voor zijn hele omgeving: 'Kijk, laat me het zo zeggen. Onze sociale 
achtergrondachtergrond was zodanig dat er geen aanleiding was voor ons om in een kasmoni te gaan. We 
haddenhadden ook gemakkelijk toegang tot de bank. Maar we hebben ook een hele andere oriëntatie als 
hethet om sparen gaat'. De enkeling uit de elite die toch meespeelt, doet dat uit nostalgische 
overwegingenn of uit solidariteit met armere bekenden in de spelerskring (zie hoofdstuk 4). 

Inn deze kringen is men dikwijls niet eens bekend met kasmoni. De weigestelden die 
ervann afweten, nemen dikwijls uitdrukkelijk afstand van de groepen die wel kasmoni spelen. 
Anderzijdss valt op dat ze met respect praten over kasmoni-spelers en geen denigrerende woorden 
alss primitief, kortzichtig of irrationeel gebruiken. Ze beschrijven het traditionele kasmoni-spel als 
ietss dat goed is voor creolen uit de lagere klassen, maar waaraan ze zelf geen boodschap hebben. 
Meerr in het algemeen voelt de elite een grote distantie tot de levensstijl van creolen uit andere 
klassen.. Opvallende kenmerken als het Caraïbisch gezinspatroon en winti wijzen ze ostentatief 
af.. Vooral de leden van de oude lichtgekleurde elite vereenzelvigen zich sterk met Westerse 
waarden,, en beschouwen de inheemse gebruiken als minderwaardig. Vermoedelijk schuilt achter 
hunn minzame woorden over kasmoni toch eenzelfde superioriteitsgevoel. 

OpOp mijn vraag naar de reden van hun afwezigheid in kasmoni-clubs antwoordt de 
advocatee Sabine slechts: 'Oh nee, ik spaar gewoon anders', maar haar houding drukt uit dat ze 
opp een beleefde manier de elitaire distinctie tegenover het kasmoni-spel wil verhullen. Ook de 
redengevingg van de medicus Sam lijk t eufemistisch: 'Voor anderen schijnt het iets goeds te zijn, 
eeneen aangename bezigheid, en ik stel me voor dat ze met dat vele geld ineens veel kunnen doen, 
maarmaar mij zegt kasgeld helemaal niets.' Impliciet geeft hij te kennen dat kasmoni weliswaar nuttig 
iss voor anderen, maar dat hij daar zelf toch ver boven verheven is. Hoe ver Sam en andere 
hooggeklasseerdenn afstaan van de kasmoni-praktijk blijkt ook uit de uitspraak van zijn vriend 
Marcell  dat de spelers zoveel gezelligheid aan hun deelname beleven. Hij bedoelt daar eigenlijk 
meee dat kasmoni economisch weinig nut heeft, en de spelers dus uit onzakelijke motieven 
meedoen.. Hiermee sluit hij aan bij aloude mening van de koloniale overheid en geestelijkheid 
datt kasmoni een primitieve bezigheid is. Rijken hebben kasgeld inderdaad niet nodig. Maar voor 
dee armere creolen kan het systeem wel aanzienlijk financieel nut hebben, waarover meer in 
hoofdstukk 4. 

Dee kasmoni-spelers zijn merendeels afkomstig zijn uit de midden- en volksklassen. Veel niet-
spelerss uit deze bevolkingsgroepen uiten zich veel negatiever over hun kasmonispelende 
klassegenotenn dan de elite. Terwijl de hoogste klasse haar best doet om niet minachtend over 
kasgeldd te praten, gebruiken veel niet-spelers uit lagere klassen harde termen als primitief; dom 
enn kortzichtig. Los van de vraag of ze hierin gelijk hebben, is het aannemelijk dat ze deze 
negatievee oordelen mede vellen vanuit een vereenzelviging met het 'hogere' gezichtspunt dat ze 
bijj  de toplaag veronderstellen. 

Err zijn tal van specifieke redenen waarom creolen uit deze klassen niet deelnemen. 
Sommigenn hebben er nog nooit of maar heel vaag van gehoord. Anderen vinden de 
vertrouwensbasiss te zwak. Ze menen dat in de kasmoni veel fraude voorkomt: 'want/u san 
edeede mi o gopoti mi sensi na wan nengre leid mi srefiV (waarom zou ik mijn geld achterlaten 
bijj  een neger als mezelf?). Andere niet-spelers achten het economisch nut van de kasmoni 
nihill  in vergelijking met de bank die wel spaarrente verstrekt. Het is opvallend dat een aantal 
niet-spelerss dat dit argument aanvoert, zelf geen spaarrekening heeft. 

Err zijn ook niet-spelers uit de midden- en volksklassen die zeggen dat ze financieel 
geenn behoefte hebben aan kasgeld. Ze vinden hun inkomen voldoende om hun doelen te 
bereiken,, en achten zich voldoende wilskrachtig om zelfstandig te sparen. Leo heeft nog nooit 
kasmonii  gespeeld terwijl zijn broer, vrouw en schoonzussen wel volop meedoen: 'Ik (terwijl 
hijhij  zijn wijsvinger in zijn borst priemt) kan me niet voorstellen dat mensen kasmoni spelen. 
AlsAls je het doet is het een teken van zwakte, omdat je je zelf niet in toom kunt houden wanneer 
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jeje op de bank zou sparen. Ze hebben de dwang dat mensen tot sparen brengt nodig. Ik kan me 
datdat niet voorstellen.' Bij niet-spelers als Leo heb ik geen reden aan hun wilskracht om te 
twijfelen.. Vermoedelijk gaat individueel sparen hen gemakkelijk af. 

Bijj  andere critici kreeg ik daarentegen de indruk dat ze aan window dressing deden. Ze 
benadruktenn iets te krachtig dat kasmoni niet voor hun soort is, maar voor primitieve en 
kortzichtigee creolen zonder rationeel inzicht in financiële zaken: meer iets voor mensen met 
eenn Derde Wereldmentaliteit. Hun argumenten lijken vooral een retorische strekking te 
hebben:: de spreker wil zich van zijn omgeving onderscheiden door zich te presenteren als een 
modernn individu dat de zakelijke stijl van de hogere klassen vertoont. Dit zijn echter woorden 
maarr geen daden, want ik weet dat ze in werkelijkheid helemaal niet zoveel spaarzin en 
zelfdisciplinee vertonen. Ten slotte zijn er ook niet-spelers die geen uitgesproken mening over 
kasmonii  hebben. Het systeem ligt eenvoudig te ver buiten hun belangstellingssfeer. 

Dee bewuste niet-spelers vormen dus geen homogene groep. Leden van de elite hebben kasmoni 
niett nodig; het systeem staat ver van hen af en hoort eigenlijk bij een 'lagere' manier van leven, 
zoalss ze in bedekte bewoordingen aangeven. Sommige niet-spelers uit de volks- en de 
middenklassee voeren soortgelijke afwijzende argumenten aan, maar op een directere manier: ze 
zienn geen economisch voordeel, hebben de opgelegde spaardiscipline niet nodig en vinden dat 
deelnamee getuigt van een achterlijke mentaliteit. Bovendien zou de kasmoni onbetrouwbaar zijn 
doorr de vele fraude. Een deel van hen koppelt dit negatieve oordeel succesvol aan een positief 
alternatief:: hun gedrag sluit aan bij dat van de rijken die uitsluitend gebruik maken van het 
formelee financiële systeem. Bij anderen lijk t een negatief oordeel over kasmoni eerder ingegeven 
doorr een behoefte aan distinctie: het getuigt slechts van retorische identificatie met de meer 
Westerss georiënteerde levenswijze van de hogere klasse. 

3.2.22 Uitsluiting 
Daarnaastt zijn er mensen die niet mee kunnen doen, ook al zouden ze dat nog zo graag willen: de 
spelerss sluiten hen van deelname uit omdat ze onvoldoende kredietwaardig lijken. Dit treft 
voorall  de onderklasse. Uitsluiting van een sociale onderlaag is een voorspelbaar gevolg van 
kleinschalige,, zelfstandige, collectieve initiatieven als de kasmoni. De Swaan spreekt in dit geval 
vann een sociologische regelmatigheid: waar een groep mensen voor een gemeenschappelijk doel 
samenwerkt,, selecteren ze elkaar op een aantal relevante eigenschappen, en sluiten anderen uit 
diee deze eigenschappen niet bezitten (1989:154). Dit betekent dat gelijken samenwerken en 
minderr gelijken uitsluiten. De Swaan heeft beschreven hoe dit gebeurde bij de Europese 
arbeidersonderlingess die in het begin van de 19e eeuw zijn opgekomen.5*  Bij gebrek aan expertise 
inn het berekenen van risico's, gingen de organisatoren uit van de globale veronderstelling dat 
arbeiderss met een wispelturig levenspatroon of geringe middelen een gevaar vormden voor de 
continuïteitt van de onderlinges. Zulke personen zouden de gemeenschappelijke solidariteit 
kunnenn ondermijnen, dus was het beter ze van deelname uit te sluiten. Bovendien keek men neer 
opp mensen met zo'n verwerpelijke levensstijl. 

Eenn dergelijk uitsluitingsproces vindt ook in de kasmoni plaats. Toch, als je spelers en 
kashouderss vraagt wie precies worden buitengesloten, blijven de meesten het antwoord schuldig. 
Bcc kreeg reacties in de trant van: 'Ik heb geen idee wie dat kunnen zijn..iedereen mag meedoen 
hoor,hoor, als je maar betaalt.' Sommigen zeggen dat ' niet mee mogen doen. 
Daarmeee bedoelen ze personen die buiten de controlenetwerken vallen waarbinnen de kasmoni 
draait.. Het zal dan gaan om vrij gesloten netwerken, zoals bij kasmoni waarin alleen collega's, 
sportgenotenn of familieleden meespelen. De praktijk wijst echter uit dat het begrip 

**  relatief is, omdat in bijna al die kasmoni toch familieleden, vrienden, of 
kennissenn mogen meedoen die geen deel uitmaken van de "besloten' kring. 

Well  bleek uit de antwoorden dat kredietwaardigheid en betrouwbaarheid de belangrijkste 
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voorwaardenn voor selectie vormen. Om de overige criteria te achterhalen, moedigde ik de 
ondervraagdenn aan te vertellen welke onordelijkheden ze direct of indirect hadden meegemaakt, 
enn waarom bepaalde spelers niet meer mochten meedoen. Uit deze verhalen kon ik andere 
uitsluitingscriteriaa destilleren, zoals een slechte reputatie. Hoewel het geval van kasvrouw Olivia 
H.. zich in Nederland afspeelde is het kenmerkendd voor Surinaamse kasmoni. 

VrouwVrouw Joan was in Olivia's kasmoni geïntroduceerd door een wederzijdse vriendin die 
namensnamens haar inlegde. Doordat het contact via de vriendin verliep had ze Olivia H. niet 
zelfzelf ontmoet Maar ze stelde alle vertrouwen in de kasvrouw, in de veronderstelling dat 
zeze haar nog uit Suriname kende als een gezette, oudere, rustige dame 'met respect', die 
leedleed aan filar  ia (olifantsbenen). Aan zo'n respectabele bigisma kon ze haar geld met een 
gerustgerust hart toevertrouwen. Ze schrok zich dan ook een ongeluk toen haar vriendin haar 
laterlater op de markt de bewuste kasvrouw aanwees: op de naam na was het een heel andere 
OliviaOlivia H. dan de eerbiedwaardige vrouw die ze had verwacht Met opgetrokken lippen in 
eeneen vies gezicht beschrijft Vrouw Joan de kasvrouw: Een magere meid, in haar groene 
legginglegging waaronder gouden hakjes, veel te jeugdig gekleed voor haar 47 jaar, 'echt wan 
yagriyagri yagri sma', vat Vrouw Joan haar beschrijving samen. Wat is een yagriyagri type?' 
vraagvraag ik. 'Mang, je weet toch..hoe moet ik het uitleggen? Die types die elke dag na hun 
werkwerk in cafeetjes hangen, mannen boemen om geld en dan gaan ze pas naar huis 
wanneerwanneer ze veel gedronken hebben, zodat ze thuis meteen als een blok in slaap vallen' 
VrouwVrouw Joan uitte onmiddellijk haar misnoegen tegenover haar vriendin, met de 
mededelingmededeling dat ze na deze ronde uit de kasmoni zou stappen. 

Zoalss in hoofdstuk 7 zal blijken had Vrouw Joan de kasvrouw goed had ingeschat: Olivia 
ontpoptee zich als een fervent bingospeler met weinig financiële discipline, zodat het Vrouw Joan 
grotee moeite kostte haar uitkering te innen. Dit oordeel over Olivia H. geeft een representatief 
beeldd van de criteria waarop deelnemers aan kasgeld worden beoordeeld: ze vertoonde een 
opzichtigg uiterlijk waarachter men een wispelturige levensstijl kan vermoeden, die twijfel wekt 
overr haar betrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Omdat het een kashoudster betrof, volgde in 
ditt geval geen uitsluiting. Vrouw Joan trok zich terug uit Olivia's kasmoni, terwijl die het 
kasgeldd van de nietsvermoedende andere spelers ongestoord kon blijven beheren. Maar zodra de 
resterendee deelnemers tot hetzelfde negatieve oordeel komen zal ze niet lang kasvrouw kunnen 

blijven.. . . . . 
Wiee wil deelnemen aan een kasmoni moet dus een toereikend, liefst regelmatig inkomen 

hebben,, en bovendien een goede reputatie genieten in de (kasmoni)gemeenschap. Onvoldoende 
kredietwaardigheidd door onvoldoende of onregelmatige inkomsten sluit vooral de laagste klasse 
vann deelname uit. Voor arme creolen uit de onderklasse is sparen op zichzelf al moeilijk. Nog 
moeilijkerr valt het hen te spelen in het kasgeldsysteem met haar wurgende spaardiscipline, 
waaruitt je je niet tussentijds kunt terugtrekken. Zoals een arme vrouw verklaarde: 'Kasmoni 
nooit!nooit!  Het zou me niet lukken ook, want misschien kan ik deze maand betalen, maar de volgende 
met'-met'- Men begint er dus maar niet aan. Armen die dit toch zouden proberen, worden uit de 
kasmoni-netwerkenn geweerd omdat de spelers bang zijn dat ze door hun financiële onmacht het 
systeemm zullen verdwijnen. 

3.2.33 Tien zeer  arme huishoudens 
Dee arme creolen uit de onderklasse bieden een klassiek voorbeeld van een uitgesloten sociale 
onderlaagg waarnaar De Swaans ' verwijst. Deze groep heeft nauwelijks of geen 
opleidingg genoten. Men heeft geen of een zeer laag betaalde baan, of oefent een magere hossel 
uitt zoals een winkel schoonbezemen of een erf opruimen, al dan niet in combinatie met een zeer 
lagee uitkering voor sociaal-zwakkeren. De zeer armen wonen onder erbarmelijke 
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omstandigheden.. Veelal bestaat een huishouden uit meer gezinnen, terwijl vader en echtgenoot 
ontbreken. . 

Inn Suriname heb ik tien zeer arme huishoudens onderzocht om te weten te komen of ze 
aann kasmoni deden, dan wel op een andere manier spaarden en krediet verkregen. Via de 
sneeuwbalmethodee waren zulke mensen moeilijk te vinden, want ze hadden nauwelijks 
aansluitingg bij de netwerken van de kasmoni-spelende groepen. Bekenden die wel toegang tot 
henn hadden beloofden me te helpen, maar hun medewerking verliep moeizaam. De ben daarom 
zelff  naar de armere buurten gegaan, waar zeer en minder arme huishoudens door elkaar wonen. 
Omm zeker te weten dat een bepaald huishouden als zeer arm kon worden beschouwd, vroeg ik de 
bewonerss van een redelijk netjes huis welke gezinnen tot de bedoelde onderlaag behoorden. 
Vervolgenss vroeg ik ze of ze me wilden introduceren. Meestal konden zulke 'nettere' 
buurtbewonerss me wel een armoedig huishouden aanwijzen. Maar ze waren huiverig me voor te 
stellenn omdat ze zich niet met de bewoners inlieten. Ze spraken dikwijl s negatief en minachtend 
overr hen. 

Ikk was van te voren gewaarschuwd dat zeer armen me wantrouwig konden bejegenen. 
Zulkk wantrouwen is ook begrijpelijk. Als ik naar de poort van zo'n gezin liep om een afspraak te 
maken,, keek de hele buurt onbeschaamd nieuwsgierig mee. De volgende dag vertelden enkele 
creolenn uit deze groep tijdens het interview dat ze dagelijks negatieve ervaringen hadden met de 
anderee buurtbewoners, die roddelen, plagen, hun erf bevuilen of hun huis kapotmaken door losse 
plankenn weg te rukken. Verder kreeg ik de indruk dat deze armen alleen al wantrouwig reageren 
uitt schaamte over hun armoede. Ayuka bijvoorbeeld heeft nooit iets negatiefs meegemaakt, 
'maar'maar toch, ik vertrouw de buren niet, het is niet dat ik denk dat ze over me praten hoor, maar ze 
houdenhouden van toekijken in andermam zaken. Ik hou het huis altijd dicht, zodat niemand naar 
binnenbinnen hoeft te kijken. Vooral daar het huis zo smerig is.' 

Zelff  ondervond ik wantrouwen bij Ethel nadat ik haar buren had gevraagd of ik mijn fiets 
bijj  hen kon achterlaten. De wist niet hoe ik die zou moeten vervoeren over de brug van vijftien 
centimeterr smalle planken die als voetpad naar Ethels voordeur was aangelegd. Doordat de 
rioleringriolering kapot was kon het regenwater al jaren niet wegstromen. Het hele erf was veranderd in 
eenn modderpoel waarin kikkers, waterslangen, ratten en ander ziekteverwekkend ongedierte 
krioelden.. Tijdens het interview vermaant Ethel me op zachte toon: 'Ik zag datje die mensen 
vroegvroeg om je fiets op hun erf achter te laten, maar ik wil helemaal niet dat ze iets over me te weten 
komenkomen \ 

Tochh verliepen de interviews vlot. De introduceerde me als iemand die een boek schrijft 
overr armoede en geld, wat ze gemakkelijk konden plaatsen. De had advies gekregen niet met lege 
handenn naar hen toe te gaan. Sigaretten en voedsel in conservenblikjes zoals boter, bruine bonen 
enn sardines zouden welkom zijn. De moest alleen niet vermelden dat ik die spullen speciaal voor 
henn had ingekocht: dat zou hen kwetsen, en het zou lijken of ik hen wilde omkopen. De kon beter 
zeggenn dat het mijn eigen spullen waren die ik voor eigen gebruik uit Nederland had 
meegenomen.. Met deze cadeautjes verraste ik hen pas aan het eind van het gesprek. 

Dee gesprekken over hun armoede en hun teleurstellingen in mensen en instellingen 
warenn openhartig. Ze gingen uitgebreid in op vragen als: hoe kom je aan geld? hoeveel is dat? 
vann wie krijg je wel eens wat toegestopt? waaraan geef je het uit? hoeveel blijf t daar van over? 
watt eet je dagelijks? de hoeveelste van de maand heb je geen geld meer en wat doe je dan? Ze 
lietenn me zo uitvoerig doorvragen, dat het leek of het hen opluchtte over hun misère te kunnen 
praten. . 

Dankzijj  deze openheid kon ik gedetailleerd nagaan of iemand wel of niet in staat was 
geldd opzij te zetten. Breedvoerig verschafte de 59-jarige Nora me inzicht in haar armoedige 
bestaan. . 
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NoraNora heeft geen beroep. Ze woont samen met haar man, een gepensioneerd stacuwerker, 
enen een zoon die herstellende is van een drugsverslaving. Hun houten huis is zeer 
bouwvallig.bouwvallig. Het helt 45 graden achterover en de bovenverdieping is ingestort 
DaardoorDaardoor is het onmogelijk rechtop in het huis te staan. Nora moet het huishouden 
bukkendbukkend uitvoeren wat haar ernstige rugklachten bezorgt. Visite is schaars en wie toch 
langskomtlangskomt kan plaatsnemen op een houten kistje naast het bed Nora zelf zit op haar 
bedbed Af en toe holt een verdwaasde kakkerlak over het groezelige beddengoed op zoek 
naarnaar een donkere schuilplaats, jonge muisjes spelen onverstoord verstoppertje en kijken 
alleenalleen verschrikt op als ze me waarnemen. 

HetHet enige vaste inkomen van het gezin is het pensioen van Nora's man van 
Sf20.000Sf20.000 en zijn algemene ouderdomsuitkering van Sft.500, omgerekend ongeveer 108 
NederlandseNederlandse guldens. Haar man geeft haar daarvan Sf 10.000 voor het huishouden. 
MaandelijksMaandelijks moet SfttOO,- aan water en Sf4500 aan elektriciteit worden betaald Met het 
huishoudgeldhuishoudgeld gaat Nora elke dag naar de markt om een kilo rijst voor SfiOO te kopen, 
eeneen stukje vlees of vis voor S/350,- en houtskool voor S/250. Daarnaast moeten olie, 
maggiblokjes,maggiblokjes, suiker, thee, zeep en dergelijke worden gekocht. Nog vóór het einde van 
dede maand is de S/24.5000 op. Haar man gaat dan bij een informele geldschieter 
ongeveerongeveer S/3000 lenen, waarop hij S/500 rente moet betalen. 'Dus dan kan je je 
voorstellen.voorstellen. Hij betaalt altijd en moet dan weer gaan lenen', licht Nora de vicieuze 
cirkelcirkel toe. Als dat ook op is gaat haar man tegen betaling iemands erf schoonmaken 
DaarmeeDaarmee verdient hij S/2000 waarvan hij de helft aan Nora geeft. Nora krijgt 
nauwelijksnauwelijks steun van de vier volwassen kinderen die al het huis uit zijn: Mi pikin no 
manyepimanyepi mi tu, wantprefu den suku man eb e wroko, den e suku man dinoe wroko. Dus 
mimi no e luku na den vrouw' (Mijn kinderen kunnen me ook niet helpen, want in de plaats 
datdat ze mannen zochten met een baan, zochten ze mannen zonder baan. Dus dan reken ik 
nietniet op die vrouwen). Een van haar dochters die zelf zeven kinderen heeft, heeft haar 
onlangsonlangs wel een stukje ijsappel gegeven: zij had lekkere dingen gekregen van de 
MevrouwMevrouw wier huis ze schoonmaakt. Haar inwonende zoon geeft Nora alleen geld als 
hijhij  aan een hossel heeft verdiend, zoals lassen, maar dat komt zeer sporadisch voor. Een 
andereandere zoon geeft haar eens in de zes maanden SflOOO,-. Het eetpatroon van de familie 
isis uitermate sober: twee keer per dag eten ze een warme maaltijd bestaande uit rijst met 
eeneen stukje vlees. Groenten is er nooit bij, want dat is te duur. 's Morgens 'eten we so 
bredebrede zonder boter mi skat, nanga pikinso te, mi gudu' (eten we droog brood zonder 
boterboter mijn schat, met een beetje thee, mijn liefje). 

Dee meeste armen hebben dan ook nooit in kasmoni gespeeld. Sommigen deden dat vroeger wel, 
toenn ze jonger waren. Maar zodra er kinderen kwamen werd het leven duurder, zodat ze geen 
geldd meer opzij konden leggea Toosje vertelt hoe het bij haar ging. Ze spaarde zelfstandig in een 
blik,, tot haar nicht haar leerde in kasmoni te spelen. Ze heeft daar een aantal jaren aan 
meegedaan.. Later, toen ze loten verkocht, gaf een Hindostaanse medeverkoopster haar de goede 
raadd de winst in een kasmoni te zetten. Dat heeft ze onafgebroken gedaan tot ze een belangrijk 
doell  had bereikt: Mi bat a doti nanga kasmoni, mi bouw a oso na ing tapu ooktu nanga 
kasmoni,kasmoni, pikinso, pikinso, pikinso (ik kocht een perceel met kasgeld, het huis erop heb ik ook met 
kasgeldkasgeld gebouwd, beetje bij beetje). Maar daarna werd het voor Toosje steeds moeilijker om te 
sparen:: dus ik leefde, deed vieze dingen (sex), raakte zwanger, deed moeite om het kind op te 
voeden,voeden, want dat was mijn zorg. Zo werkte, werkte, werkte ik, maar ik had pech, alsof ik voor de 
bedelingbedeling was geboren. Bedeling wil zeggen datje nergens heen kan gaan, want overal waar je 
komtkomt raak je prompt zwanger. En in die tijd had je geen tablet Zo kreeg ik tien kinderen, op mijn 
33ste33ste was ik zwanger van mijn laatste.' Zo zijn er veel arme creolen die vroeger kasmoni 
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speelden,, maar nu door de economische crisis niet meer in staat zijn om mee te doen, zodat ze 
nogg verder achteruit gaan. 

Eenn paar van de ondervraagden wisten in het geheel niets van kasmoni af. 'Wat is dat? Ik 
hebheb nog nooit van zoiets gehoord' Bc leg het Brighta uit en ze heeft de werking ervan gauw 
door:: 'Aahh, dus je hebt je geld snel, je betaalt geen rente, maar aan de andere kant mag je ook 
nietniet zomaar eruit steppen, niet waar....' Ze denkt nog even na en concludeert dat 'het wel een 
goedgoed ding is', maar boven haar financiële macht gaat. 

Sommigenn uit de onderklasse hebben dus nog nooit van kasmoni gehoord. Anderen 
hebbenn wegens armoede nooit kunnen spelen, terwijl een deel vroeger wel heeft gespeeld, maar 
vann verdere deelname moest afzien doordat er (veel) kinderen kwamen of hun situatie tijdens de 
economischee recessie verslechterde. Een aantal personen uit deze groep zou dus wel willen 
spelen,, maar kan het niet. Zelfs armen die nog nooit van kasmoni hadden gehoord, zagen er na 
uitlegg het nut van in. 

3.2.44 Wakaman 
Eenn speciale groep uit de volksklasse die wegens zijn onregelmatige levensstijl niet aan het 
kasmoni-spell  kan deelnemen en dat ook niet wil, wordt gevormd door de stizaXhosselaars of 
wakaman,wakaman, zoals ze onder creolen bekend staan. In hun straatgerichte manier van leven zonder 
vastee baan verdienen ze de kost met allerlei klussen in het illegale circuit zoals helen, stelen, 
pooierenn en drugshandel. De onzekere straathandel leidt voortdurend tot onderlinge conflicten 
doordatt ze elkaar verklikken, geld achterover drukken of winsten oneerlijk verdelen. Wakaman 
zijnn niet georganiseerd en stellen geen vertrouwen in elkaar. Door de grilligheid van de 
hosselmarkthosselmarkt is succes een kwestie van geluk (Sansone 1992; 120-3). Dat wakaman onderling 
kasmonii  opzetten komt bij mijn weten niet voor: wegens hun onregelmatige inkomen zijn ze niet 
inn staat met de vereiste regelmaat in te leggen. 

Dee meeste wakaman zijn van hun kant niet gecharmeerd van het kasmoni-spel. Een paar 
hebbenn wel eens deelgenomen omdat vrouwen uit de familie hen wisten te strikken. De meesten 
iss het slecht bevallen, onder meer omdat ze het gevoel hadden dat deze spaarhouding niet bij hen 
past:: 'Het is wel slim en een leuke bezigheid, maar toch niet mijn stijl'. 

Inn hun antwoord op de vraag waarom ze niet aan kasgeld doen, legden ze de nadruk op 
hett nadeel van renteverlies en het gebrek aan wilskracht bij de spelers. Opmerkelijk is dat ze in 
dezee motiveringen de argumenten van de hogere klassen herhalen. Ze laten zich erop voorstaan 
geenn groepsdwang nodig te hebben omdat ze zelf goed kunnen sparen. Daarom zien ze kasmoni 
alss iets voor zwakke geesten, wat ze zelf absoluut niet zijn. Stoer doceren ze dat We sterk is 
kasmonikasmoni niet nodig heeft. Ik spaar vrijwillig.  Ik ben sterk genoeg om niet voor elk wissewasje te 
gaangaan lichten.' 

Ookk zien ze het verlies van rente als een groot nadeel van de kasmoni. 'Als je in kasmoni 
zetzet verlies je gewoon je geld, bij de bank krijg je toch nog wat erbij.' Wie dan veronderstelt dat 
wakamanwakaman hun spaargeld apart leggen op de bank om rente te winnen heeft het mis. Bijna 
allemaall  geven ze toe hun geld liever thuis te bewaren, op een geheime plek die andere 
huisgenotenn niet kunnen vinden. Op mijn tegenwerping dat thuissparen ook niet winstgevend is, 
antwoordenn ze dat het hosselen op straat maakt dat je a la minute contant geld nodig hebt om 
terstondd een deal te kunnen sluiten. Daarvoor is de bank niet handig, 'want je geld zit daar vast'. 

Dezee onregelmatige levensomstandigheden van de straathosselaars zijn waarschijnlijk 
dee werkelijke oorzaak van hun afwezigheid in kasgeld. Al hun argumenten lijken retorisch, 
behalvee dat de onzekere straathossel met zijn voortdurende behoefte aan contant geld zich niet 
laatt combineren met spaarzaamheid, en zeker niet met de regelmaat, dwang en onophefbaarheid 
vann de kasmoni-verplichting. Hun gedrag komt niet overeen met de overdaad aan wilskracht en 
verstandigg geldbeheer die ze zichzelf toeschrijven, want hun losse levenswijze staat haaks op de 
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zelfdisciplinee die een kasmoni-speler nodig heeft. Hun argument dat kasmoni leidt tot 
renteverliess is niet relevant, want de meeste wakaman hebben geen spaarrekening. 

Datt straathosselaars geen kasmoni spelen heeft kortom een dubbele reden. Enerzijds 
wordenn ze uitgesloten omdat ze noch kredietwaardig noch betrouwbaar zijn wegens hun 
onregelmatigee inkomsten en straatgerichte leefstijl. Anderzijds hebben ze er zelf geen behoefte 
aann door hun vrije manier van leven. Terwijl veel spelers de systematische kasmom-dwang 
verkiezenn als middel om hun leven zinvol te organiseren, wijzen vrije jongens als de wakaman 
diee discipline juist af. 

3.33 Samenvatting 
Sindss ze zich kunnen heugen spelen de Surinaamse creolen kasmoni. Ten tijde van mijn 
veldwerkonderzoekk in Suriname, in 1996 en 1999, was het gebruik sterk toegenomen als 
gevolgg van een diepe economische depressie waarin het land was verzonken na de militaire 
machtsovernamee in 1980. Het kasmoni-krediet is snel en goedkoop, zodat het zich bij uitstek 
leentt om essentiële duurzame goederen te kopen in tijden van armoede. In deze periode nam 
naarr mijn schatting meer dan eenderde van de creoolse Surinamers uit de volks en de 
middenklassee deel aan kasgeld. Hoewel men de kasmoni in de eerste plaats associeert met 
creolen,, wordt het ook volop beoefend door de andere etnische groepen. Afhankelijk van al 
bestaandee netwerken kan etnische vermenging plaatsvinden. 

Kasmomm is een klassenverschijnsel. Het komt het meest voor onder de volks- en de 
middenklasse,, die 27,7% respectievelijk 49,9% van de bevolking uitmaken; de rijke bovenlaag 
(6,5%)) en de zeer arme onderklasse (15,9%) doen er niet aan mee. Leden van de hoogste klasse 
hebbenn door hun welstand geen behoefte aan kasmoni. De armsten hebben juist te weinig geld 
omm te kunnen sparen. De creolen uit de midden- en volksklasse die wel kasmoni spelen, 
gebruikenn de uitkeringen voor duurzame consumptiegoederen met het doel hun 
maatschappelijkee positie te verbeteren ofte handhaven. 

Verderr is kasmoni vooral een vrouwenzaak: van de kasmoni-spelers is 70% vrouw en 
30%% man. Vrouwen voelen zich speciaal aangetrokken tot het kasmoni-systeem omdat ze de 
grootstee verantwoordelijkheid dragen voor gezin en huishouden en spaarzaamheid als een 
belangrijkee vrouwelijke deugd geldt. Kasmom is een uitstekend middel om de uitgaven voor 
dee talrijke gezinsbehoeften die zich steeds weer opstapelen te plannen en te beheersen. Daar 
komtt bij dat de creoolse gemeenschap een groot aantal alleenstaande vrouwelijke 
gezinshoofdenn telt, in eenderde van de gezinnen in de kasmoni-spelende klassen. Creoolse 
vrouwenn worden daarom van jongsaf aan opgevoed met de verwachting dat ze later mogelijk 
niett kunnen rekenen op de inkomsten van een mannelijke partner. Ook vrouwen die getrouwd 
zijnn of duurzaam met een partner samenwonen, gebruiken een deel van het huishoudgeld voor 
kasmomm om hun financiële zelfstandigheid zeker te stellen. Dit geeft hen niet alleen 
zelfrespect,, mannen hebben ook grote achting voor spaarzame, zelfredzame vrouwen. Door te 
sparenn kunnen vrouwen naar eigen goeddunken tegemoet komen aan de noden in het gezin en 
hunn persoonlijke behoeften, zoals de aankoop van een naaimachine of een auto. Zowel 
vrouwenn die alleen aan het hoofd van een gezin staan als vrouwen met vaste partners hebben 
duss volop reden om in kasmoni te spelen 

Voorr de 10 vrouwelijke ondernemers uit mijn onderzoek heeft de kasmoni dubbel nut. 
Alss manager van het huishouden én als kleine zelfstandige ziet ze zich geplaatst voor een 
veelheidd van financiële uitgaven. Van het kasgeld koopt ze de ene keer een auto voor de zaak, 
eenn volgende keer betaalt ze schoolkosten voor de kinderen. Zo slagen deze vrouwen erin 
beidee ondernemingen draaiende te houden. 

Dee rol van mannen in ROSCAs wordt in de literatuur doorgaans bestudeerd vanuit een 
ontwikkelingsperspectief:: hun informele financiële arrangementen die zijn gericht op 
ondernemingen,, zullen op den duur opgaan in de formele financiële sector. De onderzoekers 
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veronderstellenn dat mannen ROSCAs opzetten om hun bedrijven te financieren, dat zulke 
ondernemerss daarom veel grotere bedragen inleggen dan vrouwelijke spelers en dat de 
mannen-ROSCAss meer deelnemers tellen dan hun vrouwelijke tegenhangers. Dit beeld gaat 
niett op voor de creoolse kasmoni in Suriname. Op de werkplek in mannenberoepen komen 
well  exclusieve mannen-kasmoni voor met een aantal bijzondere kenmerken. Doordat zo'n 
kasmonii  wordt opgezet binnen een al bestaand werkverband vertonen de deelnemende 
mannenn meer saamhorigheid dan de spelers in gemengde of pure vrouwen-kasmoni, die 
elkaarr dikwijl s niet eens kennen. Verder hebben mannelijke spelers de neiging het systeem op 
eenn formelere manier te benaderen, maar dit blijf t bij uiterlijk vertoon. De meeste deelnemers 
aann mannen-kasmoni zijn echter geen zakenlui, maar handarbeiders. Mannen-kasmoni zijn 
ookk niet groter dan de vrouwelijke variant, draaien niet om hogere bedragen, en worden niet 
gebruiktt voor bedrijfsvoering. Ook de vier onderzochte mannen in gemengde kasmoni die wel 
eenn onderneming drijven, investeren de uitkering slechts incidenteel in hun bedrijf. Het 
bestedingspatroonn van deze mannen wijkt niet af van dat van de overige spelers. 

Mannenn doen ook mee in gemengde kasmoni waar vrouwen in de meerderheid zijn, 
eventueell  als kasman. Alle mannen uit mijn onderzoek droegen gezinsverantwoordelijkheid als 
partnerr of vader. Ze gebruiken de uitkering dan ook voor hun privébehoeften en voor het 
gezinshuishouden.. Hierin verschilt de besteding van mannelijke en vrouwelijke participanten 
nauwelijkss van elkaar. 

Hoewell  beide geslachten kasmoni mede gebruiken voor het gemeenschappelijke 
huishouden,, vallen ze ook op door wederkerige geheimhouding. Om zijn bestedingsvrijheid te 
bewarenn zal een speler niet gauw aan zijn partner vertellen dat hij of zij in een kasmoni speelt: de 
anderr kan dan geen voorstel doen voor de besteding van de uitkering. Paren die toch open spel 
spelen,, doen dat doorgaans uit overwegingen van financiële zekerheid: wanneer een speler door 
eenn ongeluk uitvalt, kan zijn partner de contributie doorbetalen en de kas ontvangen. 

Terwijll  steeds meer creolen onder druk van de crisis naar het kasmoni-krediet grijpen, is er ook 
eenn groot aantal dat deze mogelijkheid niet gebruikt. De groep creolen die niet aan kasmoni-
clubss deelneemt, valt uiteen in niet-spelers die dit niet willen en die het niet kunnen. 

Tott de eerste categorie behoren leden van de hoogste klasse en van de midden- en 
volksklasse.. De elite heeft wegens haar welstand geen behoefte aan kasmoni, en richt zich 
volledigg op het formele financiële circuit. Zelfs als kasgeld wel voordelig zou zijn, zou deze 
groepp waarschijnlijk afzien van deelname: vooral de oude lichtgekleurde elite heeft het 
kolonialee dédain van de blanken jegens inheemse gebruiken overgenomen. Bovendien staan 
dezee welgestelden maatschappelijk zo ver af van de kasmoni-spelers dat ze geen contact 
zoudenn kunnen krijgen met een kasmoni-netwerk. Wel zouden ze onderling eigen kasmoni-
netwerkenn kunnen vormen, maar die ben ik niet tegengekomen. 

Dee niet-deelnemers uit de midden- en volksklasse sluiten zich aan bij het kritische 
oordeell  dat ze bij de hogere klasse veronderstellen. Velen wijzen de kasmoni met zoveel 
woordenn af als een primitieve, onzakelijke bezigheid. Ze betogen dat het systeem onvoordelig is, 
datt het mank gaat aan een informele en daardoor onbetrouwbare organisatie, of dat de opgelegde 
spaartuchtt meer iets is voor creolen zonder zelfdiscipline. Voor een deel zijn deze critici sociale 
stijgerss die werkelijk de financiële houding van de hogere klassen aannemen. Maar bij veel 
anderenn gaat het eerder om retoriek die wordt ingegeven door distinctiedrang, want hun feitelijk 
gedragg komt niet overeen met hun woorden. 

Daarnaastt is er een groep die niet kan deelnemen, ook al zou ze dat willen. Zelfstandige 
collectievee arrangementen als de ROSCAs plegen een onderlaag uit te sluiten. Bij kasgeld zijn 
lagee kredietwaardigheid en slechte reputatie de twee belangrijkste uitsluitingsgronden. Leden 
vann de midden- en volksklasse die als onbetrouwbaar te boek staan worden uit het kasmoni-spel 
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geweerd,, en spelers die hun verplichtingen onvoldoende nakomen staan in een volgende ronde 
buitenspel. . 

Eenn opmerkelijke groep niet-spelers uit de volksklasse wordt gevormd door de wakaman, 
mannenn met een straatgerichte levenswijze die hun onregelmatige inkomen verdienen met 
illegalee bezigheden. Aan de ene kant willen deze vrijbuiters niet spelen, naar eigen zeggen omdat 
kasmonii  onvoordelig is en omdat ze het niet nodig hebben aangezien ze zelf voldoende 
spaardisciplinee bezitten. Dit zelfbeeld staat echter haaks op hun losse levensstijl. Aan de andere 
kantt worden ze dan ook door de spelers van deelname uitgesloten wegens hun slechte financiële 
reputatie. . 

Loss van zulke persoonlijke eigenschappen vindt uitsluiting ook plaats op grond van diepe 
structurelee armoede: de zeer arme onderklasse vormt de grootste uitgesloten groep. Sommigen 
hebbenn vroeger wel gespeeld, maar moesten hun deelname beëindigen uit geldgebrek, doordat ze 
kinderenn kregen often slachtoffer vielen aan de economische crisis. Anderen waren altijd al te 
armm om kasmoni te spelen. Haar lage status belemmert deze bevolkingsgroep bovendien 
relatiess met de kasmoni-spelende klassen aan te knopen. Een aantal heeft zelfs nog nooit van 
kasgeldd gehoord. Na uitleg ziet men dikwijls het nut van het kasmoni-systeem wel in, maar men 
beseftt dat men niet aan de vereisten voor deelname voldoet. 

Inn het volgende hoofdstuk over de functies van kasmoni en de motieven van de deelnemers blijkt 
off  de kritiek van degenen die niet willen spelen hout snijdt. 

89 9 



90 0 



Hoofdstukk 4 

MOTIEVE NN EN FUNCTIES2 

4.11 Inleiding 
Welkee motieven voeren de kasmoni-spelers aan voor hun deelname, en welke functie vervult het 
arrangementt in hun leven? Om dit uit te zoeken heb ik van september 1996 tot april 1997 en in 
julii  en augustus 1999 veldonderzoek gedaan in Suriname, waar ik door middel van interviews en 
observatiess de praktijk en betekenis van kasmoni in kaart bracht. Vervolgens ordende ik mijn 
materiaall  door de antwoorden van de geïnterviewden in te delen in een aantal categorieën die ik 
hebb afgeleid uit de ROSCA-literatuur. Zo kon ik ook nagaan in hoeverre deze literatuur van 
toepassingg is op kasmoni. 

Inn dit hoofdstuk presenteer ik mijn bevindingen in omgekeerde volgorde. De ga uit van de 
verklaringenn van Ardener, Callier en De Swaan voor deelname aan ROSCAs in het algemeen. 
Dezee auteurs concentreren zich respectievelijk op de culturele, economische en sociologische 
aspectenn van het verschijnsel. Via analytische reconstructie leid ik hieruit vier hoofdmotieven af 
diee geschikt zijn om de redenen te categoriseren die kasmoni-spelers voor hun deelname 
aangeven.. De breng deze motieven in verband met de functies die kasgeld vervult, waarbij ik ook k 
ingaa op de kritiek dat het kasmoni-spel irrationeel zou zijn. De besluit met een analyse van het 
gecompliceerdee motief van vrijwillig-gedwongen sparen. 

4.22 Kasmoni en haar  verklaringen 
Voorr de wereldwijde aantrekkingskracht van ROSCAs worden uiteenlopende verklaringen 
gegeven,, die het verschijnsel echter geen van alle volledig dekken. Terwijl de Britse 
antropologee Ardener de rol van ROSCAs binnen culturele tradities van onderlinge steun 
benadrukt,, wijst de Amerikaanse socioloog Callier op hun economisch nut bij het verkrijgen 
vann snel, voordelig krediet, en staat bij De Swaan groepsdiscipline bij het sparen centraal. Om 
eenn vollediger beeld te geven van de ROSCA-praktijk reconstrueer ik deze visies tot vier 
deelverklaringenn waarin de diverse - culturele, economische en sociologische - perspectieven 
elkaarr kunnen aanvullen. 

Dee eerste deelverklaring sluit aan bij de visie van Ardener, die ROSCAs plaatst in een 
cultuurr van onderlinge solidariteit. Volgens Ardener is het ROSCA-arrangement ingebed in 
traditiess van wederkerige steun onder families, buren en collega's, die adequater inspelen op 
dee plaatselijke behoeften dan de formele bankinstellingen met hun bureaucratische 
rompslomp: : 

[People][People] "will  often belong to a number of ROSCAs, paying off for some funds 
receivedreceived while contributing to sums which can be called on in an emergency. Here 
locallocal rather than bureaucratic knowledge is critical: the traditional social obligations 
toto help kinsmen, and sometimes neighbours and workmates, quickly come into effect 
asas word gets around among members of the ROSCA, who will  adjust the order of 
rotationrotation to enable the unlucky one to receive a turn. The speed with which ROSCAs 
cancan usually react to their members' needs can rarely be matched by distant, 
impersonal,impersonal, banking systems. Some members are prepared, even prefer not to take an 
earlyearly turn. Even when no direct financial dividend is given to late takers, and despite 
thethe lack of the use of the capital sums which early recipients enjoy, they may prefer the 
elementelement of insurance which waiting provides' (Ardener 1995;3-4). 

Volgenss Ardener vervullen ROSCAs dus een verzekeringsfunctie binnen een gemeenschap 
mett een sterk saamhorigheidsbesef. Andere auteurs wijzen erop dat gemeenschapsbanden niet 
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alleenn een voorwaarde zijn voor gezamenlijke economische activiteiten, maar dat het 
gemeenschapsbeseff  op zijn beurt wordt versterkt door de gezamenlijke spaaractiviteit 
(Boumann 1994;275). De deelnemers ontmoeten elkaar in een gezellig samenzijn op de dag dat 
zee hun inleg brengen, ze overleggen over het verloop van de cyclus en wijden zich aan andere 
gemeenschappelijkee bezigheden. 

Dee tweede deelverklaring benadrukt in aansluiting bij Callier het puur economische 
aspectt van ROSCAs. Evenals Ardener wijst Callier erop dat de informele ROSCAs beter 
voorzienn in de behoeften van de deelnemers dan de formele financiële arrangementen: bepaalde 
groepenn nemen hun toevlucht tot het systeem wegens de hoge drempels en bureaucratische 
obstakelss van financiële instanties (1990;276; zo ook Bouman (1985), Falola (1995) en Hospes 
(1996)).. Ardener veronachtzaamt echter dat het systeem ook andere economische functies 
vervultt dan steunverlening in geval van nood: veel deelnemers gaat het om sparen of 
kredietnemenn voor de aanschaf van duurdere goederen voor persoonlijk gebruik. 

Hett belangrijkste motief om ROSCAs te verkiezen boven banken berust volgens Callier 
opp de logica van de collectieve actie en is gelegen in de 'verkorte wachttijd' waarbinnen de 
deelnemerr de uitkering ontvangt: '...this reduction of the average time is seen as the main benefit 
arisingarising from the collective action undertaken by the members of the group and therefore its 
justificationjustification in the mind of the participants' (Callier 1990;275). De 'verkorte wachttijd' vormt 
inderdaadd een belangrijk economisch voordeel van ROSCAs: deelnemers met een vroege 
uitkeringsbeurtt kunnen sneller over de totaalsom beschikken dan wanneer ze zouden sparen bij 
eenn bank, of hun geld zelf zouden oppotten in een spaarpot of onder hun matras. Wanneer het 
momentt van uitkering eerder ligt dan het einde van de ROSCA-cyclus, krijgt de speler de som 
immerss voordat hij het totaal bij elkaar heeft gespaard; het meerdere betaalt hij in de resterende 
periodess terug. Spelers met een vroege uitkeringbeurt verwerven met andere woorden snel en 
voordeligg krediet zonder te hoeven voldoen aan de bureaucratische voorwaarden van de bancaire 
kredietverlening.. Veel deelnemers proberen het tijdstip van ontvangst van te voren af te stemmen 
opp uitgaven die ze op een bepaald moment verwachten voor feesten, ceremoniële activiteiten en 
duurzamee goederen.60 

Dee ROSCA-deelnemers met een late uitkeringsbeurt vallen echter buiten Calliers 
verklaring.. Zij krijgen later en minder krediet en sparen meer en langer. Het voordeel boven 
sparenn op een bank is veel minder evident; in tegendeel, anders dan bankspaarders ontvangen 
ROSCA-spaarderss geen rente. Toch streven lang niet alle deelnemers ernaar de uitkering vroeg 
inn de cyclus te ontvangen. Soms blijf t men in de informele spaarnetwerken spelen, terwijl de 
bankk om de hoek veel voordeliger voorwaarden aanbiedt. Deelname van zulke spelers vereist 
duss een afzonderlijke verklaring die het midden houdt tussen de sterke culturele opvatting van 
Ardenerr en de zuiver economische benadering van Callier. Ze verkiezen ROSCAs omdat die 
zijnn ingebed in de lokale cultuur en een vertrouwd en betrouwbaar verschijnsel vormen, 
terwijll  de formele instanties onbekend en onbemind zijn. Evenals de eerste verklaring verwijst 
dezedeze derde deelverklaring naar culturele tradities, maar slechts in de zwakke zin van 
traditionelee vertrouwdheid. Solidariteit in noodsituaties speelt geen rol: men neemt deel om te 
sparen,, en de spaarder kan de uitkering geheel voor zichzelf gebruiken. De spaarder is 
evenzeerr op persoonlijk voordeel uit als de kredietnemer die in de tweede verklaring centraal 
staat,, maar hij handelt minder zakelijk: hij zou voordeliger af zijn wanneer hij zijn geld bij 
eenn bank inlegde. 

Dezee drie verklaringen laten één aspect van ROSCAs onderbelicht: ROSCA-sparen 
zonderr vroege uitkeringsbeurt kan toch een belangrijk voordeel bieden boven sparen bij een 
bank.. Zoals De Swaan aangeeft, verhoogt groepsgewijs sparen de spaarneiging: wie bij een bank 
spaartt kan zijn spaargeld elk moment opnemen; de ROSCA-speler heeft zich vrijwilli g gebonden 
aann een collectieve spaarverplichting die impulsief consumptiegedrag tegengaat (zie ook 
hoofdstukk 1.3). Het gaat dan niet om een louter economisch motief, maar eerder om een 
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sociologischh voordeel: De Swaan wijst op het specifieke dwingende karakter van de ROSCA dat 
hijj  sociale dwang tot zei/dwang noemt (1996; 12). 

Mett dit begrippenpaar bouwt De Swaan voort op het onderscheid tussen 'sociale dwang' 
enn 'zelfdwang' dat een centrale plaats inneemt in Elias' civilisatietheorie (1982 (ü);23 9-260; zie 
ookk hoofdstuk 1.2.1). Volgens Elias heeft in het Westen een verandering in de menselijke 
drifthuishoudingg plaatsgevonden waarbij het accent verschoof van uitwendige maatschappelijke 
dwangg naar individuele zelfdwang: mensen zagen zich gedwongen tot grotere zelfbeheersing 
naarmatee ze door de toenemende complexiteit van de economische en politieke verhoudingen 
afhankelijkerr van elkaar werden. De motor van dit 'beschavingsproces' was het proces van 
statenvorming.. De geweldsmonopolie van centrale staten remde onderling geweld en maakte 
vreedzamee samenwerking mogelijk, maar dat vereiste maatschappelijke dwang. Deze 
ontwikkelingg naar toenemende zelfdwang deed zich volgens Elias aanvankelijk het sterkst voor 
bijj  de maatschappelijke bovenlagen doordat ze wegens hun verantwoordelijke functies vooruit 
moestenn plannen. Naarmate de maatschappelijke functies van de lagere klassen meer vervlochten 
raaktenn met de rest van de samenleving, voltrok zich dezelfde verandering in die kringen. 

Volgenss De Swaan is deze verschuiving van uitwendige naar innerlijke dwang ook van 
toepassingg op de ontwikkeling van de spaarzin in het Westen (1989;165). Kleine zelfstandigen 
enn boeren vormden de eerste groepen die uit zelfdwang spaarden: ze stelden uit eigener 
bewegingg de onmiddellijke bevrediging van hun behoeften uit om later meer te kunnen 
investerenn en tegenslagen beter op te kunnen vangen. Daardoor werd spaarzin aanvankelijk 
opgevatt als een typische eigenschap van de middenstand. Zelfbewust verhief de burgerij zich 
bovenn de arbeidersklasse die ze gebrek aan zelftucht verweet. Leden van de arbeidersklasse die 
omhoogg streefden, namen de waarden, normen en gedragingen en dus ook de spaarzin van de 
middenklassee over, en zetten zich op hun beurt aftegen de minder beschaafde arbeiders (p. 169). 
Dee arbeiders die zich sparen niet als persoonlijke deugd hadden eigengemaakt, namen hun 
toevluchtt tot een tussenvorm tussen sociale dwang en zelfdwang. Omdat ze hun eigen 
spaardisciplinee wantrouwden stelden ze zich als het ware onder eikaars sociale controle: ze 
slotenn zich uit vrije wil aan bij een onderlinge, die hen vervolgens de dwingende verplichting 
oplegdee om elke maand een vast deel van hun inkomen af te dragen. Zo functioneerde met de 
arbeidersonderlingess het mechanisme van sociale dwang tot zelfdwang als tussenvorm tussen 
uitwendigee dwang en zelfbeheersing. 

Volgenss De Swaan hebben de niet-westerse ROSCAs eveneens als functie de neiging tot 
spontanee consumptie te beheersen via sociale dwang tot zelfdwang. Ook Falola (1995;170), 
Ardenerr (1995;4)61, Besson (1995; 266), Philpott (1973;173), Bouman (1985;182, 184) en 
Hospess (1996;74) onderstrepen dat het dwangelement in ROSCAs wat dit betreft een bijzonder 
voordeell  biedt.62 Maar anders dan De Swaan geven ze er geen nadere analyse van. 

Uitt de literatuur zijn aldus vier verklaringen te reconstrueren voor deelname aan ROSCAs, die 
samenhangenn met de uiteenlopende functies van het systeem. De eerste verklaring concentreert 
zichh op onderlinge steun in onvoorziene noodsituaties, gebaseerd op culturele inbedding in de 
sterkee vorm van traditionele solidariteit.63 Een tweede verklaring legt de nadruk op het 
economischee voordeel van snel en goedkoop krediet, waarin ROSCAs de formele instellingen 
overtroeven.. De derde verklaring stelt voorop dat sparen in ROSCAs onvoordeliger is dan sparen 
bijj  een bank; wie toch via het informele systeem spaart zal dat doen omdat hij zich daarmee meer 
vertrouwdd voelt dan met het formele circuit. Hier speelt de culturele context dus eveneens een 
rol,, maar nu in de zwakke vorm van geborgenheid in tradities. De vierde verklaring betreft 
voorall  de ondersteunende functie van wederzijdse dwang op de eigen spaarneiging. Deze vier 
verklaringenn laten zich vertalen in evenzoveel motieven om aan ROSCAs deel te nemen.64 
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4.2.11 Motieven 
Genoemdee verklaringen vallen in zeker opzicht samen met de typen van menselijk handelen van 
Maxx Weber (1967;12; 1978;24-6), zij het dat diens typologie in dit verband nadere specificatie 
behoeft.. Wie aan ROSCAs deelneemt vanuit een traditie van collectieve lotsverbondenheid, 
handeltt volgens Weber 'waarden-rationeel': hij is ervan overtuigd dat aan een bepaalde 
handelwijzee een bijzondere waarde is verbonden, terwijl het resultaat van dat gedrag niet wordt 
overwogenn of niet van belang wordt geacht. Het waardenmotief van waaruit zo'n ROSCA-speler 
handeltt noem ik het solidariteitsmotief. 

ROSCA-participatiee wegens culturele vertrouwdheid sluit aan bij Webers notie van 
'traditioneel**  handelen: men handelt vanuit een gewoonte die sleur is geworden. Daarom noem 
ikk dit deelname vanuit een traditioneel motief. De spelers doen mee omdat ze vertrouwd zijn met 
hett comfort van hun traditionele verbanden, zonder die zakelijk af te wegen tegen de voor- en 
nadelenn van de formele financiële instanties.65 Ook al zouden banken voordeliger zijn, ze passen 
niett in de bekende culturele patronen zodat de drempel te hoog blijft . 

Callierss verklaring op grond van de theorie van de collectieve actie, aangevuld met 
Ardenerss verwijzing naar de ondoelmatige procedures van de formele instellingen, valt onder 
Weberss 'doel-rationeel' handelen, gekenmerkt door overweging van doel, middelen en 
nevengevolgen.. Wie om zulke redenen aan ROSCAs deelneemt handelt volgens het 
economischeeconomische motief, hij treedt vanuit rationeel eigenbelang toe tot een ROSCA-verband omdat 
hijj  beseft dat dit financieel meer oplevert dan het formele circuit. 

Dee Swaans verklaring impliceert een mengvorm van Webers doelrationeel handelen en 
'affectieff  handelen. Wie affectief handelt wordt gemotiveerd door emoties en andere 
gemoedstoestandenn zoals wraak, liefde, angst, woede, genot of eerzucht. Bij 'dwang tot 
zelfdwang'' gaat het echter om rationele beheersing van affecties: de ROSCA-speler laat zich niet 
meeslepenn door emoties, maar wil die juist onderdrukken ten gunste van economische 
doelrationaliteit.. Overeenkomstig Elias' civilisatietheorie impliceert rationeel handelen hier 
impulsbeheersing.. Maar in dit geval vindt de actor het moeilijk zijn spaarneiging te bedwingen, 
zodatt hij zich uit eigen beweging onder externe dwang stelt. De kort deze ingewikkelde motivatie 
aff  tot het dwangmotief 

Zoalss zal blijken voert een kleine groep rijke kasmoni-spelers een vijfde motief aan, dat 
ikk het nostalgische motief noem. Het gaat hier om een sterk verfletste versie van het 
solidariteitsmotief.. Deze spelers zijn niet uit op eigen gewin, maar worden uitsluitend 
gemotiveerdd door nostalgie naar oude tradities die ze eigenlijk zijn ontgroeid. Het financiële 
voordeell  is voor hen een kleinigheid. Opgeklommen tot de welgestelde elite, willen ze respect 
betuigenn aan de volkse kasmoni-traditie. Daarnaast worden ze soms bewogen door een 
afstandelijkee solidariteit met armere kasmoni-spelers: uit sympathie met een minderbedeelde 
kenniss uit de lagere klassen sparen ze mee in diens kasmoni. 

4.2.22 Rationaliteit 
Dezee motieven weerspiegelen uiteenlopende opvattingen over rationaliteit. Het economisch 
motieff  is gekoppeld aan de theorie van collectieve actie en het mensbeeld van de homo 
economicus.economicus. De mens wordt in theorie opgevat als een volledig doel-rationeel individu dat zich 
laatt leiden door calculatie van kosten en baten. Bovendien wordt verondersteld dat dit een 
adequaatt beeld geeft van het feitelijke menselijke gedrag. 

Hett dwangmotief gaat tot op zekere hoogte ook uit van dit mensbeeld, maar met een 
gecompliceerderr psychologie: een mens is wel in staat tot economische planning, maar in de 
praktijkk staan zijn affecties dikwijls in de weg aan de uitvoering van zijn plannen. Zoals later in 
ditt hoofdstuk zal blijken, spreekt Jon Eister hier van 'onvolmaakte rationaliteit'. Volgens het 
ontwikkelingsperspectieff  van De Swaan vormt het ROSC A-systeem van 'dwang tot zelfdwang* 
eenn overgangsfase in een ontwikkeling van affectief naar doel-rationeel handelen. 
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Wiee zich laat leiden door waarden en tradities handelt in een strikt economische visie niet 
rationeel.. Maar critici uit antropologische hoek betogen dikwijls dat dit economische 
rationaliteitsbegripp typisch westers is, en getuigt van een verarmde, instrumentalistische 
opvattingg van het menselijke handelen. Niet-westerse culturen kennen volgens hen hun eigen, 
brederee redelijkheid. Ook al zouden ROSCAs economisch niet voordelig zijn, dan nog is 
deelnamee niet per se onredelijk. Informele onderlinges versterken bijvoorbeeld de 
groepssaamhorigheidd en maken de onderlinge banden tussen spelers hechter. 

Inn deze geest verzet Van Wetering (1996) zich in haar studie van de Surinaamse kasmoni 
inn de Amsterdamse Bijlmermeer tegen auteurs die het systeem als irrationeel afdoen. Ze 
bekritiseertt zulke schrijvers omdat ze de creoolse kasmoni-spelers vanuit een bevooroordeeld 
Westerss perspectief afschilderen als onzakelijke, spilzieke hedonisten die niet voldoen aan de 
eisenn van een moderne samenleving (1996;155). Zo brengen Buschkens (1974;192), Kruijer 
(1973;53),, Helman (1977;86), Lenders & Van de Rhoer (1983;52-4) kasmoni ten onrechte m 
verbandd met irrationeel gedrag, armoede, verschulding en misbruik. Al deze auteurs zouden zich 
volgenss Van Wetering schuldig maken aan etnocentrisme doordat ze het economisch belang van 
ROSCAss voorop stellen (1996;149). De rationaliteit van de deelnemers zou dan ten onrechte 
wordenn beoordeeld naar de mate waarin ze economisch voordeel behalen. In dit licht lijken de 
kasmoni-spelendee creoolse vrouwen in de Bijlmer volstrekt irrationeel: ze verkeren immers in 
eenn economische achterstandspositie, hechten aan gevoelsbanden en hangen sterk aan de tradities 

vann hun eigen groep. 
Ditt is een vals beeld, aldus Van Wetering. De werkelijke motieven van de kasmoni-

deelnemerss zijn alleen te begrijpen vanuit hun eigen creoolse cultuur, die ze omschrijft als het 
kasmoni-Wmti-complex:kasmoni-Wmti-complex: de kasmoni-opbrengst zou voor een deel besteed worden aan de 
religieuzee #ï«tf-rituelen en past ook daarbuiten in een geheel van relaties van wederzijdse steun 
inn de trant van het sterke culturalisme van Ardener.66 Met hossels zoals koekjes bakken en 
snorrenn verdienen creolen zwart geld dat ze voornamelijk uitgeven binnen hun eigen creoolse 
netwerkenn (1996;157). Zelfs ogenschijnlijke financiële wanprestaties als het niet terugbetalen 
vann leningen en' kasmoni-fraude passen volgens Van Wetering in dit solidariteitspatroon. 
Creolenn gaan op een achteloze manier om met hun betalingsverplichtingen vanuit het idee dat 
iedereenn hiervan op zijn beurt profiteert. Het is dus een soort geven en nemen: 
'Lotsverbondenheid'Lotsverbondenheid houdt in dat men weliswaar soms verliezer is, maar dat er bij andere 
gelegenhedengelegenheden kansen zijn om mee te profiteren van misstappen' (1996;157). Vanuit deze 
culturelee achtergrond gezien is het gedrag van creolen niet irrationeel, maar kenmerkt zich juist 
doorr 'planmatig economisch handelen' (1996;155): ze doen aan 'etnische belangenbehartiging' 
omm een buffer op te werpen tegen het onzekere leven in Nederland. Van Wetering verwijst ook 
naarr het begrip moral economy van James Scott (1976): het kasgeld-stelsel past in een cultuur 
diee eerder berust op lotsverbondenheid dan op winstbejag. 

InIn de externe verhouding tot de Nederlandse omgeving signaleert Van Wetering 
bovendienn een cultuur van verzet tegen de moderne Nederlandse maatschappij. Creoolse 
migrantenn stellen zich niet passief op, maar maken op een doordachte wijze gebruik van de 
voordelenn die de verzorgingsstaat hen biedt. Als ze tegen de regels in van het uitkeringenstelsel 
profiteren,, nemen ze terug wat het koloniale Nederland hun voorouders heeft afgenomen: 
'Creoolse'Creoolse Surinamers, afstammelingen van slaven, hebben een scherp besef van uitbuiting van 
hethet verleden, en een open oog voor dit soort risico's in het heden' (p. 159).07 

Dezee beladen discussie omzeil ik voorlopig door een stipulatieve definitie die geen 
normatieff  oordeel inhoudt: met rationaliteit bedoel ik de doel-rationaliteit van het economisch 
motief,, zonder daarmee te beweren dat niet-economische motieven in bredere zin onredelijk of 
primitieff  zijn. 
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4.2.33 Motieven, functies en economische rationaliteit 
Hett is niet altijd gemakkelijk de redenen die de kasmoni-spelers zelf noemen, onder te brengen 
inn een van de eerdergenoemde hoofdmotieven. Zoals in mijn kasmonwnterviews blijkt lopen de 
onderscheidenn motieven in werkelijkheid dikwijl s in elkaar over. Mensen handelen doorgaans 
niett volledig rationeel of volledig onrationeel. 'Mensen laten zich [immers] leiden door 
gemengdegemengde gevoelens en gedachten in wisselende doseringen' (Goudsblom 1997;196). Een 
motiveringg van een kasmoni-speler kan bijvoorbeeld een mengsel inhouden van conformistisch 
traditionalismee en economische afweging. Dit probleem heb ik opgelost door me te concentreren 
opp het motief waarop een ondervraagde speler de meeste nadruk legde.68 

Nogg lastiger wordt het wanneer er redenen zijn om te wantrouwen aan de motivatie die een 
spelerr zelf opgeeft. Sommigen voeren schijnbaar zakelijke argumenten aan om gedrag te 
rechtvaardigenn dat in feite lijk t te worden bepaald door culturele tradities. In zulke gevallen 
probeerr ik de geïnterviewde beter te begrijpen dan hij zichzelf begrijpt, door na te gaan in 
hoeverree zijn gedrag werkelijk doel-rationeel is. Dit veronderstelt een economische analyse van 
dee kasmoni: om de echte economische motieven te kunnen onderscheiden van de quasi-rationele 
motievenn belicht ik eerst de economische voor- en nadelen van het systeem. 

Inn de kasmoni zijn drie economische functies te onderscheiden: sparen, kredietnemen en 
opvangenn van tegenslag. Het is rationeel aan kasmoni deel te nemen indien men aan een van die 
voorzieningenn behoefte heeft, en er geen formele of andere alternatieven zijn die deze 
economischee functies beter vervullen. Welke voordelen biedt kasgeld boven de bancaire 
instellingen? ? 

Sparen:Sparen: de deelnemer die als laatste in de kasmoni-cyclus de kas ontvangt maakt volop 
gebruikk van de spaarfunctie, want hij krijgt dan terug wat hij in de eerdere fasen heeft ingelegd. 
Vergelekenn met een spaarbank heeft kasmoni-sparen het nadeel dat de speler geen rente over zijn 
spaargeldd ontvangt, en vaak de morele plicht heeft de kashouder 'kasrecht' te betalen voor 
bewezenn diensten. In het laatste geval nemen kasmoni-spelers genoegen met negatieve rente. Ze 
betalenn voor het bewaren van het geld, terwijl dat bij de banken juist omgekeerd is: die betaalt 
spaarderss om hun geld te mogen bewaren. Hier speelt wat Herbert Simon 'satisfaceren' heeft 
genoemd,, als nuancering van het uitgangspunt van de 'rational choice' theorie dat mensen altijd 
'maximaliseren',, ofwel steven naar optimale accumulatie. Mensen schijnen in feite meestal 
genoegenn te nemen met minder (Simon 1979;502-3). 

Eenn voordeel van sparen in kasmoni ligt in de simpele werkwijze bij de financiële 
transacties.. Het betalen van de contributie of het ontvangen van de totale kas is binnen een 
minuutt gebeurd. Dit in tegenstelling tot banken waar de cliënt dikwijls lang in de rij moet 
wachten,, en veel tijd kwijt is aan het invullen van formulieren en het overleggen van 
documenten.. Als tweede pluspunt is de kasvrouw of kasman meestal gemakkelijk te bereiken. 
Zijj  of hij maakt dikwijls deel uit van de directe omgeving van de participant en is daardoor 
nagenoegg op elk moment beschikbaar. Banken hebben daarentegen beperkte openingstijden. 
Voorr zover tijd geld is, kan de negatieve rente van het kasmoni-sparen dus worden 
gecompenseerdd door de directheid van de informele verhoudingen. Maar de meeste 
kasmonispelerss kennen eerder geld- dan tijdgebrek. Wanneer een speler aan kasmoni deelneemt 
vanwegee de spaarfunctie, handelt hij dus niet vanuit het doel-rationele economische motief: hij 
zouu financieel beter afzijn met bankrente. Hoewel een kasmoni-spaarder soms zelf economische 
afwegingenn als reden voor zijn deelname opvoert, valt zijn handelen eerder onder het traditioneel 
motief:: hij spaart in kasmoni omdat het zo'n vertrouwd systeem is. 

Krediet,Krediet, via kasmoni hebben alle spelers, met uitzondering van de laatste, sneller de 
beschikkingg over een som geld dan wanneer ze dat bij de bank of thuis gespaard zouden hebben. 
Ditt voordeel duid ik aan als snel krediet. De omvang van dit voordeel neemt echter per beurt af, 
wantt de eerste speler krijgt bij de eerste inleg al meteen de totale som, de tweede speler in de 
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tweedee maand, maar de negende speler pas na negen maanden inleggen. De laatste speler heeft 
zelfss geen enkel voordeel van snel krediet, omdat hij zijn aandeel pas aan het eind van de cyclus 
krijgt.. Vergeleken met krediet bij een bank heeft kasmoni het voordeel renteloos te zijn. Bij de 
bankk moet bovendien eerst nog aan diverse formele voorwaarden van kredietwaardigheid 
wordenn voldaan, zoals het overleggen van een werkgeversverklaring en de garantstelling van 
meerderee borgpersonen. Het voordeel van een banklening is weer dat je meestal hogere bedragen 
kuntt lenen dan de uitkeringen die gangbaar zijn in een kasmoni, mits je aan de voorwaarden 
voldoet.. Maar afgezien hiervan handelt een speler die uh is op het snelle krediet van de vroege 
uitkeringg vanuit het economisch motief: kasmoni biedt hem meer voordelen dan de bank. 

Nood.Nood. in geval van acute nood kan een speler een beroep doen op de pot en wordt hem 
voorrangg verleend. Uitkering vindt vrijwel direct plaats, terwijl de werkwijze bij 
verzekeringsmaatschappijenn veel formalistischer en trager is, als je je al kunt verzekeren. Er 
schuiltt geen winstmarge in de "premies' bij kasmoni, anders dan bij commerciële 
verzekeringsmaatschappijen.. Frequent optreden van tegenslag zou het bestaan van het spaar- en 
kredietsysteemm in gevaar kunnen brengen. Doch in dagelijkse kasmoni-praktijk doen spelers 
zeldenn een beroep op de noodfunctie, waardoor er een grote spreiding van risico's is. Een relatief 
nadeell  ligt in de omvang van de kasmoni: de groep deelnemers is klein en de bedragen die men 
inlegtt zijn niet hoog. Hierdoor kan ze niet voorzien in onverwachte hoge onkosten en is ze dus 
niett risicodekkend. Afgezien hiervan is het economisch verantwoord aan kasmoni deel te nemen 
wegenss de noodfunctie. 

Eenn bijzonder voordeel van de kasmoni is dat de drie functies van sparen, krediet en nood 
inn een pakket zijn verenigd: in de praktijk lopen ze in elkaar over en zijn ze naar behoefte 
inwisselbaar.. Daardoor hoeft geen enkele speler ontevreden te zijn, want als de ene functie niet 
voldoett aan zijn behoefte kan de andere functie dit nadeel opvangen. Ter illustratie van de 
flexibelee werking van de kasmoni: in het ongunstigste geval krijgt een speler een te vroege of 
eenn te late betaalbeurt of hij wordt getroffen door tegenslag. In het eerste geval, waar de 
kredietfunctiee tegen de wens van de speler domineert, kan met een medespeler worden geruild 
tenn gunste van de spaarfunctie: de speler ruilt dan zijn vroege beurt in voor een late beurt. Als 
ruilenn niet mogelijk is, wil de kasvrouw of kasman vaak tegemoet komen aan de spaarbehoefte 
vann de speler door het uit te keren geldbedrag zelf te bewaren tot de speler het opeist. In dit geval 
iss er zelfs sprake van een extra functie, een bewaarfunctie. Als het kasgeld niet kan worden 
bewaardd door de kashouder, dan aanvaardt de speler alsnog het voordeel van snel krediet door 
zijnn plannen te wijzigen. Wanneer in het andere uiterste geval een speler tegen zijn plannen in 
eenn late betaalbeurt heeft en via ruilen geen betere beurt kan krijgen, dan weet hij dat hij tegen 
eenn bepaalde tijd een zeker bedrag heeft gespaard, zodat hij zijn plannen kan aanpassen. 
Bovendienn kan hij in een volgende cyclus aanspraak maken op een eerdere beurt: meestal 
compenseertt de kasvrouw spelers met nadelige beurten door hen in de volgende ronde 
voordeligee beurten te geven. In het derde geval, van onverwachte tegenslag, weet de getroffen 
deelnemerr zich verzekerd van snel nood-krediet. De medespelers die dan hun beurten moesten 
afstaan,, kunnen met een gering uitstel alsnog een beroep doen op de spaar- en kredietfunctie van 
dee kasmoni. In feite zijn de drie besproken tekortkomingen tijdelijk, want wat in de huidige 
kasmoni-cycluss niet mogelijk is, is wel haalbaar in de volgende. De genoemde risico's kunnen 
ookk door de spelers zelf worden verkleind door met twee of meer inleggen tegelijk te spelen in 
dezelfdee kasmoni, of door in meerdere kasmoni tegelijk te spelen. Aanhoudende ontevredenheid 
overr de toedeling van betaalbeurten ben ik dan ook nauwelijks tegengekomen. 

Dee souplesse van de kasmoni biedt een groot voordeel boven formele financiële 
instellingenn die voor al deze functies een apart loket met aparte formaliteiten of een aparte 
vestigingg hebben. Tegenover deze voordelen staat een belangrijk nadeel. De grote zwakte van de 
kasmonii  is haar fraudegevoeligheid. Doordat ze geen wettelijke status heeft en transacties 
nauwelijkss worden vastgelegd, kunnen fraudeurs gemakkelijk vrijuit gaan. Formele financiële 
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instellingenn bieden meer zekerheid, hoewel in hoofdstuk 5 zal blijken dat de informele sociale 
controlee in kasmoni meestal afdoende is. 

Ikk heb 57 kasmoni-spelers in Suriname gevraagd hun keuze te motiveren. Op het 
solidaritehsmotieff  na werden alle motieven genoemd. Wanneer deelnemers meer motieven 
tegelijkk noemden69, concentreerde ik me op het motief dat ze het sterkst naar voren brachten. 
Achttienn spelers zeiden dat het hen om het snelle krediet ging: hen plaats ik onder het 
economischh motief. Hetzelfde geldt voor de twee spelers die verwezen naar de noodfunctie. Vier 
spelerss zeiden mee te doen om te sparen voor kostbare goederen; op mijn vraag of ze dan niet 
beterr op de bank konden sparen gaven ze onbevredigende antwoorden. Hen plaats ik daarom 
onderr het traditionele motief. Vijfentwintig andere spelers verklaarden eveneens dat ze 
kasmonii  speelden om te sparen, maar ze voegden daaraan toe dat het systeem hen de vereiste 
spaardisciplinee bijbracht. Zij vallen dus onder het dwangmotief. Een kleine groep van acht 
spelerss viel onder het nostalgisch motief. 

4.2.44 Traditioneel motief 
Vierr deelnemers vallen onder het traditionele motief. Onbekendheid en ongemak met 
banksystemenn bleken bij hen een bepalende rol te spelen, hoewel ze hun deelname motiveren 
mett schijnbaar rationele argumenten: hun inkomsten zijn te laag om op de bank te storten of de 
bankk is te verafgelegen. Deze argumenten stonden echter haaks op hun gedrag of situatie. In 
feitee legden ze flinke bedragen in, of woonden op loopafstand van een bank. Het gedrag van deze 
spelerss was wel in zoverre economisch georiënteerd dat ze grote behoefte vertoonden om te 
sparen.. Maar de middelen werden niet rationeel overdacht. 

VrouwVrouw Or sine is 71 jaar en verkoopt zelf gebakken koekjes en ingemaakt fruit  voor de 
deurdeur van haar huis. Ze speelt in twee kasmoni van S/3000 (f13)70, en SpO. 000 (f222) per 
maandmaand die respectievelijk SfóO.000 (f267) en SpOO.000 (f2222) opleveren. Met dit geld 
verbouwtverbouwt ze onder meer haar eigen huis. Ze zegt: 'Ik  zet mijn geld liever in een 
kasmoni.kasmoni. Naar de bank ga ik niet als ik daarvoor eerst een bus moet pakken om SflOOO 
(f4)(f4) op de bank te zetten'. 

Zee motiveert haar deelname aan kasmoni met een onjuiste reden, want ze legt geen SflOOO per 
maandd in in kasmoni, maar een totaal bedrag van maar liefst 05.000 (£235) per maand. 
Bovendienn woont ze maar 10 minuten lopen van de bank. Een realistisch argument is wel dat ze 
moeilijkk het huis uit kan omdat ze al op leeftijd is en haar handel thuis drijft. Uit het interview 
blijktt echter dat ze eerder in haar leven ook nooit een spaarrekening heeft gehad. Pas toen ze in 
aanmerkingg kwam voor algemene ouderdomsvoorziening moest ze noodgedwongen een 
girorekeningg openen, maar dat 'minimale' bedrag van Sf4500 (f17) per maand laat ze al jaren 
onaangeroerdd op de bank staan. Het is daarom aannemelijk dat ze kasmoni verkiest omdat het 
vertrouwderr is dan de bank. 

Sommigee spelers wijzen op belemmerende maatregelen die banken enkele jaren geleden 
hebbenn ingevoerd als gevolg van de economische crisis. Maar ook hier blijkt dit bezwaar niet 
altijdd van toepassing op hun eigen situatie. 

CynthiaCynthia is 37 jaar en algemeen medewerkster op een ministerie. Haar salaris ontvangt 
zeze (nog) in een loonzakje, omdat ze geen rekening heeft bij een bank Als ik vraag naar 
dede reden om geld in dit systeem in te leggen zegt ze: Want op de bank ga je zetten watje 
kankan missen, dus dan liever ga je in een kasgeld. De bank is lang, mang! Je kan niet veel 
meermeer weghalen van de bank, mang, iets van slechts S/20.000 (f89,-), alk soorten dinges 
(beperkingen-AB).(beperkingen-AB). Het voordeel van kasmoni is datje gelijk naar de winkel kan gaan, je 
dingesdinges kan kopen en de firma brengt het thuis. De bank is langdbere (langdradig-AB), 
zoveelzoveel papieren invullen. ƒ De bank is druk, lange rijen, je voelt je vervelend in 
bankenbanken Kasmoni heb je snel.' 
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Inderdaadd hebben de banken beperkingen ingevoerd op het opnemen van geld van 
spaarrekeningenn toen de spaarvoet drastisch daalde door de economische recessie. De banken 
wildenn voorkomen dat mensen al hun spaargelden zouden opnemen vanwege de voortdurende 
waardeverminderingg van de Surinaamse gulden. Cynthia heeft echter nooit een spaarrekening 
gehad,, dus dit argument gaat niet op voor haar eigen situatie. 

Kenmerkendd voor deze inleggers is dat ze zich niet hebben verdiept in de objectieve 
voor-- en nadelen van banksystemen in vergelijking met het kasmoni-systeem. Hoewel ze soms 
ookk realistische argumenten naar voren brengen, zoals de hoge rente van 20-30% voor een 
kreditairee banklening, hoge overmakingskosten bij een storting, langdradige bankproceoures en 
belemmerendee maatregelen van banken, overheerst bij hen een traditionalistische houding. De 
nadelenn van banksparen worden overdreven en blijken niet altijd op te gaan voor hun 
persoonlijkee situatie. Hierdoor geven ze de indruk dat ze voor het kasmoni-systeem kiezen 
omdatt ze het als vertrouwd ervaren. Dit comfort is belangrijk en dat willen ze zo houden. 

4.2.55 Economisch motief 
Vann de 20 spelers die ikk onder het economisch motief heb geplaatst, noemden 18 als hoofdreden 
datt ze via kasmoni snel krediet kunnen krijgen. Bovendien wezen ze op het relatieve nadeel van 
dee spaarfunctie van kasmoni in vergelijking met een spaarbank. Ze hebben de economische 
verschillenn tussen beide systemen dus rationeel afgewogen. Kasvrouw Virginia (huismodiste, 63 
jaar)) betoogt bijvoorbeeld dat het langer duurt voordat je bij een bank de beoogde som bij elkaar 
hebtt gespaard: 

'De'De bank is nadelig want dan krijg je watje gezet hebt pas na een hele lange tijd In 
kasmonikasmoni is de wachttijd kort en zo krijg je dus meer. Het duurt lang, hoor, om bij een 
bankbank SflOO. 000 (f444) bij elkaar te sparen'. 

Dee deelnemers beseffen ook goed dat banksparen in tegenstelling tot kasmoni-sparen rente 
oplevert.. Maar dit verlies wordt blijkens het citaat van de 36-jarige administratief medewerkster 
Angelaa voor lief genomen omdat de spaarfunctie beperkt blijf t tot de late uitkeringsbeurten: 

'Ik'Ik  heb gekozen voor kasmoni en niet voor de bank Want kasgeld, als je gehtk hebt. want het 
isis een lotensysteem, toch? Dus als je de eerste of tweede arm hebt in een kasmoni van 10 
maandenmaanden - kasmoni van langer dan eenjaar vind ik niet zo leuk Ik vind je blijft  te lang om 
jeje geld te krijgen. Dus in een kasgeld krijg je je geld sneller en kan je iets doen watje wilde 
doen.doen. Bij de bank had je moeten wachten Op kasgeld krijg je wel geen rente dus dat kan je 
alsals een nadeel zien.' 

Dankzijj  snel krediet kun je je uitgaven doelgericht plannen. Dit voordeel oefent op velen een 
sterkee aantrekkingskracht uit. Zoals op kasman Gerard (50) die afdelingshoofd is bij een groot 
multinationaall  aluminiumverwerkingsbedrijf: 

'Kijk,'Kijk,  bij de bank krijg je wel rente, maar kasmoni is iets als een bijvoegsel naast je 
salaris.salaris. Kasmoni heeft een bijbedoeling, want over het algemeen spaar je voor je 
ouderdomouderdom ofzo, maar met kasmoni is het 'he, ik kan die mooie stereo kopen, yongu! Met 
kasgeldkasgeld bereken je de tijd en plan je je stereo. Maar de kasmoni levert wel geen rente 
op,op, maar het is iets dat veel sneller is dan de bank dus daarom kies ik voor kasmoni.' 

Dezee 18 spelers hebben dus een rationele afweging gemaakt tussen kasmoni-deelname en 
banksparenn of bankkrediet. Een enkele speler maakte zelfs maximaal gebruik van de relatieve 
voordelenn van kasmoni én bank: na een vroege arm stortte hij het renteloze kasmoni-krediet 
onmiddellijkk op een bancaire spaarrekening teneinde daar rente te verwerven. 

Dee derde economische functie van kasmoni is het opvangen van tegenslagen: in tijden van nood 
kann de getroffen speler een beroep doen op een vervroegde beurt, met medewerking van de 
kasvrouww en de medespelers. Door de flexibiliteit en de lage kosten van het systeem kan het 
rationeell  zijn mee te spelen wegens deze noodfunctie. De spelers die deze functie noemden 
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vallenn daarom ook onder het economisch motief. Zoals in § 2.8 zal blijken passen ze niet in het 
solidariteitsmotief,, omdat hier geen gemeenschapszin in het spel is. 

Inn de praktijk wordt zelden een beroep gedaan op deze functie, zodat die meestal latent 
blijft .. In sommige kasmoni laat de kasvrouw geen ruimte voor financiële hulp, omdat ze zich op 
hett standpunt stelt dat het niet haar eigen geld is. Maar meestal tonen de kashouder en spelers 
begripp in de zeldzame gevallen dat een medespeler een beroep doet op de noodfiinctie. Uit de 
verhalenn blijkt dat het geld er in zo'n noodgeval stante pede moet zijn. Omdat de maandelijkse 
inleggenn dan meestal nog niet binnen zijn, moet de kasvrouw eerst uit eigen zak bijdragen, zoals 
kasvrouww Carla (56) vertelt: 

'Kijk,'Kijk,  weetje waarom ik het doe? Er kan plotseling iets 's avonds gebeuren en dan is de 
bankbank gesloten En dat is mij overkomen. Een mevrouw die in mijn kasgeld zat, was nog niet 
aanaan de beurt. Haar kleindochter kwam hier en zei dat haar oma haar laat wagen of ik haar 
kankan helpen met kasgeld want die jongen is door een auto aangereden en is dood Ik dacht 
watwat nu, want het is niet haar beurt. Mijn man zei: 'yepi a wouw' (help die vrouw). Ik heb 
haarhaar toen het kasgeld gegeven en mijn man heeft geld uit zijn salaris bijgezet. Die volgende 
morgenmorgen woeg is die oma komen afrekenen Ik vond het belangrijk om die wouw te helpen, je 
medemensmedemens moetje altijd helpen'. 

Hett totaalbedrag wordt dan terstond aan het slachtoffer uitgekeerd. Hij moet het wel 
terugbetalen.. Slechts in zeer ernstige gevallen, bijvoorbeeld als een deelnemer door brand have 
enn goed heeft verloren, ontvangt hij het geld als schenking. 

Ikk heb uit de verhalen van alle onderzochten maar vijf gebeurtenissen kunnen 
optekenenn waarbij een beroep werd gedaan op de noodfiinctie. Slechts twee spelers noemden 
ditt verzekeringsaspect zelf als motief voor hun deelname. Mevrouw Friede, huisvrouw en 
lotenverkoopsterr van beroep (76), heeft geen persoonlijke ervaring met het noodaspect, maar ziet 
hett wel als een belangrijk voordeel van de kasmoni: 

'Ay,'Ay, wat ik je vergat te vertellen, kasgeld, woeger te den sma benpoti kasgeld (wanneer 
menmen kasgeld zette), het hielp veel in nood, want je kon geen geld zomaar gaan lenen bij 
iemand,iemand, het was heel wat, iedereen was arm. Dus wanneer iemand kasgeld op na hield 
enen iemand wordt ziek of een sterfgeval dan kan je aankloppen bij de persoon die het 
kasgeldkasgeld organiseert, en dan helpt die persoon je. Want die persoon ziet in wat voor 
noodsituatienoodsituatie je zit. Dus de persoon die zou krijgen, die krijgt niet meer, want er is nood 
gekomengekomen en krijgt hij de volgende keer. Degene die moest krijgen heeft ook gehoord van 
diedie nood, dus die werkt mee. Dus het hielp veel, hoor. De nood moest wel daar zijn, je 
moestmoest niet gaan jokken, anders zou je niet ver komen Bij de bank kun je niet 's avonds 
aanlopenaanlopen of 's middags. Dat is het voordeel, anders niets.' 

Oudenn van dagen verwezen vaker naar de noodfiinctie dan jongeren. Wellicht was deze functie 
inn vroeger tijden belangrijker. Maar ze kan nooit een overheersende rol hebben gespeeld, omdat 
dee kasmoni dan niet adequaat kan functioneren. 

4.2.66 Dwangmotief 
Dee behoefte aan spaardiscipline is door 25 deelnemers als motief naar voren gebracht. Deze 
groepp geeft zelf aan dat ze haar toevlucht zoekt tot dit spaarsysteem omdat de eigen mentaliteit 
tekortt schiet om doelgericht te sparen. Meneer Doms, automonteur van 63 jaar, beschrijft deze 
wilszwaktee als volgt: 

'Je'Je kan wel direct naar de bank gaan [om zelfstandig te sparen-AB], maar je hebt 
mensenmensen die geboren zijn om direct naar de bank te gaan, en je hebt mensen die niet naar 
dede bank kunnen gaan. Geestelijk ziet hij die bank voor zich en hij besluit het geld 
daarheendaarheen te brengen. Maar als hij voor de deur van de bank staat, heeft hij toch iets 
andersanders te doen met het geld, hij moet dit en dat gaan kopen. Maar als hij in een kasgeld 
zit,zit, aan heeft hij dit probleem niet.' 

100 0 



Terwijll  sommigen hun deelname verantwoorden door te wijzen op de impulsiviteit van de 
menselijkee psyche, gooien anderen het op de externe situatie. Dit is niet per se een poging om 
zichzelff  schoon te praten: de combinatie van een laag inkomen en de druk van talloze financiële 
verplichtingenn ondermijnt inderdaad de mogelijkheid om zelfstandig en doelgericht te sparen. 
Marktverkoopsterr Bea (32) noemt bijvoorbeeld de regelmatige tekorten aan producten in haar 
marktstand,, waardoor ze zich gedwongen voelt die meteen aan te vullen: 

'Soms'Soms neem ik me voor om een bepaald bedrag op de bank te zetten Maar als ik op de 
marktmarkt kom, dan zie ik dat ik zoveel dinges [marktwaar-ABJ ontbreek en aan gebruik ik 
hethet geld toch. Dus dan zet ik het niet op de bank, maar in een kasmoni'. 

Hoewell  het gebrek aan zelfdiscipline vooral wordt toegedicht aan mensen met lagere beroepen, 
erkennenn ook mensen in hoge administratieve functies dat ze aan wilszwakte lijden, zoals blijkt 
uitt de volgende twee citaten. Wine (36) heeft een HBO-diploma Handelswetenschappen en 
bekleedtt de functie van Hoofd Financieel Beheer: 

'Datje'Datje iets, een groot ding, ineens kan kopen, watje niet zou kunnen kopen van je 
salarissalaris En het dwingt je het geld ervoor te sparen. Financieel bekeken kan je het geld 
ookook zelf sparen op de bank, maar de neiging van ik zit vast en ik heb wat geld nodig en 
jeje vindt datje iets anders moet doen is veel te groot Die drang is te groot en je kan 
gemakkelijkgemakkelijk aan dat geld komen. Bij kasmoni moetje doorbetalen, ook als je al hebt 
gehadgehad moetje doorbetalen. Dus je bent verplicht, het lijkt op een lening. Want ik ben 
gauwgauw geneigd te zeggen 'mang, ik ga mezelf niet pinaren, terwijl ik geld heb daar'. Maar 
datdat kan je niet besluiten met de kasmoni, dus het principe van je moet is toch wel groot.' 

Georgee (46) heeft taalwetenschappen gestudeerd in Nederland, was minister in een vroegere 
regeringg en is nu een invloedrijk zakenman: 

'Ik'Ik begon ermee ornaat ik het kende van vroeger en het was een soort verplichting die je 
dwingtdwingt om te sparen en ik had mijn verjaardagen nog. Ik vind mijn verjaardag 
belangrijkbelangrijk en ik vind het prettig dat ik op mijn verjaardag voor de deur sta en een lange 
rijrij  auto's voor mijn deur zie staan. Ik verdiende toen al genoeg en deed kasmoni niet uit 
behoefte.behoefte. Kasmoni was om te sparen, voor mijn verjaardag en ik moetje zeggen, ik 
prefereerprefereer kasmoni boven ae bank vanwege de discipline.' 

Georgee zinspeelt ook op een nostalgisch motief, maar in tegenstelling tot echte nostalgici 
benadruktt hij tevens het voordeel van gedwongen sparen. Bovendien voorziet de kasmoni in een 
financiëlee behoefte in verband met zijn verjaardag. 

4.2.77 Nostalgisch motief 
Achtt spelers deden expliciet een beroep op het nostalgisch motief. Alle 8 zeiden met uit 
financiëlee behoefte in te leggen. De economische voor- en nadelen aan kasmoni hebben ze wel 
overwogen,, maar die spelen voor henzelf geen overheersende rol. Doordat ze tot een hogere 
inkomensklassee behoren dan de spelers in de overige categorieën hebben ze kasmoni financieel 
niett nodig. In gesprekken met deze deelnemers komen de herinneringen aan vroeger sterk naar 
voren,, zoals aan de gezellige prasi aso-tijd waarin moeders met kasgeld toverden. Ze 
participerenn dus om een nostalgische herinnering aan een cultuurgoed te koesteren. De zaken 
waaraann deze rijke nostalgici hun kasgelden besteden vallen in de categorie extraatjes: vakanties 
naarr het buitenland, verjaardagen, gouden sieraden en cadeautjes voor gezinsleden. Het 
nostalgischh motief wordt dus naar voren gebracht door betrekkelijke buitenstaanders en is niet 
kenmerkendd voor het systeem. 

Dee nostalgici geven ook aan dat ze meespelen wegens de gezelligheid of uit solidariteit 
mett een bekende uit de lagere klassen die wel uit financiële behoefte meedoet. Toch vallen ze 
niett onder het solidariteitsmotief. Met 'gezelligheid' en 'solidariteit' kunnen ze niet manifestaties 
vann onderlinge saamhorigheid bedoelen, want in veel kasmoni kennen lang niet alle spelers 
elkaar.. Voor de kashouder betekent gezelligheid een bijzonder aangename relatie met 
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afzonderlijkee deelnemers. Gezelligheid is voor de nostalgische spelers eerder een goede band 
mett de kashouder of met een enkele vriend(in) of familielid die in hetzelfde systeem meespeelt. 
Dee rijke nostalgici kunnen wel enige solidariteit voelen met die ene bekende armere medespeler 
omm wie ze meedoen, maar er is geen sprake van een netwerk van onderlinge steun. In tegendeel, 
err bestaat een grote maatschappelijke kloof tussen de rijke en de andere spelers, en van 
wederkerigheidd is geen sprake. 

Dezee groep motiveert haar deelname aan dit spaar- en kredietsysteem zelf als volgt. 
Mevrouww Lisa (55), hoofd van een welzijnsbureau en ex-presidentsvrouw: 

'Maar'Maar kasmoni is een rommelige gezelligheid, tóch? Mijn moeder deed het en ze had zo 
eeneen gezellige band met die kasvrouw. Met het geld koop ik cadeautjes voor het hele 
gezin.gezin. Meer doe ik er niet mee, hoor!' 

Alss onderzoeker moet je voorzichtig zijn met uitspraken waarin mensen aangeven dat ze 
kasmonii  niet nodig hebben. Ze kunnen immers de behoefte voelen zich te onderscheiden van de 
anderee kasmoni-spelers die wel uit financiële nood meedoen. Bij deze nostalgici was er echter 
geenn aanleiding om dit te denken. Ze hadden stuk voor stuk een zeer gunstige financiële of 
maatschappelijkee positie. De bedragen die ze inlegden waren niet buitensporig hoog en soms zelf 
zeerr laag. Dit is ook het geval bij de 31-jarige winkelier, bar- en taxihouder Denka. Hij begon 
eenn kasmoni toen hij financiële problemen signaleerde onder de taxichauffeurs die bij hem in 
dienstt zijn: 

'Dit'Dit  is echt een samenwerking tussen ons en een paar buitenstaanders zoals ik en een 
paarpaar vrienden van mij. Het is echt om ze te helpen. Ik zit met twee handen erin, mijn 
vrouwvrouw en ik en ze kan nu haar eigen ding doen had ik haar gezegd Dus ze heeft wat 
goudengouden sieraden gekocht en ze valt me niet zo veel meer lastig. Ik zet het op mijn 
rekeningrekening voor ik weet nog niet wat, maar ik doe mee opdat de jongens vertrouwen in mij 
hebben,hebben, want als de baas niet meedoet kunnen ze tegen de andere chauffeurs ook geen 
maatregelenmaatregelen treffen'. 

4.2.88 Solidariteitsmotief 
Volgenss de sterke culturaliteitsthese is het solidariteitsmotief kenmerkend voor ROSCAs. 
Doordatt de deelnemers regelmatig gemeenschappelijke bijeenkomsten houden, vervullen 
zulkee onderlinges een latente functie als stimulans van de maatschappelijke samenhang 
(Boumann 1994;275). Hun manifeste functie bestaat uit het verlenen van wederzijdse steun in 
moeilijkee omstandigheden (Ardener 1995). Volgens Van Wetering (1996) staat dit 
solidariteitsmotieff  ook centraal in de Surinaamse kasmoni in Amsterdam Zuid-Oost. In mijn 
onderzoekk werd dit motief echter door geen enkele speler genoemd, noch in Suriname, noch 
inn de Bijlmer (zie hoofdstuk 7). 

Opp het eerste gezicht lijk t er veel te pleiten voor Van Weterings visie op kasmoni. Ze 
sluitt aan bij het algemene solidariteitsethos dat de Surinaams-creoolse cultuur vertoont. Doordat 
inn Suriname adequate overheidsvoorzieningen ontbreken, is men bij tegenslag afhankelijk van de 
informelee netwerken van familie, buurt, verenigingen en kerken. Binnen families heerst dan ook 
eenn wederzijdse steunplicht: men zorgt voor ouderen en gebrekkigen, voedt pleegkinderen op, 
deeltt financiële voordelen, en verstevigt het gemeenschapsgevoel door feestelijke bijeenkomsten 
enn rituelen. Veel creolen hebben het idee dat ook het kasmoni-systeem tot welzijn van alle 
deelnemerss strekt. Ze zijn er trots op dat hun groep haar lot dankzij kasgeld kan verbeteren. Dit 
werktt ook door bij individuele deelnemers. Elk van hen beseft dat het systeem niet alleen in zijn 
voordeell  werkt, maar ook een gemeenschappelijke onderneming is. Daarom mag niemand zijn 
medespelerss in de steek laten door zijn betalingsplicht te verwaarlozen. Bovendien zijn de 
deelnemerss bereid een medespeler in nood voorrang te verlenen. Dit solidariteitsideaal komt 
voorall  voor bij de kashouders. Zij zeggen dat kasmoni niets anders is dan een 'samenwerking 
tussenn mensen', en dat 'kasmoni is om elkaar te helpen'. Sommige kasvrouwen hebben dit als 
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nadrukkelijkee boodschap van hun moeder meegekregen. Kashouders doen in noodgevallen hun 
uiterstee best om spelers te helpen door de beurten te verschuiven.71 Verder lijk t kasmoni goed bij 
dee solidariteitsthese te passen doordat het systeem vanwege zijn informele karakter afhankelijk is 
vann beproefde maatschappelijke relaties: kandidaat-spelers worden geselecteerd via bestaande 
netwerkenn zodat de kashouder hun betrouwbaarheid kan controleren (hoofdstuk 5.2.1). 

Naderr onderzoek wijst echter uit dat het niet zo eenvoudig ligt. Blijkens mijn analyse 
vann kasmoni-netwerken kan onmiddellijke solidariteit tussen de deelnemers geen grote rol 
spelenn omdat ze elkaar meestal niet kennen (zie hoofdstuk 5.2.1). Kasmoni-netwerken vallen 
doorgaanss niet samen met andere bestaande sociale netwerken,72 met uitzondering van een 
specifiekee categorie van mannen-kasmoni op de werkvloer. Over het algemeen rekruteert de 
kashouderr de individuele deelnemers langs verschillende lijnen: de een is zijn broer, de ander een 
buur,, een derde collega. Ook is er geen sprake van gemeenschappelijke bijeenkomsten zoals 
bijvoorbeeldd Bouman waarnam bij zijn onderzoek in Kameroen, Senegal en Nigena 
(1994;375).. Bijna alle betalingen verlopen via afzonderlijke één-op-één contacten tussen 
kashouderr en individuele spelers. Als deelnemers de gezelligheid van kasmoni roemen, doelen 
zee op hun band met een individuele andere speler of met de kashouder. 

Dee meeste deelnemers definiëren hun doeleinden dan ook zonder enige verwijzing 
naarr de belangen van hun medespelers. Voor spelers met een economisch motief ligt dit voor 
dee hand: het gaat hen vooral om snel krediet dat ze gebruiken voor zichzelf of hun naasten, 
diee doorgaans niet in dezelfde kasmoni meespelen. De deelnemers die het dwangmotief 
aanvoerenn vertonen hetzelfde bestedingspatroon. En zelfs de spelers die op grond van het 
traditioneell  motief sparen, doen dat niet uit traditionele solidariteit met hun medespelers maar 
omm privé-doelen te realiseren. 

Dee zeer kleine minderheid van 2 ondervraagden die haar deelname motiveert met een 
beroepp op de noodfunctie van kasmoni komt nog het dichtst in de buurt van het 
solidariteitsmotief.. Eén van beiden dacht echter niet zozeer aan solidaire risicospreiding als 
well  aan haar eigen nood. Haar motief is dus economisch: zij koos de voordeligste weg om 
zichh te verzekeren tegen tegenslag. De tweede was een kashoudster die zich wel 
verantwoordelijkk achtte voor het wel en wee van de deelnemers. Maar omdat een beroep op 
dee noodfunctie in feite slechts bij hoge uitzondering voorkomt, en ze haar eigen kasgeld voor 
privé-doeleindenn gebruikte, plaats ik ook haar bij de economisch gemotiveerden.73 Verder 
getuigenn alleen de nostalgici van enige gedistingeerde solidariteit, maar deze elitaire 
buitenstaanderss zijn niet representatief voor het kasmoni-systeem. Bovendien gaat hun 
solidariteitt niet verder dan hun deelnemerschap. De opbrengst houden ze voor zichzelf, en van 
wederkerigheidd is geen sprake. . 

Tott slot de bijzondere groep van mannen-kasmoni op de werkvloer, die in §5.3 
uitgebreiderr aan de orde komt. Zulke kasmoni worden gevormd door collega's die wel 
onderlingee gemeenschapszin vertonen, zowel in de vorm van gezamenlijke activiteiten als van 
wederzijdsee steun bij arbeidsconflicten. Maar hun solidariteit berust eerder op 
gemeenschappelijkee belangen in een specifieke arbeidssituatie, dan op traditionele 
gemeenschapszin.. Bovendien blijf t ook deze solidariteit secundair, want de spelers noemen 
dezelfdee motieven als de andere kasmoni-deelnemers: het gaat hen om snel krediet of 
gedisciplineerdd sparen, en ze gebruiken de uitkering voor privé-doeleinden. Kortom, hun 
kasmonii  vervult wel de latente solidariteitsfunctie van Bouman, maar in de doelstelling van 
dee spelers ontbreekt de manifeste solidariteit van Ardener. 

Kasmoni-spelerss vertonen dus nauwelijks onderlinge solidariteit. Maar besteden ze 
dann niet tenminste een deel van hun kasgeld aan gemeenschapsdoelen buiten het kasmoni-
netwerk?? Het komt inderdaad veel voor dat de opbrengst wordt gebruikt voor het huishouden 
enn andere familiezaken. Kasmoni dient echter ook om de privé-sfeer van de speler te 
immuniserenn tegen solidariteitsaanspraken van familieleden en bekenden. Zoals in mijn 
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besprekingg van de man-vrouw verhouding in hoofdstuk 3 bleek, houden veel samenwonende 
partnerss hun kasmoni-deelname voor elkaar verborgen. Soms doen ze dat terwijl ze de 
opbrengstt uiteindelijk besteden aan gemeenschappelijke voorzieningen zoals een nieuw huis: 
zo'nn speler kan bang zijn dat zijn of haar wederhelft het geld oneigenlijk zal gebruiken. Maar 
inn andere gevallen dient de geheimhouding om zich te vrijwaren van claims en redelijke 
aansprakenn uit de naaste omgeving (hoofdstuk 3.1.4.4). Al met al lijk t het vergezocht om 
kasmonii  met Van Wetering op te vatten als onderdeel van een moral economy?* 

4.33 Dwang en zelfdwang 
Hett dwangmotief behoeft wegens zijn gecompliceerde karakter nadere analyse. Mijn 
belangstellingg voor deze kant van de kasmoni heeft ook een persoonlijke achtergrond. Toen ik in 
Surinamee opgroeide tussen alle kasmoni van mijn tantes, merkte ik hoe controversieel het 
systeemm was. Enkele ooms verweten hun vrouwen op geïrriteerde toon dat kasmoni-sparen een 
tekenn van zwakte was. Je moest op eigen kracht kunnen sparen, thuis of bij de bank! Mijn tantes 
trokkenn zich niets van deze verwijten aan en zetten hun kasmoni-activiteiten rustig voort. Tijdens 
mijnn onderzoek stuitte ik op dezelfde kritiek: niet-spelers wezen minachtend op de zwakke wil 
vann de kasmoni-spelers, en zeiden dit dwangsysteem zelf niet nodig te hebben omdat ze over 
voldoendee wilskracht beschikten om individueel te sparen. De spelers die het dwangmotief 
aanvoeren,, erkennen zelf ook dat hun spaardiscipline tekortschiet. Maar in tegenstelling tot de 
criticii  komen zij juist tot een positieve waardering van kasmoni: ze zien het als een adequaat 
middell  om hun impulsiviteit te bedwingen. 

Hoee werkt dit ingewikkelde mechanisme? Ik bespreek eerst het concept van sparen als 
uitgesteldeuitgestelde behoeftebevrediging Vervolgens ga ik nader in op sociale dwang tot zelfdwang als 
eenn bijzondere variant van het bereiken van een verdergelegen doel door het opschorten van 
onmiddellijkee satisfactie. 

4.3.1.. Uitgestelde behoeftebevrediging 
Overr uitgestelde behoeftebevrediging bij sparen is in de jaren 60 veel geschreven door 
antropologen,, psychologen en economen (Breman 1966;2).75 Het verschijnsel wordt gedefinieerd 
alss het tijdelijk afzien van de bevrediging van de verlangens van het moment, zodat op een later 
tijdstipp een lange-termijn doel kan worden bereikt. Deze definitie bevat dus drie elementen: er is 
(1)) een fasering in de tijd, waarbij (2) de bevrediging van onmiddellijke behoeften of wensen-op-
korte-termijnn wordt uitgesteld om (3) behoeften of wensen-op-lange-termijn te kunnen 
bevredigen. . 

Hett facet van fasering is in het bijzonder benadrukt door Breman (1966). Breman verzet 
zichh tegen de visie dat het uitstellen van behoeftebevrediging een typische eigenschap is van de 
middenklassee tijdens de opkomst van het kapitalisme in Europa: men accumuleerde kapitaal om 
steedss meer te kunnen produceren. In werkelijkheid komt dit verschijnsel overal ter wereld voor, 
maarr in andere vormen. Met name de doelen in naam waarvan men zijn behoeften uitstelt 
verschillenn per tijd en plaats: in andere delen van de wereld investeert men bijvoorbeeld in 
immateriëlee waarden als macht, prestige of goddelijke genade. Westers georiënteerde 
wetenschapperss hebben volgens Breman ten onrechte de neiging de Europese ontwikkeling als 
eenn universeel beschavingsproces voor te stellen, zodat niet-kapitalistische vormen van 
uitgesteldee behoeftebevrediging als irrationeel worden gezien. Hij stelt hier tegenover dat het niet 
gaatt om de inhoud van de behoeften, maar om de fasering van hun bevrediging (1966;2-4). 

Kasmonii  inleggen biedt een voorbeeld van niet-kapitalistisch uitstel van 
behoeftebevrediging.. De deelnemers die vanuit het dwangmotief sparen beogen hun 'hogere' 
wensenn te realiseren door hun neiging tot onmiddellijke behoeftebevrediging te bedwingen, 
zonderr dat ze streven naar kapitalistische expansie. Evenals de meeste Surinaamse creolen stellen 
zee zich ten doel een goede maatschappelijke status te bereiken. 
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Dee spelers met een economisch motief hebben hetzelfde doel, maar verkiezen andere 
middelen:: ze zijn uit op snel krediet. Een kredietnemer stelt zijn behoeften niet uit, maar vervult 
zijnn 'hogere' wens juist meteen. Bij kasmoni ligt dit echter ingewikkelder dan bij bancair krediet. 
Doorr zijn roulerend karakter vertoont kasgeld een scala van faseringen: de interval tussen uitstel 
enn bevrediging verschilt per uitkeringsbeurt. Hierdoor treedt het uitstel van de 
behoeftebevredigingg niet alleen op bij de spaarfunctie, maar ook bij de kredietfunctie. In een 
cycluss van 10 maanden en 10 personen krijgt alleen de eerste speler zuiver krediet en doet dus 
niett aan uitgestelde behoeftebevrediging. Hij bereikt al dadelijk zijn lange-termijn doel en moet 
inn de resterende negen maanden afbetalen. De tiende speler is zijn spiegelbeeld. Hij krijgt geen 
enkell  krediet, en doet volop aan uitgestelde behoeftebevrediging: hij moet 10 maanden lang zijn 
behoeftenn uitstellen voordat hij zijn lange-termijn doel bereikt. De overige spelers nemen een 
tussenpositiee in: de tweede krijgt ook snel krediet, maar moet toch eerst een keer inleggen; voor 
dee latere spelers neemt de mate van het uitstellen van de behoeftebevrediging per beurt toe. 
Afhankelijkk van de uitkeringsbeurt is er dus wel degelijk sprake van uitgestelde 
behoeftebevrediging,, ook als het de speler om krediet gaat. 

Omgekeerdd vervult kasmoni alleen een zuivere spaarfunctie bij de tiende beurt. Naarmate 
dee beurt eerder valt neemt het belang van het uitstel steeds verder af, tot bij de eerste beurt het 
spaarelementt volledig is verdwenen. In de praktijk lopen sparen en krediet dus in elkaar over. 
Tochh is er een essentieel verschil in perspectief tussen het economisch motief en het 
dwangmotief:: in het laatste geval wordt juist de fasering als problematisch ervaren. De spelers 
diee het dwangmotief aanvoeren, kunnen wel een rangorde aanbrengen tussen hun korte-termijn 
enn lange-termijn behoeften, maar ze zijn naar eigen zeggen niet zelfstandig in staat tot het uitstel. 
Tegenn beter weten in geven ze toe aan hun 'lagere' wensen zodat ze hun 'hogere' doelen nooit 
zoudenn bereiken. Hun motief om kasmoni te verkiezen boven individueel sparen is dat ze zich 
viaa het systeem tot uitstel verplichten. De fasering wordt met andere woorden gerealiseerd via 
hett typische mengsel van vrijwilligheid en sociale dwang dat de kasmoni bij uitstek biedt. 

Watt de korte-termijn voorkeuren betreft, veel creolen zijn ervan overtuigd dat hun eigen groep 
eenn typisch bestedingspatroon vertoont dat zich vooral kenmerkt door de directe bevrediging van 
impulsievee behoeften zoals aan lekker eten, modieuze kleren en uitgaan: omdat ze van hun leven 
willenn genieten, sparen ze nauwelijks. Voordat de maand om is zijn ze door hun geld heen, zodat 
zee schulden moeten maken bij familie, vrienden of kennissen. De maand daarop kopen ze weer 
leukee dingen, de eerder gemaakte schulden zijn vergeten of blijven half afbetaald. Ook deze 
maandd raakt het geld gauw op, waarna nieuwe schulden volgen. Binnen afzienbare tijd is de 
vicieuzee cirkel rond. 

Omm het creools bestedingspatroon te typeren vergelijken alle ondervraagden het 
ongevraagdd met dat van andere etnische groepen in Suriname. Vooral de tegenstelling tussen 
Hindostanenn en creolen wordt regelmatig opgevoerd. 'Wij zijn meer gericht op uiterlijke dingen 
enen houden veel van mooie kleren, sieraden en noem maar op. Wij zijn niet echt bereid om soso 
skinmofoskinmofo (sober) te eten. Hindostanen en Javanen kunnen dat beter. Ze beseffen dat in het leven 
hethet meeste eten gaat zitten in de pot Een Hindostaan heeft niets te maken een visje uit de vieze 
gootgoot te nemen, het te bakken en het te eten. Maar onze arrogantie laat dat niet toe.' 

Sommigee creolen zien het anders. Volgens hen kunnen creolen wel sparen, maar 
bestedenn ze hun spaargeld niet kundig: 'Creolen zijn spaarzaam, maar voor mijn gevoel voor 
consumptieveconsumptieve dingen, zoals een feest, verjaardag, aanneme-oso (belijdenis), mooie dingen, mijn 
huishuis mooi inrichten, weetje. Maar je hebt daarin wel gradaties, want je hebt bijvoorbeeld 
eenvoudigeeenvoudige mensen, maar de manier waarop ze hun leven inrichten...hmm, óók met 
verjaardagenverjaardagen hoor, maar dan verder dan dat, dat ze langzaam maar zeker een erf kopen. Ik ken 
echtecht bijvoorbeeld marktvrouwen die een klein perceeltje hebben gekocht en een klein huisje 
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daaropdaarop hebben gebouwd Maar ik heb ook hele verkwistende families gezien, zeker rondom sopi 
(drank).' (drank).' 

Dee meeste creolen hebben wel een verklaring voor deze creoolse mentaliteit. De creool is 
volgenss hen voorbestemd zo te zijn, omdat God het wilde: 'Zwarten sparen niet, alles moet via 
zijnzijn buik verdwijnen. Zo heeft God het zwarte volk gemaakt. Het is geen goede eigenschap van 
creolen,creolen, ze moeten sparen'. Anderen geven een genetische verklaring: 'Dat is een geweldige 
vraag.vraag. Het ligt misschien in de geaardheid van de creool, veel plezier maken, baribari (drukte) 
maken,maken, grote maaltijden. Kijk, als een muziekband hier komt spelen, zijn het de creolen die de 
meestemeeste kaarten kopen, als er 1000 mensen aanwezig zijn, zijn dat er 800 creolen. Het zit erin 
maarmaar niemand wil zich aanpassen. Het zit in het bloed, er moet een mentaliteitsverandering 
komen.' komen.' 

Eenn derde groep ziet het als een erfenis van de slavernij: 'Ik heb wel eens gehoord en 
eigenlijkeigenlijk ben ik die mening ook toegedaan en dat is datje 300 jaar terug moet gaan naar de 
slavernijslavernij Want slaven hadden toen nooit iets van zichzelf. En na de slavernij toen ze geld 
verdienden,verdienden, kregen ze de neiging om te gaan spennen (verbrassen).' 

Ookk voert men aan dat creolen niet sparen omdat rijkdom of materiële accumulatie hen 
nietss zegt. Dit wordt dikwijls gezien als een positieve eigenschap: 'Kijk, creolen vinden geld ook 
nietniet het allerbelangrijkste in hun leven, dus zo ervaar ik het. Ik denk dat creolen zoiets hebben 
van,van, stel je zou me bestelen, dan laat ik je voor God, ik denk je krijgt je strafwet. Ik vindeen 
vriendschapvriendschap veel meer waard Ik zou mijn broer om een geldruzie niet doodkappen, en dat heeft 
dede Hindostaan wel. Vorige maand stond in de krant 'Beiden konden begraven worden.' Een 
HindostaanseHindostaanse vrouw lag op sterven, haar zonen begonnen al te vechten om haar nalatenschap, 
dede een kapte de ander dood Wie heeft er dan nog plezier van het geld?' 

Inderdaadd bekritiseren veel creolen een al te spaarzame en sobere manier van leven. Dat 
spaarzaamheidd niet ten koste mag gaan van levenslust, gezondheid en affectieve relaties, blijkt 
uitt de vele switi tori over andere etnische groepen. Klassiek is de armoedige, in baba (lendedoek) 
gekledee Hindostaan die op blote voeten door de straten van Paramaribo loopt op weg naar de 
bank.. Plotseling valt hij op straat omdat hij dagenlang niet heeft gegeten, terwijl hij duizenden 
guldenss 'op zijn lichaam' blijkt te hebben. Een ander verhaal tekende ik op uit de mond van een 
speler:: 'Ik kende een Javaanse vrouw die een huis wilde kopen. Deze vrouw at jarenlang alleen 
maarmaar gekookte rijst met een beetje sambal. Ze heeft haar huis, maar is sindsdien ernstig ziek 
DanDan hoe geniet je van je huis, dan? Jaren sparen, morgen dood, je kinderen maken ruzie om je 
nalatenschap.nalatenschap. Bij ons komt gezondheid op de eerste plaats. 

Vann dit (zelf)beeld van de spilzieke creool, dat vooral wordt geprojecteerd op creolen uit 
dee lagere klassen, willen kasmoni-spelende creolen zich distantiëren. Wie middels kasmoni zijn 
onmiddellijkee behoeften uitstelt, besteedt de opbrengst aan lange-termijn doelen als een ijskast, 
klerenkast,, televisie, rijstkoker; studiekosten en schoolspullen voor de kinderen; bigi yari 
(kroonverjaardagen)) of christelijke feesten of rituele ceremoniën; gouden sieraden; 
(vakantie)ticketss naar het buitenland; reparatie en/of aanbetaling van auto's, huizen en percelen. 
Ookk stort een enkeling het op de bank wegens de rente. Soms investeert men kasgeld in een 
onderneming,, waarbij het meestal gaat om kleinschalige investeringen zoals in een marktkraam 
off  huisvlijt. 

Ditt weerlegt de auteurs die kasmoni afschilderen als een voortzetting van de creoolse 
consumptieneigingg met andere middelen. Zij gaan ervan uit dat creolen irrationeel zijn ingesteld 
enn vooral kasmoni spelen om feest te vieren en achteraf de schulden af te lossen (o.m. Buschkens 
(1974);; Kruijer (1957)). Mijn onderzoek naar de zaken waaraan kasmoni-spelers hun uitkering 
bestedenn laat het tegendeel zien. Zulke consumptieve uitgaven doen zich wel voor, maar over het 
algemeenn vindt men het doodzonde om met kasgeld feesten te financieren, zeker na de 
maandenlangee zelftucht die aan de uitkering vooraf ging. Aan de andere kant zijn de lange-
termijnn doelen niet kapitalistisch van aard. Investeringen in ondernemingen komen niet veel 
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voor,, en ze zijn niet gerichtt op accumulatie van winsten. Het aantal spelers dat de ontvangen som 
directt op de bank stort om de rente op te strijken is eveneens gering. Meestal wordt het geld 
besteedd aan aankoop of reparatie van huizen, vervoersmiddelen en duurzame huishoudelijke 
spullen,, en aan (vlieg)tickets, goudaankopen en schoolkosten. De spelers concentreren zich dus 
opp de aankoop van goederen die de kwaliteit van hun leven en hun status verhogen. 

Dezee uitgaven weerspiegelen de zaken waaraan creolen een hoge waarde toekennen: een 
goedee opleiding, een eigen huis met een erf, economische zelfstandigheid en geld achter de hand. 
Iemandd die deze dingen in zijn leven bereikt, gaat door voor een geslaagd mens die respect 
verdient.. De verhalen die de spelers vertellen over hun jeugd en opvoeding tonen dat hun ouders, 
voorall  hun moeder, deze waarden benadrukten. Productieve accumulatie van rijkdom vormt 
daarentegenn geen centrale waarde, zodat kasgeld weinig wordt gebruikt voor structurele 
investeringenn in een onderneming. Volgens de heersende opinie wordt je niet per se gelukkig van 
hett opstapelen van rijkdommen. Geld kun je toch niet kunt meenemen in je graf. Het leven hier 
iss belangrijker! 

Dee kasmoni-spelers met het dwangmotief willen deze lange-termijn wensen realiseren 
ondankss hun neiging toe te geven aan onmiddellijke behoeften. Daartoe maken ze gebruik van 
hett mengsel van de vrijwilligheid en dwang dat de kasmoni biedt. 

4.3.2.. Onvolmaakte rationaliteit 
Hett verschijnsel dat ik aanduid met dwang en zelfdwang, heet bij de filosoof Jon Eister 
onvolmaakteonvolmaakte rationaliteit Volgens hem is dit fenomeen door filosofen en sociale 
wetenschapperss stelselmatig genegeerd. Over het algemeen volstaat men met een verwijzing 
naarr de mythe van Odysseus die zich, bewust van zijn onvermogen om de roep van de Sirenen te 
weerstaan,, liet vastbinden aan de mast van zijn schip. De theorie van onvolmaakte rationaliteit 
diee Eister op grond van deze mythe heeft ontwikkeld gaat ervan uit dat de mens een 
gepassioneerdd wezen is met de drie karakteristieke eigenschappen: 1. hij kan rationeel zijn, in de 
zinn dat hij weloverwogen spontane bevrediging van behoeften opoffert voor bevrediging van 
behoeftenn in de toekomst; 2. in de praktijk handelt hij vaak niet rationeel, maar toont eerder 
gebrekk aan wilskracht; 3. zelfs als hij niet rationeel is, weet hij dat hij irrationeel is en kan hij 

ff  binden' om zich tegen zijn irrationaliteit te beschermen.76 Deze 'zelfbinding' noemt 
Eisterr precommitment. Hij stelt: *... binding oneself is a privileged way of resolving the problem 
ofof weakness of will;  the main technique for achieving rationality by indirect means' (1984;36-
37)." " 

Eisterr onderscheidt drie strategieën van precommitment (1984;103-5).78 Ik bespreek hier 
alleenn de strategie die van belang is voor kasmoni: optimale bevrediging wordt gemanipuleerd 
doorr de beloningstructuur te veranderen middels public side bets. Hierbij wordt de 
beloningstructuurr onherroepelijk veranderd door publiekelijk een belofte te doen (1984;55). 
Dezee strategie wordt volgens Eister vooral gebruikt door mensen die willen stoppen met roken. 
Eenn ontevreden roker past deze strategie als volgt toe. Hij verklaart in het openbaar aan vrienden 
datt hij stopt met roken. Door deze belofte verandert hij onmiddellijk het geheel van haalbare 
opties,, want de mogelijkheid om te blijven roken zonder sarcasme van vrienden op te roepen 
bestaatt niet meer (1984;103-4). 

Eisteree theorie van onvolmaakte rationaliteit leent zich perfect voor een nadere analyse 
vann het dwangmotief van kasmoni-spelers: evenals andere ROSCA-spelers gebruiken die een 
soortgelijkee strategie om hun consumptiegedrag in te tomen. Door zich aan te sluiten bij een 
ROSCAA wijzigen de deelnemer het geheel van beschikbare mogelijkheden, want ze kunnen niet 
stoppenn met inleggen zonder de negatieve sanctie van sociale afkeuring en uitsluiting. 

Err is ook een verschil. Hoewel deze strategie bij beide besluiten op dezelfde manier 
werkt,, levert ze uiteenlopende effecten op. In beide gevallen wordt ten overstaan van een publiek 
eenn belofte gedaan. Daarbij stelt de belover zich bewust onder controle van die anderen om te 
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garanderenn dat hij zich aan de belofte houdt. Bij het besluit met roken te stoppen wordt de 
externee structuur, "het publiek', meestal gevormd door een groep vrienden, kennissen of 
familieleden,, die zelf niet heeft besloten met roken op te houden. Terugkomen op die belofte is 
mogelijkk en wordt slechts gesanctioneerd met hoon en spot. Bij het besluit van een ROSCA-
deelnemerr om geen geld meer te verspillen bestaat Tiet publiek' daarentegen uit medespelers die 
hetzelfdee besluit hebben genomen. Terugtrekken uit de ROSCA brengt hen schade toe. De 
onderlingee afhankelijkheid is hier dus veel groter, zodat tussentijds stoppen met de ROSCA 
moeilijkerr is. Wie niet aan zijn verplichting voldoet wordt afgestraft met sociale afkeuring en 
uitsluitingg van toekomstige deelname. Dit gebeurt niet alleen door de medespelers, maar ook 
doorr niet-spelers. De sociale controle bij ROSCA-spelers is in tegenstelling tot rokers bovendien 
'georganiseerd'' doordat op regelmatige tijdstippen aan de betalingsplicht moet worden voldaan. 
Dee ROSCAs bieden impulsieve consumenten dus een steviger externe structuur dan de sociale 
omgevingg van nicotineverslaafden. 

4.3.33 Analyse van 'zelfdwang' en 'sociale dwang' 
Dee verhouding van zelfdwang en sociale dwang in kasmoni en andere ROSCAs vraagt nadere 
analyse:: ze verschuift gedurende het proces van zelfbinding, omgekeerd evenredig aan de 
wisselendee krachtsverhouding van korte-termijn en lange-termijn voorkeuren. Er zijn twee 
karakteristiekee momenten. Op een koel moment besluit iemand zijn lange-termijn voorkeuren 
voorrangg te verlenen boven zijn onmiddellijke wensen. Hij beseft dat deze korte-termijn 
voorkeurenn op een later moment weer de overhand kunnen nemen. Voor het zover komt lijk t het 
hemm beter zichzelf nu vrijwilli g te onderwerpen aan een sociaal arrangement dat sterk genoeg is 
omm zijn impulsen later in te tomen. Op dit moment is er sprake van zelfdwang, want hij gaat 
vrijwilli gg over tot deze zelfbinding. 

Hett tweede moment komt als de korte-termijn voorkeur zich sterk laat gelden op het 
tijdstipp dat hij aan zijn kasmoni-verplichting moet voldoen. Dan overheerst de sociale dwang van 
dee groep die hem in het gareel houdt. De groepsleden hoeven geen daadwerkelijke dwang uit te 
oefenen.. Het is voldoende dat de speler zich gebonden voelt aan de legitieme verwachtingen die 
dee anderen van hem hebben. Actieve dwang en eventuele sancties zijn pas nodig indien de 
neigingg van de speler om zich aan de verplichting te onttrekken sterker wordt dan zijn 
plichtsgevoell  tegenover zijn medespelers. Het uiteindelijke resultaat van dit proces is dat de 
lange-termijnn voorkeur inderdaad de overhand krijgt. 

Hieruitt blijkt dat de verhouding van beide soorten dwang op het eerste moment het 
omgekeerdee is van de begripssamenstelling 'dwang tot zelfdwang' die De Swaan ontleent aan 
Elias:: hier vindt geen sociale dwang tot zelfdwang plaats, maar zelfdwang tot sociale dwang. Pas 
opp het tweede significante moment, wanneer de impulsieve wens de lange-termijn voorkeur opzij 
dreigtt te zetten, is er sprake van sociale dwang tot zelfdwang: de zelfgekozen waarde kan zich 
alleenn doorzetten onder externe druk. Daarom zal ik in het vervolg zo nodig gebruik maken van 
hett neutrale begrippenpaar zelfdwang-dwang. 

Dee Swaan brengt zijn concept van dwang tot zelfdwang in verband met de 
beschavingstheoriee van Elias: deze dwang deed zich voor bij de onderlinges van Europese 
arbeiderss in een specifieke fase van het beschavingsproces. Maar evenals Breman bij uitgestelde 
behoeftebevredigingg en Eister bij zelfbinding, koppelt ook De Swaan dit concept los van het 
Westersee civilisatieproces (1996;11-12). Dwang tot zelfdwang is een techniek die overal 
voorkomt,, stelt hij onder verwijzing naar Alcoholics Anonymus, Weight Watchers en 
nicotineverslaafdenn die van hun verslaving proberen af te komen middels verplichte sociale 
controlee van medeverslaafden.79 

Dee sluit me hierbij aan in mijn analyse van de dwang tot zelfdwang bij ROSCAs, met de 
aantekeningg dat die weer een andere verschijningsvorm heeft dan De Swaans voorbeelden van 
zelfdwangg bij verslaafden.80 Verslaafden en ROSCA-spelers hebben inderdaad gemeen dat ze bij 

108 8 



zichzelff  een onwenselijke neiging tot impulsief gedrag onderkennen. Maar anders dan ROSCA-
spelerss vormen verslaafden een minderheid die zich onderscheidt door een specifiek dwangmatig 
gedragg dat dikwijls slechts een beperkt deel van hun persoonlijkheid raakt, maar als zeer 
schadelijkk geldt. Een nicotineverslaving berust bijvoorbeeld op een onweerstaanbare behoefte 
aann een stof als nicotine (zie ook Eister 1984:37-38). Bij ROSCA-deelnemers gaat het 
daarentegenn om een veel bredere, niet-pathologisch geachte geestesgesteldheid: men onderkent 
bijj  zichzelf een algemene neiging tot impulsief gedrag op financieel gebied dat men vervolgens 
viaa sociale organisatie probeert te beheersen. 

Eenn tweede belangrijk verschil tussen verslaafden en ROSCA-spelers is dat de Iaatsten, 
evenalss de deelnemers aan de Europese onderlinges, afkomstig zijn uit specifieke sociale 
klassen.. Dit roept de vraag op waarom juist deze maatschappelijke groepen zich bezighouden 
mett de techniek van sociale dwang tot zelfdwang. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat er een 
verbandd bestaat tussen sociale klasse en sparen. Hierop voortbouwend wijst De Swaan in zijn 
studiee van Europese onderlinges op een tussenvorm van sparen bij de arbeidersklasse. De 
arbeiderss zouden de zelfdiscipline om te sparen nog niet hebben geïnternaliseerd en daarom hun 
toevluchtt hebben gezocht in een tussenvorm die ligt tussen uitwendige en inwendige dwang. 
Geertzz geeft een vergelijkbare analyse voor de niet-westerse ROSCAs. Hij concludeert: 'The 
rotatingrotating credit association is thus a socializing mechanism, in that broad sense in which 
'socialization''socialization' refers not simply to the process by which the child learns to be an adult, but the 
learninglearning of any new patterns of behaviour which are of functional importance in society' 
(1962;260).. Zo gezien is de ROSCA een educatief instrument om zelfstandig te leren sparen, 
zoalss ook De Swaan op andere plaatsen suggereert (1996;12). Deze ontwikkelingsvisie is Geertz 
niett in dank afgenomen. Volgens critici is ze gebaseerd op de etnocentrische veronderstelling dat 
primitiviteitt en moderniteit tegenover elkaar staan als irrationeel en rationeel (zie Hospes, 
Burmann & Lembete, Nelson, Sethi, in Ardener & Burman 1995). Niettemin rechtvaardigt het 
klassenkarakterr van de kasmoni nader onderzoek of er niet toch een dergelijk verband bestaat 
tussenn de Europese en de niet-westerse onderlinges. Hierop kom ik op terug in mijn bespreking 
vann de ontwikkelingssociologie in de Slotbeschouwing. 

Hierr onderzoek ik de dwang-zelfdwang bij de kasmoni als een eigensoortig verschijnsel, 
datt niet per se samenvalt met dwang-zelfdwang in de zin van het westerse civilisatieproces, noch 
mett de vorm die we aantreffen bij Alcoholics Anonymus en Weight Watchers. 

4.3.44 Zelfdwang in kasmoni 
Hett uitstellen van directe behoeftebevrediging door geld opzij te zetten is een belangrijke waarde 
onderr de creoolse kasmoni-spelers, vooral onder de deelnemers die zich op het dwangmotief 
beroepen.. Wie (te) veel financiële verplichtingen heeft of zijn eigen mentaliteit niet vertrouwt, 
wendtt zich tot kasmoni en bindt zich vrijwilli g aan de bijbehorende sociale verplichtingen. Zoals 
bleekk uit mijn eerdere bespreking van het dwangmotief, hebben deze spelers een goed inzicht in 
dee wisselwerking van hun eigen psyche en het mechanisme van de kasmoni-dwang. 

Hett initiatief kan ook van buiten komen: een kashouder begint een kasmoni om 
financiëlefinanciële orde aan te brengen in het leven van anderen. In zulke gevallen wordt kasmoni 
dikwijl ss doelbewust ingezet als educatief middel om spaardiscipline aan te kweken. Veel spelers 
zijnn al in hun jeugd ingewijd in kasgeld dankzij zo'n paternalistische initiatief: een oudere stelt 
zichh tot doel kinderen te leren dat ze hun geld niet in één keer hoeven uit te geven aan de 
verleidingenn van het moment. Velen herinneren zich de kinder-kasmoni van de buurvrouw 
waarinn ze vroeger met andere buurkinderen zaten. Het was gezellig en ze deden hun best om elke 
weekk hun deel te betalen. Door klusjes voor buren op te knappen zoals het erf harken, het huis 
bezemenn en boodschappen halen, zorgden ze ervoor dat ze met de vereiste regelmaat konden 
voldoenn aan hun betalingspticht. Kasvrouw Juliette, nu 76 jaar en vroeger wasvrouw en 
schoonmaakster,, zette als moeder zo'n educatieve kinder-kasmoni op: 
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'Ik'Ik woonde in prasi-oso en had zelf 9 kinderen. En ik zag die kinderen uit de buurt de 
helehele dag maar snoepen en toen dacht ik weetje wat, ik ga die kinderen leren sparen. 
AlleAlle kinderen uit de buurt, het waren er 21, ze moesten elke week 5 et zetten en hun 
moedermoeder zette hen ook onder druk, hoor, om die 5ct te komen zetten.' 

Weerr anderen herinneren zich hoe ze vroeger als inwonend adolescent door hun moeder werden 
aangemoedigdd om een deel van hun salaris aan haar af te staan. De moeders legden dit geld voor 
henn in in de kasmoni waarin ze zelf al zaten, soms buiten medeweten van de adolescenten. 
Hoewell  deze jongeren zelf niet actief deelnamen, kregen ze zo toch een besef van de waarde van 
hett systeem. Meneer Kobi, kleermaker en oud-inspecteur van politie (69), is een van hen: 

'Toen'Toen ik mijn eerste salarisslip kreeg zei mijn moeder. Kijk, geef me een deel om voor je 
tete bewaren, anders zie je niet wat je met je geld doet. Ze zette het voor me in een 
kasgeld,kasgeld, maar dat heb ik pas geweten toen ze mij mijn geld teruggaf. Ik ben later ermee 
doorgegaandoorgegaan toen ik volwassen werd Ik vond dat ding, het legt je een zekere verplichting 
op,op, je leert sparen, je weet datje altijd moet betalen. Ik leerde die verplichting dus al bij 
mijnmijn moeder.' 

Ookk nu zijn er jongeren die op aandringen van oma's, tantes of moeders hun geld inleggen in een 
kasmoni,, zoals blijkt uit de klacht van huisvlijtster Meli (27) dat ze nooit geld kan overhouden: 

'Mijn'Mijn  oma (die marktverkoopster is van winti-attributen-AB) kwam met het idee, want ik 
zagzag niet wat ik met het geld van mijn koekjes deed Mijn oma verkocht die koekjes voor 
me,me, maar na drie dagen nam ik al bijvoorbeeld Sf4000 (f 16) eruit. Dan kom ik thuis, 
kochtkocht dingen om te koken, maar dan mi no ben luku mi skin (besteedde ik geen aandacht 
aanaan mijn 'ik').83 Toen zei mijn oma, kijk, ik zetje in een kasmoni en dan kan je zien watje 
metmet je geld doet. Nu pas zie ik wat ik met mijn geld doe: hoeveel winst ik maak op een 
emmeremmer koek, hoeveel geld ik uitgeef om boter, maizena en suiker te kopen... Ik had ook 
naarnaar de bank kunnen gaan, maar daar is geen moeten, bij kasmoni wel. Bij de bank ga 
ikik zo weer in mijn geld, daarom hou ik niet van de bank.' 

Maarr ook volwassenen en ouden van dagen laten zich deze tucht welgevallen. Meneer Koso (62) 
wass vroeger havenarbeider. Na zijn pensioen ging hij op straat loten verkopen. Toen hij door 
lepraa zijn vingers en benen niet goed meer kon gebruiken, begon hij zijn wekelijkse oplage door 
tee verkopen aan een kleine bekende kring lotencolporteurs. Deze, in totaal vijftien mannelijke en 
vrouwelijkee colporteurs in de leeftijdsgroep van 40 tot 70, zitten ook in de kasmoni die hij 
daarnaastt beheert. Deze verstrengeling van lotenbelangen en kasmoni-belangen garandeert 
meneerr Koso de noodzakelijk sociale controle. Zijn eerste kennismaking met kasmoni verliep 
ookk via zijn moeder. Nu hij zelf kasman is probeert hij de deugd van sparen op zijn beurt over te 
dragenn aan de spelers-lotenverkopers: 

'Zo'Zo zaten wij lotenverkopers onder elkaar wel eens te drinken en te praten, want je weet 
ikik hou van een borrel En toen kwam ik met het voorstel, ik zal het je persoonlijk 
uitleggen.uitleggen. Elk uur van de dag was er iemand in nood en moest men geld lenen en zoiets 
vondvond ik niet goed Ze leenden bij mij en ik vind dat als je [de spelers-AB] loten verkoopt, 
jeje dan niet in de moederbuik van het kapitaal mag gaan. De kinderen ervan mag je wel 
opeten,opeten, maar als je de moeder eet, hoe moet het dan verder met jouw zaak? Dus toen ik 
datdat zag ben ik met die kasmoni begonnen. Het heeft veel geholpen, maar ach...iedereen 
heeftheeft problemen.' 

Dee spelers die het dwangmotief opgeven vertonen dus de derde eigenschap die Eister 
kenmerkendd acht voor 'onvolmaakte rationaliteit': ze zijn zich bewust van hun eigen zwakke wil 
enn van het tegenwicht dat het kasmoni-systeem hiertegen biedt; en ze zijn in staat zich uit vrije 
will  aan de systeemdwang te binden. Deze externe dwang is noodzakelijk voor het functioneren 
vann kasmoni als zodanig, ook onder spelers met andere motieven, en komt aan de orde in het 
volgendee hoofdstuk. 
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4.44 Samenvatting 
Omm de functies van kasmoni en de motieven van de spelers in kaart te brengen heb ik uit de 
literatuurr vier hoofdverklaringen voor deelname aan ROSCAs gereconstrueerd, die verbonden 
zijnn met de uiteenlopende economische functies van het systeem. Volgens de eerste verklaring 
speeltt men in ROSCAs binnen een culturele context van algemene solidariteit die de basis 
biedtt voor onderlinge steun in noodsituaties. Een tweede verklaring benadrukt de zakelijke 
oogmerkenn van de spelers bij het verwerven van krediet voor persoonlijke uitgaven, waarbij 
hett voordeel van informele collectieve actie wordt afgewogen tegen de ontoegankelijkheid en 
anderee nadelen van de formele instellingen. De derde verklaring betreft de spaarfunctie: 
ROSCA-spaarderss streven evenals de kredietnemers persoonlijke doeleinden na, maar ze 
handelenn minder zakelijk omdat het voordeliger zou zijn op een bank te sparen. Deze 
verklaringg verwijst naar culturele inbedding in een zwakkere zin dan de eerste: men houdt 
vastt aan het ROSCA-systeem omdat het past in vertrouwde tradities. Een vierde verklaring 
ziett de ROSCA als een spaarsysteem dat draait rond zelfbinding aan wederkerige sociale 
verplichtingenn tussen de deelnemers. 

Ikk herleid deze verklaringen tot vier motieven om aan ROSCAs deel te nemen: het 
solidariteitsmotief,, het economisch motief, het traditioneel motief en het dwangmotief. Het 
gaatt hier om analytische onderscheidingen die in de praktijk door elkaar kunnen lopen. 
Eenzelfdee kasmoni-speler kan op diverse gronden deelnemen en op verschillende momenten 
verschillendee nadrukken leggen. Toch bleek het mogelijk in de antwoorden van de onderzochte 
spelerss hoofdlij nen te onderkennen. 

Uitt mijn intensieve interviews met 57 kasmoni-spelers in Suriname komen drie van deze 
vierr motieven naar voren. Omdat sommige spelers meer motieven noemden, is het antwoord van 
dezee informanten ingedeeld naar het motief dat bij hen het meest centraal stond. Geen van de 
deelnemerss noemde het solidariteitsmotief. Het traditionele motiefis 4 keer naar voren gebracht, 
hett economische motief en het dwangmotief respectievelijk 20 keer en 25 keer.83 Daarnaast 
bleekk een klein aantal rijke deelnemers uit de hogere klasse deel te nemen uit respect voor 
oudee creoolse tradities. Hen plaatste ik onder een afzonderlijk' nostalgisch motief. 

Wegenss het kwalitatieve karakter van mijn onderzoek lenen deze cijfers zich niet voor 
eenn stellige kwantitatieve uitspraak over het relatieve belang van de afzonderlijke motieven. 
Well  doemt een beeld op. De deelnemers hebben gemeen dat ze op eigen financieel voordeel 
uitt zijn. De spelers met het nostalgische motief vormen hierop een uitzondering, maar zij 
vormenn een excentrische groep die niet representatiefis voor kasmoni. Afkomstig uit de rijke 
elite,, doen ze mee uit nostalgie naar de creoolse tradities en uit sympathie met armere 
kasmoni-spelerss die het systeem wél nodig hebben. De overgrote meerderheid van de 
deelnemerss behoort tot de midden- en volksklasse. Via kasmoni streven zij naar behoud of 
verbeteringg van hun maatschappelijke status. 

Zee doen dat op uiteenlopende manieren. De kleine minderheid die het traditioneel 
motieff  noemt, zoekt zonder nadere afweging de geborgenheid van de vertrouwde gewoonte van 
dee kasmoni. Deze traditiegetrouwen gaan niet na of banken meer voordelen bieden, want 
dergelijkee formele financiële instellingen zijn hen vreemd. De motieven van alle anderen 
berustenn op een zakelijke afweging, wat niet uitsluit dat ze ook deelnemen wegens hun 
vertrouwdheidd met deze spaartraditie. De spelers die het economisch motief noemen, hebben 
berekendd dat kasmoni voordeliger krediet levert dan de bank. In de termen van Weber: hun 
kasmoni-deelnamee is volmaakt 'doel-rationeeF. 

Dee deelnemers die zich beroepen op het dwangmotief zijn Elsters termen 'onvolmaakt 
rationeel':: ze zijn in staat een rangorde aan te brengen tussen 'hoger*  geachte wensen-op-de-
lange-termijnn en 'lagere' korte-termijn behoeften, maar vertonen in de praktijk onvoldoende 
wilskrachtt om deze meta-voorkeur in daden om te zettea Maar omdat ze hun wilszwakte 
onderkennen,, binden ze zichzelf vrijwilli g aan de sociale verplichting tot sparen van de kasmoni. 
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Viaa deze omweg slagen ze er in de gewenste fasering aan te brengen in de vervulling van hun 
'lagere'' en hogere' behoeften door de bevrediging van de eerste uh te stellen. Op dit punt biedt 
dee kasmoni hen betere service dan de banken, want die laten spaarders alle vrijheid met sparen te 
stoppenn en de spaarsom vroegtijdig op te nemen. Gezien hun onvolmaakte rationaliteit is het 
voorr deze spelers rationeel zich te onderwerpen aan de kasmoni-dwang. 

Voorr alle zekerheid teken ik aan dat 'rationaliteit' hier louter technisch is gedefinieerd 
vanuitt het economisch ideaal van welvaartoptimalisering. Deze definitie heeft geen verdere 
normatievee betekenis: vanuit een breder menselijk levensideaal gezien leidt de homo 
economicuseconomicus wellicht een zeer armoedig, waarde-jrrationeel leven. Doel-rationaliteit is op 
zichzelff  leeg omdat het doel niet is gegeven: het begrip zegt alleen iets over de berekening 
vann de middelen. Sparen, ofwel uitstel van behoeftebevrediging, kan zo'n middel zijn. Zoals 
Bremann in zijn analyse van dit mechanisme aangeeft, komt het wereldwijd voor. De 'hogere' 
voorkeurenn ten behoeve waarvan men de bevrediging van zijn onmiddellijke behoeften 
uitstelt,, vallen niet per se samen met kapitalistische accumulatie. Dit moge het geval zijn 
geweestt bij de moderne Europese middenklasse, elders stelt men zich andere doelen. Hoe 
'welvaart'' wordt gedefinieerd is afhankelijk van de culturele context. In de Surinaams-
creoolsee cultuur streeft men via kasgeld naar behoud of verbetering van zijn maatschappelijke 
status.. De goederen die daarbij horen zijn een goede opleiding, een behoorlijke baan, een 
eigenn huis met inhoud, duurzame gebruiksgoederen, een auto, sieraden, religieuze en sociale 
ceremonieënn en dergelijke. Louter streven naar steeds meer winst staat daarentegen in laag 
aanzien,, want geld kun je niet meenemen in je graf. De waarde van doel-rationeel handelen 
hangtt uiteindelijk af van de waarde van culturen. Ook wie 'onvolmaakt rationeel' handelt is 
daardoorr nog geen onvolmaakt persoon. 
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Hoofdstukk 5 

VERTROUWEN,, NETWERKE N EN SOCIALE CONTROLE 

WarneerWarneer je een vrouw tegenkomt die slim lacht, 
DanDan weetje dat ze kasmoni houdt. 
JeJe zal van haar sterke verhalen en leugens horen. 
Dat isDat is om je onder de duim te houden!*4 

5.11 Inleiding 
Nadatt men heeft besloten zich aan te sluiten bij een kasmoni, is het zaak dat de verplichtingen 
regelmatigg worden nagekomen. Dit is een opgaaf, zowel voor de spelers als voor de kashouder. 
Niett alleen moeten de spelers betrouwbaar zijn en bij twijfel worden gecontroleerd en onder druk 
gezet,, ook de kasvrouw of -man wordt door de afzonderlijke spelers kritisch gevolgd. Een 
kasmoni-netwerkk is dus gebaseerd op wederzijds vertrouwen en sociale controle. Om de 
voorwaardenn voor het functioneren van dit systeem in kaart te brengen ga ik uit van het 
vertrouwensmodell  waarin de Duitse socioloog Preisendörfer (1995) een aantal belangrijke 
theoretischee aspecten van vertrouwen inventariseert. Vervolgens laat ik zien hoe de problemen 
bijj  het creëren van vertrouwen in de kasmoni worden opgelost. 

5.22 Vertrouwen 
Preisendörferr maakt het verschijnsel vertrouwen inzichtelijk met behulp van te principal-agent 
benadering.*55 Volgens Preisendörfer ontstaat een vertrouwensprobleem in alle situaties waarin 
eenn actor (de principaal) met een tegenpartij (de agent) afspreekt om iets waardevols over te 
dragenn in ruil voor een tegenprestatie. Als het een zuivere 'transactie ter plaatse' betreft waarin 
dee overdrachten onmiddellijk en volledig plaatsvinden, bestaat er geen vertrouwensprobleem. 
Maarr in alle andere gevallen doen zich voor de principal twee samenhangende knelpunten voor, 
diee Preisendörfer aanduidt als het agency dilemma. 

Hett eerste knelpunt schuilt in het tijdsaspect: er bestaat een tijdsinterval tussen de 
uitwisselingg van prestatie en tegenprestatie, zodat de principaal na zijn prestatie moet afwachten 
off  de ander met diens tegenprestatie over de brug komt. Door het eerste knelpunt ontstaat het 
tweede,, dat betrekking heeft op informatie over de betrouwbaarheid van de agent: de principaal 
kentt de tegenpartij niet volledig en weet dus niet zeker of die de afspraak zal nakomen. Om deze 
problemenn te overwinnen kan hij zijn toevlucht nemen tot twee controlemechanismen. Hij kan 
dee informele methode gebruiken, die onder meer bestaat uit de volgende individuele strategieën: 
dee transactie vermijden, het risico spreiden door derden in te schakelen, een vriendschappelijke 
relatiee aanknopen met de ander of op indirecte signalen van onbetrouwbaarheid letten. Een 
nadeell  van zulke informele strategieën is dat de principaal steeds weer ingewikkelde manieren 
moett bedenken om de betrouwbaarheid van de tegenpartij vast te stellen. 

Omm dit probleem te omzeilen kan de principaal een beroep doen op de formele 
methode:: hij zoekt steunt bij structurele beveiligingen van duurzame aard die uitgaan van 
maatschappelijkee instellingen met een formeel karakter, zoals institutionele 
selectiemechanismen,, diploma's en officiële contracten. Maar ook dan blijf t het verlenen van 
vertrouwenn onlosmakelijk verbonden met risico, want het menselijk gedrag is maar tot op 
zekeree hoogte voorspelbaar. De besproken strategieën zijn dan ook slechts manieren om het 
vertrouwensprobleemm te verkleinen. 

Preisendörferr verwijst ook naar het vertrouwensprobleem in de rationele-keuzetheorie 
vann de collectieve actie. In beginsel loont coöperatief gedrag niet in situaties die op ROSCAs 
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lijken,, wegens het probleem van de zelfzuchtige profiteur die optimaal resultaat behaalt door 
dee prestatie van zijn tegenpartij te aanvaarden, maar zich vervolgens te onttrekken aan zijn 
eigenn tegenprestatie. Het 'gevangenendilemma' leidt er dan toe dat de samenwerking niet tot 
standd komt. Maar wanneer een lange reeks van herhalingen te verwachten is, kan coöperatief 
gedragg wel lonend blijken: wanprestatie wordt dan afgestraft doordat men volgende keren 
wordtt uitgesloten van deelneming. In zijn bespreking van deze theorie benadrukt De Swaan 
hett belang van leerprocessen over langere termijn: 'daar wordt collectieve actie opgevat als 
eeneen proces dat zowel het collectieve goed voortbrengt als de collectiviteit waarvoor dit goed 
collectiefcollectief is' (De Swaan 1996a;601). Ondanks het gevaar van parasitair gedrag kan collectieve 
actiee in de dynamische maatschappelijke werkelijkheid tot stand komen onder invloed van 
gangmakers,, of van de optimistische veronderstelling dat allen wel zullen bijdragen. Is het 
samenwerkingsverbandd eenmaal gevormd, dan zullen de deelnemers beseffen dat ze voor 
verderr profijt van elkaar afhankelijk zijn en bovendien in staat zijn parasitisme doeltreffend af 
tee straffen. Er bestaat dan voldoende basis voor wederkerig vertrouwen. Ook Preisendörfer 
wijstt erop dat het onderling vertrouwen kan toenemen naarmate een transactie wordt herhaald 
enn naarmate de partijen meer zijn betrokken bij een collectief sociaal netwerk: op 
wanprestatiee staat dan een informele sociale sanctie, zodat het alsnog in ieders eigenbelang is 
aann zijn verplichtingen te voldoen. Bovendien ontstaat door langdurige samenwerking 
dikwijl ss een wederkerig loyaliteitsbesef dat het risico van parasitair gedrag sterk vermindert. 
Verderr kun je je wederpartij zo goed leren kennen dat je weet of hij betrouwbaar is. In 
hoeverree iemand daadwerkelijk te vertrouwen valt wordt medebepaald door zijn individuele 
socialisatiee en culturele achtergrond, aldus Preisendörfer. 

Watt betekent dit voor het functioneren van de kasmoni? In dit systeem is het 
vertrouwensprobleemm veel ingewikkelder dan in het twee-partijenmodel van Preisendörfer. Niet 
alleenn telt kasmoni een veel groter aantal deelnemers, bovendien wordt het tijdprobleem 
verveelvuldigdd door het roulerend karakter van het ROSCA-systeem. In een kasmoni van 12 
maandenn met 12 spelers doen zich 12 x 13 transacties voor. Elke maand moeten eerst alle 12 
spelerss hun anu inbrengen bij de kashouder; kort daarop moet die de totale maandopbrengst aan 
eenn van hen uitkeren. Zolang een speler de kas nog niet heeft ontvangen, loopt hij elke maand 
hett risico zijn inleg te verliezen. Bovendien moet men erop kunnen vertrouwen dat een speler die 
dee kas al heeft ontvangen zijn betalingsverplichtingen blijf t nakomen. De kashouder is 
afhankelijkk van de betrouwbaarheid van alle spelers want hij moet eventuele wanbetalingen 
aanvullen.. Kasmoni vormt dus een ingewikkeld netwerk van afhankelijkheidsrelaties dat wordt 
gecoördineerdd door de kashouder. 

Informatiee over de betrouwbaarheid van alle deelnemers is dan ook van het grootste 
belang.. Ook hier vervult de kashouder een centrale rol. Hij verzamelt informatie bij de eerste 
selectiee van de deelnemers, en houdt vervolgens in de gaten of iedereen zijn verplichtingen 
nakomt.. Overeenkomstig het informele karakter van de kasmoni gebruikt hij daarbij individuele 
strategieënn van zeer informele aard. Er vindt zelfs nauwelijks of geen registratie plaats van harde 
persoonsgegevenss zoals geboortedatum, adres, beroep, werkgever of loonbewijs. Ook bij het 
makenn van betalingsafspraken worden doorgaans geen contracten of schuldbekentenissen 
opgesteldd en ondertekend.*6 Wel houdt de kashouder de transacties bij aan de hand van kruisjes 
enn parafen. Voor een weergave van de boekhouding zie afbeelding 1. 
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Afbeeldingg 1. 
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5.33 Netwerken, vertrouwen en sociale controle 

5.3.11 Netwerken 
Dee kashouder rekruteert spelers uit bestaande sociale netwerken en vormt daarmee een eigen 
kasmoni-netwerk.. Een kasmoni bestaat in haar meest eenvoudige vorm uit een kashouder die 
wordtt omringd door 9 of 11 spelers, en ook zelf inlegt, zodat er 10 danwei 12 inleggers meedoen. 

Dee netwerken waaruit de kandidaten afkomstig zijn, vormen belangrijke bronnen van 
informatiee over hun betrouwbaarheid. Wanneer het kasmoni-netwerk volledig samenvalt met een 
bestaandd netwerk is de vereiste informatie onmiddellijk voorhanden. Dit is echter alleen het 
gevall  in de typische mannen-kasmoni onder collega's op de werkvloer: deze spelers kennen 
elkaarr al voldoende, en verkeren bovendien voortdurend in de gelegenheid elkaar te controleren. 
Maarr meestal zijn de deelnemers afkomstig uit uiteenlopende maatschappelijke verbanden zoals 
dee familie, vrijmetselarij, sportclubs, cafés, bedrijven en overheidskantoren. In zulke kasmoni 
kennenn de deelnemers elkaar niet of nauwelijks. De kashouder staat dan voor het probleem hoe 
hijj  geschikte spelers moet selecteren, en hoe hij hen tijdens de cyclus kan controleren. 

Tochh kan informatie-inwinning en sociale controle effectief plaatsvinden dankzij het 
sterkeface-to-facee karakter dat de persoonlijke relaties in Suriname vertonen. Het is bijvoorbeeld 
zeerr belangrijk om iemands achternaam te kennen, want dat zegt iets over de familie waartoe hij 
behoort,, zodat je hem beter kunt plaatsen. Daarom vroegen geïnterviewden ook herhaaldelijk 
naarr mijn familienaam: 'Wie ben je? Bijnaar, no? Oh, zijn dat niet die mensen [grootouders, -
oomsooms en -tantes, neven en nichten] van Toekomstweg? En wie is Wiesje Bijnaar van je dan? 
Ahh...Ahh... (van herkenning)'. Dat de deelnemers elkaar niet kennen wordt goedgemaakt doordat elk 
eenn afzonderlijke vertrouwensband heeft met de kashouder, of meespeelt via een andere speler 
diee zo'n relatie heeft en voor hem garant staat. Informatie-inwinning en verdere sociale controle 
zijnn dan ingebed in ingewikkelde relatieketens die bij de kashouder samenkomen. 

Dezee relationele inbedding laat zich goed illustreren door de kasmoni van Ma Jet. Ma Jet 
iss tweeënzestig jaar en heeft jaren de kost verdiend als huismodiste. Daarnaast is ze al meer dan 
dertigg jaar kasvrouw en zit ze tien jaar in een vrijmetselaarsloge. Haar man is gepensioneerd 
arbeiderr en zit nu ook in een loge. Ze hebben vier kinderen. In de kasmoni van Ma Jet zitten 12 
spelers.. Volgens haar kasboek: 
1.. A is een mannelijke speler van veertig jaar die bij de luchthaven te Zanderij werkt. Ma 

Jett weet niet welk beroep hij daar precies uitoefent. Ze kent A doordat hij bevriend was 
mett haar overleden neef die vroeger ook op het vliegveld werkte. Verder weet ze niet 
waarr hij woont, maar ze heeft wel zijn telefoonnummer. 

2.. B is een vrouwelijke speler van boven de vijfti g die in de verzorging werkt. Ma Jet weet 
waarr B werkt en in welke buurt ze woont. Haar telefoonnummer kent ze niet. B is een 
vriendinn van Ma Jets dochter C, waardoor ze het leven van vriendin B indirect kan 
controleren.. C zal erop toezien dat haar moeder niet wordt belazerd. Omdat B gehecht is 
aann C zal ze de vriendschap niet op het spel zetten door financieel wangedrag. 
Bovendienn zal ze haar eigen reputatie willen behouden. 

3.. C is de dochter van Ma Jet, wat ouder dan veertig, en werkt ook in de gezondheidszorg. 
4.. D is een vrouwelijke speler van boven de veertig. Ze is de pleegdochter van Ma Jet en 

zitt in het onderwijs. Ma Jet weet waar D woont en les geeft. 
5.. E is een mannelijke speler van ongeveer veertig jaar. Hij werkt bij het enige 

elektriciteitsbedrijff  in Suriname. Hij is de zoon van een goede vriendin van Ma Jet, die 
tijdenss haar jeugd haar buurmeisje was. Ma Jet weet alleen in welke buurt deze speler 
woont.. Met haar vriendin heeft ze nog contact via de loge. In deze relatie controleert 
moederr zooa E zegt te beseffen dat hij zijn moeder door financieel wangedrag in 
verlegenheidd zal brengen tegenover Ma Jet. 
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6.. F is een vrouwelijke speler van boven de vijfti g jaar die in een bejaardentehuis werkt, 
Maa Jet weet welk tehuis. Ze kent deze vrouw via de echtgenoot van F die inmiddels 
overledenn is. Hoe Ma Jet die man weer heeft leren kennen, weet ze niet meer. Ze kent 
hett adres van F niet, maar wel haar telefoonnummer. Bovendien kent de echtgenoot van 
Maa Jet een broer van F doordat ze samen in een loge van de vrijmetselarij zitten. Zo'n 
logelidmaatschapp is niet alleen belangrijk voor de controle, maar garandeert bovendien 
betrouwbaarheidd doordat de leden waarden als solidariteit en eerlijkheid delen. 

7.. G is politie-agente bij een bij Ma Jet bekend bureau. Van G heeft ze geen adres, wel het 
telefoonnummer.. Ze kent haar doordat ze bevriend is met haar tante, die G in de gaten 
kann houden. Bovendien zal G zich goed gedragen omdat ze geen gezichtsverlies wil 
lijdenn tegenover haar vriendin. 

8.. H is de veertigjarige zoon van Ma Jet. Hij is bankemployee. 
9.. I is ouder dan veertig jaar en onderwijzeres op een basisschool. Ze is getrouwd met H, 

enn dus de schoondochter van Ma Jet. I en H controleren elkaar. 
10.. J is een zestigjarige vrouwelijke speler. Ze krijgt een AOW uitkering. Ma Jet kent haar 

viaa haar tante, weet in welke straat ze woont en heeft haar telefoonnummer. 
11.. M is de zwager van Ma Jet. Hij werkt bij een ministerie waar Ma Jet informatie kan 

inwinnen. . 
12.. Speler N is Ma Jet zelf 

Inn dit kasmoni-netwerk zijn verschillende relatiesferen te onderkennen: de eerste kring wordt 
gevormdd door gezinsleden, de tweede kring bestaat uit aangetrouwde familieleden, een derde 
kringg is ontstaan door via via verworven kennissen. Ondanks het geringe aantal harde 
persoonsgegevenss weet Ma Jet genoeg om de meeste spelers in geval van fraude op te sporen. 
Niett alle spelers kennen elkaar, Ma Jet vormt het middelpunt van het relationele netwerk. 
Analysee van de relaties tussen de spelers en Ma Jet laat het volgende zien: 
-- niemand kent A. 
-- B, C en D kennen elkaar wel; C kent ook H en I. 
-- E kent de andere spelers niet, maar Ma Jet zou hem via haar vriendin kunnen aanspreken. 
-- F is ook niet bekend bij de andere spelers, maar Ma Jet kan hem opsporen via haar echtgenoot. 
-- G kent de andere spelers niet, maar Ma Jet kan in geval van problemen haar tante aanspreken. 
-- H weet wel dat zijn zus C, zijn pleegzus D en zijn vrouw I meespelen, de andere deelnemers 
kentt hij niet. 
-11 op haar beurt weet van haar meespelende echtgenoot H, schoonzus C en schoonpleegzus D. 
All ee spelers zijn naspeurbaar met uitzondering van A. Geen van de andere spelers kent hem en 
vicevice versa. Objectief gezien vormt hij het enige reële risico: als hij op een dag spoorloos 
verdwijntt na ontvangst van de kas, zal het moeilijk zijn hem op te sporen. Van zijn kant verkeert 
AA in een gunstige positie om te frauderen omdat hij als enige niet vastzit aan andere 
controlerendee relaties. Toch maakt Ma Jet zich geen zorgen, want hij draait al jaren mee en heeft 
nooitt problemen gegeven, ook al weet ze dat hij van reizen en dure auto's houdt, vooral dat 
laatste.. Enkele jaren geleden heeft zich een bijzonder geval voorgedaan dat Ma Jet het ultieme 
bewijss heeft geleverd van A's betrouwbaarheid. Een dag nadat hij kasgeld had betaald, raakte hij 
betrokkenn bij een zwaar auto-ongeluk en belandde op de afdeling Intensive Care van het 
ziekenhuis.. Ondanks zijn slechte toestand mompelde hij tegen een vriend die op ziekenbezoek 
kwamm dat hij Ma Jet nog kasgeld moest betalen. Die vriend belde haar meteen op, maar zij stelde 
hemm gerust dat speler A al aan zijn verplichting had voldaan. 

Kasmoni-netwerkenn kunnen ook een ingewikkelder structuur vertonen. Zo kan een kashouder 
meerderee kasmoni tegelijk opzetten wanneer veel spelers belangstelling tonen. Een andere 
complicatiee treedt op wanneer vertrouwelingen van een van de spelers willen deelnemen. 
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13.. K en L zijn door J in de kasmoni geïntroduceerd. Ma Jet weet dat het een zus en een 
vriendinn van J zijn, meer weet ze niet en wil ze ook niet weten. Ze doet 'geen zaken' met 
KK en L. Alle transacties geschieden via J die daarmee een dubbele verantwoordelijkheid 
draagt:: als K en L niet betalen wordt J daarop aangesproken. J zal zich dan diep 
schamen.. Omgekeerd zijn K en L zich ervan bewust dat ze bij wanbetaling de reputatie 
vann J schaden en ook hun eigen reputatie bij J op het spel zetten. Deze verstrengeling 
vann financiële, vriendschappelijke en familierelaties tussen J, K en L dwingt correct 
financieell  gedrag af. 

Doorgaanss rekent de kasvrouw zulke introduces niet tot haar directe deelnemers. Maar wanneer 
dee geïntroduceerde bij langdurige indirecte participatie goed financieel gedrag toont, kan de 
kashouderr hem als blijk van vertrouwen tot directe deelnemer promoveren 

Dee indirecte deelname van deze introduces compliceert het netwerkplaatje: er kunnen 
zoveell  vertrouwelingen via speler J meedoen dat je kunt spreken van een sub-netwerk dat 
onderr de directe coördinatie en financiële verantwoordelijkheid van J valt. J is hierin een 
subbeheerderr die er zelf op moet toezien dat al haar vertrouwelingen op tijd betalen, zodat zij 
haarr verplichtingen tegenover de kashouder kan nakomen. De controle van dit subnetwerk 
valtt geheel buiten de verantwoordelijkheid van de kashouder, zoals in het navolgende zal 
blijken.. Ter illustratie zijn in afbeelding 2 beide varianten weergegeven. 

5.3.22 Betrouwbaarheid 
Omm te weten te komen op grond van welke informatie de deelnemers eikaars betrouwbaarheid 
beoordelen,, vroeg ik spelers en kashouders naar hun criteria. De kashouders vroeg ik bovendien 
waaromm ze dachten dat de spelers hen zouden vertrouwen. 

Watt betreft het onderlinge vertrouwen tussen spelers die elkaar niet kennen, die kwestie 
delegerenn ze aan de kashouder die ze als coördinator verantwoordelijk houden voor het 
welslagenn van de kasmoni. Voorzover de spelers elkaar wel kennen, letten ze nauwlettend op 
eikaarss financiële betrouwbaarheid. In geval van onraad lichten ze onmiddellijk de kashouder in 
omm schade te voorkomen. Maar ook dan staat de vertrouwensrelatie met de kashouder centraal. 
Alss een deelnemer merkt dat een bekende medespeler fraudeert, zal hij eventuele schade dan ook 
niett bij de fraudeur verhalen maar bij de kashouder. Het gaat dus vooral om de informatie die 
kashouderr en individuele speler van elkaar registreren. 

Dee meeste spelers hadden moeite met het beantwoorden van de vraag 'waarom vertrouwt 
uu de kashouder uw geld toe?' want hun vertrouwen berust naar eigen zeggen niet op zakelijke 
criteria.. Een speler licht dit als volgt toe: 'Die betrouwbaarheid is er en meneer X is over het 
algemeenalgemeen betrouwbaar. Waaruit dat blijkt is eigenlijk een moeilijke vraag. Want het moment dat 
jeje iemand vertrouwt heb je geen speciale feiten. Ik ken zijn gedrag en hij is altijd eerlijk geweest 
tegentegen wie dan ook Maar niet alleen in geldzaken, hoor. Kijk, de meeste oplichters hebben een 
betrouwbaarbetrouwbaar verhaal klaar, maar bij meneer X hoefje niets te gaan checken. Ik vind het echt een 
moeilijkmoeilijk vraag, van waarom meneer X wel en meneer Yniet.' In feite valt hun onzakelijkheid dus 
well  mee, want eerlijkheid is ook een realistisch criterium. De onderscheidde in de antwoorden 
vann de deelnemers 'harde' zakelijke criteria als kredietwaardigheid en 'zachte' sociale criteriaa als 
discretiee en empathie. 

Alss zakelijke criteria werden genoemd: uitwendige voorwaarden als een goed inkomen, 
eenn (in)formele onderneming en een relevante opleiding, naast karaktereigenschappen als 
ondernemingszin,, zakelijkheid, eerlijkheid, stiptheid, netheid, blijkend uit fatsoenlijk gedrag. Zo 
wordtt een kasman die een winkel drijft als betrouwbaar gezien, omdat hij kennelijk genoeg 
vermogenn bezit om het risico van fraude op te vangen. Hij zal er ook niet met de kas vandoor 
gaan,, want als zakenman is hij gebonden aan zijn winkel. Bovendien zou de winkelier ernstig 
gezichtsverliess lijden tegenover zijn klanten wanneer zijn wandaad uitkwam. Een betrouwbaar 
kashouderr hoeft overigens niet per se aan al deze criteria te voldoen.. Als hij zijn verplichtingen 
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Afbeeldingg 2. Model van een kasmoni met introduces en sub-betalingsnetwerk 

K/SS 1 De kashouder die zelf bij na altij d meespeelt 

S2-S100 De overige spelers 

II  Geïntroduceerde speler 

 Men kent elkaar als persoon én als deelnemer 

<<  Men kent elkaar als medespeler 

.4..  M en kent elkaar slechts als persoon, maar niet als deelnemer 
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maarr zorgvuldig nakomt hoeft hij zelfs geen regelmatig inkomen te hebben. Diverse kashouders 
zijnn juist een kasmoni begonnen om via kasrecht inkomsten te verwerven. 

Opleidingg werd wel als criterium genoemd, maar speelt geen grote rol in de beoordeling 
vann iemands betrouwbaarheid. Een relevante opleiding als eenjaar boekhouden strekt hoogstens 
tott aanbeveling. Een zakelijke instelling telt zwaarder. Een minister vertelt over zijn 
koffiejuffrouww in wier kasmoni hij meedraaide: 'Mevrouw Bis van het eerste uur, ze heeft altijd 
koffiekoffie voor me gezet. Ze is iemand die verschrikkelijk op haar strepen staat. De keuken is haar 
terrein.terrein. Niemand komt erin zonder haar toestemming. Ze is zelfs niet verlegen om me te zeggen 
datdat ik kasmoni vergeten ben te zetten'. Ook de ondernemingszin van een kashouder kan de 
spelerss aanspreken: 'Ze organiseerde cursussen naaien, koken, doeken binden enz, dus kwam 
zeze stabiel op me over'. Andere spelers zijn gevoelig voor zijn netheid: 'Ik heb gezien bij mijn 
schoonmoeder,schoonmoeder, die trekt een paar lijntjes, schrijft een paar namen en kruisjes. Maar meneer 
K.hmK.hm hm Hij is vreselijk accuraat. Alles is zo vreselijk mooi geschreven, groot geschreven, 
echtecht netjes (trekt quasi-vies gezicht). Hij zal nooit de krabbeltjes maken die ik maak Zijn stijl 
maaktmaakt veel indruk op me, ja ' 

Alss sociale criteria noteerde ik: lidmaatschap van maatschappelijke organisaties, 
persoonskenmerkenn als leeftijd en geslacht, en karaktereigenschappen als zelfrespect, discretie, 
beheersing,, empathie, blijkend uit het gedrag van de kashouder. Zo stelde een speler vertrouwen 
inn een kasvrouw omdat haar echtgenoot lid was van een aantal verenigingen: 'Haar man zit in de 
Lions,Lions, de loge, al ale sociale dingen, dus...ik vertrouw haar.' 

Persoonskenmerkenn als geslacht en leeftijd zijn geen doorslaggevende voorwaarden, 
maarr de oudere creoolse vrouw, de bigisma, boezemt wel vertrouwen in (zie hoofdstuk 3). Dit 
bleekk bij een speler die bij zijn toetreden niets van de kasvrouw wist behalve dat ze bigisma was: 
'Ik'Ik kende haar van de buurt, goeie weg, goeie dag, want het is een bigisma, hé dus je groet 
beleefdbeleefd Het was zo, ze vroeg me op een dag en ik dacht waarom niet? Van een bigisma verwacht 
jeje toch niet dat ze gekke dingen gaat uithalen met je geld' 

Sommigee spelers gaan af op de karaktereigenschappen van de kashouder. Een speler 
schattee het zelfrespect van zijn kasman die tevens zegelbeheerder was, zo hoog in dat zij 
voorspeldee dat haar kasman 'gewoon dood zou neervallen als hij kasgeld had gegeten en hij zou 
elkeelke dag hier moeten komen'. Anderen maken de betrouwbaarheid op uit zijn gedrag. Treedt de 
kashouderr beheerst op bij meningsverschillen of maakt hij er een ordinaire scheldpartij van? 
Kashouderss worden ook gewaardeerd om hun rol als sociaal raadsvrouw of raadsman. 'Als ik 
haarhaar vertel over een probleem, merk ik echt dat ze luistert, dat ze begrijpt wat me dwars zit. 
SomsSoms zegt ze me wat ik kan doen, of wat ik absoluut niet moet doen. En een volgend keertje 
vraagtvraagt ze me hoe ik het is gegaan. Ze is dus niet vergeten.' Een betrouwbaar kashouder is 
discreett over het financiële reilen en zeilen van de spelers en roddelt niet. 

Dee vraag waarom kashouders zelfdenken dat de spelers hun geld aan hen toevertrouwen, 
maaktt hen zichtbaar verlegen. In hun antwoorden stellen ze zich bescheiden op, maar trots laat 
zichh niet zo goed verbergen. Hun antwoorden stemmen overeen met die van de spelers. Omdat 
kashouderss het belangrijk vinden dat de spelers hen vertrouwen, hebben ze er veel voor over aan 
dee verwachtingen te voldoen. Discretie is naar hun mening een hooggewaardeerde eigenschap: 
'Ah,'Ah, wat goed datje deze vraag stelt. Laat me je zo het antwoord geven (pakt daarbij zijn 
kasmoni-schriftkasmoni-schrift en wijst twee namen aan). Deze zussen weten niet van elkaar dat ze in mijn 
kasmonikasmoni zitten en ik geef het ook niet door. Stel je voor, het is privé! Ik vind dat kasmoni meer 
eeneen geheimhouding is. En achteraf als ze er achter komen zullen ze zeggen 'en dat die man niets 
loslaat,loslaat, he!' 

Eenn ander punt in hun voordeel is de spelers niet alleen zakelijk maar ook meelevend te 
benaderen.. Een kasvrouw over haar kwaliteiten: 'Kijk, ik kan mensen heel goed stimuleren om te 
sparensparen en ook om anderen dingen in hun leven te laten regelen. Dus als je bij me komt, vraag ik 
jeje direct, kijk, wat wil je, wanneer wil je het en ik maak een afspraak met je over wanneer je 
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kasgeldkasgeld kan krijgen\ Deze combinatie van zakelijkheid en sociale vaardigheden vinden de 
meestee kashouders hun sterkste punt: 'Het is heerlijk dat men je vertrouwt en dat is ook 
belangrijkbelangrijk voor je zelfwaarde. Ik vind het echt mooi, dat men me als een soort bankier ziet, ja zo 
isis het toch, en me over allerlei problemen consulteert en me respecteert' 

Omgekeerdd vroeg ik de kashouders waarom zij de spelers vertrouwen. In tegenstelling tot 
dee spelers die zowel 'harde' als 'zachte' punten naar voren brachten, noemden de kashouders 
voornamelijkk zakelijke selectiecriteria, zoals een regelmatig inkomen, ondernemerschap, sociale 
positie,, stiptheid en eerlijkheid. Kashouders willen vooral zekerheid dat de spelers de 
maandelijksee inleggelden zullen betalen, zodat ze hen selecteren op kredietwaardigheid. Dit 
verschill  komt voort uit de rolverschillen: terwijl spelers alleen op tijd moeten betalen, zijn 
kashouderss als spin in het web verantwoordelijk voor de vertrouwensrelaties, wat extra sociale 
vaardighedenn vereist. 

Hett informele kasmoni-systeem kan het vertrouwensprobleem van Preisendörfer dus adequaat 
opvangen.. Doordat het is ingebed in bestaande maatschappelijke netwerken, kunnen de 
deelnemerss informatie inwinnen over het gedrag van de anderen in verleden en heden. Zo 
selecterenn ze elkaar op betrouwbaarheid, en controleren vervolgens of iedereen zich tijdens de 
kasmoni-cycluss behoorlijk gedraagt. De kashouder speelt hierbij een centrale rol, en moet dan 
ookk aan extra zware eisen voldoen. Bovendien hebben de spelers meestal behoefte in 
opeenvolgendee cycli mee te doen, zodat het niet in hun belang is zich aan hun prestaties te 
onttrekken.. Door een gemeenschappelijk kasmoniverleden kunnen spelers en kashouder 
wederkerigg verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zelfs als ze elkaar niet rechtstreeks 
kennen. . 

Aann de andere kant kan een sterke vertrouwensband in de praktijk juist ook extra 
gelegenheidd voor oneerlijkheid scheppen doordat men minder noodzaak voelt om elkaar te 
controleren.. Vooral spelers met een vroege uitkeringsbeurt kunnen dan in de verleiding 
komenn het vertrouwen te misbruiken. Ik heb verschillende verhalen gehoord van spelers en 
kashouderss die geheel onverwachts zijn bedrogen door degene met wie ze door de jaren heen 
dee sterkste vertrouwensband hadden gekregen. Het kasmoni-spel blijf t dus een riskante 
onderneming. . 

Zoalss hieronder blijkt wordt het risico verder verkleind doordat het binnen de 
Surinaams-creoolsee cultuur als een heilige plicht geldt aan je kasmoni-afspraken te voldoen, 
zodatt de deelnemers niet uitsluitend worden gemotiveerd door eigenbelang. Doordat de 
deelnemerss dit plichtsbesef hebben verinnerlijkt, wordt hun binding aan de kasmoni-afspraken 
medee versterkt door zelfdwang uit morele motieven. Daarnaast oefent het systeem sterke 
socialee dwang op hen uit. Wanprestatie wordt afgestraft met ernstig gezichtsverlies en met 
sanctiess van de kant van de kashouder en hun medespelers. 

5.3.33 Plichtsbesef 
Alss een speler zich eenmaal heeft gebonden aan een kasmoni, beseft hij doorgaans goed dat hij 
hoee dan ook verplicht is door te betalen. Ten eerste kan hij bij wanbetaling de uitkering 
mislopen.. Spelers die vastbesloten zijn een beoogde aankoop te doen, zullen derhalve alleen al 
uitt welbegrepen eigenbelang aan hun betalingsverplichting voldoen. Dit zelfzuchtige motief is 
echterr onvoldoende, want het geldt alleen voor spelers die de uitkering nog niet hebben 
ontvangen.. Maar meestal willen de spelers hun deelname ook in volgende cycli voortzetten, 
zodatt ze er ook na ontvangst van de pot belang bij hebben te blijven betalen. Spelers bij wie bij 
hett dwangmotief voorop staat, vormen echter een risico: zij zijn kennelijk niet in staat volledig 
opp eigen kracht weerstand te bieden aan hun impulsieve begeerten. Dat zulke spelers toch aan 
hunn verplichtingen voldoen komt mede doordat ze een heilige plicht voelen de betalingsafspraak 
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naa te komen. Iedereen weet dat kasmoni wordt gebruikt om de lange-termijndoelen van de 
deelnemerss te verwerkelijken en hun sociale positie te handhaven ofte verbeteren. 

Ookk 'indirecte' spelers die de kashouder niet kennen doordat ze zijn geïntroduceerd door 
eenn medespeler, bedenken zich wel tien keer voordat ze het systeem frustreren. De 30-jarige 
vakbondsleiderr Martino staat op het punt te gaan samenwonen met zijn vriendin. Via zijn 
moederr speelt hij in een kasmoni van een kasvrouw die hij zelf niet kent. Hij heeft dus in eerste 
instantiee een financiële relatie met zijn moeder, en beseft dat hij door nalatigheid vooral haar te 
schandee zal maken. Daarnaast voldoet hij aan zijn betalingsplicht omdat hij een ijskast wil 
kopen: : 

'Ikheb'Ikheb nooit tegenzin om te gaan betalen, want ik heb een doel, die ijskast. Die f20.000 
perper maand is wel veel, [kwart van zijn salaris-AB] en soms moeten we een paar dagen 
watwat zuinigjes aan doen, maar ik zet mijn tanden in dat kasgeld!' 

Uitt diverse gesprekken met spelers bleek dat de betaling uiterst serieus wordt genomen. Een 
speelsterr toonde losse vellen papier met haar maandelijkse berekeningen die aangeven waaraan 
zee haar salaris besteedt. Het bedrag voor kasgeld staat elke maand bovenaan de lijst, gevolgd 
doorr achtereenvolgens het geld voor kinderoppas, de kosten voor schoolvervoer en voor 
elektriciteit,, water etc. 

Maarr het valt niet altijd even gemakkelijk het maandelijkse bedrag voor kasgeld opzij te 
zetten.. Sommige spelers vertellen hoe ze soms worstelden met de spanning tussen wel of niet 
betalen.. Angst om de andere spelers schade te berokkenen speelt bij deze vrouw een rol: 

'Kijk,'Kijk,  soms heb ik het geld nodig voor iets anders. Mijn wasmachine was een keertje 
kapotkapot en ik moest de kleren van al die kinderen op de hand wassen. Het was een 
geforceergeforceer en ik had dat geld om die wasmachine te repareren bijna, maar juist daaruit 
moestmoest ik kasgeld zetten. Ik zat ermee, dagenlang, hoe ga ik doen? Soms dacht ik om dat 
kasgeldkasgeld te laten en die wasmachine te laten maken. Maar dan dacht ik weer aan die 
vrouwvrouw [kasvrouw-AB]... en dan kon ik het niet over mijn hart krijgen. Ik ben dat kasgeld 
tochtoch elke maand trouw gaan zetten [betalen-ABJ. Ik was op een gegeven moment zelfs 
wreveligwrevelig geworden op die kasvrouw, maar ja, wat kon die arme vrouw eraan doen [die 
wistwist van niets-ABJ. Mijn man had later een mazzel en daarmee hebben we die machine 
gerepareerdgerepareerd Maar kijk, bij kasgeld, kan je eigenlijk niet zeggen, ik betaal niet, want je 
zetzet iedereen in problemen, al die mensen die hun plannen hebben gemaakt.' 

Voorall  kleine zelfstandigen en hosselaars die volledig afhankelijk zijn van de marktvraag kost 
hett grote moeite aan hun kasmoni-plichten te voldoen. Ze moeten elke dag weer gedreven 
hosselen,hosselen, ten minste tot het kasgeld binnen is. Kasman August die op de Centrale Markt een 
kasmonii  houdt, kan daarvan meepraten: 

'Soms'Soms is de verkoop op de markt slap en moeten mensen echt hun best doen om hun 
spullenspullen te verkopen, want ze moeten kasgeld betalen. In dit geval zal je de persoon 
moetenmoeten blijven ondersteunen, praten met die persoon en motiveren en zelfs in zijn 
handelhandel gaan bemoeien: wat verkoopje en hoe gaat het, hoe kan het niet gaan? Als het 
iemandiemand is die geen bestelling kan vinden, dan zoek je zelf een voor haar. Ik heb zelfs 
eigengemaakteeigengemaakte koekjes voor bepaalden verkocht en vis voor bepaalde anderen geleverd, 
zodatzodat ze weer verder konden met de kasmoni. Al ze al ontvangen hebben en niet meer 
kunnenkunnen doorbetalen, is het helemaal een probleem. Het is spannend voor mij, ook voor 
beiden,beiden, want als hij meewerkt dan zie je hoe hij hosselt. Soms is het zo erg met ze, dat ze 
zichzich alleen maar blindstaren op: 'hoe betaal ik die kas', 'hoe betaal ik die kas?'Dan zie 
jeje ze overwerken en bijvoorbeeld nog ijsjes ergens laat 's avonds lopen verkopen en als 
hijhij  de kasverplichting vergaard heeft, dan komt hij tot rust voor ale week en dan zo gaat 
hethet verder. Soms is het zwaar, het heeft een sociale achtergrond, maar het leert je ook 
zelfstandigzelfstandig te zijn. Als je in een grote kasmoni zit is elke gulden belangrijk.' 
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Bijj  moeders, zeker als ze alleenstaand zijn, is het plichtsbesef dikwijl s nog groter omdat ze 
steedss op termijn moeten plannen voor de gezinshuishouding. Melissa en haar zusje herinneren 
zichh goed hoe het gedrag van hun moeder veranderde als het moment om kasmoni te betalen in 
zichtt kwam. Moeder verkocht vroeger op straat zelfgebakken koekjes en zelfingemaakt fruit, 
voorr de deur van een groot warenhuis. Haar inkomsten wisselden met de dag: 

'Mijn'Mijn  moeder was echt in ik-weet-niet-hoeveel kasmoni. Daarom als ze haar kasgeld 
nietniet km betalen werd ze wrevelig en reageerde ze het op ons af. En dan wisten we dat ze 
geengeen geld had, want niet elke zondag verkocht ze goed Mijn moeder zette bij een vrouw 
SflSOperSflSOper week en dat was veel voor die tijd Mijn pleegmoeder wist hoe ze was en hield 
onsons dan uit haar buurt. Want mijn moeder kon dan niet behoorlijk tot ompraten om iets 
uituit te leggen. Ze schreeuwde dan altijd en dat wekte een vrees bij ons voor haar. Zo 
wistenwisten we van haar kasmoni, niet dat ze het ons vertelde, maar wanneer het was 'zeuren 
julliejullie  niet aan mijn hoofd vooral hoe ik mijn kasgeld niet bij elkaar kan krijgen. 'Als het 
nietniet lukte sloeg ze een week over en dan moest ze harder hosselen, maar dan kwam ze 
heelheel laat thuis.' 

Uitt zulke verhalen blijkt hoeveel strijd spelers met zichzelf leveren om aan hun kasmom-
verplichtingg te voldoen. Met zelfdwang komt men dus een heel eind, temeer doordat het streven 
naarr het eigen lange-termijndoel wordt versterkt door een verinnerlijkt plichtsgevoel tegenover 
dee medespelers.87 Toch kan wilszwakte de overhand krijgen, zodat sociale dwang te hulp moet 
komen:: de wilszwakke geeft zich dan rekenschap van de negatieve maatschappelijke gevolgen 
vann wanbetaling zoals gezichtsverlies, uitsluiting van verdere deelname en andere sancties. 

5.3.44 Sociale controle: dwang en sancties 
Dee kashouder vervult een centrale rol in de organisatie van sociale controle en sancties. Hiervoor 
iss niet vereist dat alle spelers elkaar kennen. Ze rekenen op het gezag van de kashouder, aan wie 
menn een grote verantwoordelijkheid voor de collectieve spaargelden toeschrijft. Deelnemers die 
well  op de hoogte zijn van eikaars nalatigheid spreken elkaar daarop meestal niet rechtstreeks 
aan.. Ze vertrouwen erop dat de kasvrouw het probleem oplost met behulp van uitsluiting en 
anderee sancties. 

Aangezienn kasmoni-arrangementen juridisch niet zijn vastgelegd, heeft de kashouder 
onvoldoendee wettelijke middelen om betaling af te dwingen. De wetgevende instanties in 
Surinamee en Nederland hebben zich nooit met kasgeld beziggehouden. Wel kan de afspraak om 
deell  te nemen worden opgevat als een mondelinge overeenkomst, zodat de benadeelde een 
civielee procedure wegens wanprestatie tegen de wanbetaler kan aanspannen. Maar de kosten 
hiervann kunnen zo hoog oplopen dat ze de schadevergoeding ruimschoots overschrijden. 
Bovendienn is het bij een dergelijke mondelinge afspraak moeilijk adequaat bewijs te leveren. Ik 
hebb tot nu toe niet gehoord dat een speler voor deze juridische oplossing heeft gekozen. De 
kashouderr beschikt wel over uiteenlopende informele manieren om doorbetaling te bereiken. 
Doorgaanss legt hij voor aanvang van een cyclus de regels en de consequenties van wanprestatie 
uitt aan nieuwe deelnemers. 

Err zijn drie verzuimen waardoor de spelers de continuïteit van de kasmoni kunnen 
bedreigen.. Wanneer een speler regelmatig te laat betaalt, moet de kashouder voorschieten. Het 
komtt ook voor dat hij zijn betalingen stopt voordat hij de pot heeft ontvangen, waardoor de 
kashouderr het tekort uit eigen zak moet aanzuiveren. De andere spelers verwachten immers de 
somm die aanvankelijk was toegezegd. Het zwaarste verzuim doet zich voor wanneer de speler 
niett meer betaaltt na ontvangst van de som, want dan zijn kashouder en medespelers een deel van 
hunn geld kwijt. Deze risico's zijn niet volledig uit te sluiten, maar er zijn verschillende strategieën 
omm ze zo klein mogelijk te houden. 

Dee kashouder oefent een eerste, milde vorm van druk uit met een klemmend beroep op 
dee spelers door in moralistische verhalen te vertellen hoe anderen zijn benadeeld of hoe het lot 

123 3 



fraudeursfraudeurs heeft achterhaald. Een andere tactiek is openlijk te bidden tot God dat geen enkele 
deelnemerr er met de kas vandoor gaat. Voortdurend navraag doen naar de achtergrond en de 
handell  en wandel van deelnemers is ook een manier om greep te krijgen op hun financiële 
prestaties:: ze weten dan dat ze in de gaten worden gehouden. 

Alss er desondanks reden tot wantrouwen tegen een bepaalde speler bestaat, kan de 
kashouderr verdergaande sociale controle uitoefenen door tussenpersonen in te schakelen. Buiten 
medewetenn van de deelnemers om gaat hij met derden in zee om verdachte spelers te 
controleren.. Bij vermoedens van verzuim van betaling kan hij dan tijdig ingrijpen. Kasvrouw 
Virginiaa krijgt een nieuwe deelneemster die in een kippenbedrijf werkt. Omdat ze deze vrouw 
nogg niet zo goed kent, weet ze niet welk financieel gedrag ze van haar kan verwachten. Maar, 
zegtt ze: 'Ik heb ook iemand die daar [in het kippenbedrijf-AB] schoonmaakt, dus ik waag haar 
[nieuwee speler-AB] niet zo veel, maar ik vraag aan die andere het een en ander. En dan weet ze 
nunu dat die dame in mijn kasgeld zit en zal ze me tippen als er problemen zijn. Maar eigenlijk 
verwachtverwacht ik geen problemen'. 

Dee kashouder kan de druk opvoeren via het institutionele kader waarbinnen het financiële 
systeemm draait, in het bijzonder bij de kasmoni op de werkvloer. Een effectieve tactiek is om de 
termijnn van kasgeldcontributie vast te stellen rond de datum dat het salaris wordt uitbetaald, 
zodatt nalatige deelnemers de kashouder niet kunnen wegsturen met de smoes dat ze hun salaris 
nogg niet hebben ontvangen. De kashouder maakt dan gebruik van het georganiseerde karakter 
vann de arbeidssituatie door het ritme van de werkvloer te laten samenvallen met het ritme van de 
kasmoni.. Worden de salarissen bijvoorbeeld tweewekelijks uitbetaald, dan draait de kasmoni 
eveneenss tweewekelijks. Sommige kasvrouwen gaan nog een stapje verder. Mevrouw Floor 
werktt al 16 jaar op het ministerie van Economische Zaken als financieel administratrice en 
functioneertt er bijna even lang kashouder. Ze was aanvankelijk belast met de uitbetaling van 
lonen,, wat toen nog in een loonzakje geschiedde. De kasmoni gaf geen noemenswaardige 
problemen,, behalve dat men vaak te laat betaalde, waardoor mevrouw Floor uit eigen 
portemonneee moest voorschieten. Daarom vroeg ze toestemming van haar chef om de spelers 
eenn machtiging te laten tekenen, die haar in staat stelde om de maandelijkse inleggelden vooraf 
uitt het loonslip van de ambtenaren te halen. Voortaan ging ze als volgt te werk. Een werknemer 
diee in de kasmoni speelt, meldt zich aan het eind van de maand bij mevrouw Floor om zijn 
salariss te innen. Ze zit achter haar bureau met de salarisadministratie en haar kasmoni-schrift 
voorr zich. In aanwezigheid van de werknemer haalt ze eerst de kasmoni-bijdrage uit het 
loonzakje,, noteert dat in haar schrift, waarop de werknemer parafeert Dan pas betaalt ze zijn 
salariss uit. 

Wanneerr dergelijke maatregelen niet helpen gaat de kashouder over tot impliciete 
dreigementen.. Door in verhalen terloops te zinspelen op 'mijn man werkt bij de politie' of door 
mett stelligheid aan te kondigen dat de politie nu zal ingrijpen, probeert hij spelers met negatieve 
bedoelingenn tijdig op andere gedachten te brengen. 

Iss de speler toch nalatig, dan worden harde sancties toegepast. Zo rekent kasman August 
geldboetess van f2,50 voor elke dag dat te laat wordt betaald. Kasvrouw Diana heft geen 
geldboetes,, maar laat de nalatige speler lang wachten op uitbetaling. Kasvrouw Cynthi zet 
publiekee schande in door in aanwezigheid van veel mensen luid te roepen dat de contributie nu 
eindelijkk moet worden betaald. Kasman Glen gaat over tot uitsluiting van verdere deelname: 
nalatigenn voert hij na drie verlate betalingen zonder pardon af van de deelnemerslijst, ook al 
moett hij dan wel uit eigen zak bijpassen. Ook fysiek geweld wordt niet geschuwd, maar dan 
moett de situatie ernstig uit de hand zijn gelopen. In zo'n geval kan de kashouder zoons en neven 
opp de nalatige afsturen om het geld hardhandig op te halen, of hij gaat de lijfelijk e confrontatie 
zelff  aan. Een kasman vertelde hoe hij de gouden sieraden van de hals van een vrouw had gerukt 
enn in een kanaal had gesmeten om haar te laten boeten voor de schade die ze hem had 
berokkend.. Geweld komt echter niet veel voor. 
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Genoemdee strategieën worden ook door de spelers toegepast om de kashouders te 
controleren,, die zich immers net zo goed schuldig kunnen maken aan nalatigheid of fraude als 
hett verduisteren van de kas of kleinere onregelmatigheden. Aangezien de kasvrouw of-man het 
middelpuntt van het relationele netwerk vormt, kan ze gemakkelijk vriendjespolitiek bedrijven 
doorr haar naasten een vroege beurt te gunnen. Indien de deelnemers elkaar niet kennen kan ze 
daarr lange tijd mee doorgaan. Dat sommige kasvrouwen hun verwanten of vriendinnen een 
voorkeurspositiee geven weet ik ook uit eigen ervaring. Twee vriendinnen die in de buurt van 
kasvrouww Virginia wonen en al meer dan twintig jaar in haar kasgeld meedraaien, hebben een 
intensee vriendschap met haar. Onafhankelijk van elkaar vertelden ze me hoe ze altijd een beroep 
kunnenn doen op mevrouw Virginia. *Ik hoef maar één telefoontje te plegen en ik heb mijn geld! 
off  'Ik speel alleen mee als ik binnen de eerste drie beurten val, anders niet en vrouw Virginia 
weett dat'. Wanneer zulke vriendjespolitiek uitkomt, zullen de andere deelnemers dit niet 
accepteren.. Zo verdacht deelnemer Josta haar kasvrouw van voortrekkerij, want ze kon maar 
nooitt een plaats krijgen binnen de eerste vijf uitkeringsbeurten. Welke argumenten ze ook 
aanvoerdee om de kashouder te overtuigen van haar dringende behoeften, die gaf nooit toe, onder 
hett mom dat de beurten al waren toebedeeld. Josta had het idee dat de kashouder haar eigen 
dochterr bevoordeelde die toen haar huis verbouwde, en stapte uit de kasmoni.88 

Fraudee is niet volledig uit te sluiten. Doordat de gedupeerde spelers meestal niet kunnen 
terugvallenn op juridische instituties kan de fraudeur zich uiteindelijk vrij gemakkelijk aan 
sanctiess onttrekken. Maar hoewel velen een spannend verhaal kennen, komt fraude in feite 
sporadischh voor. Slechts twee van de spelers die ik sprak hebben ooit zelf schade ondervonden 
Well  zijn de spelers dikwijls te laat met hun inleg, maar dit weet de kashouder meestal soepel op 
tee vangen. 

Wanneerr een speler of een kashouder zijn medespelers door fraude benadeelt, is de 
verontwaardigingg aanvankelijk groot. Iedereen spreekt er schande van en verkondigt dat de dader 
nooitt meer mag deelnemen. In enkele gevallen vallen er harde klappen of wordt de politie erbij 
gehaaldd die dan bemiddelend optreedt. Maar ook dan gaat het er niet echt hard aan toe. In het 
algemeenn zijn de getroffen spelers en kashouder mild jegens de boosdoener. Als het na een paar 
keerr proberen niet lukt om het geld te krijgen, laten ze het maar zitten. Ik ben geen enkele 
kasvrouww of kasman tegengekomen die blijvend achter de fraudeur aanzat en de schuld met alle 
tenn dienste staande middelen probeerde innen. 

Dee kashouder sluit de fraudeur wel uit van verdere deelname, zodat die het voortaan 
moeilijkk heeft aan kasmoni te doen. Maar ook deze sanctie is betrekkelijk, want de wanbetaler 
kann in een nieuwe omgeving met een schone lei beginnen mits de mofokoranti 
(geruchtenmachine)) zijn reputatie daar nog niet heeft aangetast. Ook bij de fraudegevallen 
waaropp ik tijdens mijn onderzoek stuitte, bleek dat men geen behoefte had de fraudeur 
publiekelijkk te bekladden. Doorvragen naar de identiteit van de fraudeur werd niet toegestaan. 
Hett is me daarom niet gelukt fraudeurs te vinden, laat staan hen te spreken. Kasmoni-spelers in 
Surinamee praten niet openhartig over fraudegevallen die ze van nabij hebben meegemaakt. Ze 
beschermenn de anonimiteit van de fraudeur en verhullen zelfs diens sekse door steeds over 'die 
persoon'' te praten. Namen worden liever niet genoemd en men gaat automatisch fluisteren als 
menn het relaas doet. 

Eenn al te zakelijke opstelling bij financiële afspraken wordt onder creolen niet 
gewaardeerd.. Men doet liefst zaken met familieleden en vertrouwelingen. Door deze 
vervlechtingg van persoonlijke en zakelijke contacten is een harde opstelling niet gepast, want de 
affectievee belangen overwegen. De situatie loopt wel eens uit de hand, maar meestal neemt men 
eenn berustende houding aan: laat het maar en houd de eer aan jezelf. De eer aan jezelf houden 
enn niet tot het uiterste achter je geld aan zitten is voor creolen erg belangrijk. Men gelooft dat je 
dee kwestie beter van je af kunt zetten om vergelding over te laten aan het Lot. De dader zal later 

125 5 



inn een heel andere situatie nog wel worden gestraft door ernstiger verlies. Het lot zal er 
bovendienn voor zal zorgen dat ji j ooit onder andere omstandigheden veel meer zal terugkrijgen 
dann je bent kwijtgeraakt, want scmyu e sai a datiyu e mai, watje zaait zul je oogsten! 

5.44 Collegiale mannen-kasmoni 
Negenn van de 38 Surinaamse kasmoni die ik heb onderzocht wijken af van de rest doordat 
netwerken,, vertrouwen en sociale controle hier op een specifieke manier functioneren. Deze 
kasmonii  bestaan uitsluitend uit mannen die samenwerken in eenzelfde bedrijf in typische 
mannenberoepenn als fabrieksarbeider, kok, taxichauffeur of havenwerker. Anders dan in de 
overigee kasmoni kennen de spelers in deze mannen-kasmoni elkaar doordat ze naaste collega's 
vann elkaar zijn, wat de sociale controle en het wederzijds vertrouwen bevordert. Bovendien 
vertonenn ze verdergaande solidariteit dan de andere kasgeldspelers, wat blijkt uit hun intensieve 
deelnamee aan kasmoni-vergaderingen en aanverwante activiteiten zoals etentjes en bezoek van 
sportevenementen. . 

Hierinn verschilt de mannen-kasmoni van de andere, meestal geslachtelijk gemengde 
kasmonii  die zich ook op de werkvloer afspelen, maar in een andere arbeidsomgeving: 
kantoren,, bedrijven, ziekenhuizen, winkels of scholen. De deelnemers aan zulke kasmoni weten 
langg niet altijd van elkaar dat ze meespelen. De relaties verlopen via de kashouder die 
verantwoordelijkk is voor de betrouwbaarheid van de deelnemers. Wellicht ligt de basis voor de 
sterkee eensgezindheid van de collegiale mannen-kasmoni in de specifieke werksfeer waarin 
handarbeiderss gezamenlijk een klus afmaken voor de baas. 

Dee kasman is een van de collega's. Dikwijl s heeft hij een gelijkwaardige functie, soms 
iss hij afdelingschef of degene die de lonen uitbetaalt. Doorgaans is het niet zijn functie maar 
zijnn reputatie die hem tot een geloofwaardige kasman maakt. Zo werd een collega tot kasman 
gebombardeerdd omdat hem wegens een niet-afgemaakte opleiding boekhouden de nodige 
administratievee vaardigheden werden toegedicht. Een ander werd kredietwaardig geacht 
omdatt hij tijdens de lunch altijd zelfgemaakte broodjes, roti en zuurwater aan zijn collega's 
sleet. . 

Dee solidariteit en het vertrouwen onder de deelnemers wordt bevorderd door 
wederzijdsee identificatie: ze werken immers onder dezelfde omstandigheden voor dezelfde 
baas.. 'Je werkt eenmaal samen en vertrouwt elkaar op die manier'. Stafmedewerkers doen 
daarentegenn niet mee omdat hun deelname tot ongewenste belangenconflicten kan leiden. De 
directiee verbiedt hen dan ook zich in te laten met de arbeiders-kasmoni. 

Bijj  het creëren van de onderlinge saamhorigheid speelt de kasman een essentiële rol. Dat 
iss goed te zien op de kasmoni-vergaderingen, waar zich verschillende processen tegelijk 
voltrekken.. De kasman spreidt zijn deskundigheid en uitdrukkingsvaardigheid tentoon terwijl hij 
aann de hand van een agenda de kasmoni-zaken doorneemt. Door een gelukkig toeval woonde ik 
eenn vergadering bij waarin de onbetrouwbaarheid van een speler aan de orde werd gesteld. Toen 
dee kasman op plechtige toon het woord nam werd het muisstil: 'Geachte kasleden. Alvorens te 
beginnenbeginnen met de agenda, wil ik iedereen die hier acte de presence heeft gegeven welkom heten. 
Welkom!Welkom! De vergadering loopt als volgt: Opening, die heeft zonet plaatsgevonden. 
Mededelingen:Mededelingen: [...]  Agendapunt 1: ongeregeldheden in de kasmoni. Agendapunt 2: 
besluitvorming.besluitvorming. Agendapunt 3: vragen en wat verder ter tafel komt. Nu zijn we bij agendapunt 1 
aangekomen,aangekomen, ongeregeldheden in de kasmoni. Beste kasleden, [doet zijn gezondheidsbril af] het 
isis een droevige zaak In de tien jaren dat ik hier kasmoni organiseer is dit me nooit overkomen. 
IkIk ben diep teleurgesteld, en wel door een van onze leden. Nee, ik noem geen namen, alleen wil 
ikik de vergadering voorhouden welke slechte bedoelingen de betreffende collega had [met gevoel 
voorr drama, laat de kasman een stilte vallen]. De collega in kwestie zou ontslag nemen, maar 
heeftheeft niemand van ons verwittigd Althans, ik ben door hem zelf niet op de hoogte gesteld Was 
eeneen van de aanwezigen wel op de hoogte? Nee! Zie je? Ik kan niet anders dm concluderen dat 

126 6 



hijhij  zijn kasgeld zou innen vóór zijn ontslag, dus hij zou ons mooi hebben gepakt [dit laatste met 
stemverheffing].. Beste kasleden, [begint de kasman weer rustig] ik heb altijd gezegd, kasmoni is 
eeneen zaak van vertrouwen en elkaar helpen, maar het moet van beide kanten komen. Kun je niet 
wegenswegens problemen, kom met me praten [doet zijn bril weer op, kijkt de zaal goed aan en vervolgt 
opp zakelijke toon]. Nu is het echter zaak te bekijken hoe groot de schadepost is [kijkt 
bedachtzaambedachtzaam in zijn kasmoni-boekj. Beste kasleden, [met opgeheven vinger] we zijn pas in de 
vijfdevijfde maand, dus een groot verlies zou ons ten deel gevallen zijn, ware het niet zo dat ik een tip 
vanvan een van de kasleden heb gekregen. Maar ik heb óók een wenk gekregen van één van die 
mannenmannen van Personeelszaken [hij laat een stilte vallen en kijkt of dit vernuftig staaltje sociale 
controlee niet aan de aandacht van de spelers of mogelijke toekomstige fraudeurs ontsnapt]. We 
hebbenhebben dus een probleem en daarom zitten we hier. Helaas, maar het zij zo. Middels deze 
vergaderingvergadering hoop ik dat we tot een besluit kunnen komen over deze onordelijkheid en ik van de 
vergaderingvergadering mandaat krijg om tegen de collega in kwestie op te treden. Daarom is hij  niet 
uitgenodigd...' uitgenodigd...' 

Doorr met regelmaat te vergaderen maakt de kasman zijn collega's 
medeverantwoordelijkk voor de kasmoni-cyclus. Zo'n openbare gebeurtenis kan ook 
sanctionerendee effecten hebben. Ze laat zien wat een oneerlijke speler te wachten staat: 
gezichtsverliess doordat zijn reputatie op straat komt te liggen. Tevens blijkt hoe goed de 
socialee controle werkt. Daarnaast komt de reputatie van de kasman voor het voetlicht, want 
iedereenn kan nu zelf beoordelen of hij de kasmoni-belangen van de spelers goed behartigt. In 
ditt specifieke geval was men tevreden over zijn optreden, want na de vergadering liep 
iedereenn naar hem om schouderklopjes te geven: 'Goed gedaan Voorie, je bent werkelijk 
goed!' goed!' 

Eenn ander bijzonder kenmerk van zulke mannen-kasmoni is de zakelijke stijl van beheer en 
woordgebruik.. De manier waarop de kasman de kasmoni beheert is meestal zeer overzichtelijk. 
Inn zijn kasmoni-boek noteert hij zijn berekeningen van de omzet. Soms maakt hij gebruik van 
computerprogramma'ss voor boekhouding of adressenbestanden. Ook overhandigt hij regelmatig 
schriftelijkee financiële staten en andere mededelingen aan de kasleden. Een voorbeeld uit de 
praktijk: : 
HetHet schrift waarin kasman B de administratie bijhoudt draagt de titel 'Sam 's Bank, Omzet 2,8 
miljoen'.miljoen'. De lijnen van zijn schema's zijn kaarsrecht, met verschillende kleuren viltstift is 
systematieksystematiek aangebracht Daarnaast krijgen de verschillende kasmoni die hij tegelijk draait een 
naamnaam overeenkomstig de hoogte van de inleggelden: Pótiman (armelui 's) kasmoni, Appeltje-
voor-ae-dorst-kasmoni,voor-ae-dorst-kasmoni, High-Society kasmoni etc. 

Mannelijkee kashouders en spelers zijn geneigd de kasmoni althans op het oog een 
'rationele'' gedaante te geven door gedragscodes en termen te ontlenen aan het formele, 
zakelijkee bureaucratische circuit. De kasmoni-transacties krijgen een formeel jasje door 
specialee vergaderingen en schriftelijke communicatie. Zo'n vergadering verloopt plechtig. 
'Twee'Twee keer per jaar houden we een kasmoni-vergadering. Daarin bespreken we: hoe verder, 
wordtwordt het vermeerderd vooral als er opslag is gekomen, blijven we samen? We stemmen 
daarover,daarover, we evalueren, anderen kondigen aan dat ze eruit gaan. De vergaderingen vinden 
opop het werk plaats in de shift tussen 16.00u en 24.00u, want overdag zou de leiding dat 
verbieden.verbieden. Wie niet op de vergadering aanwezig is krijgt een brief en moet voor akkoord 
tekenen.tekenen. Als hij niet akkoord gaat moet hij verantwoorden. Op zo'n vergadering gaat het 
alleenalleen over kasmoni en mag men voorstellen doen ter verbetering. Als ik zou willen uittreden 
alsals kasman, moet ik aan hen verantwoorden, want zij hebben me gekozen', legt een kasman 
uit.. Formeel woordgebruik blijkt uit uitdrukkingen als: een aandeel hebben, 
administratiekostenadministratiekosten inhouden, boeteclausules, kasmoni-vergaderingen uitschrijven en het 
democratischedemocratische verloop van de kasmoni. De kashouder  noemt men Baas of Voorie (= afkorting 
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inn het Sranan Tongo voor voorzitter). Hij wordt zonodig ondersteund door zijn 
penningmeester. penningmeester. 

Doorr deze zakelijke vorm onderscheiden de mannen-kasmoni zich van hun 
vrouwelijkee zusters. Hoewel niet alle vrouwen bureaucratische stijl, gedragscodes en woorden 
vermijden,, zijn ze minder geneigd formele woorden te gebruiken. Ook is de stijl van 
kasvrouwenn doorgaans informeler. Hun administratie is overzichtelijk, maar veel simpeler 
opgezet:: een betaalschema zonder franje. Vooral als ze meerdere kasmoni tegelijk draaien, 
blijkenn kasvrouwen vaker niet te hebben berekend hoe hoog hun totale omzet is, terwijl ze de 
financiëlee details wel goed kennen. Zo bestaan de kasmoni van Vrouw V. uit 249 inleggelden. 
Samenn berekenden we dat die verdeeld zijn over 23 spelers. Hoeveel geld er maandelijks door 
haarr vingers gaat, weet ze niet. Vrouw V. licht toe: 'Ik tel nooit het aantal mensen, ik tel het 
geldgeld ook niet. Ik ontvang, ik weet precies van wie, ik betaal uit, ik weet precies aan wie en wat 
overblijftoverblijft is van mij.' 

Dee formele stijl en taal in de mannen-kasmoni versterkt het zelfrespect en het 
saamhorigheidsgevoell  van de deelnemers. Werken met de handen geeft minder status dan 
werkenn op kantoor, dat immers denkwerk veronderstelt. Om hun deelname aan zo'n 
traditioneell  en soms inferieur geacht spaar- en kredietsysteem als kasgeld te rechtvaardigen, 
pakkenn ze het gewichtig aan. Zo verheffen ze zich tot respectabele werknemers die zich 
kunnenn meten met de 'witteboordenemployees'. Er ontstaat een wij-gevoel: de spelers 
onderscheidenn zich van gewone kasmoni-spelers met trotse uitspraken als "wij  doen het 
democratisch'democratisch' of 'ónze kasmoni heeft een vorm'. Verder verhoogt een formele aanpak de 
persoonlijkee status van de kasman. B die al 20 jaar kas houdt, heeft zijn administratie tot in de 
puntjess verzorgd. Hij licht toe: 'In het begin onthield ik alles gewoon, niets op papier. Maar 
laterlater kon ik zoveel namen niet onthouden en ben ik met deze administratie begonnen. En toen 
menmen zag hóe, wilde iedereen me als kasman hebben en houden.' 

Kenmerkendd voor de mannen-kasmoni op de werkvloer is verder dat ze deel uitmaken van een 
brederr gemeenschapsverband. De participatie is zo algemeen dat collega's raar opkijken wanneer 
eenn van hen niet meedoet. In tegenstelling tot spelers in de andere kasmoni praten ze onderling 
veell  over het spel, en vooral over voorgenomen besteding. 'Kasmoni had effect op iedereen', 
verteltt een mannelijke speler die in de jaren 60 in een groot mijnbouwbedrijf werkte. 
'Bijvoorbeeld'Bijvoorbeeld als iemand van zijn kasgeld een bromfiets koopt, leren schoenen of een horloge. 
HetHet was leuk, je praat erover zo van 'Ay, tra wiki mi tori regel, mi kan bay mi bromfiets' (Mooi 
zo,, volgende week kan ik mijn zaakjes regelen en mijn bromfiets kopen. En als je niet meedeed, 
vroegvroeg iedereen je 'waarom niet?' 

Veell  mannen vinden dat het kasmoni-spel de onderlinge solidariteit op het werk 
vergroott en de sfeer verhoogt. Soms is er een speciaal potje voor gemeenschappelijke 
activiteiten,, gevormd door de kasman die er zijn kasrecht in deponeert. Daaruit betalen de 
spelerss uitjes en etentjes of cadeau's voor jarige of zieke collega's. Dat deze 
gezelligheidsactiviteitenn samenvallen met de kasmoni blijkt uit het feit dat uitsluitend de 
kasmoni-spelerss eraan meedoen. Een speler vat dit treffend samen: 'Niet-spelers horen er niet 
bijbij  en ze gaan ook niet komen op ome activiteiten.' 

Hieruitt blijkt dat sommige collega's van deelname worden uitgesloten, meestal 
wegenss onkredietwaardigheid, onbetrouwbaarheid of een wispelturige leefstijl. Soms doet een 
collegaa uit zichzelf niet mee omdat hij zich niet thuisvoelt bij de groep spelers, bijvoorbeeld 
doorr spanningen op de werkvloer. Exemplarisch is het vrijwilli g isolement van de enige 
Marronn chauffeur van een creools taxibedrijf. Hij voelde zich gediscrimineerd door zijn 
creoolsee collega's omdat die alle gewelddadige berovingen op taxichauffeurs op conto van 
zijnn etnische broeders schreven. Inschattend dat hij niet welkom zou zijn in hun kasmoni, trok 
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hijj  zijn consequenties. Om dezelfde reden deed hij niet mee aan de voetbalwedstrijden die zijn 
collega'ss in de weekenden organiseerden. 

Dee solidariteit in mannen-kasmoni kan leiden tot steun voor een collega wiens baan op 
hett spel staat. 'Het is regelmatig voorgekomen', vertelt een speler, 'dat de ploeg ging dealen 
metmet de voorman en een goed woordje voor hem ging doen, omdat men de betreffende arbeider 
alsals kasmoni-speler positief had ervaren in de zin van betrouwbaar, zakelijk, gezellig. Bij dat 
soortsoort onderhandelingen kon de voorman dan vragen aan de ploeg hoe hij was en of hij weg 
moest.moest. De ploeg beoordeelde dan zijn sociaal en financieel gedrag. Wat dat betreft weegt het 
adviesadvies van de ploeg zeer zwaar, vergis je niet!1 Zo kunnen deze mannenkasmoni de 
bedrijfspolitiekk beïnvloeden. 

Dee saamhorigheid in deze mannen-kasmoni heeft een ander karakter dan de 
traditionelee solidariteit die volgens antropologen als Ardener kenmerkend is voor het 
gemeenschapslevenn waarin ROSCAs floreren. Het gaat om een functionele solidariteit in de 
beroepssfeer,, die eerder doet denken aan de arbeidersonderlinges in het negentiende-eeuwse 
Europa.. Maar de solidariteit van de mannen-kasmoni is veel beperkter, want de uitkeringen 
wordenn evenals in de overige kasmoni besteed aan de persoonlijke doeleinden van de 
individuelee spelers. Van collectieve stakings- of verzekeringskassen is geen sprake.89 

5.55 Samenvatting 
Kasmonii  kan haar functies alleen naar behoren vervullen als alle deelnemers regelmatig aan 
hunn verplichtingen voldoen. Door het informele karakter van het systeem zijn ze aangewezen 
opp wederzijds vertrouwen, maar dat kan problematisch zijn. Volgens het model van 
Preisendörferr rijst het vertrouwensvraagstuk zodra een tijdsinterval optreedt tussen een uitruil 
vann prestaties: hoe weet de eerste actor dat hij de tweede kan vertrouwen? Bij kasmoni ligt dit 
probleemm nog ingewikkelder doordat het systeem bestaat uit een netwerk van meerdere 
deelnemerss die in een roulerend tijdschema prestaties uitwisselen onder coördinatie van een 
kashouder.. Toch kan het kasmoni-systeem het vertrouwensprobleem overwinnen. 

Omdatt de deelnemers elkaar meestal niet als zodanig kennen, draagt de kashouder de 
verantwoordelijkheidd voor de selectie van betrouwbare deelnemers en het uitoefenen van de 
vereistee sociale controle: hij is de spin in het netwerk bij wie alle relatieketens samenkomen. 
Aann de betrouwbaarheid van de kashouder zelf worden dan ook extra hoge eisen gesteld. Bij 
dee keuze van een kasman of -vrouw laten de spelers zich leiden door een combinatie van 
'harde'' en 'zachte' criteria: een zakelijk karakter, ondernemingszin en een nette boekhouding 
scorenn hoog, naast een hoog zelfrespect, fatsoenlijke omgang met anderen en discretie. Van 
zijnn kant beoordeelt de kashouder kandidaat-spelers uitsluitend op 'harde' criteria, omdat hij 
inn de eerste plaats zekerheid nodig heeft over hun kredietwaardigheid en serieuze karakter. 
Hijj  rekruteert hen uit diverse maatschappelijke netwerken, die hem in staat stellen informatie 
overr deelnemers in te winnen. 

Dee betrouwbaarheid van een speler wordt niet alleen bevorderd doordat hij voordeel 
verwachtt van zijn deelname aan een reeks kasmoni-cycli, maar ook doordat het onder creolen 
alss een heilige plicht geldt de inleg te betalen. Deze morele zelfdwang wordt aangevuld met 
socialee dwang. Als speler en kashouder eenmaal in een kasmoni-verband zijn gestapt 
controlerenn ze elkaar om financiële nalatigheid en fraude te voorkomen. Daartoe maken ze 
gebruikk van een aantal sanctionerende tactieken van toenemende ernst: van moraliseren of 
biddenn gaat men over tot expliciete dreigementen, uitsluiting en soms ook geweld. De 
doelmatigheidd van de sancties bij daadwerkelijke fraude is echter klein: de fraudeur gaat 
uiteindelijkk meestal vrijuit dankzij de milde opstelling van de meeste creolen. Maar door de 
vrijj  hechte sociale controle komt fraude in de praktijk weinig voor. 

Bijzonderee aandacht verdienen de collegiale mannen-kasmoni van handarbeiders op 
dee werkvloer. Doordat het kasmoni-netwerk hier grotendeels samenvalt met de 
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arbeidsgemeenschapp is de sociale controle optimaal. Verder onderscheiden deze kasmoni zich 
doorr solidariteit en een formalistische beheersstijl. Hierin doen ze denken aan de negentiende-
eeuwsee West-Europese arbeidersonderlinges die zich in veel gevallen via stakingskassen 
transformeerdenn tot vakbonden. Maar de inzet van de Surinaamse collegiale kasmoni is veel 
individualistischer:: hoewel ze onderdeel vormen van een breder saamhorigheidsverband, 
wordtt de kasmoni-opbrengst gebruikt voor persoonlijke doeleinden. 

Inn het komend hoofdstuk verplaats ik mijn aandacht naar de kasmoni in Nederland. Ik 
vestigdee me in de Amsterdamse Bijlmer om het kasmoni-spel van de creolen van dichtbij te 
bestuderen.. Zo kreeg ik ook de mogelijkheid om zelf deel te nemen in een kasmoni-netwerk. 
Hoofdstukk 6 doet hiervan verslag. 
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Hoofdstukk 6 

EENN JAAR KASMONI IN DE BIJLME R 

6.11 Rayon X 
Inn mei 1997 neem ik mijn intrek in een van de hoogbouwflats van de Bijlmer in Rayon X. De 
omgevingg biedt een landelijke aanblik door het parkachtige ontwerp van grasvelden, bomen, 
struikenn en waterpartijen, doorsneden door fiets- en looppaden. De voorkant van mijn flat kijkt 
uitt op een vijver waarin eenden en zwanen zwemmen, de achterkant geeft zicht op een park. De 
bewonerss genieten er volop van, vooral 's zomers wordt er veel gevist en gebarbecued. Voor 
kinderenn is de Bijlmer ideaal omdat ze vrij buiten kunnen spelen, zonder rekening te hoeven 
houdenn met gevaarlijk snelverkeer. 

Tegelijkertijdd maakt dit woongebied een verloederde indruk: flatgebouwen, garages en 
winkelcentrumm zijn verveloos, overal slingert huisvuil en de kinderboerderij oogt triest. In het 
kaderr van vernieuwing zijn garages, buurthuizen en delen van de administratieve gebouwen van 
dee woningbouwcorporatie tegen de vlakte gegaan. De hoogbouwflats worden momenteel 
ingrijpendd gerenoveerd. 

Mett een paar behulpzame vrienden verhuis ik in een busje naar mijn flat. De toegang tot 
dee centrale hal op de begane grond is geforceerd, een tegel in de muurdikke glazen wand is 
kapotgeslagenn zodat iedereen de deur van buitenaf kan openen. We moeten naar de tweede 
verdieping.. In de lif t ligt een enorme plas urine. Hoe krijgen we mijn spullen naar boven zonder 
datt ze worden besmeurd? Een rondslingerende rol behang brengt uitkomst als vloerbedekking. 

Wee worden bekeken door een groep Antilliaanse jongens die voor het portiek hangen. Ze 
installerenn zich daar 's zomers van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met biertjes, barbecue en 
luidee muziek, merk ik later. Cool monsteren ze iedereen die het flatgebouw binnenloopt. De 
bewonerss voelen zich geïntimideerd en ergeren zich groen en geel. Aanmaningen van de 
huismeester,, zelf van Antilliaanse afkomst, om ergens anders vertier te zoeken mogen niet baten. 
Dee jongens gaan even weg, maar hangen na een halfuur weer op hun gebruikelijke plek. Tijdens 
mijnn verhuizing kom ik voor de flat een oude kennis uit Suriname tegen. Als ik haar naar de 
woonsfeerr vraag, klaagt ze over smerigheid en vandalisme, maar vooral over dat 'gedoe met die 
jongenss daar*. Ze heeft het gevoel dat ze haar elke keer als ze het flatgebouw verlaat met hun 
ogenn uitkleden en is bang voor hen. Ze verhuist nu naar een flat verderop die volledig is 
beveiligdd met videocamera's. 

Overr smerigheid en vandalisme heeft ze geen woord teveel gezegd. Regelmatig is de lif t 
vann mijn flat kapot. Neem je de lif t naar beneden om boodschappen te doen, bij terugkomst laat 
hijj  het al weer afweten. Hoewel hij elke ochtend wordt schoongemaakt, hangt er altijd een 
doordringendee urinestank. Grond en wanden zijn regelmatig bevuild met plas, spuug en soms 
ookk bloed of braaksel. Een enkele keer plaatst iemand er zijn huisvuil en steekt het vervolgens in 
dee fik om zijn sporen, zoals geadresseerde enveloppen, uit te wissen. 

Uitt afkeer van de viezigheid raken veel bewoners de lif t zo min mogelijk aan. Nadat ze 
dee deur met de mouw van hun jas hebben geopend, drukken ze met hun sleutels op de 
bedieningsknoppen.. Boodschappentassen worden nooit even op de grond gezet. Voor ze hun 
woonkamerr binnengaan trekken sommigen meteen hun schoenen uit en wassen hun handen. 
Bezoekerss worden geacht hetzelfde te doen. Ik ken mensen die met een vochtige doek langs 
bankk en stoelen gaan nadat ze door een bezoeker zijn bezeten. 

Ookk in de centrale binnenhal is het een troep. Als het heeft geregend vormt zich als 
gevolgg van een lekkage een grote waterpoel. Veel bewoners gooien reclameblaadjes, 
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aanbiedingen,, informatiebladen, buurtkrantjes of verkeerd geadresseerde post op de grond in 
plaatss van in de prullenbak, wanneer ze hun post uit de postvakken in de hal hebben opgehaald. 
Ikk zie dikwijls brieven van de sociale dienst, belastingsdienst of incassobureaus op de grond 
liggen. . 

Geregeldd worden postbussen opengebroken. Na mijn verhuizing duurt het een paar 
wekenn voor ik de sleutels van mijn postbus krijg. De huismeester legt me uit dat ik even moet 
wachten,, omdat ik een compleet nieuw slot zal ontvangen. De vorige bewoner was namelijk met 
dee noorderzon vertrokken wegens huurschuld, maar kwam daarna nog wel langs om stiekem zijn 
postt op te halen. Om dit te voorkomen heeft de huismeester mijn postbus met een ijzeren plaat 
dichtgelast,, zodat hij niet kan worden opengebroken en er ook geen post meer in kan. 

Eenn van mijn eerste lessen over mijn flat is dat je veilige afstand moet houden van de 
balkonss wanneer je langs de flatgebouwen loopt. Anders krijg je vallend afval op je hoofd: van 
spuug,, drankjes en verrotte bloemen, tot vuilniszakken, matrassen, oud meubilair, televisies en 
fietsen.. Wie toch getroffen wordt, kan beter geen actie ondernemen. Als je de politie belt kunnen 
dee daders je klikgedrag afstraffen door pesterijen. Dat de politie bij aanklachten over vallend vuil 
ookk rekening houdt met lopende burenruzies, blijkt wanneer ik aangifte doe nadat een 
neersuizendee blauwe fiets me bijna heeft verpletterd. De agenten die me thuis opzoeken om een 
proces-verbaall  op te stellen, vragen meteen of ik soms in onmin leef met mijn buren. Ik zou me 
immerss op vijandige medebewoners kunnen wreken door ze valselijk aan te klagen; of wellicht 
wildenn de buren een conflict met mij beslechten door een fiets op mijn hoofd te gooien. 

Err zijn meer regels waaraan je je als Bijlmerbewoner moet houden. Ga niet bij je buren 
klagenn over hun smerige baklucht of luide muziek. Wie dat toch doet, leert het snel af. Mijn 
buurvrouww attendeert me al de eerste dag op de volgende ongeschreven regel: 'Wel de buurt is 
prettig,prettig, maar je zal wel af en toe mijn stereo heel luid horen. Ik hoop niet datje boos wordt. Nee, 
iedereeniedereen zet zijn muziek hier luid, klagen heeft geen zin, anders ga je ruzie krijgen, hoor!' 

Velenn die de Bijlmer niet kennen vinden het niet prettig om er te lopen. Angst spreekt uit 
opmerkingenn van vrienden en kennissen die ik op bezoek krijg: ta je niet bang hier alleen te 
wonen?? Of om hier 's avonds rond te lopen? Wat eng, achter al die hoeken en bochten kunnen 
zichh jongens verstoppen! Als ik hier zou wonen zou ik alle ramen van mijn huis beveiligen. De 
zouu gewoon alle buren mobiliseren om geld bijeen te zamelen voor een solide slot op de 
galerijdeur.'' Vooral blanke vriendinnen durven niet alleen door de Bijlmer te lopen. Ze willen 
steedss dat ik ze van het metrostation haal en weer terugbreng. Dat kan ik wel begrijpen, want de 
criminaliteitt in de Bijlmer is hoog, en in de donkere benedenhal van het winkelcentrum hangen 
dagg en nacht junks rond. Toch begint hun angst me na een tijdje de keel uit te hangen: geloven ze 
nuu echt dat ze bij elke stap zullen worden besprongen door 'die zwarte jongens?' Ik noch mijn 
bezoekerss hebben zelf nooit iets vervelends van hun meegemaakt. Ook de Antilliaanse jongeren 
voorr mijn flat vallen mee. Na enige tijd groeten we elkaar, en als ik met fiets en zware tassen de 
lif tt in wil helpen ze me een handje. 

6.1.11 Mij n galerij 
Sindss mijn intrek is de galerij bewoond door vier creools-Surinaamse gezinnen (een vijfde 
creoolss gezin woont bij een ervan in), een Surinaams gezin van bum's, een Surinaams-creools-
Marokkaanss echtpaar, een Antilliaanse vrouw, een Pakistaans echtpaar, twee Afrikaanse mannen 
enn een gezin van onduidelijke etniciteit. Dat ik het laatste gezin niet kan thuisbrengen, komt ook 
doordatt het geen naambordje heeft - zoals de meeste bewoners. 

Err vindt een groot verloop van bewoners plaats: het creools-Marokkaanse echtpaar 
verhuistt na enige tijd, in hun plaats komt de Pakistaanse familie. Waar nu de twee Afrikaanse 
mannenn wonen heb ik al drie keer nieuwe bewoners zien intrekken. Het huis van het gezin van 
onbekendee herkomst heeft al een paar maal leeg gestaan. Het inwonend creools gezin is 
inmiddelss ook verhuisd. 
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Dee buren bemoeien zich over het algemeen weinig met elkaar. De heb zelf maar met een 
paarr medebewoners contact. Het is ieder voor zich en God voor ons allen. Dat blijkt ook uit de 
manierr waarop men omgaat met collectieve goederen als veiligheid. Als het slot van de 
galerijdeurr weer eens kapot is, kan dat snel verholpen zijn met één telefoontje naar de 
huismeester,, maar niemand neemt het initiatief. Dit is ook wel begrijpelijk, want de service van 
dee woningbouwcorporatie heeft een slechte naam. In het algemeen is gebrek aan onderlinge 
solidariteitt kenmerkend voor de flatbewoners. 

Afgezienn van luid sprekende voorbijgangers op de galerij, auto's met dreunende bassen, 
muziekoverlastt van de buren, een timmerende of borende medebewoner of ruziënde buren is het 
err rustig wonen. Ook de veiligheid valt in mijn buurt mee. Ongeveer de helft van de bewoners 
heeftt diefijzer voor de ramen geplaatst, maar sinds ik er woon is er op mijn galerijgang nooit 
ingebroken.. Brakenhof, Dignum, Wagenaar e.a. (1991;62-4) hebben onderzoek gedaan naar 
vormenn van criminaliteit in de Bijlmer als inbraak in auto's en woningen, berovingen en 
zedendelichten.. Criminaliteitsmetingen over de jaren 1989 en 1990 laten grote verschillen per 
flatflat zien. Mijn flat blijkt de minste criminaliteit tee kennen, in contrast tot bijvoorbeeld Hoogoord 
enn Frissenstein. 

Ikk woon op nummer 4 van de galerij. De vorige bewoner van mijn huis, hoor ik van mijn 
Surinaams-creoolsee buurvrouw Jola, was een blanke Nederlander die met een Surinaamse vrouw 
leefde.. Ze zijn stilletjes verhuisd wegens een enorme schuldenlast, bang dat de deurwaarder hun 
goederenn in beslag zou nemen. Dat gevaar hing inderdaad in de lucht. Weken nadat ik mijn 
intrekk heb genomen ontvang ik nog dreigbrieven van incassobureaus die aan de vorige bewoner 
zijnn gericht. 

Jolaa woont rechts van mij op nummer 5. Ze is 44 jaar en leeft al 14 jaar in deze flat. Jola heeft 
eenn baan als stadswacht, maar haar werklust is tot het nulpunt gedaald. Ze wil nu van het GAK 
eenn uitkering krijgen. Ze hoopt die in de wacht te slepen 'door gewoon een beetje ie zeuren over 
mijnmijn rug, want drieëntwintig yari Ju mi libi mi wroko keba gi denpanpan bakra A sari now. So 
denden bakra tan, fysiek den e wroko yu uit fik heb al drieëntwintig jaren gewerkt voor die kut 
HollandersHollanders Nu is het genoeg.' Zo zijn Hollanders, ze buiten je fysiek helemaal uit' Ze verheugt 
zichh al op een leven zonder werk: lekker uitslapen, zich uitdossen om te gaan winkelen, veel 
uitgaann met vriendinnen en mannen versieren. Jola is een brutale vrouw die geen blad voor de 
mondd neemt. Ze praat luid en gebruikt schunnige taal. Vier jaar geleden is ze getrouwd met een 
23-jarigee Marrokaan die toen illegaal in Nederland verbleef, maar nu dankzij het huwelijk de 
Nederlandsee nationaliteit heeft verworven. Momenteel zoekt hij vast werk in de horeca. Omdat 
hijj  goed kan kickboksen werkt hij op zaterdag als uitsmijter bij de plaatselijke Surinaams-
Chinesee winkelier. Jola prees Fouad altijd de hemel in om zijn capaciteiten als de ideale 
echtgenoot,, maar sinds kort maakt hij veel ruzie met haar. Volgens Jola is hij veranderd 'sinds a 
kisikisi in redi buku, want dan ing efiri ing srefi, maar mi o sori ing!' (omdat hij sinds kort door het 
huwelijkk Nederlander is geworden, waardoor hij zich onafhankelijk van me voelt, maar ik zal 
hemm een lesje leren!). 

Hunn vijf kamerwoning is tot de nok gedecoreerd met goudkleurige beeldjes, fotolij sten, 
accessoiress in vitrinekasten met gouden rand, vissen in een aquarium en slingers rond 
deuropeningen.. Het geheel is omkleed met zware, in lagen gedrapeerde gordijnen. Op de vloer 
ligtt een hoogpolig tapijt. Omdat Jola zich voor haar huwelijk met Fouad tot de islam heeft 
bekeerd,, heeft ze een kamer ingericht als tempel. In een andere kamer staat een tabernakel omdat 
zee ook nog het wintigéioof praktiseert. Dat gaat heel gemakkelijk samen, zij en Fouad zien veel 
raakvlakkenn tussen beide religies. 

Jolaa heeft altijd geldgebrek. De ene keer wacht ze op haar zuster die geld komt langs 
brengen,, dan weer verheugt ze zich op de nyan (letterlijk eten, hier som geld) die een ex-vriend 
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haarr heeft beloofd. Dat geld heeft ze dan weer dringend nodig om haar sieraden van het pandhuis 
tee halen. Regelmatig vraagt ze me om een beetje rijst, suiker of kleine bedragen. Na zes maanden 
verhuizenn Jola en Fouad naar Sloterdijk, ze wil graag 'anders' gaan wonen. Een Pakistaanse 
familiee komt in hun plaats. 

Jolaa zegt twee keer in kasmoni te hebben ingelegd, maar beide keren liep dat op een 
teleurstellingg uit. Ze beweert dat ze op het laatst een brutale neef f500 heeft moeten betalen om 
hett kasgeld van f3000 bij een nalatige kasvrouw te innen. De twijfel aan haar verhalen, omdat ze 
niett in staat is de details op een samenhangende manier bijeenn te voegen. 

Opp nummer 6 naast Jola en Fouad woont buurvrouw X, anoniem want een naambordje 
ontbreekt.. Ze stamt af van Surinaamse bum's. Ze heeft vier schoolgaande kinderen, geen 
echtgenoot.. Zij en haar kinderen groeten alleen mij. Verder is ze bevriend met twee creoolse 
mannenn die op nummer 3 wonen. Jola weet dat zij er al ruim acht jaar woont. Volgens de buren 
iss ze arrogant. Ze vindt zich kennelijk te goed voor de buurt. 

Opp nummer 7 woont een echtpaar met twee kleine kinderen. Ik weet niet waar ze vandaan 
komen,, ze hebben geen naambordje. 

Opp nummer 8 aan het eind van de galerij woonde lange tijd een Surinaams-creoolse rastaman 
mett een grote herdershond. Sinds kort zie ik Afrikanen in- en uitlopen. 

Linkss van mij op nummer 3 wonen de twee creoolse mannen waarmee buurvrouw X bevriend is. 
Zee laten zich nauwelijks zien, vroeg weg, laat thuis. Door de muziek en de geur van hun eten 
weett ik dat het Surinaamse creolen zijn. 

Naastt hen op nummer 2 woont de Curacaose Poppi, 36 jaar, met haar tweejarig dochtertje. Ze 
levenn van een bijstandsuitkering. De vader is een Nigeriaan die regelmatig zijn dochter opzoekt 
enn geld voor haar verzorging brengt. Poppi heeft geen relatie meer met hem. Ze vertelt dat hij 
haarr meteen heeft gedumpt nadat hij via haar Nederlander was geworden. Haar huis oogt 
armzalig:: vier stoelen en een tafel, een versleten bank en een grote televisie, niks gezelligheid. 
Poppii  heeft geen telefoon meer, sinds die ooit is afgesloten wegens een hoge schuld. In een hoek 
staann kartonnen dozen met goederen die met grote regelmaat naar Curacao worden verstuurd. Af 
enn toe verhuurt ze een kamer aan behoeftigen. Als ik haar vraag of dat een structurele business is, 
slaatt ze me goedlachs op de schouder 'hmm, je vraagt veel, waarom doe je dat, want alleen 
macamba'smacamba's (Nederlanders) zijn zo, maar misschien hoe je studeert en een boek schrijft' 
Regelmatigg roept ze mij als autoriteit in. 'Dit wil ik je vragen, want mijn zuster en ik wedden. En 
ikik zeg wacht, ik ga mijn buurvrouw vragen want ze studeert aan Universiteit. Zeg me, veel Joden 
zijnzijn vermoord in de oorlog, maar er zijn toch veel meer slaven vermoord in de slavernij? Dit kan 
ikik niet verdragen, ik lees er veel over en het doet me echt pijn. Als ik naar die films kijk, huil ik, 
echtecht waar. Maar ook in Suriname was veel slavernij, doet het jou geen pijn?' 

Poppii  heeft wel eens in som, de Curacaose variant van kasmoni, gespeeld, samen met 
haarr zuster. Daarna nooit meer, ze weet niet waarom. In Curacao komt het veel voor, vertelt ze. 
Eenn mannelijke kennis die haar bezoekt zegt wel regelmatig aan scan mee te doen, samen met 
anderee mannelijke collega's op zijn werk, waar hij kok is. Waarom hij som speelt? Met sam kan 
jeje veel kopen in een keer, dat is dat ding ervan.' De vraag of het op Curacao voor mannen geen 
taboee is sam te spelen, omdat een man die zich met zo'n vrouwenzaak inlaat volgens Antilliaanse 
opvattingenn wel homo zal zijn. Hij antwoordt dat hij meespeelt omdat zijn moeder een heel grote 
kabeskabes di sam (som-houdster) is geweest. Bovendien heeft hij de indruk dat het taboe op som-
spelendee mannen op Curacao afneemt. 
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Opp nummer 1, de laatste woning, woont Ruben met zijn gezin in bij zijn schoonzuster. Bij 
kennismakingg herken ik hem als een oude schoolgenoot uit Suriname. Ruben werkt op een 
kantoor,, maar zoals veel Surinamers in Nederland blijf t hij erg vaag over de aard van zijn werk. 
Inn Paramaribo kende ik hem als een vlot uitgaanstype. Nu is hij al een paar jaar actief in de 
Pinkstergemeentee en leidt hij een keurig leven, je kan nietje hele leven doorgaan met uitgaan 
enen vrouwen versieren. Het is gewoon niet goea\ je bevuilt je geest met te veel plezier en 
dyugudyugudyugudyugu (drukte).' Met zijn vrouw en schoonzuster heb ik nooit gesproken. Ze groeten liever 
niet.. Hij heeft nooit in kasmoni ingelegd, zijn vrouw evenmin. Tenminste voorzover hij weet, 
zegtt hij met een je-weet-wel lachje. Na vijf maanden verhuist hij met zijn gezin naar een woning 
buitenn de Bijlmer. 

Eenn Pakistaans echtpaar met twee jonge kinderen komt in het huis van Jola wonen. Man en 
vrouww zijn werkloos. In het begin blijf t onduidelijk wie de nieuwe huurders zijn, want het is een 
komenn en gaan van broers, zusters en schoonfamilie. Er wordt twee keer per dag gekookt, zodat 
elkee bezoeker een bordje eten krijgt. Ze spreken naast Pakistaans ook Engels, maar geen woord 
Nederlands.. Nederlandstalige post wordt meteen weggegooid, zodat ze nooit op de hoogte zijn 
vann aankondigingen van de woningbouwcorporatie. Eerst woonden ze een flat verderop, tot die 
inn brand vloog door een kapotte lamp in de babykamer. Ze moeten nu helemaal opnieuw een 
woningg inrichten. Of ik ongebruikte spulletjes heb, bedelt mijn nieuwe buurvrouw Farida, vooral 
kinderkledingg is welkom. De gezondheid van de baby die bij de brand veel rook naar binnen 
heeftt gekregen, laat nog te wensen over. Hij is sterk vermagerd, kijkt uitdrukkingloos en lijk tt aan 
eenn groeistoornis te lijden. Als ik vraag of haar kind niet erg klein is, antwoordt ze dat geen van 
haarr kinderen graag eet. Ze willen alleen maar snoepen, en ze kan niet streng zijn. Met steun van 
f50000 van de woningbouwcorporatie voor de geleden brandschade kan de familie de 
belangrijkstee huisraad aanschaffen. Anderhalve maand later is het huis aangekleed, grijze 
vloerbedekking,, zwartleren meubels, muziekinstallatie, bedden, alles nieuw. Af en toe komt 
Faridaa bij me zitten voor een praatje. Ze vraagt me de oren van het lijf : 'Ah, you study, ye, very 
nice!nice! And you live here all alone by yourself? Do you have a boyfriend? Ah, you are very slim, 
howhow old are you? Oh, then look at me, I'm only 24 but look at my belly, so fat. The other day 
whenwhen the social worker came he told me he thought I was 35years. That's how I look he said' 

Eenn keer kom ik Farida tegen op weg naar het winkelcentrum. Ze haalt een pak brieven 
uitt haar boodschappentas: die gaat ze naar het postkantoor brengen, want ze zijn verkeerd 
geadresseerd.. Als ik de brieven bekijk, zie ik dat ze zijn gericht aan Jola en haar Marokkaanse 
echtgenoot,, de vorige bewoners. De zeg Farida dat ze de post gerust aan mij kan geven, omdat ik 
Jola'ss telefoonnummer heb. Bij thuiskomst bekijk ik de brieven goed. Van de tien zijn er zes 
afkomstigg van diverse incassobureaus. De bel Jola op om haar te melden dat er een stapel post 
voorr haar ligt. Ze ruikt onraad, want ze vraagt niet eens naar de afzenders. Ze roept dat ik de 
brievenn meteen moet weggooien. Wil je dan niet weten wie je heeft geschreven? vraag ik. 'Nee 
meisje,meisje, gooi weg!', gilt ze bijna. De doe ze in de brievenbus met de mededeling Verhuisd'. 

Opp een avond als ik sta te koken, belt de Pakistaanse buurvrouw aan. Ze moet me 
dringendd spreken. Eenmaal binnen haalt ze een pak papieren uit haar tas. Ze vertelt dat de 
brievenn afkomstig zijn van bedrijven waarbij ze schulden heeft, maar dat ze verder niet weet wat 
err allemaal in staat. Of ik ze voor haar wil lezen. Een brief komt van KPN Telecom die een 
aanmaningg stuurt voor twee nog niet betaalde telefoonrekeningen: een van f900 voor een 
regulieree aansluiting en een van f500 voor een mobiele telefoon. Een tweede briefis afkomstig 
vann de woningbouwcorporatie die via incasso ruim f2870,- vordert. Volgens Farida zijn deze 
schuldenn ontstaan doordat ze als gevolg van de brand waren vergeten op tijd huursubsidie aan te 
vragen.. De ongesubsidieerde huursom van f911,- per maand kunnen ze niet van hun uitkering 
betalen.. Een derde brief bevat de mededeling dat de sociale dienst de kinderbijslag inhoudt ten 
behoevee van de schuldeisers. Een vierde brief is afkomstig van KEA's incassobureau: een bed 
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vann f712,- is nog steeds niet betaald. Farida reageert dat ze zelfs nooit een acceptgiro van IKEA 
heeftt ontvangen. 

Eenn paar dagen erna staan we samen in de lif t met twee Nederlanders. Farida is boos. Ze 
iss vroeg opgestaan om de sociale dienst rekenschap te vragen over een korting, 'these fucking 
DutchDutch people, foetert ze, all they think of is money. They don't care...they just don't care.' Ze 
vraagtt me of ik haar wil helpen brieven te schrijven naar de verschillende bedrijven. We maken 
eenn afspraak voor de volgende morgen, maar tot de dag van vandaag is Farida niet komen 
opdagen.. Ik hoor daarna niets meer over de kwestie. De vermoed dat haar man er een stokje voor 
heeftt gestoken. 

Kametis,Kametis, chit, de Pakistaanse varianten van kasmoni, zeggen Farida niets. Ik heb haar 
verteldd dat ik daar een boek over schrijf. Ze lijk t er nooit van te hebben gehoord, wat mij een 
beetjee vreemd voorkomt. Maar als ik haar er bij een andere gelegenheid nog eens naar vraag, 
krijgg ik dezelfde reactie. 

6.1.22 Solidariteit 
Dee meeste Bijlmerbewoners lijken langs elkaar heen te leven, zonder dat ze belangstelling tonen 
voorr elkaar of voor collectieve zaken als overlast en veiligheid. Niemand schijnt zich zorgen te 
makenn over wat er buiten zijn flat gebeurt, zolang de troep van buiten maar niet binnenkomt. Als 
flatbewonersflatbewoners elkaar in de lif t tegenkomen, groeten ze elkaar meestal niet. Bewoners van dezelfde 
galerijj  hebben weinig contact met elkaar. 

Inn mijn flatgebouw is een bewonersvereniging opgericht om aller belangen te behartigen. 
Hett bestuur bestaat uitsluitend uit etnische Nederlanders. De keramieklessen, de sportschool en 
dee bar worden slechts door een handjevol blanke bewoners bezocht. Ook de opkomst bij 
informatiedagenn of ledenvergaderingen is buitengewoon laag en voornamelijk een witte 
aangelegenheid.. Voorstellen tot gezamenlijke actie voor de veiligheid in en rondom de flat of 
renovatieplannenn krijgen nauwelijks respons. Op algemene ledenvergaderingen komen zelden 
meerr dan vijftien bewoners opdagen, op een na allen blank. 

Err heerst wel solidariteit in negatieve zin. Nederlanders, in het bijzonder gezagsdragers, 
wordenn als vijanden gezien. Velen klagen over de media die de Bijlmer en haar bewoners 
stigmatiseert.. Deze anti-Nederlandse saamhorigheid wordt zichtbaar als de politie een zwarte 
jongenn aanpakt, wat ik twee keer heb meegemaakt. Een winkeldief wordt in het winkelcentrum 
inn de Amsterdamse Poort op heterdaad betrapt. Terwijl agenten de achtervolging inzetten, rent 
hett winkelende publiek uit nieuwsgierigheid met ze mee. Wanneer de politie de diefin zijn kraag 
heeftt gevat, kijken de toeschouwers kritisch toe hoe ze hem onderhanden neemt. Op het moment 
datt de dief geboeid op zijn rug op de grond ligt en een van de agenten met een been op zijn rug 
gaatt staan in afwachting van een politieauto, barst het zwarte publiek los. Waarom zet u uw voet 
opop zijn rug? Uheeft hem toch al vast? Ja, mensonterend gaan jullie met zwarten om. Altijd! Bij 
eeneen witte dief'hadu dat niet gedaan. 'De dief, zich bewust van zijn meelijwekkende positie, buit 
dee situatie uit. Hij begint erbarmelijk te kermen alsof hij ter plekke ernstig wordt mishandeld. De 
agent,, geschrokken van de publieke verontwaardiging, verontschuldigt zich en verbetert zijn 
houding.. Wanneer de dief vervolgens naar de politieauto wordt gebracht, loopt een hele menigte 
inn het kielzog mee en vraagt 'de arme jongen' straks niet zo hard aan te pakken. Oudere 
moederfigurenn strelen de huilende dief troostend in zijn gezicht. 'Stil, hoor mi boy, stil maar. Ik 
begrijpbegrijp datje problemen hebt, maar waarom laatje andermans dingen ook niet met rust, hé?' 
Hett publiek inspecteert hoe de dief in de auto wordt geplaatst, voordat de politie mag wegrijden. 

Inn het algemeen betreft de eensgezindheid, voorzover aanwezig, in eerste instantie de 
eigenn etnische groep, en in de tweede plaats groepen waarmee men zich het meest kan 
identificeren,, zoals Surinaamse met Antilliaanse creolen. Toen een Turkse vrouw met twee jonge 
kinderenn werd betrapt op diefstal in het winkelcentrum van Rayon X stak niemand een vinger 
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voorr haar uit. Integendeel, het voornamelijk zwarte publiek keek smalend toe hoe ze door de 
politiee werden afgevoerd. 

Doorgaanss staan de verschillende etnische groepen vijandig tegenover elkaar. De 
hoofdenn van de Bijlmerbewoners staan bol van de wederzijdse vooroordelen. Surinaamse 
creolenn duiden de Antillianen aan met karoe's (mais), omdat ze veel mais eten. Surinamers 
kijkenn op hen neer daar ze slecht Nederlands spreken en vinden ze dom en agressief. Bovendien 
likkenn Antillianen de kut van vrouwen, terwijl zulke orale geschiedenissen bij Surinaamse 
mannenn absoluut taboe zijn. Die gaan er prat op hun yeye (ziel, diepste ik) niet door een 
vrouwenkutt te laten bezoedelen. 

Surinamerss noemen Afrikanen steevast bokoe: een Surinaamse benaming voor een 
gerooktee en gezouten vis met een sterke geur die Afiikanen veel zouden eten. Surinamers maken 
daarbijj  geen onderscheid tussen Ghanezen, Nigerianen, Zuid-Afrikanen etc. Ze vinden Afrikanen 
onbeschoftt omdat ze in de winkel altijd zouden voordringen. Ook kunnen Afrikanen niet tellen, 
ziee je niet hoe lang ze altijd bij de kassa staan te dralen? Bovendien houden de vrouwen van 
afdingen,, op de markt zeuren ze altijd om een lagere prijs voor artikelen. Je kan aan de 
lichaamstaall  van veel Surinamers zien dat ze Afrikanen slecht verdragen. Ze willen niet voor hen 
opzijj  gaan. Als een Afrikaan een Surinaamse meisje versiert vindt de Surinaamse man dat hij aan 
zijnn bezit komt. Bovendien gaat de Afrikaanse man naar zijn mening te direct en te vasthoudend 
tee werk. 'Als ze nee zegt is het nee.' Het liefst wil hij de Afrikaan direct een lesje leren en 
opkomenn voor zijn sisa (zuster, te interpreteren als het Afro-Amerikaanse sister waarmee 
zwartenn hun onderlinge solidariteitsgevoelens uiten). Nichtjes worden gewaarschuwd zich niet 
mett Afrikanen in te laten. 

Afrikaansee mannen zijn zich bewust van de Surinaamse minachting. Surinamers gaan 
ruww met hen om, klagen ze. Maar in hun visie is het de Surinamer die minachting verdient omdat 
hijj  zijn Afrikaanse herkomst verloochent. Zij lachen op hun beurt om Surinaamse mannen met 
hunn felgekleurde shirts en schoenen, gouden tanden, gouden sieraden en de Nikes waarmee ze 
durvenn uit te gaan. Ze vinden het onvoorstelbaar dat Surinaamse mannen kinderen bij vrouwen 
verwekkenn en die vervolgens niet verzorgen. Surinaamse vrouwen vinden ze daarentegen leuk 
enn gezellig. 'Their appearance is nice, they dress up very nice and they dance good' Voor hen 
doenn ze hun uiterste best om takitaki (een benaming van het Sranantongo) te leren, wat ze een 
mooiee taal vinden. Volgens Nigerianen lijk t het zelfs veel op hun pidgin English. Afrikaanse 
mannenn zien het echter als een minpunt van sommige Surinaamse vrouwen dat 'they go straigth 
forfor the capital.' Als ze je net hebben leren kennen, vragen ze al of je hun huur betaalt, of de 
uitgaansjurkk die ze bij het eerste afspraakje willen aantrekken. 

Surinaamsee vrouwen vinden Afrikanen behulpzaam. Ze bieden hulp aan als je met zware 
tassenn loopt, doen de deur voor je open, en wanneer je met je kinderwagen niet de tram of metro 
inn kunt, helpen ze graag een handje. Bovendien zorgen ze tenminste voor hun kinderen. Maar ze 
slaann vrouwen, en hard ook. Wees gewaarschuwd Afrikaanse mannen nooit geld te lenen. Het is 
eenn veelbeproefde strategie een zielig verhaal op te dissen over een broer die hen heeft opgelicht 
mett een grote som geld die was bestemd als startkapitaal voor 'a business'. Als je hen dan veel 
geldd leent, zie je het gegarandeerd nooit meer terug. 

Tott slot, Ghanezen staan bekend als harde werkers. Ze hebben geen kapsones om hun 
handenn uit de mouwen te steken zolang het maar betaalt. Nïgerianen houden zich vooral bezig 
mett vervalsing van verblijfsdocumenten en bankpapieren. Met het laatste lichten ze banken en 
grotee bedrijven op. Vergeleken met Afrikanen gelden Surinamers als te lui om te werken, maar 
zee willen wel veel geld hebben om dure dingen te kopen. 

6.1.33 Sociale leven 
Elkee dag is het ergens in de Bijlmer marktdag. Men kan op de markt terecht voor tropische 
productenn als vlees, vis, groenten, fruit en kruiden. Daarnaast heeft elk rayon een winkelcentrum. 
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Hett winkelcentrum in mijn buurt telt een twintigtal winkels. Om zes uur gaan ze dicht. Het enige 
bruinee café sluit zijn deuren ook om die tijd. Op donderdag is er geen koopavond. Na 
sluitingstijdd is het winkelplein uitgestorven. Alleen een aantal straatjongens en -meiden trappen 
nogg lol op het plein. Junkies en ander gespuis staan er te overleven, de hele nacht door. 

Err bestaat weinig mogelijkheid om uit te gaan. Jongeren die naar de disco of bioscoop 
willen,, moeten met de metro naar de binnenstad. Omdat de metro na half een 's nachts niet meer 
rijdt,, zijn ze aangewezen op de nachtbus of snordertaxi als ze 's nachts naar huis terugkeren. 

Well  heeft elke flat een buurthuis waar verschillende activiteiten voor jong en oud worden 
opgezet.. Slechts weinig bewoners doen er mee. Men zoekt zijn plezier liever bij culturele 
verenigingenn of stichtingen uit eigen etnische kring. Surinaamse creolen zeggen het gezelschap 
vann de eigen kondremans te prefereren omdat de communicatie vanzelfsprekend is. En je kunt 
lerenn van wat onze landgenoten in Nederland overkomt. Ook meent men dat het goed is voor de 
eigenn identiteit om met elkaar om te gaan, 'want in Nederland, tussen al die bakra dreig je jezelf 
tete verliezen.' Deze ontmoetingen verschaffen creolen bovendien een omvangrijk netwerk 
waarbinnenn ze allerlei diensten uitwisselen. Ze bieden een bron van klandizie voor hossels. Om 
soortgelijkee redenen vormen ook de andere nationaliteiten in de Bijlmer hun eigen clubjes. 

Dee etnische afzondering is ook zichtbaar in het straatleven dat zich afspeelt op het plein 
vann Rayon X waar veel mannen hun vertier zoeken, zoals ze in hun land van herkomst gewend 
waren.. Op twee hoekjes vinden Afrikanen elkaar, een onder een boom en een aan de voorkant 
vann drie winkels van Afrikaanse ondernemers. Op het plein zijn minstens zes hoekjes waar 
creools-Surinaamsee mannen elkaar treffen. Rayon X staat bekend als de plek waar de meeste 
Surinaamsee creolen wonen. Op het plein ontbreekt een Antilliaanse hoek, want Antillianen 
zoekenn hun vertier liever in rayon Kraaienest waar zich veel landgenoten hebben gevestigd. 

Inn deze maatschappelijke omgeving, waar solidariteit en kredietwaardigheid dikwijls 
uiterstt twijfelachtig blijken, speelt zich niettemin een levendig kasmoni-verkeer af. Dit is ook te 
zienn bij andere etnische minderheden zoals Antillianen (sant), Ghanezen (susu), Nigerianen 
(esusü),(esusü), Marokkanen (nouba), Mauretaniers (ügitde), Ethiopiërs (ikub\ Chinezen en 
Hindostaansee Surinamers. Bij de twee laatste groepen spelen zelfstandige ondernemers mee die 
tienduizendenn guldens inleggen. Soms vindt acculturatie plaats: een Braziliaanse, een 
Antilliaanse,, een Ethiopische, een Chinese, een Marokkaanse of autochtone Nederlandse speler 
speeltt mee in een creoolse kasmoni. 

6.1.44 Mij n kasmoni-spel 
Dee ben als kind opgegroeid tussen de kasmoni van mijn moeder, grootvader, tantes en nichten. 
Zelff  heb ik er vroeger nooit aan meegedaan, want evenals mijn vader en ooms zag ik het 
economischee nut niet. Geld bewaren op de bank leek mij winstgevender vanwege de rente. Ik 
zagg destijds voorbij aan het voordeel van snel en goedkoop krediet. Pas toen ik met dit 
onderzoekk begon, ben ik mee gaan doen om het kasmoni-systeem van binnenuit te begrijpen. In 
hett tweede jaar van mijn onderzoek, sloot ik me, enige tijd na mijn verhuizing naar de Bijlmer, 
aann bij de kasmoni van Mavis. 

Vann Nona hoor ik dat kasvrouw Mavis nog twee spelers zoekt voor haar kasmoni. Nona 
iss de hartsvriendin van Maureen, die weer een heel goede vriendin van mij is. De bel Mavis 
meteenn op om mezelf te introduceren. Ze vertelt me dat de maandelijkse bijdrage flOO,-
bedraagt,, 'maar je mag ook meer zetten, hoor. In mijn kasmoni is de bijdrage eenpersoonlijk, 
maarmaar wel een vast bedrag'. De betaling moet voor de derde dag van de maand binnen zijn, 
omdatt ze de vierde uitbetaalt. Ze vraagt me haar geen mevrouw te noemen, 'maar gewoon Mavis, 
hoor".. Mavis is een vrolijk babbeltype dat gemakkelijk een uur over haar eigen leven praat. Ze 
will  weten wat ik doe, want ze heeft gehoord dat ik 'een scriptie' schrijf over kasmoni. Daarna 
verteltt ze honderduit over een boek dat ze zelf aan het schrijven is. Ze is iemand die veel van 
lezenn houdt, zegt ze, en ook 'naar culturele dingen en musea' gaat. Ze heeft verschillende 
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Surinaamsee toneelstukken en cabaretvoorstellingen gezien. Haar culturele ontwikkeling bewijst 
zee ook nog door een paar klassieke Surinaamse literaire werken te noemen, waarbij ze schrijvers 
enn titels door elkaar haalt. Ze stelt zelfingenomen vast dat ze '....niet één van die Surinamers [is] 
diedie hier wonen, steuntrekken en maar van dag tot dag leven. Weetje, ik vind als je hier woont 
moetmoet je je toch een beetje optrekken enzo. Ik ben geïnteresseerd in alles, ik wil me zelf 
ontwikkelen.'ontwikkelen.' Haar boek moet gaan over haar lijdensweg als moeder bij wier veertienjarige 
dochterr drie jaar geleden een ernstige ziekte is geconstateerd. Wat heeft ze precies? vraag ik 
onsurinaams.. 'Ek..eh takru siki' (kwaadaardige ziekte), beroept ze zich op het grote Surinaamse 
taboee op ziekte. Als goed Surinaams verstaander vraag ik niet door. Althans niet in dit eerste 
gesprek. . 

Nonaa vertelt dat ze meteen na het bericht van de ziekte van haar dochter ontslag heeft 
genomenn als directiesecretaresse bij een bank om haar geestelijk op te vangen. Ze leeft nu van de 
bijstand,, maar wil voor zichzelf beginnen. In het verleden heeft ze namelijk ook al allerlei zaken 
gedaan.. Ze bakte koek en pom, naaide kleren op bestelling en verkocht kleding en sieraden op 
partiess bij mensen thuis. Later wilde ze een boetiekje beginnen, maar ze kon geen formeel 
krediett krijgen. Een Surinaams-creoolse bankemployee die zich als informeel investeerder 
opwerptt om creools ondernemerschap aan te moedigen, leende haar een beginkapitaal in ruil 
voorr een bepaald percentage van de winst. Maar sinds de ziekte van haar dochtertje heeft ze van 
verderee onderneming afgezien. 

Aann het eind van het telefoongesprek vertelt Mavis dat ik f1200 zal ontvangen. Daaruit 
vraagtt ze geen kasrecht. Als een speler haar wil belonen, dan liever met bloemen of een 
cadeautje.. Het geld zou ze toch maar opmaken aan huishoudelijke zaken, waardoor ze er niet 
echtt van geniet. De verwachtte dat ze voor deze eerste betaling een ontmoeting zou voorstellen, 
omm te zien met wie ze in zee gaat. Dat schijnt Mavis niet nodig te vinden, want ze geeft me het 
nummerr van haar VSB-rekening waarop ik kan storten. De stel echter voor het geld persoonlijk 
langss te komen brengen. 

Hett is één uur in de middag als Mavis de deur van haar driekamerwoning voor me opendoet. Ze 
woontt er alleen met haar veertienjarige dochter. Zij en de vader zijn al een poos uit elkaar. Haar 
dochterr zit nog op school. Terwijl ik in de woonkamer plaatsneem, gaat Mavis even thee halen. 
Dee neem het geheel in me op. Felgele gordijnen, een donkerblauw tapijt, een blauwe tafel, gele 
vaasjes,, blauwgele sierdoekjes en andere tierlantijntjes in dito kleuren zetten de toon. Het geheel 
moestt ooit IKEA-trendy ogen, maar de tijd heeft zijn sporen achtergelaten. Door het ontbreken 
vann haakjes hangen de zelfgemaakte gordijnen niet meer strak voor het raam. Over de versleten 
meubelss is een verlepte roze plaid gelegd. Maar alles is wel schoon en netjes. Uit de radio klinkt 
muziek,, de televisie staat aan op RTL4. Mavis zegt graag naar Oprah Winfrey te kijken die ze 
'eenn geweldige vrouw* vindt. 

Maviss wil overkomen als een vrouw van de wereld. Ze draagt een strakke gele legging 
mett een paarse trui, maar ze presenteert zich daarin alsof ze een mantelpak draagt. Naar haar 
manierr van bewegen te oordelen waant ze zich in een groot en luchtig huis. Ze zet de thee op 
tafell  en gaat tegenover me zitten in een hoek van de driezitsbank. Daar wiebelt ze haar gekruiste 
benenn nonchalant op en neer, een arm hangt losjes over de rugleuning. Ze rookt een sigaret. Als 
zee praat, houdt ze haar hoofd hoog. Ze kiest haar woorden vlot en articuleert keurig. 

Dee vertel haar dat ik als onderzoeker niet alleen geïnteresseerd ben in mijn aandeel in de 
kasmoni,, maar vooral inzicht wil krijgen in wat zich zoal afspeelt. Dat begrijpt ze. Ze stemt toe 
datt ik regelmatig achter de schermen meekijk. 

Zee vertelt dat ze al vanaf 1983 in diverse kasmoni heeft ingelegd. De eerste keer was op 
dee werkvloer van Van Gend & Loos waar ze samen met andere Surinaamse uitzendkrachten in 
dee avonduren bijklust. Sindsdien heeft ze veel gedaan met kasgeld. Mavis' speelt vanuit een 
economischh motief, wegens het renteloze krediet: 'Het is prettig snel veel geld te hebben en dan 
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gaga je uitgebreid winkelen.' Drie jaar geleden werd ze kasvrouw: 'Het begon allemaal met een 
grap.grap. Mijn vriendin en ik hadden eigenlijk geld nodig en mijn vriendin zei 'begin een kas, nol' en 
toentoen heeft mijn zuster die het al deed het mij geleerd' Zij en haar zuster waren verbaasd te horen 
datt hun moeder vroeger in Suriname jaren kasgeld zette bij de buurvrouw. 

Inn Mavis' kasmoni zitten twaalf spelers: zes familieleden (de spelers 1,2,3,4,5 en 6, zie 
hieronder),, twee vriendinnen (9, 10), twee kennissen (7,8) en twee geïntroduceerde spelers van 
wiee ze niet veel afweet (11, 12). De kasmoni telt elf vrouwen en een man. Elf spelers zijn van 
creoolsee afkomst, Nona is Javaanse. Het rijtje dat in Mavis' kasmoni-boek staat, komt niet perse 
overeenn met de orde van uitbetaling: 
Spelerr 1 is de 35-jarige zuster van Mavis. Ze is maatschappelijk werkster en woont in 
Amsterdamm West. 
Spelerr 2 is ook een zuster van Mavis die bij een verzekeringsmaatschappij werkt. Ze woont in 
Amsterdamm Noord. Ze is 33 jaar. 
Spelerr 3 is een tante die eveneens in Amsterdam Noord woont. Ze krijgt een bijstandsuitkering. 
Spelerr 4 is een zuster van Mavis. Ze woont in Almere. Ze is 45 jaar en zit in de verpleging. 
Spelerr 5 is een 33-jarige zwager van Mavis die bij Martin Air werkt. Zijn specifieke beroep weet 
Maviss niet 'maar nu je het vraagt, ik moet hem dat toch eens vragen'. 
Spelerr 6 is de 21-jarige dochter van de zuster die in Almere woont. Ze werkt als secretaresse en 
volgtt een HBO-opleiding. 
Dee spelers 7 en 8 zijn twee kennissen van Mavis die eikaars zusjes zijn. In Suriname waren ze 
Mavis'' buurmeisjes. Zuster X woont in de Bijlmer. Ze is onderwijzeres van beroep, 42 jaar. 
Spelerr 8 is dus zuster Y. Ze is 47 jaar, woont in Rotterdam en werkt als secretaresse. 
Spelerr 9, Gladys, is een kennis van Mavis die gezinsverzorgster is. Mavis heeft haar als klant 
ontmoett op een van haar eigen kledingparties. Omdat beiden kinderen hadden leek het hen leuk 
samenn uitstapjes naar musea en dergelijke te maken. Deze Gladys is tevens de vriendin van een 
nichtt van Mavis. Ze zat aanvankelijk bij Mavis' zuster in een kasmoni, voordat Mavis zelf 
kasvrouww werd. Ze ging destijds elke maand kasgeld storten bij de VSB bank in de 
Amsterdamsee Poort, maar omdat het altijd zo druk was, kwam ze eerst koffiedrinken bij Mavis. 
Toenn Mavis met kasmoni begon nam die haar over van haar zuster, dat was praktischer. Deze 
kenniss heeft zich in de loop der jaren een echte vriendin getoond, want als Mavis het moeilijk 
heeftt staat ze helemaal voor haar klaar. Maar dat geldt eigenlijk voor alle spelers, voegt Mavis 
hieraann toe. 'Ik zeg altijd ze zijn geen familie maar ik noem ze zo.' 
Spelerr 10 is al vijftien jaar een vriendin van Mavis, maar volgens Mavis 'lijkt  het alsof ik haar 
mijnmijn hele leven alken, dus 36jaar.' Ze woont in Amsterdam Oost en werkt als receptioniste. 
Spelerr 11 is een duo, mijn kennis Nona die de elfde plaats deelt met haar vriendin Sandra. Mavis 
weett alleen dat Nona 'ergens in een cafetaria werkt in de Poort.' Nona is 32 jaar. Nona werkt in 
eenn Surinaams eethuis in de Amsterdamse Poort, waar ze de leiding heeft over zes andere 
verkopers.. Ze legt zelf niet in in deze kasmoni-ronde, maar neemt slechts het uitkeringsrecht 
overr van speelster Sandra die een schuld van flOOO bij haar heeft. Dit betekent dat Sandra de 
kasvrouww blijf t doorbetalen, terwijl de kas uiteindelijk direct aan Nona wordt uitgekeerd ter 
vereffeningg van Sandra's schuld. Nona en Sandra kennen elkaar al 10 jaar uit Suriname. Sandra 
iss de halfzuster van een roemrucht politicus. Dankzij 'goede papieren' heeft ze diverse goede 
banenn zoals bij het RIAGG. Dat Sandra spoedig voorgoed naar Suriname vertrekt kan een 
probleemm opleveren voor de kasmoni. Zal ze in het economisch verloederde Suriname genoeg 
verdienenn om maandelijks vier maal de inleg van f100, dus f400, over te maken aan de kasvrouw 
inn Nederland? Maar Sandra treft voorzorgsmaatregelen, vertrouwt Nona me toe. Voor haar 
vertrekk probeert ze tijdig een sociale uitkering van CADANS te regelen. Dat geld moet een 
aanvullingg bieden op het inkomen dat ze in Suriname gaat verdienen. Daaruit zal ze ook de 
kasmonii  aan Mavis doorbetalen, om de rest naar Suriname over te boeken. 
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Spelerr 12 is de vriendin van Nona die 'een scriptie schrijft over kasgeld', ik dus. 

Dee meespelende familieleden, incluis 7, 8 en 9, kennen elkaar; zij kennen 11 en 12 niet, en 
omgekeerd.. De spelers 11 en 12 kennen elkaar. Hoewel de familieleden elkaar kennen, hoeven 
zee niet van elkaar te weten dat ze samen in Mavis' kasmoni zitten. Dit is het geval bij 4 en 6, de 
zusterr van Mavis en haar dochter. Op verzoek van de laatste weet moeder niet dat dochter 
meespaart.. Dat vindt Mavis geen probleem, ze ziet het als de zwijgplicht van de kasvrouw. 

Niett alle spelers leggen hetzelfde vaste bedrag in. Naar behoefte betaalt men een of 
meerderee anu, waardoor de uitkering per speler verschilt: een anu levert f1200 op, twee anu 
leverenn f2400 op enzovoorts. 

Opp een na komt geen van de spelers op het eind van de maand persoonlijk bij Mavis 
langss om kasgeld te brengen. Ze storten het op Mavis' VSB-rekening of gireren het. 'Alken 
VrouwVrouw Toosje en dan blijft  ze koffie drinken. Ze is echt mijn moeder-overste, een leuk en tof 
persoon,persoon, haar had ik op die party ontmoet'. 

Anderss dan de meeste kasvrouwen spaart Mavis niet mee in haar eigen kasmoni, maar in 
diee van haar zuster. Ze zegt dat ze bij uitkering uit haar eigen kasmoni aan zichzelf niet dezelfde 
vreugdee zou ervaren als wanneer ze van een andere kasvrouw ontvangt. Bovendien ziet ze dan 
niett wat ze met het geld doet, omdat ze het te snel zou uitgeven. In de afgelopen jaren heeft ze 
mett de uitkeringen uit andere kasmoni immers altijd leuke dingen gedaan zoals een vakantiereis 
maken,, uitgaan, mooie schoenen en kleren kopen. Om dat zo te houden vindt ze het beter om in 
andermanss kasmoni te spelen. Haar dochter speelt ook in die kasmoni. 'Ik heb haar gezegd dat 
alsals ze mode wil ze er zelf voor moet sparen. Dus mijn zuster vroeg haar cm mee te doen, om 
haarhaar aan te zetten tot verantwoordelijkheid Ze stort het voor haar op de bank Nee hoor, ze 
vergeetvergeet het niet.'Nu we het toch over haar hebben, vraag ik opnieuw naar haar ziekte. Mavis 
weifeltt even, maar vertelt dan op gedempte toon dat ze aan verlamming lijdt. Ze heeft al een kuur 
ondergaan,, maar doordat men destijds een verkeerde diagnose stelde is de verlamming 
teruggekomen. . 

Wee praten vervolgens over het vertrouwen dat ze in de spelers stelt, een gevoelig punt in 
dee kasmoni. De vraag haar op welke basis ze Nona en mij in haar kasmoni heeft opgenomen. 
Sandra,, die Nona en mij introduceerde, heeft mij immers nooit ontmoet. Daar schrikt Mavis van, 
zee had niet geweten dat Sandra mij helemaal niet kent. Nee, Nona heeft ze eigenlijk ook nooit 
gezien.. Sandra zou wel een ontmoeting met Nona 'regelen', maar daar is het nog niet van 
gekomen.. Maar, houd ik haar verder voor, Sandra remigreert binnenkort naar Suriname. 'Wel, ik 
ziezie het zo. Sandra vertrouwt Nana en ik vertrouw Sandra en Sandra kent Nona al heel lang. Ik 
weetweet dat Sandra voor haar instaat. Sandra kent jou helemaal niet. Als jij  iets uithaalt met 
kasgeldkasgeld heeft Sandra een probleem, dat geldt ook voor jou. Daarom heb ik jou en Nona op het 
laatstlaatst gezet om te zien hoe jullie betalen. Nieuwkomers krijgen nooit een vroege beurt, ze mogen 
ookook geen bigi anu (meerdere mleggelden) zetten, want je weet maar nooit' 

Naa deze uitleg bedenkt Mavis zich plots dat ze, voor ik wegga, mijn gegevens moet 
noteren.. De krijg de indruk dat ze had volstaan met mijn naam en achternaam als ik het 
onderlingee vertrouwen niet ter sprake had gebracht. Ze blijf t lang weg om een pen te zoeken, 
maarr uiteindelijk vindt ze er een. Ze noteert mijn achternaam, adres en telefoonnummer. De vraag 
mee af of mijn hoedanigheid van onderzoeker een stille rol heeft gespeeld in haar afweging. Om 
haarr geen woorden in de mond te leggen, besluit ik die vraag niet te stellen. 

Objectieff  gezien, welk risico neemt Mavis nu eigenlijk door Nona en mij te laten 
meespelen?? Goed beschouwd is het niet zo groot. Omdat Sandra die voor Nona betaalt, een 'oude 
speler**  van Mavis is, kan Mavis daar zeker van zijn - althans voorzover ze het risico van 
wanbetalingg na Sandra's remigratie naar Suriname klein acht. Met mij neemt ze wel enig risico. 
Dee kan drie dingen doen om de kasmoni te frustreren regelmatig niet op tijd betalen, óf me 
tussentijdss terugtrekken, óf na uitkering nooit meer doorbetalen. Om me de laatste twee 
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mogelijkhedenn te ontnemen, heeft Mavis me aan het eind van de cyclus geplaatst. Maar als ik 
kwaadd wil houd ik me bij de eerste kasmoni-ronde gedeisd. De zou dan bij een tweede of derde 
rondee een goede kans maken op een vroege beurt, waardoor ik alsnog mijn slag kan slaan. Indien 
ikk dat zou doen, zou ik mijn vriendinnen Nona en Maureen echter niet meer in de ogen kunnen 
kijken.. Mijn gezicht zou bij hen voor eeuwig zijn gevallen. Tegen deze achtergrond is de kans op 
fraudee van mijn kant klein. 

Hett enige risico dat Mavis met mij neemt, is regelmatig verlate betaling. Ze zou dan tot 
haarr ergernis steeds uit eigen zak moet voorschieten. Ik zou overigens niet uit kwadee opzet te laat 
betalen,, dat levert me immers niets op. De oorzaak zou eerder liggen in een gebrekkige zakelijke 
instellingg of financiële overmacht. Ongeacht de reden, van de kasvrouw zou ik steeds boze 
telefoontjess krijgen. Ze zou me daarna voorgoed uit haar kasmoni verwijderen. Bovendien zou ik 
ookk dan gezichtsverlies lijden bij Maureen en Nona. Aangezien gebrek aan punctualiteit noch 
financiëlefinanciële overmacht bij mij een rol speelt is ook dit risico in feite van de baan, al kan Mavis dat 
nogg niet weten. 

Welkk risico loop ik van mijn kant? Als Mavis er met de kasmoni vandoor gaat, zal ik als 
laatstt ontvangende speler de grootste verliezer zijn. Om mijn geld terug te krijgen zou ik via haar 
netwerkk invloed op haar moeten uitoefenen. Maar van mijn medespelers ken ik alleen Nona, die 
Maviss te weinig kent om haar op fraude aan te spreken. De meest voor de handliggende 
mogelijkheidd zou zijn dat Maureen Sandra vraagt om namens mij bij Mavis te bemiddelen. Zij 
zijnn immers vriendinnen. Maar Sandra woont binnenkort voorgoed in Suriname, dus ook die 
oplossingg vervalt. In mijn situatie zou het wellicht het meest efficiënt zijn om aangifte te doen bij 
dee politie. Deze overwegingen spreek ik uiteraard niet hardop uit. 

Wee bespreken of Mavis in haar kasmoni ooit problemen heeft ondervonden. Zelfheeft ze 
onderr haar eigen spelers nog nooit fraude meegemaakt, vertelt ze, maar wel van nabij. Zo kreeg 
eenn vriendin van haar te maken met een spoorloos verdwenen kasvrouw op het moment dat ze 
aann de beurt was om te ontvangen. Door dit fiasco is Mavis' vriendin zo teleurgesteld dat ze 
kasgeldd heeft afgezworen. Mavis' zuster had als kasvrouw een nare ervaring met een vriendin 
vann haar oom die in haar kasgeld speelde. Toen de relatie met de oom uitging, betaalde de ex-
vriendinn opeens niet meer door, hoewel ze de uitkering al had geïncasseerd. Dit was extra pijnlijk 
voorr Mavis zuster, omdat ooms vriendin haar dringend had verzocht de uitkering van f6000 al de 
derdee maand te ontvangen, opdat ze haar verjaardag groots kon vieren. 'En opeens was ze niet 
meermeer bereikbaar, telefonisch niet enzo. Wij met zijn allen hebben mijn zuster toen financieel 
bijgesprongen.' bijgesprongen.' 

Maviss heeft zelf geen fraude ondervonden, maar wel 'andere streken, hoor*. Ze heeft een 
aantall  keren spelers moeten schrappen omdat ze slecht betaalden. Daar waren ook twee nichten 
bij,bij, want 'in zaken ken ik geen familie'. Mavis heeft hen tot drie keer toe telefonisch tot betaling 
moetenn manen, omdat ze laat waren. 'Maar telefoneren kost me geld Ik vind dat het jouw 
verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid is om kasgeld te zetten.' Een andere speelster vertrok onaangekondigd met 
vakantiee naar Suriname en betaalde niet door. Ze beweerde dat ze haar man had opgedragen haar 
inlegg maandelijks over te dragen, maar dat vindt Mavis flauwekul. 'Zaak is zaak, het is jouw 
verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid dat ik mijn geld krijg. We zijn nog steeds de beste vrienden hoor, want ik 
houhou niet van vijandschap, maar we doen geen zaken meer.' Dan was er nog de vrouw van Mavis' 
neef;; 'echt een misselijk mens, het was zij die me vroeg om in mijn kasmoni te komen, maar ik 
moestmoest haar wel vijf maanden lang elke maand opnieuw bellen om te vragen waar me geld was 
wantwant ze had nog niet voor me gestort en dan was het al den 10e. Dan had ze geen tijd gehad, dan 
moestmoest ze de kinderen zuster en zo, dan was ze lui geweesl..Toen heb ik haar voor straf van 
plaatsplaats verwisseld, naar de laatste plaats. Ze was boos, maar dat kon me niets schelen Ik heb 
haarhaar gezegd, meisje, ik ben niet boos, maar ik constateer een feit. Via mijn saldofoon van de VSB 
konkon ik precies nagaan wanneer, wat, door wie voor me gestort was en als iemand niet op tijd 
stortstort kom ik in problemen met andere afschrijvingen en daar houd ik niet van, een brief van de 
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bankbank met dat ze een afschrijving niet konden verrichten. Ik wil niet door anderen slecht 
betaalgedragbetaalgedrag krijgen.' 

Ookk heeft Mavis spelers gehad die na een paar maanden afzegden. Een klap voor Mavis 
omdatt ze gedurende de resterende maanden hun inleg moest betalen; de kas moet immers 
kloppen.. Gelukkig kan ze haar inleg later wel weer zelf incasseren. Als sanctie geeft ze de namen 
vann zulke spelers meteen door aan de andere kasvrouwen in haar kennissenkring. De speler die 
haarr dat onlangs had geflikt, bleek dat ook al in een andere kasmoni te hebben gedaan. 'Én ze 
heeftheeft het bij mij ook op zo een vervelende manier gedaan. Ze zou me een maandag kamen 
betalen,betalen, donderdag was het geld nog niet binnen, maar heeft ze gebeld op een moment dat ze 
wistwist dat ik niet thuis was en heeft ze mijn dochter gezegd, 'zeg aan mama dat dat ding niet meer 
doorgaat'.doorgaat'. Dat vind ik echt laf.' Mavis heeft het aan haar geweten overgelaten. Ze hebben geen 
ruzie,, maar zaken zal Mavis nooit meer met haar doen. 'En als ze belt praten we gewoon, hoor, 
overover 'koetjes en kalfjes, zoals over haar dochter waar ze nu problemen mee heeft. Ik praat niet 
overover de kasmoni als ze er zelf niet over begint. Ik kan het ook goed scheiden, ze blijft  mijn 
vriendin,vriendin, zo ben ik' 

6.22 Een jaar  kasmoni 
Dee ben benieuwd hoe deze kasmoni zal verlopen. Ik ben me er diep van bewust dat ik een 
serieuzee verplichting op me heb genomen. Aanvankelijk nam ik me voor om het kasgeld elke 
maandd zelf bij Mavis thuis te brengen, maar in de praktijk werkt het anders uit. Ik koos 
uiteindelijkk voor het gemak van girale overschrijving, omdat mijn plan om de kasmoni 
regelmatigg te blijven volgen anders zou moeten samenvallen met de maandelijkse betaling. Dat 
wass niet altijd handig: de betaling zou stagneren wanneer Mavis of ik elkaar op een bepaalde dag 
niett konden ontmoeten. Bovendien wilde ik onder geen beding te laat betalen, laat staan het 
vergeten.. De merkte dat ik het alleen al van de gedachte benauwd kreeg. De koos ervoor om 
voorall  op safe te spelen om de maandelijkse betaling op tijd te voldoen. 

Zoo leerde ik de belangrijke les dat het deze kasmoni-spelers vooral gaat om het 
praktischee doel. Geen ontmoetingen zonder direct nut. Naar gelang van de persoonlijke 
omstandighedenn wordt kasgeld overgemaakt met overschrijvingskaarten, saldo- of girofoon, 
gestortt bij de dichtstbijzijnde bank, gedeponeerd in de brievenbus van de kasvrouw, via een 
tussenpersoonn afgegeven of persoonlijk bezorgd. 

Tenn tweede leerde ik dat het stress geeft om mezelf er steeds opnieuw aan te herinneren 
datt ik de laatste week van de maand vooral niet moet vergeten kasgeld over te maken. De betrapte 
mee erop dat ik een goede indruk op de kasvrouw wilde maken. Dat ze mij en Nona als 
nieuwkomerss aan het eind van de cyclus had geplaatst was wel terecht, maar ik zag het toch een 
beetjee als een motie van wantrouwen. Bovendien wilde ik mijn kansen op een vroege beurt in 
eenn volgende ronde niet verspelen. Een vroege uitkering zou in de toekomst immers best van pas 
kunnenn komen. 

Hierdoorr begreep ik, ten derde, welke verantwoordelijkheid de kasvrouw neemt door het 
geldd van soms tientallen deelnemers te beheren. Om zeker te zijn van een soepele betaling 
beginnenn sommige kashouders al een paar dagen voor de betalingstermijn hun spelers 
telefonischh of persoonlijk aan te manen: Tiet is alweer bijna eind van de maand, vergeet je nietje 
kasgeldkasgeld te zetten?' 

Hoewell  Nona en ik elkaar een tot twee keer in de maand zien en we elkaar regelmatig 
overr de telefoon spreken, hebben we het gedurende deze speelronde maar drie maal over onze 
kasmonii  gehad. Uk een eerder gesprek weet ik dat Nona aan kasgeld doet vanwege de 
spaarverplichtingg die ermee gepaard gaat. 'Ik kan moeilijk sparen!' Eén keer spreken we over 
alless en nog wat, als Nona nog even wil weten of ik de eerste inleg al heb betaald. Haar 
onschuldigee en vluchtig gestelde vraag heeft onbedoeld een controlerend effect. Door mijn 
bevestigendd antwoord weet Nona nu dat ik al heb voldaan, wat ze kan interpreteren als stipt en 

143 3 



zakelijkk gedrag. Een andere keer vraagt ze of ik in juni mijn uitkering zal ontvangen. Deze vraag 
kann ze uit louter nieuwsgierigheid hebben gesteld. Toch lijk t het haar eerder te gaan om een soort 
controle,, want de kasvrouw had Nona laten weten dat ze haar in juli zou uitkeren. Bij een derde 
gelegenheidd vraag ik Nona in het kader van mijn onderzoek wat ze met haar uitkering zal doen. 

Uitt deze spaarzame communicatie met Nona blijkt een vierde les: spelers praten niet over 
kasgeldd tenzij het nodig is. Soms doen ze dat bewust, omdat ze bepaalde verwanten, vooral 
partnerss of broers en zusters, niet willen laten weten dat ze over geldreserves beschikken. Ze 
verklarenn bang te zijn dat ze de financiële claims van familieleden niet kunnen weerstaan. Een 
spelerr vertelde dat ze haar kasmoni voor haar man geheim houdt, "want anders gaat hij zeggen 
datdat ik de auto best mag repareren. Ik zou niet echt nee kunnen zeggen, want met die auto brengt 
hijhij  me naar het werk en hij brengt de kinderen ook naar school' Maar over het algemeen praat 
menn er niet over omdat het even oninteressant is als geld storten op de bank of gireren. Als je er 
niett naar vraagt, weetje dus niet wie wel of niet spaart. Veel creolen zijn verbaasd wanneer ik ze 
vertell  dat naar mijn schatting een op de drie creoolse Surinamers in Nederland in kasmoni speelt. 

Dee behoor daar nu zelf ook toe. Ik denk na over de f1200 die ik over twaalf maanden zal 
ontvangen,, in juni 1999. De voel geen emotie bij het vooruitzicht, maar misschien komt dat nog. 
Ikk weet nog niet waaraan ik het geld zal besteden, anders dan de meeste spelers die wel een doel 
vooraff  hebben. Zo lost Sandra haar schuld van flOOO bij Nona af. Nona zal met dat bedrag haar 
nieuwee huurhuis inrichten. 

EersteEerste maand van de kasmoni: juni 1998 
Iedereenn heeft Mavis betaald. De betaling van sommigen is weliswaar een paar dagen verlaat, 
doordatt de bank girale overschrijvingen traag verwerkt. Maar dit levert geen problemen op voor 
dee kasmoni. 

Spelerr 1, Mavis' zuster, moet f2400 ontvangen, maar zij begrijpt een kleine vertraging 
wel.. Mavis heeft deze uitkering inmiddels op haar rekening bij de VSB-bank gestort. Met dat 
geldd wilde de zuster een paar nieuwe spullen voor haar huis kopen. Maar omdat haar auto 
onverwachtss stuk ging, heeft ze die maar gerepareerd. 

Maviss vertelt dat ze haar nichtje Lita, speler 6, heeft gebeld om het rekeningnummer van 
haarr rijschool te vragen. Dit nichtje speelt namelijk al twee rondes mee met het voornemen met 
dee uitkering rijlessen te betalen. Maar daar komt steeds niets van terecht. De eerste keer heeft ze 
haarr verjaardag gevierd, de tweede keer modieuze kleren gekocht. Nu vindt Mavis het tijd om in 
tee grijpen. In samenspraak met Lita's moeder is bepaald dat Mavis de uitkering van haar nichtje 
eigenhandigg op de rekening van de rijschoolhouder mag storten. Zo wil ze Lita dwingen iets 
nuttigss met haar spaargeld te doen. In november moet Mavis haar nichtje uitbetalen. Het is 
afwachtenn wat er dan gebeurt. 

Juli Juli 
Dee betaling van twee spelers is veel te laat binnengekomen. Mavis heeft hen gebeld om hen 
verantwoordingg te vragen. Volgens de een was de saldofoon zo druk bezet dat ze er niet 
tussenkwam.. Volgens de ander stond er een veel te lange rij  bij de VSB-bank, waardoor ze 
moedelooss is weggegaan. Ze besloot het geld dan maar per giro over te maken, zodat de betaling 
helaass iets langer zal duren. Het eerste verhaal vertrouwt Mavis niet. Het tweede wel, want dat 
probleemm maakt ze zelf regelmatig mee wanneer ze een betaling moet storten. Mavis schiet uit 
eigenn zak voor, in het vertrouwen dat de betalingen uiterlijk volgende week binnen zullen zijn. 

Dee pot van f3600 heeft ze aan een andere zuster uitbetaald. Die zal het geld naar 
Surinamee overmaken voor een huis dat ze daar bouwt, evenals twee vorige keren. 

Hett nichtje heeft het rekeningnummer van de rijschool nog niet aan Mavis doorgegeven 
gegeven,, ondanks herhaalde verzoeken. Lita is niet blij met de afspraak tussen tante en moeder. 
Zee zeurt aan Mavis' hoofd dat ze 'iets anders' met het geld wil doen. Omdat ze over dat 'iets 
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anders'' vaag blijf t dreigt Mavis haar niet te zullen uitbetalen. 'Geef me het nummer van je 
rijschool,rijschool, dan stort ik je kasgeld daarop.' 

Omm spelers in andere kasmoni te leren kennen word ik lid van een gezelligheidsvereniging in de 
Bijlmer.. Alida, algemeen-secretaris van het bestuur, introduceert me. Alida heb ik leren kennen 
viaa een informant. Ze leeft van een sociale uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. In het 
verledenn heeft ze veel plannen gehad die ze nooit realiseerde. Zo wilde ze ooit studeren aan de 
universiteit,, een andere keer zou ze maatschappelijk werkster worden, en nu wil ze zich graag 
verderr bekwamen in het bestuursvak. Naar eigen zeggen is ze niet meer in staat te werken 
doordatt haar ex-vriend en diens moeder haar hebben behekst. Toch is Alida een ondernemende 
vrouw.. Ze is de leidster van een vrouwelijk kawinaffoep. Verder heeft ze een paar keer het 
initiatieff  genomen tot huldiging van verdienstelijke Surinamers en is ze langs cafés en 
verenigingenn gegaan om daarvoor sponsoring te zoeken. Ook heeft ze een comité opgericht om 
geldd voor goede doelen in te zamelen. Ze koestert plannen om een radioprogramma op te zetten 
waarinn Surinamers hun problemen naar voren kunnen brengen. 

Troefcalll  is een kaartspel, onder Surinamers populair bij jong en oud. Twee partijen van 
elkk twee deelnemers komen tegen elkaar uit. Alle deelnemers krijgen dertien speelkaarten. De 
kunstt is de tegenpartij af te troeven zonder datje zijn kaarten kent. Elke woensdagavond van acht 
tott half tien wordt er geoefend. De eerste keer dat Alida me meeneemt, word ik door de 
aanwezigenn van top tot teen opgenomen. De voorzitter is daartoe zelfs opgestaan. Hij kijkt Alida 
vragendd aan als ze op hem afloopt. Ze legt de situatie meteen uit. 'Nee, ze komt ook Troefcall 
spelen.'spelen.' Dan is het goed. De schrijf me in en word bij een groep ingedeeld. De vereniging kent 
ongeveerr vijfenzestig leden, maar slechts twintig verschijnen elke week, waaronder de partner 
vann Alida. De spelers zijn bijna allen van creoolse afkomst, enkelen van creools-Indiaanse of 
creools-Hindostaanss afkomst. Ze zijn zo'n veertig jaar of ouder. Met twee creoolse jongemannen 
hoorr ik met mijn 32 jaar tot de jongsten van de groep. Er is een bar waarachter een creoolse staat. 
Rondomm hangt een vast groepje stamgasten te borrelen. De televisie staat aan en er wordt 
Surinaamsee muziek gespeeld. 

Dee barhoudster heet Annemarie. Zij is tevens kasvrouw. In Annemarie's kasmoni zitten 
twintigg spelers, vertelt ze later, waaronder drie leden van de vereniging. De overige deelnemers 
zijnn familieleden en goede vrienden. Volgens Annemarie nemen haar spelers vooral deel 
vanwegee de spaardwang. 'Kijk, sommige mensen zijn te zwak om zelf te sparen, vooral wij 
creolencreolen hebben dat sterk Ik ben ook een van ze. Als ik geen kasmoni zet, kom ik niet vooruit in 
mijnmijn leven' Een van hen is Alida die f200 per maand inlegt (zie ook het vorige hoofdstuk). Ook 
Alidaa zegt haar toevlucht tot kasmoni te nemen omdat die haar dwingt hoe dan ook geld opzij te 
zetten.. Ze moet immers haar reis naar Suriname bekostigen. Daar zal ze onder meer haar zuster 
bijstaann bij wie een mom' bakru moet worden verdreven. Deze maand ontvangt ze van 
Annemariee f2000. 

Volgenss het wwrö-geloof is een bakru een lagere geest die, eventueel in opdracht van 
anderen,, vijanden kan plagen. Hij wordt voorgesteld als een korte gedrongen gedaante met een 
groott hoofd. Creolen geloven dat je een moni bakru kan weren door een pa moni (soort schelp) 
off  een knoflook in je portemonnaie te doen. Iemand met een moni bakru merkt dat haar geld 
ineenss op is, of dat ze een deel van haar geld niet meer kan vinden terwijl ze het kortgeleden 
heeftt ontvangen. Rekeningen kunnen dan niet meer betaald worden, de financiële problemen 
stapelenn zich op. 

Alss Annemarie en ik een keer alle anu van de spelers optellen komen we op een 
maandelijksee omzet van f6500. Dat had ze zelff  nooit beseft. Annemarie kijkt bedachtzaam, dan 
verschijntt een glimlach op haar gezicht. Ze moet even aan het idee wennen. Ze realiseert zich nu 
pass welk risico ze neemt door dit grote bedrag te beheren. 'San, dat ik al die tijd met f6500 
guldengulden in mijn zak loop\ overpeinst ze. Daarna dringt tot haar door hoe waardevol het is dat de 
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spelerss haar vertrouwen. 'Weetje, en dat al die mensen me dan vertrouwen, he? Dat vind ik wel 
leuk,leuk, hoor?' Annemarie's gedrag is typerend voor een aantal kasvrouwen dat de totale opbrengst 
vann de anu niet telt, noch het aantal deelnemers. Wel tellen ze het aantal arm en weten ze feilloos 
hoeveell  anu ze van welke spelers moeten ontvangen. 

Dee sfeer in de vereniging is gemoedelijk. Het is er zelden lawaaiig, ruzie heb ik nooit 
meegemaakt.. Als de wedstrijden beginnen kijkt iedereen ernstig. Het enige wat je hoort is 
ontevredenn gemompel over de geselecteerde kaarten, of onderhuids getreiter van verliezende 
spelers. . 

Elkee maandagavond komt Ma Lanni met haar karretje binnenrijden. Daarin zitten flessen 
mett ingemaakt Surinaams fruit, zelfgebakken cake en koekjes, waaronder gesuikerde pinda- en 
kokoskoeken,, bollen, losse sigaretten en sigaren. In een hoekje gaat ze zitten uitrusten van de 
dag.. Ze bestelt een drankje bij de bar en praat wat. Iedereen in de Bijlmer kent Ma Lanni. 'Deze 
naamnaam heeft de Bijlmer me gegeven en ik ben er trots op '. Ze heeft twee zonen in Suriname 
verloren,, een door straatgeweld, de ander pleegde zelfmoord. De vermoed dat ze daarom zo is 
begaann met de straatjunkies die haar mammie noemen. Ze zegt een van de weinigen te zijn die 
henn niet minacht en veroordeelt. Wanneer ze op straat loopt, groet ze hen allemaal bij naam en 
vraagtt belangstellend hoe het vandaag met ze gaat. Als de junks niet genoeg geld hebben om iets 
tee kopen, stuurt ze hen niet met lege handen weg. Ze graait net zo lang in haar kar tot ze iets 
heeftt gevonden waar alle junks dol op zijn: zoetigheid. Voor een zachte prijs kunnen ze dan een 
zoetee bol krijgen of een in suiker gestoofd vruchtje. De junks zijn erg op haar gesteld en belonen 
haarr rijkelijk.  'Hmm mammie, die bol heb je vandaag lekker gemaakt, hoor. Wat is het geheim? 
Zij :: Ach je weet, alle kruiden komen uit Suriname. Is lekker, no?' Hij: 'Ja, mammie.' Ma Lanni 
legtt veel geld opzij in de kasmoni van Annemarie. 'Kasmoni is een goed ding want het leert je 
sparen.sparen. Ik zet veel, omdat ik daarmee mijn huis in Suriname bouw. Ik spaar bij Annemarie omdat 
ikik bang ben dat ik weer aan mijn geld zal gaan.' Met een knipoog onthult ze dat haar inleg meer 
dann fl 000 bedraagt, maar naar het exacte bedrag mag ik niet vragen. 

Alidaa ontvangt kasgeld van Annemarie en vertrekt naar Suriname. Ik weet dat het haar 
veell  moeite heeft gekost het benodigde geld voor ticket, zakgeld en ritueel bijeen te krijgen. Het 
handgeldd had ze tot vlak voor het vertrek niet bij elkaar. Maar ze heeft uiteindelijk toch een 
redelijkk bedrag vergaard, dankzij financiële steun van haar zusters en partner en de opbrengst van 
dee verpande sieraden van haar dochter. Alida zal twee maanden in Suriname blijven. Daar ik 
goedd op de hoogte ben van haar geldproblemen, vraag ik me af hoe ze na uitkering de kasmoni 
zall  doorbetalen. Ze had de vijfde beurt en moet na ontvangst nog f1000 betalen. 

Augustus Augustus 
Ikk vraag Mavis of mijn kasgeld, dat ik altijd vóór de achtentwintigste van de maand stort, wel op 
tijdd binnenkomt. Dat blijkt niet het geval, ze zegt mijn betaling pas de vijfde of de zesde van de 
maandd te ontvangen. Ze verzekert me dat ze daar absoluut geen probleem mee heeft. Over mijn 
verlatee honderdje zal ze heus haar nek niet breken. De neem me toch voor voortaan eerder te 
storten.. Zo maak ik een betere indruk, denk ik bij mezelf. 

Spelerr 3, Sandra, die plannen heeft naar Suriname terug te keren, ontvangt f4800, de 
opbrengstt van vier anu. Mavis is blij dat ze Sandra met de uitkering gelukkig maakt. Zoals de 
meestee kasvrouwen vindt ze het prettig als spelers met een lach op haar gezicht haar huis 
verlaten.. Dat betekent immers dat zij het goed hebben gedaan. 'Daarom', zegt Mavis, heeft 
Sandraa 'me goed gemazzeld met een vette lekkers'. Mavis lijk t zo goed geluimd dat haar dag niet 
meerr stuk kan. lie je wel\ leert ze me, 'als je goed met mensen leeft, leven zij ook goed met jou'. 
Hé,, verkoos Mavis niet cadeaus boven geld? 'Ja, maar deze keer is het anders, als men me een 
tientjetientje of vijfentwintig gulden geeft, maak ik het zo weer op, maar Sandra heeft me f200,-
gegeven,gegeven, dat zal ik toch niet zomaar opmaken?' 
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Dee bel kasman Earl. De weet van zijn bestaan dankzij Vrouw Fia die zelf jarenlang kasvrouw is 
geweestt in Suriname en in Nederland. Toen ik haar een jaar geleden in Suriname interviewde, 
liett ze zich ontvallen dat haar zoon in Nederland haar kasmoni had overgenomen, 'maar hij doet 
hethet heel zakelijk, hoor, je gaat geen grappen met hem maken.' Ze gaf me zijn telefoonnummer 
Earll  nodigt me uit voor een bezoek bij hem thuis in Amstelveen. 

Kasmann Earl speelt kasgeld vooral uit economische overwegingen. Hij profiteert zo 
dubbell  door het voordeel van renteloos krediet van kasmoni te combineren met het rentevoordeel 
vann banksparen: de eerste uitkering incasseert hij altijd zelf volgens de spelregel 'firn arm no e 
gogo na doro' (de eerste inleg gaat niet naar buiten), om dat geld vervolgens op zijn spaarrekening 
tee storten met het oog op rente. Daarnaast is kasmoni Earls hobby Toen hij een paar jaar geleden 
eenn computer aanschafte, was dat vooral om "bankier te kunnen spelen*. Bovendien strookt deze 
elektronischee manier van administreren goed met zijn algehele zakelijke aanpak. Met behulp van 
hett verwerkingsprogramma SPSS noteert hij nauwkeurig de adressen en beroepsgegevens van 
allee spelers. Earls zakelijkheid blijkt ook zijn uitgebreide boeteregeling voor laatbetalers: een 
telefonischee of schriftelijke aanmaning, alles kost geld. Earl heeft een speciale bankrekening 
waarnaarr de contributie kan worden overgemaakt. Als extra service geeft hij zijn spelers het 
nummerr van zijn mobiele telefoon, zodat ze hem te allen tijde kunnen bellen met vragen over de 
kasmoni.. De spelers wordt op het hart gedrukt bij vragen of problemen meteen te bellen. In een 
reglementt heeft Earl met vergroot lettertype de twaalf regels aangegeven waaraan alle spelers 
zichh moeten houden. Met behulp van een bevriende advocaat heeft hij een schuldbekentenis 
geformuleerdd die de inleggers moeten ondertekenen. Earl gebruikt voor uiteenlopende 
boodschappenn verschillende soorten brieven van speciaal gekleurd papier, waaruit blijkt dat hij 
eenn echte liefhebber is. Een laatbetaler ontvangt een aanmaning op rood papier. Ook het 
reglementt is op een rood vel afgedrukt. De heuglijke aankondiging van een kasuitkering krijgt de 
deelnemerr op geel papier. 

Alss ik bij Earl op bezoek ben gaat de telefoon Een kandidaat-speler wil opgenomen 
wordenn in zijn kasmoni. Terwijl hij me een knipoog van verstandhouding geeft, zegt hij haar: 
Wacht,Wacht, ik zet de computer even aan.' Na een paar  seconden: 'Zo, dan kan ik je naam invoeren. 
Mooi,Mooi, die staat erin.' Earl vervolgt: 'Nu vraagt de computer je huisadres. Ok, dat staat er ook 
NuNu vraagt mijn computer nog adres en telefoon van je werk' Waarom communiceert Earl 
zogenaamdd in opdracht van zijn computer met de speler in plaats van rechtstreeks? Earl denkt na 
overr  zijn antwoord: 'Wel, bij ons Surinamers valt dat toch gemakkelijker als je zoveel vragen 
ineensineens stelt. Dan laat ik mijn computer het doen.' Een volgende keer  vertelt Earl dat hij  de 
bewustee beller bij nader inzien toch niet in zijn kasmoni heeft opgenomen. Haar man die een 
vriendd van hem is, heeft hem gewaarschuwd, 'ze houdt van schulden!' Earl: 'Én als haar man 
datdat zelf over haar zegt., ik bedoel, hij  kan het weten.' Het afzeggen van deze kandidaat-speler 
zall  Earl ook op een indirecte manier  doen. 'Ja, ik vind het wel een beetje pijnlijk  voor dr, maar 
ikik  bel haar op en zeg 'sorry, ik wil wel, maar mijn computer zegt 'vol'. Einde discussie.' Earl weet 
datt creolen vergaande zakelijkheid niet van elkaar waarderen. Hij verschuilt zich strategisch 
achterr zijn computer, waarmee hij tegelijkertijd inspeelt op de ervaringswereld van creolen: 'ze 
wetenweten dat alles m Nederland nu eenmaal met de computer gaat'. 

Collegaa Piet is een van de twee Nederlanders die sinds kort in Earls kasmoni meespelen. 
Nieuwsgierigg zoek ik hem thuis op. Piet is een goeduitziende veertiger (die bewust geen vrouw 
off  kinderen wil). Zijn koopwoning aan de Lauriergracht telt twee verdiepingen. Op de 
benedenverdiepingg is een atelier waar hij schilderijen maakt en potten bakt. De bovenverdieping 
heeftt hij warm ingericht. Een houten vloer, geelgroen geruite gordijnen, zachtgele meubelen en 
eenn houten eetstel. Hij zegt een levensgenieter te zijn die van gezelligheid houdt. 'Regelmatig 
mensenmensen over de vloer, koken, huis schoonmaken, reizen en een goed café met houten vloeren, 
zoalszoals hier om de hoek bij mij.' Zijn huis is nog niet af. De badkamer moet opnieuw worden 
betegeldd en er komt een ligbad. In de slaapkamer wordt een waterbed geplaatst. Maar dat moet 
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allemaall  in december gebeuren, wanneer hij zijn kasgeld van f6000 ontvangt. In totaal zal hij dan 
f90000 aan allerlei inkomsten krijgen. 'Ja, kasgeld is een lekker appeltje voor de dorst. Het is 
goedkoopgoedkoop krediet datje van de bank nooit zou krijgen. Als ik op de bank zou sparen zou ik wel 
renterente krijgen, maar die is zo weinig.' Ik ben benieuwd waarom hij als Nederlander die onbekend 
iss met deze spaartraditie, kasman Earl vertrouwt. 'Earl ken ik al tien jaar van Schiphol. We zijn 
heelheel goede vrienden en onze vertrouwensrelatie is hecht Ik zag hem een keer bezig met allerlei 
papierenpapieren en ik was nieuwsgierig. Hij liet me alles zien en ik vond het echt schitterend Ik dacht ik 
doedoe mee, ik had dit al eerder moeten weten. Ik had echt geen enkele scepsis Ik kan het moeilijk 
uitleggen,uitleggen, maar ik vertrouw hem volledig. Hij stelt zich open, meer dan de andere collega's, en 
zozo kun je een vertrouwensrelatie opbouwen. Doet een andere Hollander ook mee? Nee, ik heb 
absoluutabsoluut geen idee wie dat is, maar kijk, dat bedoel ik nou met het vertrouwen in Earl. Hij zal 
nooitnooit zeggen wie er wel of niet in zit. Hij zwijgt erover als het graf.' 

September September 
Ookk deze maand is niet al het kasgeld op tijd binnengekomen, waardoor Mavis f300 uit eigen 
zakk moet voorschieten. Dit komt haar niet goed uit. Ze heeft de nalatigen gebeld om hen uit te 
leggenn in welke problemen ze haar brengen. Daarop beloven ze beterschap. Mavis gelooft nu 
well  dat sommige spelers door drukte bij de saldofoon niet op tijd kunnen storten. Toen ze laatst 
telefonischh geld voor iemand moest overmaken ondervond ze namelijk hetzelfde probleem. 

Maviss heeft haar zuster Sheron f1200,- uitgekeerd, waarmee die haar verhuiskosten zal 
betalen.. Omdat Mavis haar wil beschermen tegen de vele andere kosten die zo'n verhuizing met 
zichh meebrengt, stelt ze voor haar zusters uitkering te bewaren tot twee weken nadat Sheron is 
verhuisd.. Sheron vindt dat een goed plan. 'Want ik weet hoe wij vrouwen zijn, uiteindelijk stop je 
hethet in depot of in het huishouden en je ziet niet meer watje ermee gedaan hebt, terwijl je voor 
eeneen doel hebt gespaard ' 

Nichtjee Lita heeft deze maand weer gebeld om Mavis ervan te overtuigen dat ze het 
kasgeldd echt voor 'iets anders' nodig heeft. Mavis houdt voet bij stuk, 'geef me het 
rekeningnummerrekeningnummer van die rijschool, dan zal ik het daarop voor je storten.' Maar ze krijgt het 
nummerr weer niet. 

Sandraa is naar Suriname vertrokken. Tevoren heeft ze met Mavis afspraken over de 
betalingg gemaakt. Sandra verwacht dat de uitkeringsinstantie CADANS haar een sociale 
uitkeringg zal geven waarmee ze het resterende kasgeld kan betalen. Mavis heeft wat twijfels over 
ditt plan omdat Sandra vertrekt terwijl de aanvraag nog niet is gehonoreerd. Maar haar vriendin 
wuiftt die weg. Mavis hoopt maar dat het goed zal gaan. 

Inn de kasmoni van Annemarie, de barvrouw van de gezelligheidsvereniging, gaat iets grondig 
mis.. Speelster Alida is inmiddels teruggekeerd uit Suriname. Maar hoe vaak ik ook probeer haar 
tee bellen, ik krijg geen gehoor, ook niet via haar mobiele telefooa Ik vraag me af of ze al is 
verhuisd,, of intussen misschien een nieuw telefoonnummer heeft genomen. Tot ik haar vriendin 
Marchaa in het winkelcentrum ontmoet. Als ik naar Alida vraag, roept ze uit: 'Ja, meisje, Alida 
moétmoét zich schuilhouden, want ze is er vandoor met kasgeld van Annemarie. Ik ben echt boos op 
haar.'haar.' Marcha vertelt in geuren en kleuren wat er is voorgevallen. Op een avond heeft Alida haar 
minnaarr Johannes gestuurd om kasgeld voor haar te ontvangen - Johannes heeft een gezin, maar 
verwektee daarnaast een buitenkind bij Alida. Kort na ontvangst vertrok Alida voor een maand 
naarr Suriname, waarna ze nooit meer heeft doorbetaald, ook niet na terugkeer in Holland. 
Daaropp zocht Annemarie contact met Marcha. Kon Marcha telefoonnummer en adres van Alida 
aann haar geven? Marcha is hier niet op ingegaan omdat ze haar handen schoon wilde houden; ze 
wass immers geen partij bij de financiële afspraak. 

Maarr toen de kasvrouw een maand later nog niets van Alida had gehoord, hoewel die 
inmiddelss in Holland moest zijn teruggekeerd, besloten Marcha en haar man Humbert haar toch 
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tee helpen. Ze bedachten een plan waarin ze beiden buiten schot konden blijven: zodra ze Alida's 
minnaarr in de verenigingsruimte opmerkten, zou Humbert Annemarie telefonisch tippen. Dan 
konn die Johannes aanspreken op de fraude van zijn buitenvrouw en haar telefoonnummer en 
adress vragen. Zo gezegd, zo gedaan. Johannes bleek niet te weten dat Alida na ontvangst nooit 
meerr had betaald. Uit medeleven met Annemarie gaf hij haar Alida's, adres, telefoon- en mobiele 
nummer.. Annemarie belde meteen, maar zodra Alida de bekende stem hoorde gooide ze de 
hoornn op de haak. Haar mobiele telefoon schakelde ze ook meteen over op de berichtenservice. 
Ditt heeft zich tot zes keer toe herhaald. 

Alss ik Annemarie zie, zegt ze diep teleurgesteld te zijn in Alida. Dit had de kasvrouw niet 
achterr haar speelster vermoed. 'Ik dacht echt, toen ik haar zag en hoe ze praat, ze is een vrouw 
metmet respect'. Alida had haar reputatie destijds veel te mooi voorgesteld: ze spaarde maandelijks 
all  fl 100 in de kasmoni van Marcha, verkondigde ze, f200 per maand kon ze ook nog wel missen. 
Ditt bleek achteraf gelogen, Marcha houdt al jaren geen kasmoni meer. Het was Annemarie ook 
onbekendd dat Alida van een uitkering leefde, anders had ze wel uitgekeken. 

Alidaa laat nog steeds niet van zich horen. Nu Annemarie haar adres heeft kan ze haar 
persoonlijkk opzoeken, alleen komt ze niet gemakkelijk in die buurt. De kasvrouw denkt erover 
hett maar bij dit verlies te laten. Berustend: 'Want je krijgt er alleen maar domme (lees: 
gewelddadige)gewelddadige) ruzie van. Bovendien had mijn man me hiervoor gewaarschuwd.' 

Opp een dag loop ik in het winkelcentrum een buurmeisje tegen het lijf , dat ik niet meer had 
gezienn sinds het midden vann de jaren 80. We gaan op een bankje in de zon zitten en halen oude 
herinneringenn op. Zij is nu chefverkoopster in een kledingwinkel. Ik vertel haar dat ik een boek 
overr kasgeld schrijf. Ze vindt dat zo leuk dat ze uitroept: 'dan moetje een keer met mijn broer 
praten,praten, want hij kan heel goed kasgeld houden.' Dat lijk t me een goed idee. De bel hem op om 
mee aan hem voor te stellen. Twee dagen later zoek ik hem op in het café waar hij vaak zit. 

Dee drieëndertigjarige kasman Stanley is ziekenverzorger van beroep. In zijn vrije tijd 
helptt hij zijn vrienden in de keuken van een creools-Surinaams café te Amsterdam West. Hij 
werktt daar voor de gezelligheid, en ook omdat zijn allerbeste vriend er chef-kok is. Stanley is 
eenn vlot modern type. Zijn hoofd is kaal geschoren en aan zijn oren prijken twee zilveren 
creooltjes.. Hij draagt een strak zwart truitje op een wijde blauwgrijs geruite broek. Een ketting 
mett blauwe en grijze kralen maakt het geheel af. Stanley beheert acht kasmoni met een totale 
omzett van f7000. De aanleiding? 'Het beviel me niet dat ik niet zag wat de jongens met hun geld 
deden.deden. Als ze hadden ontvangen zag ik alleen maar Nikes, mooie hemden en sieraden. Toen heb 
ikik ze gezegden aangemaand om met een kasmoni te beginnen. Ik zei spaar, orden je leven en nu 
gaatgaat het zo goed dat ze me zelfs wijzen wat ze met hun kasgeld doen, ticket, geld naar hun 
moedermoeder in Suriname, voor auto's en dat soort dingen.' 

Stanleyy is al vanaf zijn dertiende kasman. Zijn carrière begon in Suriname waar hij met 
tantes,, neven en nichten op eenprasi-oso woonde. Iedereen zette kasgeld bij hem, ook een van 
zijnn oudtantes die zuurgoed op het erf verkocht, vertrouwde hem haar geld toe. Daarna heeft hij 
zijnn hele leven lang overal kasmoni opgezet. Tijdens zijn laatste jaren in Suriname was hij 
werkzaamm in een groot hotel. Dankzij zijn kasmoni zijn bijna al zijn collega's daar in staat 
geweestt een ticket te kopen om naar Nederland of Amerika te emigreren. 

Stanleyy beschrijft zichzelf als iemand die graag organiseert en anderen goed kan 
stimulerenn hun doelen te bereiken. 'Ik weet niet hoe het komt, maar in de familie doet men altijd 
eeneen beroep op me. Altijd als er iets gedaan moet worden is het 'bel Stanley, bel je oom of je neef.' 
JJcc vraag hem naar zijn beweegredenen om in een kasmoni in te leggen: Meestal zegt men dat 
kasgeldkasgeld je discipline geeft om te sparen, zo voel ik het ook.' 

Onlangss heeft men zijn hulp ingeroepen in verband met een famiriman sani, een 
familieritueell  dat in Suriname moet worden uitgevoerd. Voor het welslagen van zo'n ritueel 
moetenn zoveel mogelijk familieleden aanwezig zijn. Daarom heeft men Stanley gevraagd een 
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specialee kasmoni op te zetten opdat men geld opzij kan zetten voor de reis. Er is afgesproken dat 
hijj  niemand uitbetaalt, maar het geld bewaart tot aan de voorbereidingen van het vertrek. In 
eerstee instantie wil Stanley niet veel kwijt over de reden voor het familieritueel. Dan vertrouwt 
hijj  me toe dat er al jaren een vloek op zijn familie rust die ze maar niet kunnen uitbannen. Pas 
veell  later onthult hij dat sommige familieleden er ernstige last van ondervinden: slepende 
onderlingee ruzies, een aan drugverslaafde nicht, een tante die geen kinderen kan krijgen, een 
ouderee zuster die vier van haar negen kinderen verloor, een oom die last heeft van een geest die 's 
nachtss de liefde met hem bedrijft en hem verhindert een vaste liefdesrelatie te beginnen. In 
decemberr zal zijn hele familie naar Suriname afreizen om de familievloek uit te bannen, in de 
hoopp dan eindelijk te worden verlost. 

Oktober Oktober 
Maviss krijgt bericht uit Suriname dat haar vader ernstig ziek is. Zij en haar zusters maken 
plannenn er zo snel mogelijk heen te reizen. Ze is bijzonder aangeslagen, vertelt ze, want ze heeft 
altijdd een hechte band met haar vader gehad. Ze zal een kleine maand in Suriname verblijven. De 
boekhoudingg draagt ze zolang over aan een nicht. 

Dee kasmoni van Annemarie verloopt nog steeds niet naar wens. Het is drie maanden verder, 
maarr Alida heeft nog steeds niet betaald. Annemarie wil nu toch doordrukken. Ze zet Alida's 
partnerr onder druk. Hij had immers voor ontvangst getekend, dreigt ze, dus kan ze hem voor de 
politiee slepen. Gevoelig voor dit argument belooft hij Alida ertoe te bewegen Annemarie te 
woordd te staan. In werkelijkheid wil Annemarie de politie niet bij deze affaire betrekken uit 
medelijdenn met Alida's jonge dochter: ze vindt het zielig voor het kind als de politie haar moeder 
ophaalt.. Maar door haar dreigement hoopt Annemarie Alida tenminste zover te krijgen dat die 
haarr terugbetaalt, desnoods in termijnen. Pas als dat niet lukt zal ze overwegen de politie in te 
schakelen.. Ze hoopt echter uit de grond van haar hart dat het niet zo ver hoeft te komen. 

Inn de vereniging praat iedereen intussen schande over wat Alida Annemarie heeft geflikt. 
Menn vermoedt dat ze het met voorbedachte rade heeft gedaan: ze heeft vast haar partner laten 
tekenenn om hem voor de schuld te laten opdraaien. De meesten vinden het verdacht dat Alida het 
plotsklapss met hem heeft uitgemaakt. Sinds bekend is dat ze met haar kasgeld in Suriname een 
grotee winti pre (ritueel feest) heeft gehouden, wordt de verontwaardiging nog groter. 'Fayu kan 
gogo dansiyu man-dansi, danyu musupai kasisensi?' (Hoe durft ze met zulke overgave te dansen 
terwijll  ze kasgeld moet betalen?). Iedereen is ervan overtuigd dat haar wwtf-problemen nooit 
zullenn overgaan als ze zo handelt, omdat a moni no segi (het geld daarvoor niet gezegend is). En 
dann heeft een genezingsritueel geen effect. Een vrouw vertelt een soortgelijk verhaal over twee 
zusterss die als kasvrouwen diverse malen spelers hadden bestolen. Hoeveel geld ze ook uitgaven 
aann medicijnmannen om hun geesten te bezweren, het heeft nooit geholpen. Uiteindelijk zijn ze 
voorr straf door een mysterieuze brand, faya bron (vurige brand), de dood ingejaagd. De rest van 
hett gehoor maakt instemmende geluiden en doet hier en daar een duit in het zakje. 

Geenn van de leden durft Alida aan te spreken als ze haar op straat tegenkomen, uit vrees 
voorr bemoeial te worden uitgemaakt. Maar ze nemen zich voor nooit meer zaken met haar te 
doen.. Anderen zeggen dat ze een grote bocht om haar heen maken zodra ze haar zien. Een aantal 
zweertt haar geloofwaardigheid voor eeuwig in twijfel te trekken. Niemand zal meer iets geloven 
vann al haar verhalen over ex-vriendjes en buitenvrouwen die haar hadden behekst. 'Trouwens, 
watwat denkt ze wel, ze is moeders mooiste niet', voegt iemand er gemeen aan toe. 

Enn wat doet Alida? Om zich van alle blaam te zuiveren heeft ze de tegenaanval ingezet, 
voordatt haar reputatie volledig op straat ligt. Aan ieder die het horen wil vertelt ze dat het 
Annemariee is die haar met kasgeld heeft belazerd en nu ruzie zoekt. Sinds Annemarie van deze 
tegenbeschuldigingg heeft gehoord loopt ze elke dag met haar kasmoni-schrift in haar tas, om te 
bewijzenn dat de zaak precies andersom zit. 'Kijk \ toont ze me, 'hier staat het zwart op wit 
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BetaaldBetaald aan Johannes Kobus Drageman, want zo heet hij, de somma van f2000. Dan lieg ik toch 
niet?' niet?' 

Bcc ben voor de gezelligheid op bezoek bij mijn oude schoolvriendin Karin in Rotterdam als haar 
nichtjee Whitney, 25 jaar oud, van twee straten verderop binnenwipt. Karin vertelt dat Whitney en 
haarr vriendje in de kasmoni van haar zuster spelen. Ze hebben beiden voor de laatste 
uitkeringsbeurtt gekozen, omdat ze niet wilden doorbetalen na ontvangst. 'Anders geniet je niet 
vanvan je geld Je hebt ontvangen, je koopt er iets mee en je moet daarna nog betalen. Nee hoor, 
geefgeef mij maar als laatst.' Ik ben nieuwsgierig wat ze van hun kasgeld kopen. Whitney heeft een 
saxofoonn aangeschaft, want ze zit al een tijdje op les. Met de volgende uitkering wil ze een 
geavanceerdee video-installatie kopen om zich te bekwamen als videojockey. Haar vriend die 
discjockeyy is in een bekende Rotterdamse discotheek, heeft een eigen mengpaneel gekocht. 

Dee vraag vanuit welke motieven de jonge Whitney zich bij de kasmoni heeft aangesloten: 
'Mijn'Mijn  moeder zei beter gaan jullie in een kasmoni, dan leer je sparen want ik zie niet wat jullie 
metmet je geld doen. Kijk, je neemt je iets voor, maar op een gegeven moment, doe je er toch wat 
andersanders mee. En als ik nu zo kijk, geef ik mijn moeder gelijk, daarom zit ik nu weer erin.' 

Terwijll  de kasmoni van Earl draait, wil een speler haar uitkeringsbeurt vervroegen. Of het 
mogelijkk is al in november te ontvangen in plaats van pas in februari? Ze heeft namelijk een 
aanmaningg gekregen van KPN Telecom over een rekening ter hoogte van f1460. Earl vraagt 
eerstt goed door over het probleem: hoe is het zover gekomen? Hoeveel aanmaningen heb je al 
gekregen?? Hoezo kun je het niet betalen? Ze verklaart dat haar zwager, aan wie ze een groot 
geldbedragg heeft geleend, haar niet volgens afspraak terugbetaalt. Nu is ze ten einde raad, KPN 
Telecomm heeft al gedreigd de zaak over te dragen aan een incassobureau. Earl neemt het verzoek 
zwaarr op. Hij weet dat zijn spelers erop rekenen dat ze hun geld in een vooraf bepaalde maand 
uitgekeerdd zullen krijgen. Hoewel een beroep op acute nood algemeen wordt aanvaard, vindt hij 
hett toch ongemakkelijk spelers hiervoor te benaderen. Daarom mag dit niet te vaak gebeuren. Hij 
kann niets beloven, antwoordt hij, maar hij zal zijn best doen: vanavond belt hij een rondje, dan 
magg ze hem morgen terugbellen. Ze smeekt hem om alles voor haar in het werk te stellen. Als ik 
Earll  voorhoudt dat sommige kashoudsters zich naar eigen zeggen van deze regel distantiëren 
onderr het motto ik-kan-niet-over-andermans-geld-beschikken, zegt Earl dat dat lariekoek is. Hij 
doett een beroep op solidariteit en wederkerigheid 'Je kent je spelers goed en als ze je in 
vertrouwenvertrouwen nemen over een probleem, leef je toch een beetje met ze mee. We zijn mensen onder 
elkaarelkaar en vandaag is zij het, maar morgen ben jij  het die hulp nodig heeft.' 

Diee avond gaat Earl op zijn computerscherm alle spelers na: welke speler kan hij 
benaderenn zonder diens plannen te schaden? Wie zal de uitkering niet al te dringend nodig 
hebben?? Welke speler is van nature het meest flexibel? Earl kiest uiteindelijk twee spelers: een 
zusjee en een vriend. Hij kiest zijn zusje, omdat hij van haar nog geen concrete bestedingsplannen 
heeftt gehoord. De tweede keus valt op zijn vriend, omdat die met kasgeld meestal mode en 
mooiee spullen voor zijn huis koopt. Hij bereikt zijn vriend eerder dan zijn zusje en legt hem het 
probleemm discreet voor, zonder de naam van de betreffende speler te noemen. Zijn vriend hoeft 
niett lang na te denken. Hij wilde deze keer een computer voor zijn zoon kopen, maar zoveel 
haastt heeft dat niet. Als iemand inn de problemen zit, wil hij zijn plan best even opschuiven. 

November November 
Spelerr 6, nichtje Lita, heeft haar kasgeld toch van Mavis gekregen. Mavis geeft toe dat Lita's 
gezeurr haar murw heeft gemaakt. 'Ik kon niet meer, a sma e law mi (ze maakt me gek)!' Haar 
nichtjee is haar uitkering van f1200 persoonlijk komen halen. Ze heeft een grote bos bloemen 
voorr tante meegebracht, wetende dat ze die liever krijgt dan kasrecht. 
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Maviss ontvangt een naar telefoontje van haar moeder uit Suriname: Sandra houdt zich 
niett aan de afspraak. Ze betaalt niet op tijd en dan ook nog in kleine beetjes. Mavis maakt zich 
grotee zorgen over de financiële consequenties. Ze legt me nu pas uit hoe de betaling vanuit 
Surinamee is geregeld. De afspraak is dat Mavis, die inn Nederland de financiële zaken van haar in 
Surinamee wonende moeder behartigt, Sandra's maandelijkse inleg van f400 van haar moeders 
rekeningg opneemt. Daarop zal Sandra Mavis' moeder in Suriname in vreemde valuta uitbetalen. 
Sandraa moet daartoe met Surinaams geld Nederlands geld opkopen, een kostbare transactie nu de 
inkoopwaardee van vreemde valuta door de economische recessie sterk is gestegen. Mavis hoopt 
maarr dat deze afspraak verder goed loopt, ondanks de klacht van haar moeder. Sandra heeft zich 
altijdd een goede betaalster getoond, dus daar zal het niet aan liggen. Maar je weet maar nooit. 

Transatlantischee kasmoni-betalingen komen veel voor. Zo speelt Mavis*  moeder op haar 
beurtt in een kasmoni in Nederland. Dat doet ze ook via Mavis, die haar moeders Nederlandse 
bankrekeningg gebruikt voor de betalingen. Een andere bekende van Mavis betaalt haar kasmoni 
doorr vanuit Suriname enveloppen met geld mee te geven aan vrienden die bij de Surinaamse 
luchtvaartmaatschappijj  werken. 

Dee vraag Mavis voorzichtig naar de gevolgen voor de schuldverrekening tussen Sandra en 
Nona,, in het geval dat Sandra nalatig zou blijven. Voorzichtig, want ik sprak er nooit eerder met 
haarr over. Mavis is zichtbaar getroffen door deze vraag. Er valt een stilte, ze kijkt me strak aan. 
'Zo,'Zo, dus je weet ervan. Want uit mezelf zou ik je het nooit hebben verteld, omdat ik niet wil dat 
NonaNona dit hoort.' En dan dwingend: 'Maar je gaat me moeten beloven datje dit niet doorvertelt 
aanaan Nona. Want echt, ik vermoord je!' Ik geef haar mijn woord. Mavis legt uit dat ze geen 
gezichtsverliess bij Nona wil lijden. Die is immers een vreemde die voor het eerst in haar kasmoni 
meedoet.. De eerste indruk die Nona van haar als kasvrouw heeft, zal de belangrijkste zijn. 
Bovendienn wil ze Sandra's reputatie niet bij Nona te grabbel gooien. Mogelijk zou Nona bang 
wordenn dat ze haar geld niet krijgt wanneer ze het slechte nieuws over Sandra hoort, met als 
gevolgg een flinke ruzie tussen Nona en Sandra. Mavis zegt Nona persoonlijk niet te kennen, 
maarr bij de kennismaking heeft ze indruk gekregen dat zij heel stipt is met financiële afspraken. 
Alss goede kennis van Nona kan ik dat laatste volmondig beamen. 

Edwinaa die ik allang ken als vriendin van de familie en als kasvrouw, laat me weten dat haar 
mann in de vroege ochtend van zondag in de huiskamer aan kanker is gestorven. Wilfred is 65 jaar 
geworden.. Hij laat bij Edwina een dochtertje van negen jaar achter. Meteen na Wilfreds dood 
heeftt Edwina de arts en de familie gebeld. Binnen tien minuten zijn de eerste familieleden 
gearriveerd,, daarna stroomt het huis in Den Haag vol: (half)kinderen, (half)broers en 
(halfzusters,, neven, nichten en goede vrienden. Ze zijn uit alle hoeken van Nederland gekomen, 
Amsterdam,, Rotterdam, Almere en Purmerend. Ook ik voeg me bij het gezelschap 

Dee oudste broer van Wilfred is lijkenwasser en weet wat hem te doen staat. Samen met 
tweee neven ontdoen ze de dode van zijn kleren en wassen hem, binden ze om zijn penis een 
stonbanti:stonbanti: een penislap van witte katoen die op de hand is gemaakt. Met de stonbanti aan kan de 
dodee waardig aan zijn reis naar het dodenrijk beginnen. Daarna krijgt Wilfred een witte 
onderbroekk en een wit laken over zich heen. Omdat de overledene een man is, mogen alleen 
mannenn dit doen. Edwina loopt in shocktoestand van alles en nog wat in het huis te regelen. 

Dee telefoon staat intussen roodgloeiend. Dan krijgt Edwina een telefoontje uit Suriname 
vann haar vader en oudste zuster. Ze vinden het jammer dat ze er als ervaren lijkenwassers niet op 
kunnenn toezien dat hun collega's in het verre Holland alles goed doen. Terwijl ze bezig zijn alle 
rituelenrituelen met Edwina door te nemen, ontstaat aan de andere kant van de lijn lichte paniek over de 
nalevingg van een ritueel met een sarpusi. Een sarpusi is een stukje donkerblauwe katoen dat 
wordtt geplaatst in het kruis van de vrouw waarmee de overledene een relatie had. Edwina heeft 
begrepenn dat haar sarpusi eerst moet worden gewassen voordat ze het kort voor de begrafenis 
overhandigtt aan een van vrouwelijke lijkenwassers die het in de stonbanti van Wilfred moet 
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stoppen.. Geschrokken van deze uitleg leggen vader en zuster omstandig uit dat Edwina haar 
sarpusisarpusi juist onder geen beding mag wassen. Bovendien mag ze de besmeurde sarpusi niet 
afgeven,, maar moet ze die persoonlijk in de stonbanti van Wilfred plaatsen. Je weet immers 
nooitt of de sarpusi niet in de handen terecht komt van een kwaadwillige, die dan jouw smurrie 
kann gebruiken om je te beheksen. Edwina belooft geschrokken dat ze hun richtlijnen nauwgezet 
zall  volgen, temeer daar er ruzie is ontstaan tussen haar en de schoonfamilie die haar ervan 
beschuldigtt Wilfred via hekserij de dood in te hebben gejaagd. Het ritueel met de sarpusi en de 
stonbantistonbanti is een belangrijk element in de creoolse dodenverering. Als Wilfreds stonbanti niet met 
Edwina'ss besmeurde sarpusi wordt verenigd, zal Wilfreds geest geen afscheid van haar kunnen 
nemenn en daarom 's nachts de liefde met haar komen bedrijven. Dit zal Edwina beroven van haar 
levenskrachtt waarop de dood kan volgen. Pas als het ritueel naar behoren is afgewikkeld zijn ze 
voorgoedd uit elkaar. 

Dee onomkeerbare scheiding van levenden en doden is ook voelbaar in Edwina's kasmoni. 
Hoewell  zij officieel als kasvrouw naar buitentrad, was het Wilfred die de boekhouding hield en 
dee fijne kneepjes van het vak onder de knie had. Voortaan moet Edwina haar penningmeester 
missen.. Na Wilfreds dood gaan zij en haar negenjarige dochtertje alle oude kasmoni-schriften na, 
omm te kijken op welke manier Wilfred de administratie bijhield. Na enige tijd heeft ze dat door, 
zodatt ze de kasmoni kan voortzetten. Edwina vraagt wel eerst aan alle spelers afzonderlijk of ze 
nogg vertrouwen in haar kasmoni stellen, nu Wilfred wegvalt als inkomstenbron van haar 
huishouding.. Ze verzekeren haar dat ze nog steeds graag willen meedoen. Haar kasmoni loopt 
immerss al tien jaar als een trein, zeggen ze, dus haar reputatie is ijzersterk. Edwina ziet dit als een 
bijzonderr compliment. Dat er vertrouwen in haar heerste wist ze wel, maar ze had zich niet 
gerealiseerdd dat het zo groot was. Het stimuleert haar om met de kasmoni door te gaan en het 
vertrouwenn niet te beschamen. 

Ookk voor Edwina zelf is inleggen in kasmoni altijd een psychische noodzaak geweest. Ze 
spertt haar ogen wijd van verbazing als ik haar vraag waarom ze niet zelfstandig spaart. 'Nee, 
meisje,meisje, want dat ding dat ze een pinpas noemen is gevaarlijk. Zodra je wat ziet pin je maar, hoe 
moetjemoetje sparen dan?' Wilfred zag het anders 'het enige voordeel is dat kasgeld net een soort 
rentelozerenteloze lening is'. 

December December 
Ookk deze keer arriveren de betalingen van diverse spelers te laat, zodat Mavis opnieuw moet 
voorschieten.. Maar omdat de derde van de maand ditmaal op een maandag valt, neemt ze 
niemandd iets kwalijk: de bank is in het weekend gesloten en kan dan geen betalingsopdrachten 
verwerken.. Zo is haar ervaring. 

Spelerr 8 heeft deze maand kasgeld ontvangen. Mavis heeft geen idee hoe ze het wil 
besteden.. Daar vraagt ze ook nooit naar, omdat ze daarmee inbreuk op andermans privé-leven 
zouu maken. Alleen alss een speler er zelf over begint kent ze zijn plannen. 

Maviss weet nu ook wat haar nichtje Lita eigenlijk van plan was met de uitkering. Ze 
heeftt er 'Dolce & Gabana's [merk van een bepaalde modelijn] mee gekocht en geen rijlessen'. 
Maviss begrijpt achteraf dat Lita die allang op het oog gehad moet hebben, want haar nichtjes 
pratenn tegenwoordig alleen maar over mode. 'Maar ach, ze zijn jong \ besluit ze begripvol. 

Sandraa heeft Mavis nu al twee keer vanuit Suriname gebeld, om haar uit te leggen dat ze 
dee verhoopte uitkering uiteindelijk niet heeft gekregen. De uitkeringsinstantie CADANS had 
haarr opgeroepen om persoonlijk op het kantoor te verschijnen, maar ze kon niet binnen de 
termijnn komen omdat ze toen al in Suriname was. Daarop heeft CADANS de aanvraag 
geseponeerd.. Sandra betuigt diepe spijt, en belooft Mavis dat ze alle moeite zal doen om haar 
tochh te betalen. Dat is behoorlijk moeilijk: ze moet van haar Surinaamse salaris Nederlandse 
guldenss opkopen, terwijl de koers met de dag stijgt. Maar Sandra verzekert haar uiterste best te 
zullenn doen. 
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Naa een paar maanden doet zich een tegenslag voor in de kasmoni van Earl. Piet heeft hem de 
afgelopenn tijd veel problemen gegeven. Nadat Earl hem had uitgekeerd wilde Piet extra geld van 
hemm lenen: ze zouden samen naar Suriname gaan en Piet wilde absoluut niet vertrekken zonder 
zijnn gouden sieraden, die hij echter had verpand. Earl leende hem f2500 om die sieraden te 
kunnenn terughalen zodat hij ze in Suriname kon dragen, maar onder een uitdrukkelijke 
voorwaarde:: 'We zijn vrienden, maar we doen nu zaken, hé.' Piet beloofde Earl plechtig zijn 
schuldd meteen bij terugkeer te zullen aflossen. Maar toen ze bij terugkomst op Schiphol 
neerstrekenn bleek dat Piet terstond een boete van f750,- moest voldoen. Piet, totaal berooid, 
vroegg Earl dit bedrag eveneens voor te schieten. Sindsdien heeft hij Earl slechts kleine bedragen 
terugbetaald,, en houdt hij zich niet aan de afspraken. Ook heeft hij zijn kasmoni nog niet 
afbetaald.. Onlangs wilde Piet weer f1700 lenen, maar daar gaat Earl niet op in. Nu is het zaak 
Piett tot betaling te manen. Voor nieuwe kasmoni zal Earl hem in elk geval nooit meer vragen. 

Terwijll  Earl klaagt over Piets financieel gedrag, speelt de laatste mooi weer. Als ik hem 
spreekk rept hij met geen woord over de problemen, maar beweert juist dat het heel goed gaat met 
dee kasmoni. Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. 'Oh, ja, toch wel. Dat ik de volgende keer 
nietniet meer mee speel Het is me heel goed bevallen hoor, daar niet van, maar ach, het is leuk 
geweestgeweest voor een keertje, ik wilde het gewoon eens uitproberen.' Ik slik dit ogenschijnlijk voor 
zoetee koek, want ik heb Earl beloofd niet te laten merken dat ik op de hoogte ben van de 
problemen.. Earl wil Piet niet in verlegenheid brengen. 

Januari Januari 
Maviss is niet in staat me uitgebreid te woord te staan over de gang van zaken in haar kasmoni. Ze 
moett nog veel in orde maken voor haar reis naar Suriname, waar ze drie weken zal blijven. Haar 
nichtjee zorgt in de tussentijd weer voor het goede verloop van Mavis' kasmoni. 

Mij nn Turkse schoonheidsspecialiste in de Bijlmer is opgevoed door een Javaans-Surinaamse 
pleegmoeder.. Als ze hoort waar mijn boek over gaat, kirt ze 'Óh wat leuk, maar dan moetje 
GwenGwen spreken.' Gwen is haar creoolse boezemvriendin die al jaren een kasmoni draait. Zelf 
speeltt ze niet mee in Gwens kasmoni, zegt ze, want ze kan heel goed zelfstandig geld apart 
houden.. Ze belt Gwen op om te vragen of ze mij haar telefoonnummer kan geven. Een paar 
dagenn later zit ik bij Gwen thuis. 

'Het'Het goede van kasgeld is datje voor een doel kan sparen. Het is beter dan de bank, want 
jeje krijgt je geld snel, zonder rente te moeten betalen', verklaart Gwen. Evenals bij  Earl wordt 
haarr kasmoni gebruikt voor een familiegebeurtenis: haar familie wil groots vieren dat oma deze 
maandd tachtig wordt. Broers en zusters zullen met hun kinderen naar Paramaribo afreizen. 
Anderss dan bij Earl bewaart Gwen de uitkeringen van slechts drie familieleden tot ze 
daadwerkelijkk voorbereidingen voor hun reis treffen. Deze drie achten het geld veiliger bij 
Gwen,, anders zouden ze het vast voortijdig opmaken aan andere dingen. Volgens Gwen is de 
helee familie al twee jaar bezig met plannen maken, sinds de dood van opa: oma miste hem erg, 
zodatt het haar extra goed zal doen zich bij haar kroonverjaardag omringd te weten door al haar 
kinderenn en kleinkinderen. Nu het moment nadert praat de hele familie over niets anders. 'Het is 
zozo erg met ons dat we onze zaktelefoons gebruiken om allerlei berichten over de voorbereiding 
naarnaar elkaar sturen, net een soort fax. Soms krijg ik wel dertien berichten op een dag.' Welgeteld 
drieëntwintigg familieleden zullen naar Suriname afreizen. Oma woont er in een groot huis, waar 
dee meesten zullen intrekken. Dat belooft absolute gezelligheid, voorspelt Gwen mijmerend. 

Februari Februari 
Spelerr 9, Gladys, een vriendin van Mavis, is heel boos geworden omdat Mavis haar één dag te 
laatt heeft uitbetaald. Eén dag te laat maar? vraag ik verbaasd. Maar Mavis schijnt ook niet te zijn 
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verschenenn op een nadere afspraak om de betaling alsnog te regelen. Ze geeft toe dat ze haar 
vriendinn inderdaad slordig heeft behandeld. Maar dat komt doordat ze zo van slag was wegens 
haarr  vaders dood. Ik zegje eerlijk, ik heb me toen niet zo bezig gehouden met wie wel betaalde 
ofof niet Ik dacht 'later zie ik wel' Mavis neemt het Gladys kwalijk dat die geen rekening houdt 
mett haar leed. Ze kreeg niet eens de kans om alles uit te leggen. Ze begrijpt wel dat ze Gladys' 
plannenn heeft doorkruist. Haar vriendin had namelijk een betalingsafspraak met een reisbureau 
voorr een reis naar Suriname. Maar, verdedigt Mavis zich, een speler dient te weten dat hij zijn 
kasmoni-plannenn niet strikt moet afstemmen op de dag van uitkering. Er kan immers iets 
onverwachtss tussenkomen, vooral bij zaken als een vliegticket of schulden. Zo heeft ze het altijd 
geleerdd van haar moeder, en zo heeft ze het zelf altijd gedaan, aldus Mavis. Bc heb nooit eerder 
vann deze regel gehoord. Naar mijn inschatting zou een kasvrouw met zo'n stelling niet zakelijk 
overkomeaa Toch lijk t Mavis*  verbazing over de boosheid van haar vriendin oprecht. 'Ik heb 
haarhaar nog nooit zo meegemaakt, ik denk dat ze haar eigen stress heeft'. Mavis is diep in haar 
teleurgesteld,, ze voelt er niets voor de vriendschap voort te zetten. Op een 'klein 
communicatieprobleemcommunicatieprobleem heeft ze kinderachtig gereageerd met allerlei straffe berichten op mijn 
voicevoice mail' Verder heeft ze gehoord dat haar vriendin over haar is gaan kletsen. En ze heeft 
Maviss nooit meer teruggebeld om op haar verzoeningspogingen te antwoorden, noch om haar 
medelevenn te betonen met de dood van haar vader. 

Dee ga naar het verschepingsbedrijf Jos Steeman in het winkelcentrum om een doos met spullen 
naarr mijn familie in Suriname te sturen. Er werken daar drie creoolse mannen, een wisselend 
groepjee vrienden houdt hen gezelschap. Alleen Pa Sjeni, een respectabele grijsaard, ontbreekt 
nooit.. Hij heeft een vaste plek bij de deur, zodat hij kan zien wat komt en gaat. Hij zegt nooit 
veel,, maar amuseert zich met de switi tori van de anderen. Door die verhalen hangt er altijd een 
gezelligee sfeer. Allerlei onderwerpen passeren de revue, waarbij de aanwezigen van het ene 
onderwerpp naar het andere springen: het weer, jonge vrouwen, voetbal, herinneringen aan 
Suriname,, het leven in Nederland, de Bijlmerramp, Bouterse. De heren kennen me intussen 
goed.. Iedere keer als ik binnenkom, plagen ze me goedmoedig. 'Dag mevrouw de kasmoni, loopt 
hethet goed met het boek? We wachten het af, hoor.' En voor  wie het nog niet weet. 'Datra asmao 
tron,tron, datra, luku bun nanga a smal (doctor wordt ze, doctor, pas dus goed op met haar!).'  De ga 
nooitt meteen weg, maar gooi een balletje op, want je weet maar nooit: 'Spaart een van 4e heren 
somss in een kasmoni?' Op die manier heb ik onder anderen de zuster van Pa Sjeni kunnen 
interviewen.. Maar meestal vang ik echter bot: 'nee', 'maar één keer gespeeld', 'is iets voor 
vrouwen'of'iss een risico'. 

Maarr deze keer heb ik beet. Een jongeman van zo'n zesendertig jaar komt de winkel 
binnen.. Hij heeft een rode baseballpet op, zijn donkerblauwe jeansbroek is met kaarsvet 
volmaaktt gladgeperst, aan zijn nek hangt een gouden ketting met een munt waarop de kop van 
koninginn Juliana, aan zijn voeten draagt hij blauwrode lakslippers. Een van zijn makkers roept: 
Hee Roy, je zat toch in kasmoni? Vertel die dame, no, ze schrijft een boek dan kan ze je verhaal 
metmet eigen oren horen.'Roy maakt een tjoeri (afkeurend tjilpend geluid), en doet alsof hij het 
lastigg vindt dat ze hem aan die vervelende zaak herinneren. Maar als hij de smalende gezichten 
vann zijn gehoor waarneemt, wil hij best kwijt wat hem is overkomen. Iedereen luistert mee 
wanneerr Roy staand en met veel lichaamsgebaren zijn relaas in het Sranan Tongo doet: Wel, een 
keerkeer heeft mijn vrouw me gevraagd mee te spelen in de kasmoni van haar moeder. Ik zou haar 
elkeelke maand het geld geven zodat zij het weer aan mijn schoonmoeder kon geven. Elke maand 
f200,-.f200,-. Ik dacht ik koop een mooie stereo voor mijn auto of iets voor die jongens. Ik heb twee 
kinderenkinderen met haar. Maar na een tijdje dacht ik 'hé, ik hoor niets meer van kasgeld, laat me haar 
vragenvragen wanneer ik moet krijgen'. Toen ik mijn vrouw vroeg, zei ze me dat kasgeld allang is 
afgelopen.afgelopen. 'Hoe dan? Ik heb niets ontvangen.' Zij:  jawel, ma heeft het mij gegeven. Ik:  maar 
waarwaar is het dan? Zij:  weL.ik heb dinges gekocht voor die jongens en ik heb eten ermee gekocht. 
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Ik:Ik:  dinges gekocht voor die jongens en eten? Het is mijn geld en ik heb niets gezien ervan. Ik ben 
metmet haar tekeer gegaan, maar ze zei me gewoon dat omdat ze er dingen mee heeft gekocht voor 
diedie jongens en eten, het geld ook aan mij is besteed Ik had geen recht om verontwaardigd te zijn. 
IkIk was het niet met haar eens en ging bij mijn schoonmoeder klagen Maar zij gaf mijn vrouw 
ookook gelijk Weetje, toen bedacht ik dat vrouw en schoonmoeder me gewoon hebben misbruikt en 
datdat ze het met voorbedachte rade hebben gedaan. I sabi toch, gewoon den sma pleeg wan coup 
nana mi tapu, wan furu oso kasmoni-coup (Weet je wel, ze hebben gewoon een coup op me 
gepleegd,gepleegd, een full house kasmoni-coup). Nooit meer krijgt iemand me zo ver!' 

Maart Maart 
Maviss heeft haar vriendin f2400 kasgeld uitbetaald. Ze heeft geen idee wat ze ermee gaat doen. 
Nogg steeds slaapt ze slecht wegens haar probleem met Sandra. Ze denkt ook aan haar moeder die 
nuu financieel tekort komt: ze heeft er moeite mee dat ze steeds haar moeders rekening moet 
aansprekenn om het kastekort aan te zuiveren, maar er is geen keus. Dat ze haar moeders 
spaargeldd gebruikt, praat Mavis voor zichzelf goed met de hoop dat Sandra het kastekort alsnog 
zall  aanzuiveren. Ze weet dat Sandra er ook onder lijdt, want 'dit is niet haar doen'. Sandra is haar 
financiëlee afspraken altijd stipt nagekomen. Daarnaast heeft ze zich in de loop der jaren een 
echtee vriendin betoond. Ook nu blijf t ze haar verantwoordelijkheid erkennen. Sandra belt en 
schrijftt regelmatig, waardoor Mavis weet dat ze onder het gezichtsverlies lijdt. Mavis kan 
daaromm niet echt boos worden, hoeveel schade ze ook ondervindt. Toch zal ze zo'n afspraak 
nooitt meer maken. Voor de volgende kasmoni-ronde zal ze haar vriendin van deelname moeten 
uitsluiten.. 'Ik heb gewoon geen andere keus, ze zet me in problemen en het is heel zwaar voor 
me.'me.' Ze beseft dat Sandra deze maatregel zal betreuren. Maar, redeneert Mavis verder, ze kan 
Sandraa misschien toch nog wel in een nieuwe kasmoni opnemen, maar dan onder de voorwaarde 
datt ze maar met één cam speelt. Zo kan ze haar toch nog een beetje helpen. 

Ikk ontmoet Ursila, een vijftigjarige Bijlmerbewoonster die pedagogiek heeft gestudeerd. Ze is 
onlangss van de hoogbouwflat verhuisd naar de betere nieuwbouwwijk in de Bijlmer. Ze zegt 
haarr roots nu eindelijk te hebben gevonden. Haar nieuwe huis gaat ze daarom helemaal 
traditioneell  creools en Afrikaans inrichten. Alle westerse meubels mogen op straat. 

Ursilaa had al eerder gehoord dat iemand een boek over kasgeld aan het schrijven is en 
wildee 'die dame' graag ontmoeten. Toen ze in 1994 nog bezig was met haar doctoraalscriptie 
overr creoolse vrouwen, was ze de kasmoni zelf al in de literatuur tegengekomen, vandaar. Na 
onzee ontmoeting tipt ze in haar enthousiasme een bevriende radiopresentator Een week later 
vraagtt die me iets over mijn onderzoek te vertellen op de radio. Hij leidt een lokale creools-
Surinaamsee zender die vanuit het ideaal van zwart bewustzijn programma's verzorgt. Het doel is 
jongerenn het besef bij te brengen dat ze ondanks hun huidskleur succes kunnen hebben in deze 
blankee samenleving. 

Wee zijn nog maar een paar minuten live in de lucht, wanneer een geluidstechnicus met 
dreadlockss door de glazen tussenwand drukke gebaren in mijn richting maakt. De begrijp er niets 
van.. Hoewel ik van mijn stuk ben gebracht, probeer ik me op mijn verhaal te concentreren. In de 
muzikalee pauze legt de presentator me uit dat zijn medestanders de woorden 'creool' en *bakra' 
diee ik afwisselend gebruik, te denigrerend vinden voor zwarten, net als het woord 'neger1. Ze 
hebbenn namelijk uitgezocht dat creool letterlijk 'runaway cattle' betekent en bakra letterlijk 'baas 
derr zielen': in het Sranan Tongo betekent "ba' immers baas en Tcra' ziel. Van zulke racistische 
woordenn willen ze afstand nemen. Ik voel me ongemakkelijk. Bc wilde met mijn presentatie de 
creools-Surinaamsee gemeenschap iets positiefs vertellen over haar eigen cultuur, maar deze 
opmerkingg dwingt me tot een vergaande politieke correctheid waaraan ik niet wil meedoen. Bc 
weett bovendien dat hun interpretatie van de herkomst van *bakra' etymologisch erg vergezocht is. 
Alss ik mijn bezwaar kort uitleg, besluit de presentator er geen punt van te maken. 
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Maarr dan gebeurt er nog iets ongemakkelijks. Tijdens de live-uitzending mogen 
luisteraarss telefonisch reageren. Een creoolse beller vraagt wantrouwig of mijn onderzoek soms 
doorr een blanke instelling wordt gesubsidieerd, en wat die instelling vervolgens met de resultaten 
gaatt doen. 'Want, ik erger me eraan dat bakra opgeleiden uit Suriname betalen om onderzoek te 
doendoen Die bakra willen al ome geheimen weten, ons afzwakken, helemaal in ons doordringen 
zoalszoals ze in de slavernij hebben gedaan. En nu gaan ze er op een moderne manier mee door. 
TerwijlTerwijl de bakra over henzelf niets, maar dan ook niets loslaten. Meisje, waarom werkje daar 
aanaan mee? Je geeft al onze geheimen prijs.' Ik begrijp zijn gevoelens, antwoord ik, maar dit lijk t 
mee dit niet de geschikte plek om deze discussie te voeren. De beloof hem na de uitzending 
uitgebreidd te woord te staan. Hoewel ik zijn kritiek onzinnig vind, heb ik toch een onbehaaglijk 
gevoel.. Ik voel me te kijk gezet als prototype van een blaka bakra (zwarte Hollander) die als 
afgevaardigdee van een blanke instelling tegen betaling spionagewerk onder haar eigen mensen 
verricht.. Gelukkig hebben de meeste andere telefonische vragen een neutrale, informatieve 
strekking. . 

Alss ik Mavis opbel, roept ze haastig: 'Ay, ik zou je ook bellen, om je te zeggen datje deze maand 
voorvoor het laatst hoeft te storten, maar je bent op dit moment mijn wissel, ben je thuis, dan bel ik je 
zozo terug?' Blijkens het volgende telefoongesprek maakt Mavis zich nog steeds zorgen over haar 
probleemm met Sandra, dat een grote schaduw op haar kasmoni-vreugde werpt. Ze overweegt 
serieuss er hierna mee te stoppen, deze spanning kan ze echt niet aan. Mavis zinspeelt erop dat ze 
Nonaa en mij waarschijnlijk niet op tijd kan betalen als gevolg van Sandra's wanbetaling. Ik 
schrik.. Ik merk dat ik een beetje bang word straks mijn f1200 mis te lopen. Vervolgens deelt 
Maviss opgeruimd mee dat ze bij betalingsproblemen Nona zal voortrekken. De vraag haar 
waaromm juist ik zou moeten lijden onder Sandra's nalatigheid, terwijl ik toch elke maand stipt 
mijnn verplichtingen ben nagekomen. 'Dat is omdat jij  er nu van weet, maar Nona weet van niets 
enen ze zal denken dat het mijn schuld is als ik haar niet op tijd kan betalen' Daar kan ik inkomen. 
Hett valt me op dat Mavis' toon tijdens dit gesprek niet verontschuldigend, maar volstrekt 
neutraall  klinkt. Hiermee lijk t ze uit te drukken: had je maar niet alles over Sandra en Nona willen 
weten,, dan had ik jou nu in plaats van Nona kunnen sparen. Het is opvallend dat ze niet eens 
vraagtt of ik wel met haar plan instem. 

Ietss anders is dat Mavis in dit gesprek tot twee maal toe praat over een totale uitkering 
vann fl 100, terwijl ik in twaalf maanden f1200 bij haar heb opgepot. Een snelle controle van mijn 
giroafschriftenn leert me dat ik gelijk heb. Morgen zal ik dit misverstand met Mavis bespreken. 

Inn vervolg op de radio-uitzending word ik gevraagd een lezing te houden voor de creoolse 
jongerenverenigingg Soso Krakti (Louter Kracht) in de Bijlmer, die evenals de eerdergenoemde 
omroepverenigingg onder de vlag van zwart bewustzijn opereert. De voorzitter, een jongeman van 
255 jaar, verwacht dat ik een goede 'zwarte' indruk op het gehoor zal maken, vooral 'hoe je haar 
zozo kroes is'. Aan het eind van mijn verhaal staat hij op, bedankt me en sluit plechtig af met de 
redeneringg dat de aanwezigen hun vereniging best verder kunnen financieren met behulp van 
kasmoni:: een school, een cultureel centrum, een bibliotheek, noem maar op. Maar hoe?, vraagt 
zijnn jeugdig gehoor. Om te beginnen doordat de leden hun uitgekeerde kasgelden in een potje 
vann de vereniging storten. 'Met kasmoni moeten we niet alleen maar kleine zaken kopen, wij 
creolencreolen moeten het meer gaan investeren.' Er ontstaat grote verontwaardiging. Een meisje 
springtt op en verwoordt opgewonden de gevoelens van de rest: 'Dat ik. ik met mijn kasgeld, dat 
ikik zelf heb gespaard, moet ik dat in een potje van de vereniging zetten? Nee, hoor, wat ik in 
kasgeldkasgeld spaar is voor me zelf, dat ga ik echt aan niemand geven!' De overigen zijn het roerend 
mett haar eens. De voorzitter druipt af. Hij mompelt nog dat 'daarom blakamans (zwarte mensen) 
nooitnooit vooruit gaan komen.' Hieruit blijkt weer dat kasmoni-spelen als een uiterst persoonlijke 
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zaakk geldt. Anderen hebben er niets mee te maken of je eraan doet en waaraan je de uitkering 
besteedt. . 

Bcc ga in op een van de vele uitnodigingen, voor een ritueel feest waarop de gasten in creoolse 
klederdrachtt verschijnen, die ik in de loop van dit jaar ontvang. Deze keer moeten de vrouwen 
eenn broko bere koto aan, een meterslange rok waarvan een deel middels een koord tot over de 
buikk wordt gerold. Een portier zal erop toezien dat de gasten zich strikt aan dit kledingvoorschrift 
houden.. Ik moet een nieuwe rok laten maken. Met minimaal zes meters stof en maakloon komen n 
dee kosten uit op zo'n f200. 

Dezee koto zal ik dragen op de verjaardagsviering van Carmelita die vijfendertig wordt: 
Zee geeft twee zondagen achter elkaar feest. Op de zondag van haar verjaardag vindt een 
kerkelijkee dienst plaats, op de tweede zondag eenprisiri kawina (een ritueel gezelligheidsfeest). 
Dee hoge kosten worden voor een deel uit kasmoni betaald. 

Dee maak me klaar om naar het feest te gaan. Terwijl ik me aankleed voel ik een spanning 
inn me opkomen, want ik ben er niet zo zeker van of ik de koto goed schik. Ik bel snel een van 
mijnn tantes op in de hoop dat die nog thuis is. Ik heb geluk. Ze geeft me een paar instructies. 
Toch,, als ik in de spiegel kijk ben ik niet helemaal overtuigd. De mis de hand van mijn moeder 
diee me in Suriname in zulke situaties liefdevol hielp aankleden. Onzeker ga ik de deur uit. Bij 
binnenkomstt in de feestzaal speur ik meteen de zaal af: waar zitten mijn tantes, dan kan ik ze 
vragenn of mijn kleren goed zitten? Ah, daar! Ze nemen me vriendelijk op, zonder dat hun gezicht 
eenn spier van afkeuring vertrekt. De tante van de telefoon loodst me naar haar oudere zuster. 
'Kijk'Kijk  even naarAspha, hoor', zegt ze veelbetekenend. Deze tante duwt me in de beschutting van 
dee dichtstbijzijnde pilaar om me voor een flater te behoeden: mijn rok heb ik te hoog gedrapeerd, 
opp de manier waarop creoolse bruiden hun trouwjurk schikken. Met hulp van haar beste vriendin 
begintt tante aan mijn kleren te sjorren. Op een gegeven moment sta ik alleen nog in mijn 
traditionelee ondergoed. De vrouwen zijn zeker een half uur met me bezig. De zweet van 
schaamte,, maar ben ze innig dankbaar dat ik nu aan de etiquette voldoe. 

Hett feest is in volle gang. Op een kawinapre als deze voeren de vrouwen een rijdans uit 
inn een kring, tegen de richting van de klok in. De jarige danst in het midden, samen met een paar 
anderee oudere respectabele vrouwen, bigi sma, die deze avond belangrijke rituele functies 
vervullen.. De meeste mannen staan nonchalant aan de zijkant te borrelen en te praten. Eventueel 
deinenn ze wat mee op de muziek, een enkeling voegt zich in het dansende vrouwengezelschap. 
Ditt alles overeenkomstig de normale arbeidsverdeling bij dit soort ceremoniële feesten. 

Hoee later het wordt, hoe ritmischer de muziek. Regelmatig breekt een danser uit de orde 
vann de kring, danst verder in het midden waar ze zich met schokkende en ongecontroleerde 
bewegingenn in de richting van de muzikanten beweegt. Daar blijf t ze staan om zich volledig te 
latenn gaan op de muziek. Het starre gezicht vertoont geen enkele emotie, de ogen zijn 
weggedraaidd of vertonen een wezenloze uitdrukking: de danser is in trance geraakt. Volgens de 
w/H/ï-religiee is ze nu bezeten door een geest. Terwijl de bigi sma in het midden doordansen, 
houdenn ze de in vervoering geraakte nauwlettend in de gaten. Om de paar minuten stappen ze op 
haarr af om hun armen beschermend om haar heen te slaan. Ze spreken haar kalmerend toe, geven 
haarr zoete drank uit een kalebas of wrijven haar armen en gezicht in met pemba, een soort witte 
klei.. Dit is om haar winti te verwelkomen en te voeden. Uit eigen ervaring weet ik dat zo'n 
trance,, hoewel ze maar kort duurt, je lichamelijk volkomen uitput. De vrouwen laten de danser 
evenn tot bedaren komen, maar na een paar seconden laten ze haar weer los om haar dans af te 
maken.. De andere feestgangers dansen onvermoeid door, terwijl enkelen ook in trance geraken. 
Dee jarige Carmelita komt eveneens op deze manier in het reine met haar geesten. 

Carmelitaa is de partner van Woloe. Carmelita en Woloe zijn een paar maanden geleden 
verhuisdd uit de hoogbouw naar de nieuwbouwwijk van de Bijlmer waar ze nu met hun beide 
zoontjess wonen. Officieel zijn ze gescheiden opdat Carmelita bijstand kon aanvragen. Woloe 
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werktt bij een gerenommeerd computerbedrijf, en hosselt in zijn vrije tijd bij als snorder. 
Niemandd kent zijn precieze beroep, totdat Carmelita hem tijdens een huiselijke ruzie in bijzijn 
vann anderen uitkleedt: 'Je hangt maar de rijke Piet uit met je dure auto's, merkkleding en al die 
geweldigegeweldige reizen van je. Zomaar speel je bigi (groot). Maar laat iemand je vragen wat voor werk 
jeje precies daar doet, dan sta je met een mond vol tanden. Want wat die hele geweldige Piet daar 
doetdoet is magazijnwerk!' 

Voorr het feest is Carmelita's moeder uit Suriname overgevlogen. Ze heeft tevoren dozen 
voll  rituele lappen, kalebassen, drank, kruiden en dergelijke op de zeepost gedaan. Carmelita en 
Woloee hebben een grote feestzaal gehuurd voor hun driehonderdvijftig gasten, alsmede een 
muziekband.. Er zijn inmiddels kapitalen uitgeven aan traktaties en representatiekosten. Er zullen 
vierr verschillenden maaltijden worden geserveerd, naast kroketten, loempia's, bara, diverse 
taartjess en koekjes. De zaal wordt versierd met rituele lappen, de kledingstukken van Carmelita 
enn haar kinderen moeten nog worden genaaid. De feestceremonie schrijft voor dat Carmelita die 
avondd drie verschillende kostuums draagt. 

Haarr man is het niet eens met de financiële gang van zaken. Woloe klaagt dat Carmelita 
maarr liefst f12000 heeft neergeteld voor dit feest. Hoe komt ze dan aan het geld? wil ik van hem 
wetenn 'Ik  weet niet en bemoei me er niet mee. Want dalijk yu o sjiefa denpapiera o kon insey 
(straks(straks zal je zien hoe de brieven van schuldeisers naar binnen zullen vallen). Op mij hoeft ze 
dandan niet te rekenen, want ik help niemand met schulden. Ik heb haar al gezegd Zelf ben ik al een 
paarpaar jaar schuldvrij en dat wil ik zo houden.' 

Vann Carmelita weet ik dat ze vanaf haar laatste bigiyari van vijfjaar geleden al bezig is 
mett de voorbereiding van deze kroonverjaardag. Ze heeft van haar uitkering en het huishoudgeld 
vann haar man steeds kleine beetjes opzij gelegd. Daarnaast speelde ze voor dit grote doel in twee 
kasmoni,, waarvan een bij haar moeder in Suriname. Wat is Carmelita's motief om in kasmoni te 
spelen?? 'Je weetje geld zit vast, je kan er niet meer aankomen.'Hs\ kasgeld liet ze elke maand 
overmakenn door een Hindostaanse winkelier in het winkelcentrum, die het geld dan dezelfde dag 
inn Surinaamse courant bij haar moeder bracht. Met de uiteindelijke kasmoni-uitkering kon 
moederr in Suriname meteen het benodigde kopen en opslaan. Ook heeft Carmelita voor deze 
gelegenheidd een deel van haar vele gouden sieraden verpand. Een andere kredietbron vormde 
haarr familie. Het getuigt immers van creoolse solidariteit dat partner, ouders, ooms, tantes, 
broers,, zusters en goede vrienden geld of een ander geschenk aan de jarige geven. De helft van 
dee muziekkosten heeft Carmelita bijvoorbeeld van haar zuster cadeau gekregen. Een van de 
kostuumss heeft een tante betaald. Nichten en vriendinnen nemen een deel van de versnaperingen 
voorr hun rekening. Bovendien rekent Carmelita erop dat gasten haar op de feestavond eerder 
contantt geld dan cadeaus zullen geven. Een grote goudkleurige doos waarin geld kan worden 
gedeponeerdd heeft dan ook een prominente plaats in de danszaal gekregen. 

LaatsteLaatste maand van de kasmoni: mei 
Ikk bel Nona om te vragen of kasvrouw Mavis haar al heeft bericht over de uitbetaling, aangezien 
zijj  in mei moet ontvangen. 'Nee, hoezo, is er wat?' vraagt ze argwanend. Ik: 'Nee, Mavis 
beloofdebeloofde me in juni uit te betalen en aangezien jij  voor mij op de lijst staat, vroeg ik me af welke 
afspraakafspraak ze met jou had gemaakt.'  Nona: 'Hoeveel geld ga jij  krijgen? Ik: ƒ7200'. Nona: 'En 
hoeveelhoeveel neemt ze eruit dan' De: 'wel ze zei me dat ze niets neemt, alleen als jij  haar geeft Maar 
zeze heeft liever een cadeau. Ik weet nog niet wat ik ga doen.' Nona: 'Hmm, merkwaardig, want ik 
moetmoet f 1000 krijgen in plaats van f1200. Ik ga Sandra vandaag nog bellen om te horen watmeer 
ikik  weer zou ontvangen.' Ik: 'Ga je daarvoor helemaal naar Suriname bellen?' Ik vertel Nona 
ookk over het idee van Mavis dat ze mij fl 100,- moeten betalen in plaats van f1200,-. Ook dit 
bevreemdtt Nona. 

Dee krijg de indruk dat Nona onraad ruikt. Maar voor ik daarnaar kan vragen, vertelt ze iets 
datt een heel ander licht werpt op de betrouwbaarheid van Sandra. Toen Sandra Nona een keer 
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eenn schuld van f2000 moest terugbetalen, kwam ze een paar dagen voor de betalingsdatum met 
eenn vreemd verhaal op de proppen. Ze verzuchtte zonder directe aanleiding dat ze net had 
ontdektt dat kasvrouw Mavis met haar geld had gerommeld. Daarom kon ze Nona maar de helft 
betalen.. Toen Sandra haar vroeg hierover niets aan Mavis te vragen, kreeg Nona argwaan: 
waaromm zou zij Mavis iets gaan vragen, ze waren toch geen vriendinnen van elkaar? Ze doorzag 
Sandra'ss valstrik en reageerde direct. 'Kijk,  als je me niet kan betalen, zeg me gewoon vooraf en 
dandan maken we een andere afspraak, want ik ben een moeilijk mens als het om mijn geld gaat 
DanDan denk ik niet na, maar schiet ik je dood Want ik heb al het een en ander meegemaakt' 

Nona'ss dreigementen zijn niet loos. Ze is een keer genept door haar beste vriend toen ze 
vann hem een illegaal rijbewijs zou kopen. Ze had hem f4000 betaald, maar een rijbewijs heeft ze 
nooitt  gezien. 'Maar ik ben nog niet klaar met hem. Ik wacht op een man' (vriend) die nog in de 
gevangenisgevangenis zit, dan mi o seni ing go reken qfnanga mg! (dan stuur ik hem om met hem af te 
rekenen}).'rekenen}).' Zoals ik haar ken met haar jongensachtig gedrag en veel vrienden in het illegale 
circuit,, is ze heel goed in staat tot een ernstige afrekening. 

Nadatt Nona duidelijk had gemaakt geen verder uitstel van betaling te dulden, had Sandra 
dee week daarop alles afbetaald. Maar ook daarna bleef Sandra onbetrouwbaar. Bij een andere 
gelegenheidd beloofde ze tegen contante betaling een tweedehands auto van Nona te kopen, met 
eenn lening die ze net van de bank had gekregen. Maar een bevriende employee van de 
betreffendee bank maande Nona tot voorzichtigheid. 'Je moet met haar uitkijken, want ze heeft 
altijdaltijd  veel praatjes.' Nona realiseert zich dat dat laatste maar al te waar is. 'Ze is iemand, ze praat 
veelveel en laatje niet uitpraten, zodra je er tussen wil komen ing e koti yu mofo, maar dati nafu 
bruyabruya yu ede. Maar sma no e kist mi nanga den Anansistreek disi (... snijdt ze je de woorden, 
maarmaar dat is om je te afte leiden. Maar niemand pakt mij met zulke Anansistreken).' 

Nonaa besluit ookk Mavis te bellen om naar de datum van haar uitkering te vragen. Hoewel 
ikk niets over Sandra's probleem heb losgelaten, druk ik Nona op het hart Mavis niet te laten 
wetenn dat wij met elkaar hebben gepraat, De wil onder geen beding dat Mavis argwaan krijgt dat 
ikk mijn mond zou hebben voorbijgepraat. Nona geeft me haar woord en ik geef haar Mavis' 
telefoonnummer. . 

Maarr wie schetst mijn verbazing als ik Mavis bel, precies één dag nadat Nona haar vraag 
overr de betaling op Mavis' antwoordapparaat heeft achtergelaten: ik hoor de pieptoon van geen 
contact.. Via KPN Telecom vernemen we dat Mavis een geheim telefoonnummer heeft genomen. 
Wee zijn onaangenaam verrast: waarom heeft ze plotsklaps een geheim nummer, en hoe kunnen 
wee haar ooit nog bereiken? Ons wantrouwen wordt nog groter als Mavis na meer dan een week 
nogg steeds geen contact met ons heeft opgenomen. Nona neemt zich voor bij kennissen 
rondvraagg te doen naar Mavis' nieuwe telefoonnummer. 

Intussenn schrijf ik Mavis een brief met het verzoek zo spoedig mogelijk contact met me 
opp te nemen over het misverstand rond de totale som, en om een afspraak te maken over de 
betaling.. In de tussentijd maak ik me ernstige zorgen over mijn geld. Wat zal ik doen als ze me 
uiteindelijkk belazert: de politie inschakelen, een advocaat in de arm nemen, haar naam 
bekladden?? De besluit om het er hoe dan ook niet bij te laten zitten. De zal mijn ingelegde geld van 
f12000 krijgen! Het blijf t elf dagen stil, waarna ik er een tweede brief achteraan stuur. De deel 
Maviss daarin strategisch mee dat ook Nona zich zorgen maakt over de stilte rond haar. De hoop 
maarr dat de situatie me niet dwingt Nona toch op de hoogte te stellen van Sandra's wanprestatie. 
Opp deze impliciete dreigbrief reageert Mavis onmiddellijk Ze spreekt op mijn antwoordapparaat 
inn dat ze Nona en mij over drie dagen zal uitbetalen. Ze geeft haar nieuwe 06-nummer door 
waaropp ik haar kan bellen. In Mavis' woorden op het antwoordapparaat hoor ik geen enkele 
verontschuldiging,, in haar stem geen spoortje gêne. Het is de vriendelijke, doch opgeruimde toon 
vann de voormalige directiesecretaresse die namens haar baas routinematig, prettige en vervelende 
mededelingenn aan cliénten doorgeeft. Die avond ontkent ze aan de telefoon twee brieven van mij 
ontvangenn te hebben: ze heeft alleen de laatste gekregen, waarna ze meteen heeft gebeld. Maar 
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laterr in het gesprek blijkt dit een leugen, wanneer ze uit zichzelf het misverstand over de hoogte 
vann mijn uitkering rechtzet. Dat punt heb ik namelijk alleen in de eerste brief besproken. Ik laat 
hett erbij. Mavis belooft de volgende zaterdag zowel bij mij als bij Nona kasgeld langs te 
brengen. . 

Naa zoveel leugenachtigheid ben ik daar niet bijster gerust op, maar als Mavis aanbelt doe 
ikk monter open. De vertrouwenskwestie hangt voelbaar tussen ons. Ze zet zich zwaar op mijn 
stoel.. Ik schenk thee om de sfeer wat losser te maken en ga tegenover haar zitten. Hoewel ze 
vrolijkk over koetjes en kalfjes begint te praten zie ik een vrouw voor mij die zwaar gebukt gaat 
onderr financiële problemen en onder schaamte voor haar wanprestatie als kasvrouw. Mavis heeft 
haarr best gedaan er onbekommerd uit te zien, gekleed in tijgerbtoes en behangen met vele 
goudenn sieraden. De dikke lagen foundation op haar vermoeide gezicht kunnen echter niet 
maskerenn dat ze diep van binnen heel somber is. Om toch niet beklagenswaardig over te komen 
doett ze elk probleem waarover ze vertelt af met een ach-zo-is-het-leven-maar-ik-red-het-wel. De 
velee tegenslagen die ze opsomt, komen op mij ongeloofwaardig over: Gelukkig heeft Sandra 
haarr tekorten inmiddels aangezuiverd, maar daar staat veel ellende tegenover: haar dochters 
gezondheidd is verslechterd; een aantal andere familieleden werd ziek of stierf; ze moet 
verhuizen;; ze moet weer naar Suriname om iets te regelen; haar auto heeft het laten afweten; de 
wasmachinee vertoont een mankement, en zo meer. En dan zonder aanleiding, tussen haar 
problemenn door: 'By the way, ik ga jou vandaag niet betalen maar Nona, dan betaal ik jou 
dinsdagdinsdag OK?'Jk antwoord dat dat me teleurstelt, maar dat ik dan dinsdag beslist op mijn geld 
reken.. 'Ja, dinsdag zeker, want mijn zus rekent op een belastingvoordeel en dan gaat ze me met 
watwat geld helpen.' De vind de situatie zo ranzig dat ik besluit niet door te vragen over de oorzaak 
vann haar kastekort. De wil me haar leugens besparen. Intussen ratelt ze onverstoorbaar door over 
all  haar problemen. Kennelijk wil ze me de indruk geven dat die haar nog steeds veel geld kosten. 
Zouu het een hint zijn om me de komende dinsdag weer met een smoes af te schepen? Na 
anderhalfuurr stapt Mavis op, op weg naar het café waar ze met Nona heeft afgesproken. 

Dee volgende dag krijg ik een verontwaardigde Nona aan de telefoon. Mavis heeft haar 
maarr f900 betaald in plaats van f1000. Dat was niet volgens afspraak met Sandra, wierp Nona 
Maviss tegen. Maar Mavis hield voet bij stuk dat zij de opdracht zo had begrepen. Nona sloot de 
zaakk kort: 'Dan bel ik Sandra in Suriname om opheldering te vragen.' Hoezeer Nona hierover 
ookk gebelgd was, toch voelde ze zich verplicht de kasvrouw met 60 te bedanken voor bewezen 
diensten.. Mavis riep blij uit dat ze meteen bloemen voor zichzelf zou kopen. 'Wat voor poeh 
bloemen',bloemen', schampert Nona kwaad, 'dat is gewoon show, ze had niet eens geld om een softdrink 
tete kopen.' Ook zij heeft het bekeken met Mavis, temeer daar ze laatst een nicht van Sandra 
ontmoettee die ook een boekje opendeed over de reputatie van Mavis en Sandra. Nona is 
uiteindelijkk blij dat ze, hoewel een maand verlaat, het grootste deel van haar geld heeft gekregen, 
wantt ze had er behoorlijk over ingezeten. Nu ik nog. Mocht Mavis weigerachtig blijven, dan zet 
ikk alle informele en formele dwangmiddelen in. De zal niet rusten voor ze me volledig uitbetaalt. 

Dee vraag Annemarie het telefoonnummer van AÜda, omdat ik haar nog wat foto's wil brengen en 
ookk haar visie op de kasmoni-fraude wil horen. Daar heeft Annemarie geen moeite mee. De vind 
hett een moeilijke onderneming Alida over haar frauduleuze gedrag te ondervragen, omdat ik 
haarr daarmee in verlegenheid zal brengen. Vooruitlopend op de zaak verwacht ik dat ze op een 
vann de volgende twee manieren zal reageren. Mogelijk ontkent ze de fraude volledigg en schuift 
zee de verdenking op het slachtoffer. Of ze bekent, maar dan zal ze haar wandaad meteen 
rechtvaardigenn in de trant van ik-ben-ook-vaker-belazerd-dus-nu-is-het-mijn-beurt. Om 
onduidelijkee redenen verwacht ik van Alida geen volledige bekentenis. 

Thuiss bij Alida praten we over ditjes en datjes. In Suriname is het ritueel om de rnoni 
bakrubakru uit te drijven goed verlopen, maar Alida is verder niet deelzaam over dit onderwerp. Ze 
hooptt alleen maar dat haar zuster verder kan met haar leven. Dan deelt ze me ongevraagd mee 
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datt ze zich sinds haar terugkomst uit Suriname niet meer heeft laten zien in de 
gezelligheidsvereniging,, omdat ze rust nodig heeft. Om die reden heeft ze ook haar telefoon 
afgesloten. . 

Dee haal diep adem voor ik durf te vragen wat er tussen haar en kasvrouw Annemarie is 
voorgevallen.. Ik houd Alida voor dat ik het niet uit bemoeizucht vraag, maar ten behoeve van 
mijnn boek: daarbij pas ik het principe van hoor en wederhoor toe. Ik vertel haar dat Annemarie 
mijj  het een en ander heeft verteld, waarop ik haar héb geantwoord ook Alida's kant van het 
verhaall  te willen horen. Alida trekt eerst lijkbleek weg en stamelt dan: 'Wat er met de kasmoni 
is?is? Niets, die is allang afgelopen. Ik moet niet haar betalen, maar juist zij heeft me niet al mijn 
geldgeld gegeven.' 

Dee confronteer haar met de details: dat haar minnaar het volle bedrag van f2000 heeft 
ontvangen,, dat hij daarvoor heeft getekend, dat hij heeft geprobeerd een afspraak tussen haar en 
dee kasvrouw te arrangeren, dat ze de hoorn zes keer in Annemarie's oor heeft gelegd, dat 
Annemariee op haar voice mail heeft ingesproken. 'Maar ik heb geen voice mail', liegt Alida 
glashard.. Hoe ik ook doorvraag - 'maar als jij  het bent die f 1000 van Annemarie moet 
ontvangen,ontvangen, waarom ben je er dan al die maanden nooit achteraan gegaan, terwijl je zoveel 
financiëlefinanciële problemen hebt? Waarom heb je de politie er dan niet bijgehaald? Waarom heb je 
AnnemarieAnnemarie nooit teruggebeld?' - Alida ontkent stellig, maar in de wirwar van haar verklaringen 
ontbreektt elke samenhang. 

Alidaa wordt woest omdat Annemarie zo over haar liegt en gaat tot de tegenaanval over: 
ikk moest eens weten hoeveel spelers Annemarie in de gezelligheidsvereniging heeft belazerd en 
hoee ze daar de partners van andere vrouwen afpakt, hoe ze anderen behekst en zo meer. De blijf 
vriendelijkk knikken, maar antwoord dat ik het niet begrijp. De hoop dat ze er begrip voor heeft dat 
ikk Annemarie hierover nog het een en ander zal vragen, zeg ik. 'Ja, hoor', reageert Alida, 'ik ben 
zelfszelfs blij  datje me dit hebt verteld, want dit ken echt niet. Ik ga haar ook aanspreken. Ik ben echt 
boosboos op haar, ik weet gewoon niet wat me overkomt.' 

Terugg bij Annemarie vertel ik niet alle details, maar alleen dat Alida beweert dat zij, 
Annemariee het is die haar achterstallig, kasgeld moet betalen. Annemarie slaakt een diepe zucht. 
Zee heeft geen woorden voor zoveel leugenachtigheid. 'Zullen we een keer samen naar haar 
toegaan?'toegaan?' Mij best. 

Driee dagen later belt een woedende Alida me op: 'Ik heb nooit kunnen bevroeden dat jij 
zozo gemeen kon zijn', roept ze. 'Hoe heb je Annemarie kunnen vertellen dat ik heb gezegd dat 
juistjuist zij mij moet betalen?' De geloof mijn oren niet. De herinner Alida aan mijn aankondiging dat 
ikk Annemarie met haar verklaring zou confronteren, ten behoeve van mijn boek. 'Potverdori, 
welkwelk kut boek, ik weet van geen enkel boek', scheldt Alida. Hoewel ik niet weet wat me overkomt, 
houdd ik haar rustig voor dat ik van mijn bedoelingen nooit een geheim heb gemaakt. 'OX\ geeft 
Alidaa toe, "maar dan snap ik toch niet datje dit ook allemaal moet weten voor je onderzoek.' Ze 
blijf tt razen en tieren dat ik over haar heb gelogen. Dan rolt een tweede onsamenhangende 
verklaringg uit haar mond. De kan Alida niet volgen. Het lukt me ook niet haar van mijn onschuld 
tee overtuigen. Om een eind aan dit geschil te maken, besluit ik erboven te gaan staan: 'Wel Alida, 
alsals ik je verkeerd heb begrepen spijt me dat zeer.' Maar Alida kent geen vergeving: 'Kind, er zijn 
hogerehogere machten in de wereld en die zien alles, als mensen straks dingen overkomen, moeten ze 
nietniet verbaasd zijn waar het vandaan komt.' Als insider weet ik dat dit een impliciete bedreiging 
mett hekserij inhoudt. De gruw tot het bot van zoveel gemeenheid. Ik ben ook een beetje bang dat 
zee de daad bij het woord voegt, want ik heb in haar slaapkamer een w/'ntf-tempel en allerlei 
anderee attributen gezien. 

Naa het telefoongesprek voel ik me diep ellendig. Waarom moest mij dit overkomen? De 
gaa langs bij een vriendin voor wat afleiding en blijf daar tot laat. De dag erna ben ik kalmer. Een 
informantt stelt me gerust: ik hoef me geen zorgen te maken over beheksing. Omdat ik niets heb 
misdaan,, heeft zwarte magie geen effect op mij. Wel moet ik zeven ochtenden lang met water 
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eenn plengoffer brengen en even zoveel dagen Psalmen uit de bijbel lezen vanaf de bladzijde die 
ikk voor me krijg als ik die opensla. De moet vooral geen waarde aan Alida's woorden hechten, 
anderss zal ik geneigd zijn elke willekeurige lichamelijke klacht aan hekserij toe te schrijven, 
waardoorr ik van kwaad tot erger zou vervallen. Ik ben enigszins gerustgesteld, maar als ik een 
paarr dagen later een stijve nek voel, denk ik toch: zou het? 

Kortt na mijn bezoek heeft Annemarie Alida telefonisch gesproken. Ze gelooft haar oren 
niett als ik haar vertel dat Alida me de huid vol heeft gescholden, want tegen haar deed ze juist 
poeslief.. 'Ach meid, kontje kasgeld gauw halen, hoor. Wat die dame van dat boek zegt, klopt 
niet.niet. Laten we vooral geen ruzie maken over geld, want wij creolen moeten elkaar helpen. Zo 
moetenmoeten we leven. Ja, ik ben thuis, kom je het geldom 12.00 uur halen? Nee, die dame van het 
boekboek hoeft er niet bij te zijn, want we hebben al alles besproken.' Maar als Annemarie even later 
aanbelt,, doet Alida de deur niet open. Haar mobiele telefoon neemt ze ook niet op. Annemarie 
Iaatt een berichtje achter op de voice mail. Och ja, die voice mail. 

Ikk probeer Alida's dubbelzinnige gedrag te begrijpen. Enerzijds erkent ze geen schuld 
omdatt ze met alle middelen haar reputatie wil redden. Ze gaat alvast tot de aanval over voordat 
iemandd ook maar over iets haar wandaad weet: het is juist Annemarie die haar via kasgeld heeft 
bestolen,, niet zij. Op die manier zaait ze verdeeldheid. Kamp 1 gelooft oprecht dat Alida 
slachtofferr is geworden van Annemarie's hebzucht. Kamp 2 schaart zich aan de kant van 
Annemarie.. Als Alida door mij rechtstreeks met de feiten wordt geconfronteerd, ontkent ze alles, 
maarr voelt ze zich gedwongen extra geloofwaardig over te komen. Daartoe verspreidt ze 
ongevraagdd allerlei niet ter zake doende negatieve verhalen over Annemarie. Anderzijds erkent 
Alidaa volmondig haar schuld zodra ze persoonlijk met Annemarie te maken krijgt. Ze belooft 
alsnogg te voldoen, maar komt die afspraken niet na. Alida volgt deze strategie omdat ze 
Annemariee niet wil betalen. Als ze wel wilde maar niet kon, had ze Annemarie wel een 
verklaringg gegeven en om uitstel gevraagd. Maar dat heeft ze nooit gedaan. 

Annemariee zal daarom alle moeite doen om alsnog aan haar geld te komen, desnoods 
doorr Alida in het openbaar aan te spreken. Om die openbare schande te vermijden zal Alida zich 
nogg geruime tijd verstoppen. Bij een publiekelijke confrontatie zal ze niet schuwen Alida te 
betichtenn van diefstal of zal ze haar met gespeelde welwillendheid aan het lijntje houden. Deze 
uitvluchtenn zal ze net zo lang toepassen tot ze weet dat Annemarie's verzet is gebroken. Moe van 
allee misleidingen en vernederingen die gepaard gaan met vergeefs bellen en langskomen, zal ze 
tenslottee de eer aan zichzelf houden. Ze heeft immers ook haar trots. Om dit verlies te 
compenserenn zal ze haar heil zoeken bij het lot, in de overtuiging dat het noodlot zeker ooit met 
Alidaa zal afrekenen. Annemarie's kamp zal haar gelijk geven in deze berusting. Zo bereikt Alida 
haarr doel: ze hoeft Annemarie dan nooit meer terug te betalen, terwijl ze haar naam zo goed 
mogelijkk heeft gered. Na een poos zal ze weer met opgeheven hoofd rustig op straat lopen, want 
hett gevaar van openbare schande is geweken. In een nieuw kamp kan ze een nieuw slachtoffer 
maken. . 

Dinsdagavondd half tien begeef ik me met loden schoenen naar het huis van Mavis waar ze met 
mee heeft afgesproken om mijn kasgeld te overhandigen. Ze is daar nu al twee weken te laat mee. 
Dee heb weinig vertrouwen dat ze me het volle bedrag zal betalen. De maandagavond daarvoor 
hadd ik haar nog opgebeld om te benadrukken dat ik op mijn geld rekende, omdat ik het absoluut 
dringendd nodig heb. Mavis verzekerde dat het goed zou komen, naar ik bespeurde een twijfel in 
haarr stem. De hele dinsdag pieker ik over wat me te wachten staat. Ze heeft het geld vast niet en 
doett niet voor me open. Of ze geeft me maar een deel van het geld. In dat laatste geval zal ik 
misschienn dagen of zelfs weken moeten zeuren over het resterende deel, zonder de zekerheid dat 
ikk het ooit krijg. Nadat ik bij Mavis ben aangekomen, zet ik mijn fiets vast en bel aan. Haar goed 
geluimdee stem klinkt door de intercom. Binnen verwelkomt ze me hartelijk, loodst me meteen 
naarr haar slaapkamer, pakt een enveloppe met geld en telt het uit: twaalfhonderd gulden. De krijg 
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eenn onnoemelijk tevreden gevoel op het moment dat al die briefjes van flOO in mijn hand 
neerkomen.. Ik ben zo opgelucht dat ik niet aarzel Mavis met f50 te belonen. Dan wil ik zo gauw 
mogelijkk weg van deze plek, weg van dat ding dat me stress! De wissel een paar quasi-
opgewektee zinnen met Mavis, nog een paar bedankjes, en tien minuten later sta ik weer buiten. 
Yes,, ik heb mijn kasgeld! De zweef naar huis. 

Epiloog Epiloog 
Mijnn eigen kasmoni-spel heb ik afgesloten. Ik doe niet meer mee aan volgende rondes, want 
Maviss vind ik te onbetrouwbaar. Gedurende de resterende periode waarin ik dit proefschrift 
schreef,, heb ik wel het verdere wel en wee van de hoofdrolspelers gevolgd. 

Maviss is meteen na ons conflict met kasgeld gestopt. Allerlei persoonlijke problemen zijn 
haarr teveel geworden, zodat ze het niet kon opbrengen ook nog aan kasgeld te denken. Haar 
zusterr is ook gestopt met haar kasmoni, wegens onenigheid met een paar spelers. Over Sandra is 
Maviss niet meedeelzaam, ze zegt alleen dat ze nog vriendinnen zijn. Nona houdt haar ©00,-
onaangeroerdd tussen haar kleren verborgen, want haar makelaar heeft nog geen geschikt huis 
voorr haar kunnen vinden. Voorlopig gaat ze niet meer in een kasgeld, ook zij heeft haar bekomst 
vann de affaire met Mavis. 

Annemariee heeft op advies van haar man de strijd met Alida opgegeven. Hij vond het 
geenn prettig idee dat Annemarie Alida thuis zou moeten opzoeken om de verschuldigde uitkering 
opp te halen: hij achtte haar in staat het geld eerst door zwarte magie te bewerken. Maar als ze 
elkaarr toevallig op straat zouden tegenkomen en Alida Annemarie terstond wilde betalen, 
redeneerdee hij, kan dat geen kwaad omdat ze dan geen tijd heeft gehad om het geld te bewerken. 
Annemariee begreep de zorgen van haar man volkomen. Ze had zelf onlangs al opgemerkt dat de 
nieuwee vriendin van Alida's ex-minnaar er behoorlijk slecht uitzag. Die vriendin klaagde erover 
datt haar bloed niet in orde was, maar ze niet wist waaraan dat lag. Annemarie concludeerde 
meteenn dat Alida haar uit wraak had behekst. Dus liever geen confrontatie met Alida. Het verlies 
vann f1000 was groot, maar daar kwam ze wel weer overheen. Annemarie putte genoegdoening 
uitt de overtuiging dat Alida nooit gelukkig zal worden met het gestolen geld. Daar schuilt 
immerss geen positieve kracht meer in. 

Earll  ging tijdens de volgende kasmoni-ronde tien dagen naar Suriname om de 
vijfenzestigstee verjaardag van zijn moeder groots te vieren. Eigenlijk zou Piet ook meereizen, 
maarr daar kwam iets tussen. 'Zie je Piet dus nog, Earl? Ja, het contact tussen ons is goed. Piet 
heeftheeft me tot de laatste cent betaald, het kostte me wel een paar stemverheffingen, hoor, maar hij 
zagzag in dat hij het te bont had gemaakt. Hij is eerlijk en daar hou ik van.' Toch zal Earl hem nooit 
meerr geld lenen, juist omdat hij vriendschap koestert. Piet begrijpt dat en waardeert het zelfs. 
Maarr gaat hij nu niet mee naar Suriname omdat zijn sieraden weer bij het pandhuis liggen? Earl 
schatertt het uit. 

Kasmann Stanley overweegt met zijn kasmoni te stoppen. Alle acht?, reageer ik verbaasd. 
Datt niet, maar sommige vrienden hebben hem teleurgesteld. 'Maar ik heb ervan geleerd Kijk, 
hethet is altijd de kasman die wordt kwalijk genomen. Niet iedereen komt rustig praten voor uitleg, 
maarmaar gaan meteen schelden. Maar ik kan een fout maken, zij ook, maar dan kan je er rustig over 
praten,praten, weetje. Dus als iemand mij onbeschoft behandelt, en ik moetje betalen, dan press ik je 
metmet je kasgeld ' Helaas heeft hij dit heeft onder andere moeten doen met Dayna de barmeid. Ze 
hadd Earl in een vroeg stadium een datum opgegeven waarop ze wilde ontvangen, vanwege haar 
vakantiereiss naar Suriname. Earl was dat helaas vergeten en beloofde de anu aan iemand anders. 
Verontwaardigdd trapte Dayna een ruzie van jewelste. Earl stak de hand in eigen boezem en 
zorgdee ervoor dat ze het geld toch op tijd kreeg. Maar in de tussentijd had Dayna haar 
ongenoegenn tegenover andere spelers geuit en gezworen desnoods met geweld haar uitkering te 
krijgen.. Daarop besloot Stanley haar op de proef te stellen. Toen ze haar geld kwam opeisen, 
antwoorddee hij dat hij het niet had. Dat was niet waar, maar hij wilde zien hoe ze zou reageren. 
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Tott zijn verbazing maakte ze aanstalten hem meteen in de haren te vliegen. 'Wel, ik heb haar 
meteenmeteen haar geld gegeven, maar nu weet ik met wie ik te doen heb. We groeten elkaar, meer niet, 
verderverder betaalt ze keurig op tijd Maar hierna mag ze niet meer komen' Er zijn nog andere dingen 
voorgevallen,, maar daarover wil Stanley niet meer praten. Het roept teveel oude woede in hem 
op.. Hij overweegt nu ernstig alleen nog met zijn familie en het cafépersoneel door te gaan. 'Ik 
benben nog jong en wil niet doodgaan aan kasmoni-stress.' 

Gwenn is nog steeds houdster van de familie-kasmoni. Ze beleeft er veel plezier aan. 
Inmiddelss heeft ze een kasmoni geopend voor de allerkleinsten in de familie, die een tientje per 
weekk mogen inleggen. Zo leren ze al jong met geld omgaan, doceert Gwen. Noemenswaardige 
problemenn heeft ze niet gehad, alleen wilden sommige spelers hun uitkeringsbeurten verruilen 
wegenss onverwachte onkosten. 'Maar dat gaat vrij  goed Wij als familie steunen elkaar als het 
gaatgaat om dat soort dingen, zolang het kan, hoor. Die afspraak hebben we wel, want kasgeld is om 
elkaarelkaar te helpen.' 

Carmelitaa en Woloe hebben de spanningen over rituele feesten en geld uitvoerig 
uitgepraat.. Woloe heeft Carmelita voorgehouden dat een feest niet zo duur hoeft te zijn. Hij 
neemtt zichzelf als voorbeeld: 'Vraag Carmelita, nooit heb ik mijn verjaardag groot gevierd, 
gewoongewoon een reisje of een barbecue met familie in de tuin. Dat is mijn kiek Carmelita weet het.' 
Dee maanden na het feest hebben ze financieel behoorlijk krap gezeten. Alle reserves waren op. 
Woloee moest veel extraritten als snorder maken. Dat viel zwaar, laat thuis en weer vroeg op. Hij 
hooptt dat Carmelita nu echt eens gaat begrijpen dat hij niets met die winti-dmges te maken wil 
hebben.. Carmelita mag hun kinderen daar ook niet in betrekken. Zijn vrouw heeft beterschap 
beloofd.. Ze zegt Woloe te begrijpen, maar hij moet zich ook realiseren dat een moeder geen 
rituelenn kan uitvoeren zonder haar kinderen. Die zijn immers noodzakelijk voor hun 
bescherming.. Zullen de feesten soberder worden, Carmelita? Ze lacht fijntjes achter Woloe's rug. 
Ikk weet niet, hoor, want Myana wordt over twee jaar tien, antwoordt ze veelbetekend. Woloe 
weett niet dat Carmelita allang weer in de weer is met plannen voor de bigi yari van haar zoon. 
Zee spaart daarvoor met kleine bedragen, verdeeld over twee kasmoni. 

Weduwee Edwina zet zo goed en zo kwaad het kan haar kasmoni voort. Sinds Wilfred is 
overleden,, speelt ze niet meer met bigi anu. Haar aanvraag voor een weduwepensioen loopt nog, 
enn ze werkt nu vijf in plaats van drie dagen in de week. Zelf speelt Edwina nog maar met een 
halvee inleg: 'Maar kleine winst is zoete winst. Mijn kleine meid komt zo niets tekort. Alleen ik als 
moedermoeder doe het met minder. * Ze acht het een te groot risico om in haar nieuwe situatie met een 
grotee inleg te spelen. Als er iets mis gaat moet ze immers in staat zijn de tekorten aan te zuiveren. 

Dee overweeg mijn eigen houding nog eens, en besluit in de toekomst alleen aan kasmoni 
meee te doen als ik daarmee familieleden en vriendinnen kan plezieren. Sparen doe ik liever op de 
bank,, lenen op krediet staat me niet aan. Mijn deelname aan de kasmoni van Mavis was 
spannend,, maar gaf te veel stress toen mijn uitkering in gevaar kwam. Maar Mavis verschafte me 
mett haar onbetrouwbare gedrag wel gouden materiaal voor mijn verslag. 

6.33 Samenvatting 
ParticiperendeParticiperende observatie 
Dee Bijlmermeer, in de jaren 60 volgens modernistisch ontwerp gebouwd als functionele woon-
enn slaapstad, heeft zich sinds de jaren 70 ontwikkeld tot toevluchtsoord voor kansarme 
immigrantenn uit een veelheid van niet-westerse landen. In de flatcomplexen leven uiteenlopende 
etnischee groepen bij elkaar, maar niet met elkaar. De Bijlmer biedt hen een moderne 
woonomgevingg met goed transport, sociale uitkeringen en legio andere voorzieningen. Tussen 
hett groen, de exotische levensmiddelen en binnen de muren van hun huiskamers voelen de 
verschillendee immigrantengroepen zich thuis. Ze passen zich ten dele aan hun nieuwe omgeving 
aan,, maar bewaren ook veel van hun oorspronkelijke levenswijzen. Mede daardoor is het 
woongebiedd verloederd: wonen in opeengestapelde flatlagen is velen vreemd. Een aantal 
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faciliteitenn als de lif t en de klachtenservice van de woningbouwvereniging werken verre van 
optimaal.. Een minderheid van de bewoners vertoont extreem onaangepast gedrag door de lif t te 
bevuilenn of afval van het balkon te gooien. De uiterst geringe deelname aan collectieve acties, 
doorgaanss voortkomend uit blank initiatief, getuigt van weinig saamhorigheid. 

Dee grootste bevolkingsgroep wordt gevormd door creolen die uit Suriname stammen. 
Vann alle nieuwkomers zijn zij het meest vertrouwd met de Nederlandse cultuur, al is het alleen 
doordatt ze van huis uit Nederlands spreken. Toch leven ook zij in een etnisch-creoolse 
hokjescultuur,, waarin familie, vrienden en etnisch bepaalde activiteiten zoals feesten en hosselen 
centraall  staan. Ook de kasmoni-tradkie maakt deel uit van deze levenswijze, hoewel een aantal 
elementairee voorwaarden voor het kasmoni-systeem in de Bijlmer onder druk staat. Ten eerste 
garandeertt oriëntatie op de eigen groep allerminst dat de groepsleden voldoende onderlinge 
solidariteitt vertonen, want in de anonieme Nederlandse verzorgingsstaat kan men zich veel 
gemakkelijkerr aan de groepscontrole onttrekken dan in Suriname. Bovendien is het slecht gesteld 
mett de kredietwaardigheid, wegens de lage inkomens en de hoge uitgaven van de meeste 
Bijlmerbewoners. . 

Doorr in de Bijlmer te gaan wonen kon ik, zelf Surinaams-creoolse immigrante, als 
participatee de levens van kasmoni-spelers van nabij observeren. Als deelnemend onderzoeker 
wonn ik het vertrouwen van kasmoni-spelers door me in hun netwerken te laten opnemen: ik deed 
meee aan gezelligheidsactiviteiten en voegde me in de kasmoni van kasvrouw Mavis. Dankzij 
mijnn creoolse achtergrond verwierf ik gemakkelijk toegang. Ik kreeg al gauw allerlei 
persoonlijkee verhalen te horen over intieme zaken als ziekten, familiegeheimen, winti en 
liefdesrelaties.. Men maakte me deelgenoot van roddels, wat aangeeft dat ik als een van hen werd 
beschouwd.. Tegelijkertijd meldde ik steeds uitdrukkelijk dat ik wetenschappelijk onderzoek naar 
kasmonii  verrichtte. Hoewel creolen iemand die veel vragen stelt vrijpostig vinden, lukte het me 
overr veel gevoelige onderwerpen te praten. Mijn grondige gevraag konden ze wel plaatsen: zo-
zijj  n-al-die-Iogen. Deze aanvaarding van mijn sociologische nieuwsgierigheid vond ik 
geruststellend,, ze vormde zowel een blijk van acceptatie als een erkenning van afstand tussen 
henn en mij. 

Mezelff  observerend merkte ik hoe ik mijn deelnemersrol in de loop van mijn onderzoek 
serieuzerr ging nemen. Ik begon mijn participatie aan Mavis' kasmoni als buitenstaander. Toen ik 
inn Suriname woonde gaf ik de voorkeur aan de bank omdat ik kasgeld onzakeüjk vond. Ik ging 
dann ook alleen in Mavis' kasmoni voor mijn onderzoek. Anders dan de normale spelers gebruikte 
ikk mijn uitkering niet voor een concreet vooraf bepaald doel, maar stortte haar op mijn 
spaarrekening.. Maar na enige tijd raakte ik persoonlijk betrokken bij het welslagen van deze 
kasmoni:: ik wilde Mavis' vertrouwen niet beschamen en voelde me ongemakkelijk wanneer ik 
mijnn verplichtingen niet stipt nakwam. Toen ik zelf het slachtoffer van wanbetaling dreigde te 
worden,, reageerde ik verontwaardigd. Ik zon op sancties: de politie inschakelen, een advocaat in 
dee arm nemen of publieke schande over Mavis afroepen? Bc reageerde kortom als elke deelnemer 
mett een persoonlijk belang, boos en wraakzuchtig. Uiteindelijk besloot ik aan het einde van deze 
rondee uit de kasmoni te stappen: mijn vertrouwen in Mavis was verdwenen naarmate ik meer 
informatiee over haar reputatie kreeg. 

Mijnn dubbelrol als deelnemer en waarnemer leverde ook een conflict op in mijn contact 
mett speelster Alida. Hoewel ik haar van begin af aan duidelijk had gemaakt dat ik informatie 
verzameldee voor mijn onderzoek, bracht ze daar geen begrip voor op toen haar reputatie op straat 
dreigdee te komen. Toen zag ze me alleen als een creoolse die haar kwaad had gedaan en 
daarvoorr moest worden gestraft. Voor mijn rol als onderzoeker toonde ze geen enkel respect. 
Ookk van mijn kant raakte ik emotioneel in het conflict met Alida verwikkeld. Haar dreigement 
mee met zwarte magie te beheksen liet me niet koud, want ik ben opgegroeid met het winti-
geloof.. Mijn kritische afstand als onderzoeker bleek onvoldoende om deze dreiging af te weren. 
Omm mijn angst te bedwingen moest ik ook zelf mijn toevlucht zoeken bij de w/w/x-religie. 

166 6 



Niett alleen Alida reageerde vijandig op de onderzoeker in mij, ook bij de zwartbewuste 
programmamakerss van de lokale creools-Surinaamse radio en sommige luisteraars stuhte ik op 
negatievee reacties. De meeste creolen zijn trots als een van hen iets in de Nederlandse 
samenlevingg presteert, maar een aantal zet daar juist sceptische vraagtekens bij. Ze vragen zich 
aff  of creolen hun intellect niet kritiekloos in dienst stellen van moderne slavernij gedreven door 
blankee Nederlanders. Zo'n aantijging raakt elke creoolse intellectueel diep, omdat hij wordt 
aangeklaagdd als blokt bakra. 'zwarte Hollander1 is een gruwelijk scheldwoord voor de zwarte die 
zijnn ziel aan de blanke duivel heeft verkocht. Al vond ik zulk wantrouwen in mijn onderzoek 
onzin,, toch voelde ik me gedwongen me te verdedigen en nog eens kritisch bij mezelf te rade 
gaan.. Op zo'n moment merkte ik hoe afhankelijk ik was van het respect en de welwillendheid 
vann mijn eigen mensen. 

MotievenMotieven en functies 
Mijnn participerend onderzoek wijst uit dat de Surinaamse immigranten in de Bijlmer om 
dezelfdee financiële redenen aan kasmoni deelnemen als hun tegenvoeters in Suriname. Het niet-
financiëlefinanciële 'nostalgische motief kwam bij mijn medespelers in Zuidoost in het geheel niet voor, 
watt alleen al te verwachten was omdat de rijkere Surinamers zich elders in Nederland hebben 
gevestigd.. Zes deelnemers uit mijn verslag noemden het voordeel van renteloos krediet dat bij de 
formelee instellingen ontbreekt, en spelen dus vanuit het 'economisch motief. Een enkeling maakt 
nogg optimaler economisch gebruik van de uitkering: kasman Earl int zelfde eerste uitkering in 
zijnn kasmoni bij wijze van renteloos krediet, en stort die meteen op de bank om er ook nog rente 
opp te verdienen. Een meerderheid van negen spelers voerde het 'dwangmotief op: het ging hen 
omm de spaardwang die van het kasmoni-systeem uitgaat, waardoor ze zich onttrekken aan 
onwenselijkee impulsen om hun geld meteen op te souperen. Vanuit ditzelfde motief voegden 
enkelenn nog een extra bewaarfunctie toe aan het kasmoni-stelsel: ze stemden er vrijwilli g mee in 
datt de kashouder de uitkering voor hen bewaarde tot de beoogde uitgave zich daadwerkelijk 
voordeed.. Sommige kashouders benadrukken het educatieve karakter van kasmoni: het leert je 
sparen. . 

Inleggenn om te sparen vanuit een traditioneel' motief, dus zonder vergelijking met de 
voordelenn van formeel sparen, trof ik in de Bijlmer niet aan, waarschijnlijk doordat Surinamers 
inn Nederland meer vertrouwd zijn met het banksysteem. Wel speelde dit traditionele motief een 
ondergeschiktee rol bij Whitney en haar vriendje, de twee Haagse spelers uit de tweede generatie. 
Aann de ene kant stelden zij zich zakelijk op: ze gebruikten hun uitkering om te investeren in hun 
muzikalee carrière. Ze zijn bovendien goed bekend met banksparen. Als voornaamste voordeel 
vann de kasmoni noemden ze het dwangmotief. Maar daarnaast vertoonden ze ook een 
onzakelijkee gevoelsmatige voorkeur om de laatste uitkering te ontvangen: daarna hoeven ze 
namelijkk geen betalingen meer te verrichten. Dit is economisch ondoordacht, want sparen op de 
bankk is in dat geval voordeliger vanwege het rentevoordeel. Ook in een ander opzicht handelden 
dezee inleggers traditioneel: hun keuze voor kasmoni berustte vooral op het gezaghebbende 
adviess van hun moeder. 

Bijj  deze twee spelers blijkt ook fraai hoe in eenzelfde persoon vaak verschillende 
motievenn door elkaar spelen, zoals puur zakelijke naast meer traditionele. Een speler als Earl die 
zichh uitsluitend zakelijk opstelt, is eerder uitzondering dan regel. 

Anderss dan in Suriname werd een enkele keer een uitkeringsbeurt vervroegd om 
onverwachtee schulden te voldoen. Het oorspronkelijke bestedingsdoel wordt dan doorkruist. Dh 
beroepp op de 'noodfunctie' van kasmoni krijgt in Nederland wellicht een groter belang doordat 
menn hier meer onder financiële druk staat van overheidsinstanties, terwijl ook andere 
schuldeiserss zich zakelijker opstellen dan in Suriname. 

167 7 



Besteding Besteding 
Dee uitkering die de spelers via dit informele spaar- en kredietsysteem verwerven, besteden ze aan 
dezelfdee materiële en spirituele zaken als de kasmoni-spelers in Suriname. Ze geven het in de 
eerstee plaats uit aan consumptie-artikelen van min of meer duurzame aard, zoals modieuze 
kleding,, sieraden, muziekinstrumenten en -installatie, (reparatie van) een auto, vakantiereizen, 
verhuizing,, migratie, huis en huisinrichting. Of ze voldoen er schulden mee die ze met genoemde 
aankopenn hebben gemaakt. Ook reizen naar zieke of overleden familieleden in Suriname worden 
ermeee bekostigd. In enkele gevallen wordt de uitkering gebruikt voor het betalen van 
onvoorzienee schulden, zoals bij het gemeentelijk energiebedrijf. Dat sommige spelers als Sandra 
mett kasgeld hun schulden aflossen, is in zekere zin te zien als financieel zakelijk gedrag. Hoewel 
zulkee aflossingen materiële vooruitgang vertragen, voorkomen ze in elk geval dat spelers verder 
afglijdenn naar financiële misère. Verder wordt de kasmoni-uitkering besteed aan immateriële 
zaken,, in het bijzonder aan rituelen en ceremoniële feesten zoals het uitdrijven van een moni 
bakrubakru of een grootse viering van een kroonverjaardag met broko bere koto. 

Dee deelnemers maken zelf geen scherp onderscheid tussen materiële en immateriële 
bestedingen:: voor hen vormen die onderdelen van eenzelfde levenspatroon. De noem ze hier toch 
afzonderlijkk om te voorkomen dat mijn verslag een overdreven indruk geeft van de rol die 
rituelenrituelen in het Surinaamse leven spelen. In mijn verhaal heb ik extra nadruk gelegd op typisch 
creoolsee activiteiten als Wilfreds dede oso en Carmelita's wintipre, die onbekend zijn bij niet-
creoolsee lezers. Ceremonies ten gelegenheid van belangrijke levensgebeurtenissen als 
kroonverjaardagenn en dood nemen een belangrijke plaats in het creoolse leven in. Toch kan deze 
nadrukk een vertekend beeld opleveren als men niet in het oog houdt dat het grootste deel van de 
kasmoni-uitkeringenn wordt besteed aan alledaagse consumptie-goederen. In Mavis' kasmoni 
geldtt dit zelfs voor alle spelers van wie ik de besteding te weten kwam. Ook de kasmoni-spelers 
uitt de lagere maatschappelijke klasse die relatief meer aan de Hwift'-religie hechten, besteden hun 
kasgeldd grotendeels aan materiële zaken. Een behoorlijk aantal kasmoni-spelers laat zich 
principieell  niet met winti in. Ze geloven niet in het buitenaardse en ergeren zich aan de grote 
geldbedragenn die met de rituelen gemoeid zijn en aan de malafide praktijken van sommige 
bonoemansbonoemans (medicijnmannen). Het kasmoni-stelsel zelfheeft een zakelijk karakter zonder enige 
rituelerituele lading. 

Netwerken,Netwerken, vertrouwen en sociale controle 
Familiee speelt een belangrijke rol in de levens van creolen in Suriname en Nederland, ook als ze 
doorr een oceaan van elkaar gescheiden wonen. Kosten noch moeite worden bespaard om een 
jarigee moeder, oma of vader overzee te bezoeken of hen bij overlijden te begraven. Er wordt veel 
onderlingee steun geboden in de vorm van telefoongesprekken en goederenpakketten. 
Transatlantischee kasmoni vormen een toonbeeld van deze Surinaams-Nederlandse 
familieverbondenheid. . 

Hett familienetwerk speelt vanouds ook een belangrijke rol in de kasmoni-praktijk. Veel 
kashouderss rekruteren in eerste instantie spelers uit hun naaste familie, daaromheen worden 
vriendenn en kennissen gevraagd. De kasmoni van Mavis biedt hiervan een mooi voorbeeld: 
alleenn Nona en ik kwamen Van buiten*. 

Opp dit punt hebben Suriname en Nederland zich de laatste decennia echter verschillend 
ontwikkeld.. In de Surinaamse kasmoni-netwerken is het belang van de familiekring veel kleiner 
gewordenn ten gunste van de kring van collega's. Een verklaring van deze verschuiving in 
Surinaamsee kasmoni-netwerken is dat de werkvloer in de huidige Surinaamse economische 
omstandighedenn een betere vertrouwensbasis biedt dan de familie- en buurtsfeer. Door de 
armoedee zijn niet-werkende familieleden dikwijls niet in staat aan de inlegpÜcht te voldoen. 
Doorr emigratie naar het buitenland kan een familielid zich onverwachts aan sociale controle 
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onttrekken.. Daarentegen garandeert vast werk met een regelmatig inkomen iemands 
kredietwaardigheidd en vergemakkelijkt het de onderlinge controle. 

Bijj  de Surinamers die de kasmoni-traditie met hun migratie naar Nederland hebben 
meegenomenn heeft deze verschuiving van familiale naar collegiale kasmoni zich niet 
voorgedaan.. Dankzij de verzorgingsstaat beschikt elke Nederlander over een gegarandeerd 
inkomen.. Het hangt dan verder van iemands persoonlijke financiële reputatie af of hij als 
vertrouwenwekkendd kasmoni-speler geldt. In het grootschalige Nederland kan zo'n 
vertrouwenskwestiee het best worden uitgemaakt binnen het vertrouwde familienetwerk, dat 
bovendienn het zekerste kader vormt voor verdere sociale controle. Bedrijfsleven en 
overheidsinstellingenn in Nederland zijn hiervoor veel minder geschikt, omdat Surinaamse 
creolenn daar meestal niet onder elkaar verkeren. Opvallend genoeg lijk t de kasmoni-traditie wat 
ditt betreft beter bewaard in Nederland dan in het land van herkomst, als gevolg van emigratie in 
beteree tijden. Wel heeft ook in Nederlands-creoolse families de individualisering toegeslagen, 
watt blijkt uit de vele kasmoni-afspraken en transacties die tegenwoordig via de telefoon, 
saldofoon,, girale afschrijving of bankstorting geschieden. 

Hett vertrouwen dat Mavis stelt in bloedverwantschap is een strategie om het risico van 
oneerlijkee spelers uit te sluiten. Het grotere risico met relatief onbekenden als ik vangt ze op door 
mee de laatste uitkeringsbeurt te geven: ik heb dan zelf aan al mijn verplichtingen voldaan. Deze 
strategiee werkt niet feilloos, want fraude komt veel voor in de Bijlmerse kasmoni, naar mijn 
schattingg tweemaal zo vaak als in Suriname. Dit wordt mede veroorzaakt doordat familieleden in 
dee anonieme Nederlandse verzorgingsstaat minder van elkaar afhankelijk zijn. Bovendien is de 
kredietwaardigheidd van veel spelers zwak door lage inkomens en hoge uitgaven. 

Tochh kan de frequentie van fraude in mijn verslag te zeer zijn uitvergroot doordat ik 
voorall  opvallende gebeurtenissen heb vermeld. Allicht kan het kasmoni-systeem alleen blijven 
draaienn zolang de meeste betalingen correct verlopen. Wanneer Mavis voortdurend tegen 
oncontroleerbaree wanbetalers als Sandra zou oplopen, kan ze de trouwe inleggers niet meer 
uitbetalen,, zodat die hun vertrouwen in haar kasvrouwschap snel zouden verliezen. De 
wanbetalingg van Sandra op zichzelf kon Mavis' kasmoni nog wel overleven. In dit geval kon 
Maviss de kernleden van haar netwerk, haar naaste familieleden en vriendinnen, sparen door het 
risicorisico af te wentelen op randfiguren als Nona en ik, die weinig invloed kunnen uitoefenen op 
Maviss en haar omgeving. Behalve ons keerde Mavis ook haar vriendin Gladys te laat uit, wat 
hunn vriendschap opblies. Tussen Mavis en haar meespelende familieleden is daarentegen niets 
wanordelijkss voorgevallen, althans voorzover ik weet. Dit positieve verloop werd bevorderd 
doordatt dezen allen in de eerste uhkeringsbeurten vielen, wat doet vermoeden dat Mavis haar 
familiee een voorkeursbehandeling geeft. De loyaliteitsbanden tussen hen zijn het sterkst, haar 
belangg om in deze familiekring haar reputatie hoog te houden het grootst. 

Zoo staat Mavis ondanks alles bij het merendeel van de spelers nog steeds te boek als 
betrouwbaar.. Dit is mogelijk doordat collectieve controle van alle spelers op de kashouder 
ontbreekt.. Het netwerk van Mavis' kasmoni is niet op alle plaatsen even hecht: veel familieleden 
wetenn niet van eikaars deelname, van andere deelnemers weten ze vaak niet eens het bestaan. De 
kashouderr houdt, als een spin in haar web, als enige contact met alle spelers. Maar ook dat 
contactt verloopt meestal onpersoonlijk. Ontmoetingen worden alleen gearrangeerd als dat 
praktischh nut afwerpt, want de spelers zijn vooral geïnteresseerd in de financiële voordelen van 
kasgeld.. Bij kasvrouw Mavis komt slechts één speler maandelijks over de vloer om kasgeld te 
betalen,, maar vooral om haar als intieme vriendin op te zoeken. Ook Ma Lanni brengt haar 
kasgeldd persoonlijk bij Annemarie in de gezelligheidsvereniging, maar die bezoekt ze toch al 
regelmatigg om met anderen bij te praten en haar huisvlijt te slijten. In tegenstelling tot de 
maandelijksee inleg worden uitkeringen meestal wel persoonlijk overhandigd, vooral om de 
praktischee reden dat de kasvrouw een beloning verwacht. Door deze geringe communicatie 
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tussenn de spelers kan een onbetrouwbare kashouder lange tijd ongestoord blijven doorwerken, 
zolangg ze maar niet alle inleggers tegelijk bedriegt. 

Behalvee via bloedverwantschap en vriendschapsketens wordt de vereiste sociale controle 
nagestreefdd door sanctiedreiging. De leden van de kaartvereniging vertelden verhalen over het 
gevaarr van ongezegend geld en bestraffing door winti. Zulke w/wtf-sancties werken 
vanzelfsprekendd alleen bij de gelovigen, andere spelers staan er onverschillig tegenover. Kasman 
Earll  hief dan ook seculiere sancties in de vorm van boetes bij wanbetaling. Daarbij maakte hij 
strategischh gebruik van zijn computer: die stelt hem in staat tegenover zijn spelers een zakelijke 
houdingg aan te nemen wanneer hij een pijnlijke zaak moet afhandelen. Hiermee haakt hij in op 
dee bestaande onpersoonlijke cultuur van de westerse bureaucratie. 

Evenalss in Suriname dienen sancties vooral als dreigement. Wanneer het erop aankomt 
ziett de benadeelde er dikwijls vanaf ze daadwerkelijk uit te voeren. Bij oneerlijkheid lopen de 
emotiess hoog op, maar uiteindelijk wordt niet hard afgerekend. Kasvrouw Annemarie streek na 
eenn moeizame strijd van bijna vijf maanden met de frauduleuze Alida de vlag, de politie heeft ze 
err nooit bij willen betrekken. 

Ookk de sanctie van een slechte reputatie heeft maar weinig effect. Zowel kashouder als 
spelerr moeten wel kunnen bogen op een goede naam in de creoolse gemeenschap. Toen 
Annemariee en Alida hun reputatie dreigden te verliezen vochten ze dan ook hard om die te 
verdedigen.. Alida draaide de beschuldiging om en bedreigde haar vijanden met winti. Annemarie 
voeldee zich verplicht om haar onschuld te bewijzen door overal haar kasmoni-boekje te tonen. 
Dee slechte reputatie van een speler komt pas naar buiten nadat hij een wandaad heeft gepleegd. 
Alida'ss reputatie werd pas aan de kaak gesteld toen ze zich al voor Annemarie schuilhield. Nona 
enn ik hoorden pas van de wandaden van Marie en Sandra toen er moeilijkheden kwamen. Dit 
komtt doordat men in het dagelijkse leven niet over kasgeld praat: kasmoni is als routinezaak veel 
tee onbelangrijk, en deelname geldt bovendien als een privé-aangelegenheid. Zo trekken veel 
fraudeurss uiteindelijk aan het langste eind. Maar hoewel misdaad loont doen er kennelijk te 
weinigg fraudeurs mee om het systeem als geheel te ondermijnen. Op de lange duur heeft de 
selectiee van spelers en kashouders dus toch voldoende effect. Hoewel, zoals mijn epiloog uitwijst 
dreigenn veel kashouders hun vertrouwen in het systeem dreigen te verliezen. 

Suriname-Nederland Suriname-Nederland 
Blijkenss mijn directe bevindingen in de Bijlmermeer heeft de emigratie van kasmoni uit 
Surinamee naar Nederland het systeem niet fundamenteel veranderd. Integendeel, in de 
Nederlandsee welvaartsstaat is de oorspronkelijke familie-kasmoni beter geconserveerd dan in het 
verpauperdee Suriname. 

Kasmonii  vervult een belangrijke functie bij het streven van Surinaamse immigranten om 
zichh te handhaven in de nieuwe zakelijke omgeving die ze in Nederland aantreffen. Deze 
omgevingg brengt ook veranderingen in het kasmoni-spel teweeg. Het systeem lijk t zakelijker te 
worden:: traditionele motivatie lijk t vrijwel verdwenen, en voor administratie en sancties wordt 
somss gebruik gemaakt van geavanceerde communicatiemiddelen en computers. 

Tegelijkertijdd eist de grootschaliger, anoniemer en zakelijker Nederlandse samenleving 
haarr tol. Onder druk van hoge levenskosten en onvermurwbare schuldeisers doen spelers vaker 
eenn beroep op de noodfünctie van de kasmoni. Het kasmoni-stelsel is gevoeliger geworden voor 
fraudee doordat wanbetalers zich gemakkelijker ontrekt aan groepscontrole in de anonieme 
Nederlandsee samenleving. Bovendien weet elk individu zich verzekerd van een basaal inkomen 
datt hem onafhankelijk maakt van zijn onmiddellijke omgeving. 

Tott zover mijn verslag van de alledaagse praktijk in een aantal kasmoni die ik tussen 
19977 en 1998 tijdens mijn verblijf in de Bijlmer van dichtbij volgde. In het volgend hoofdstuk ga 
ikk meer systematisch in op de vraag welk effect de migratie naar Nederland heeft gehad op deze 
Surinaamsee traditie. 
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Hoofdstukk 7 

KASMONII  IN NEDERLAND 

7.11 Inleiding 
Kasmonii  heeft in Nederland haar karakter behouden, hoewel op onderdelen veranderingen 
zijnn ingetreden. Ook in Nederland bedraagt het aantal deelnemers minimaal 10 personen. 
Vrouwenn vormen de meerderheid, maar mannen zijn goed vertegenwoordigd. Evenals in 
Surinamee komen de meeste deelnemers uit de lagere en de middeninkomensgroepen. De vond 
kasmonii  in maatschappelijke verbanden als de familie, personeel van bejaardentehuizen, van 
kantiness van grote bedrijven, van supermarkten, scholen, postkantoren en banken. De 
inlegsommenn variëren van f50 tot f500 per persoon per maand; afhankelijk van de 
persoonlijkee behoeften doet men met een dubbele, een halve of slechts een kwart inleg mee. 
Uitgaandee van een gemiddelde inleg van f250 per persoon is maandelijks ruim 8 miljoen 
guldenn aan kasgeld in omloop.90 De redenen voor deelname zijn ook in Nederland 
voornamelijkk van financiële aard: goedkoop krediet en spaardwang vormen de 
hoofdmotieven. . 

Err zijn ook verschillen. In Suriname vormen kasmoni in werkverband de meerderheid, 
terwijll  in Nederland de meeste kasmoni voorkomen onder familie, vrienden en buurtgenoten. 
Vann deelname uit nostalgie door de elite is in Nederland niets gebleken. Verder doet men hier 
veell  meer dan in Suriname een beroep op de noodfunctie van kasgeld: wie voor onvoorziene 
financiëlee problemen komt te staan, vraagt om een vervroegde uitkering. Veel spelers menen 
datt de vertrouwensbasis is veranderd: zijn spelers en kashouders in Suriname meestal te 
vertrouwen,, hier is hun gedrag minder voorspelbaar. Bovendien signaleert men dat het 
systeemm in Nederland zakelijk en hard is geworden, een probleem dat Lenders en Van de 
Rhoerr al in het begin van de jaren 80 signaleerden bij hun onderzoek naar creoolse 
alleenstaandee moeders in Amsterdam (1983;34-5). 

Dee verminderde betrouwbaarheid zou volgens mijn informanten blijken uit een 
toenemendd aantal spelers en kashouders dat er stiekem met de kas vandoor gaat uit 'a monibigi 
nana den ay' (hebzucht). Bovendien vragen kashouders steeds hogere vergoedingen, waarbij ze 
voortdurendd nieuwe spelregels invoeren. In Nederland stuitte ik op een tiental spelers dat de 
gevolgenn van fraude aan den lijve heeft ondervonden, tegen twee in Suriname. Dit wekt het 
vermoedenn dat kasmoni-fraude hier veel vaker voorkomt dan in Suriname, maar ik heb ook 
rekeningg gehouden met de creoolse cultuur van switi tori:  creolen vermaken elkaar graag met 
sterkee verhalen waarbij de grens tussen waarheid en fictie vervaagt. Om waargebeurde 
fraudeverhalenn van zulke switi tori te onderscheiden heb ik de slachtoffers gedetailleerd, dat wil 
zeggenn van dag tot dag, laten vertellen hoe het bedrog aan het licht kwam en hoe het conflict 
escaleerde.. Aangezien alle verhalen uit de eerste hand coherent waren, acht ik ze geloofwaardig. 
Dhh betekent dat in Nederland inderdaad veel meer fraude voorkomt dan in Suriname. Een speler 
constateertt  somber: Kasmoni geeft m Nederland absoluut veel meer problemen dan in 
Suriname.Suriname. Het heeft te maken met hebzucht en mensen misleiden je!' 

Tochh zetten veel Nederlandse creolen hun geld opzij in kasmoni. Wanprestatie komt dus 
niett zo vaak voor dat het systeem als zodanig in gevaar wordt gebracht. Wellicht heeft de 
kasmonii  zich kunnen handhaven door de gesignaleerde verzakelijking en verharding, die mede 
zall  zijn beïnvloed door de nieuwe zakelijkheid waarmee de Surinaamse creolen in hun tweede 
vaderlandd worden geconfronteerd. 
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Inn Nederland hebben de inheemse informele onderlinges al lang geleden plaatsgemaakt voor 
formelee commerciële en overheidsinstellingen. De arbeidersonderlinges, ontstaan in de 
voegindustriëlee samenleving van de 19' eeuw, zijn verdwenen toen het land zich in de loop van 
dee 20c eeuw ontwikkelde tot een hooggeorganiseerde verzorgingsstaat. Nederland is nu een 
postindustriële,, vooral op dienstverlening gerichte democratische rechtsstaat met een hoog 
produktie-- en welvaartspeil. Als reactie op de toenemende maatschappelijke differentiatie is de 
overheidd een steeds ingrijpender coördinerende en sturende rol gaan spelen. Er ontwikkelde zich 
eenn omvangrijke bureaucratie die veel gebieden van het maatschappelijk leven beheerst volgens 
onpersoonlijkee bestuurlijke principes. De maatschappelijke verschillen zijn afgenomen, steeds 
meerr groepen hebben zich geëmancipeerd tot zelfbewust burgerschap met bijbehorende 
democratischee participatierechten. Door verbetering van het algemeen onderwijs is ook de kennis 
gedemocratiseerd.. Sociale wetgeving cumuleerde na de Tweede Wereldoorlog tot een 
uitgebreidee verzorgingsstaat die elke Nederlander een basale bestaanszekerheid biedt. Volgens 
Dee Swaan (1989) heeft de collectivisering in onderwijs, gezondheidszorg en verzekering tegen 
inkomensdervingg bij tegenslag bewerkstelligd dat het civilisatieproces, zoals geanalyseerd door 
Norbertt Elias, zich ook voordoet bij de lagere maatschappelijke lagen. Door de toenemende 
onderlingee afhankelijkheid binnen deze combinatie van sociaal-democratie en kapitalistische 
markteconomiee nam ook bij de arbeiders de 'dwang tot vooruitzien en zelfdwang' toe. 
Tegelijkertijdd maakten collectieve overheidsvoorzieningen individuen steeds onafhankelijker van 
hunn onmiddellijke sociale omgeving, waardoor de invloed van traditionele verbanden als 
kerkgenootschappenn afnam. Nederlanders konden hun leven zelfstandiger ontwerpen, wat een 
zakelijke,, door zelfbeheersing gekenmerkte levenshouding bevorderde. Maar deze 
ontwikkelingenn gaan voor een deel voorbij aan grote groepen immigranten uit niet-westerse 
landenn die vanaf de jaren 60 naar Nederland zijn getrokken. Enerzijds verkeren ze qua opleiding 
enn inkomen aan de onderkant van de maatschappij, anderzijds lijden ze onder discriminatie van 
dee kant van de inheemse inwoners.91 Bovendien hebben de meesten geen deel gehad aan de 
mentalee ontwikkeling die generaties Nederlanders volgens de civilisatietheorie hebben 
ondergaan. . 

Kortom,, de emigrerende Surinamers verhuisden vanuit de periferie van de kapitalistische 
wereldd naar het centrum, en kwamen zo terecht in een samenleving die, veel meer dan de 
Surinaamse,, wordt gekenmerkt door structurele differentiatie, individualisering en een zakelijke 
mentaliteit.. Dit kan leiden tot culturele tegenstellingen. Volgens Surinamers werkt de 
zakelijkheidd van Nederlanders verlammend op je levenslust. Nederlanders kennen geen spontaan 
sociaall  leven. Een speler vergelijkt de Nederlandse gezelligheid met de Surinaamse: 'Ik zag het 
opop mijn werk. Als we met het personeel een borreltje pakten, dan betaalt iedereen zijn eigen deel. 
WijWij Surinamers zijn niet zo, één betaalt gewoon de hele hap ', aldus een mannelijke deelnemer. 

Verderr leidt de zakelijke opstelling van de Nederlanders ertoe dat ze niet meer als 
vanzelfsprekendd voor hun oudere familieleden zorgen: 'Ik vond werk in de thuiszorg. Het was 
geestelijkgeestelijk erg inspannend Ik kon me niet voorstellen dat ze die oudjes, als ik niet kwam, de hele 
weekweek verder alleen waren. En het was niet zo dat ze geen kinderen hadden, hoor'. Overname 
vann de Nederlandse zakelijkheid vormt dan ook een bedreiging voor de familiesolidariteit: 'Ik zal 
jeje uitleggen waarom. Mijn oudste broer, gepensioneerd marineman, woont als sinds 1950 in 
NederlandNederland Hij leeft samen met zijn bakravrouw in Breukelen. Hij zegt tegen me, 'Robert, als je 
langslangs wil komen moet je eerst bellen hoor, zodat ik een kopje rijst bij kan zetten'. Maar je 
begrijpt,begrijpt, we zien elkaar niet zoveel. Het drijft  ons uit elkaar'. 

Omgekeerdd lijken creoolse praktijken als kasmoni vanuit de zakelijke Nederlandse visie 
irrationeel,, zoals blijkt uit de reacties van veel Nederlanders: wat is het economische nut van 
kasgeldd als je er toch geen rente over krijgt? 
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7.22 Migrati e naar  Nederland 
Niett alle Surinaamse immigranten hebben een bijdrage geleverd aan de import van kasmoni, die 
immerss een klassengebonden traditie is. Tot de jaren 60 was migratie naar Nederland een 
eliteaangelegenheidd (Van Amersfoort 1974;138-40, 144). Sinds jaar en dag werden de creoolse 
kinderenn van welgestelde ouders naar Nederland gestuurd voor verdere studie, want met een 
Nederlandss diploma op zak vond je een veel betere baan. Voor zover bekend kwam in Suriname 
kasmonii  onder deze groep nauwelijks voor. 

Kenmerkendd voor de geïmmigreerde elite was dat ze zich sterk oriënteerde op westerse 
waarden.. Haar leden waren hoog opgeleid en hadden prestigieuze beroepen als advocaat, 
tandartss of hoofdonderwijzer. De kinderen kregen zoveel mogelijk een westerse opvoeding. 
Dezee elite vestigde zich in universiteitssteden als Leiden, Groningen en Utrecht en werd zonder 
noemenswaardigee problemen opgenomen in de Nederlandse samenleving. Wie kwam om te 
werkenn kon snel een baan vinden, mede doordat de Nederlandse economie zich in een 
groeiperiodee bevond (Van Amersfoort 1974; 144). 

Eenn speler herinnert zich die tijd als student*  'In die steden had je deftige Surinaamse 
gezinnen.gezinnen. Surinamers die het hadden gemaakt zoals Wong Chun, die was professor in een 
ziekenhuis,ziekenhuis, een Hindostaanse meneer was wiskundige aan de Universiteit in Nijmegen, ene 
CambleCamble was lector Psychologie, Herman Wekker ook een intellectueel... Deze mensen waren dé 
geïntegreerdegeïntegreerde Surinamers die het gemaakt hadden in Nederland We keken vreselijk tegen ze op. 
AmsterdamAmsterdam was niet in trek bij hen, maar goed voor het gewone creoolse volk dat in de jaren 60 
enen 70 naar Nederland verhuisde. Want toen kreeg je andersoortige Surinamers' Informeel 
sparenn en krediet opnemen paste niet bij de levenswijze van deze bovenlaag. Voor zover men 
kasmonii  kende, dacht men er negatief over. 'Kasmoni kenden wij niet, het was al een schande als 
jeje met een beurs studeerde, want dat betekende datje ouders je studie niet konden betalen. Nee, 
kasmonikasmoni was gewoon niet denkbaar in Leiden', aldus Martin, die nu algemeen secretaris is bij 
eenn bank in Suriname. 

Dee deelname aan kasmoni lag anders bij de 'andersoortige' Surinamers die vanaf het 
middenn van de jaren 60 naar Nederland trokken. Deze migranten waren voornamelijk afkomstig 
uitt de volks- en middenklasse. Ze hadden basis- of mulonderwijs genoten en vervulden 
laagbetaaldee beroepen als arbeider, in de ambtenarij of als employee in de vrije sector. Ze 
kwamenn naar Nederland om sociaal-economische zekerheid te verwerven via betere kansen op 
werkk en degelijk onderwijs (Van Amersfoort 1974; 140,144). Vanouds was deze groep in 
Surinamee goed bekend met kasgeld. Mondelinge mededelingen bevestigen dat ze er zich ook al 
inn de jaren 60 in Nederland mee bezighielden. De vroegste kasmoni ontstonden in familiekring, 
inn de anonieme pensions waar de eerste groepen Surinaamse migranten door de gemeenten 
werdenn ondergebracht, en op de werkvloer wanneer Surinamers er onder elkaar waren.9 

Eindd jaren 60 woonden 25.000 Surinamers in Nederland (BrakenhofF, Dignum ca. 
19911 ;36). Mijn informanten herinneren zich deze periode als een heerlijke tijd. De economie 
draaidee goed, en er viel veel geld te verdienen als je maar wilde hosselen. Velen begonnen een 
kasmonii  om met de uitkering hun huis in te richten, achtergebleven familieleden te laten 
overkomenn of andere wensen te verwezenlijken. In een aantal gevallen vormde persoonlijke 
financiëlefinanciële nood de aanleiding kasgeld op te zetten. Zo vertelt kasvrouw Vera hoe ze in 1964 met 
haarr eerste kasmoni begon. Ze werkte toen bij de PTT in Den Haag met een groepje Surinaamse 
studentenn dat 's avonds sorteerwerk verrichtte. Op een gegeven moment ontmoette ze een jonge 
creoolsee vrouw die zwaar in de problemen zat: ze had geen vast verblijf, geen werk en weinig 
geld,, waarvan ze bovendien een deel naar haar kinderen stuurde die bij haar moeder in Suriname 
warenn achtergebleven. Ze zat zo diep in de put, dat Vera medelijden met haar kreeg. 'Ik heb haar 
eeneen brief naar de PTT laten schrijven waar ik zelf al zat en ze kreeg een oproep. Zo zijn we met 
kasmonikasmoni begonnen. We zeiden we zetten f25 gulden en we geven haar als eerste zodat ze haar 
dingendingen kan doen.' 
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Inn de jaren 70 kwamen ook Surinamers uit de lagere sociale klassen in grote getale naar 
Nederland.. Veel van deze immigranten hebben hun tickets gekocht met de opbrengst uh 
kasmoni.933 Een aantal Surinaamse kashouders heeft ernstige schade geleden doordat spelers 
meteenn daarna vertrokken zonder aan hun verdere betalingsplichten te voldoen. 

Inn het begin werd de Surinaamse migratie gedomineerd door creolen, later in de jaren 70 
maaktenn ook andere etnische groepen de oversteek. Veel Hindostanen vertrokken rond de 
onafhankelijkheidd in 1975 omdat ze de politieke gevolgen van creoolse overheersing vreesden. 
Ookk de militaire machtsovername en de decembermoorden in het begin van de jaren 80 deden 
velenn Suriname de rug toekeren (Lucassen & Penninx 1985;43,68). In de periode daarna nam de 
trekk naar Nederland af door het strikte toelatingsbeleid van de Nederlandse overheid, maar 
wegenss de economische verslechtering in Suriname is migratie om het economische lot te 
verbeterenn daar nog steeds een begeerd doel. Tussen 1990 en 1998 verhuisden 17.000 personen 
mett een Surinaamse achtergrond naar Nederland.94 Vrouw Joan migreerde vier jaar geleden op 
50-jarigee leeftijd en probeert nu haar volwassen dochter te laten overkomen: 'In 1994 kwam ik 
voorgoedvoorgoed Ik was moe van de slechte situatie in Suriname. Op het ministerie was eigenlijk geen 
werkwerk voor ons, het betaalde slecht, dus ik besloot toen een ander leven te gaan leiden in Europa' 
Voorr Suriname is de trek naar Nederland een ingrijpende gebeurtenis geweest, want eenderde 
vann de bevolking verliet het vaderland (Lucassen & Penninx, 1985;44). 

Thanss vormen de 302.515 personen van Surinaamse afkomst een van de grootste 
minderheidsgroepenn in Nederland. Het is een groep die vooral door geboorte gestaag groeit. Een 
meerderheidd van 182.000 behoort tot de eerste generatie, terwijl 115.000 worden gerekend tot de 
tweedee generatie, gevormd door personen met tenminste één ouder die in Suriname is geboren.95 

Amsterdamm telt 60.000 inwoners met een Surinaamse achtergrond, Rotterdam 45.000, Den Haag 
35.000,, Utrecht en Tilburg respectievelijk 8.000 en 3.000. Bij gebrek aan betrouwbare gegevens 
overr de etnische herkomst van Surinamers wordt het aantal creoolse Surinamers in Nederland 
geschatt op 30%, de groep Hindostanen op 40%, terwijl 30% behoort tot de overige 
bevolkingsgroepenn zoals Javanen, Marrons, Indianen en Chinezen.96 

Dee vertrouwde kasmoni-traditie die vanaf de jaren 60 meeverhuisde naar Nederland, 
bleeff  een belangrijk onderdeel uitmaken van het creoolse levenspatroon. Een aantal creolen 
spreektt zelfs van 'een roulette van kasmoni' aan het eind van de jaren zeventig. Met de 
opbrengstenn konden de essentiële zaken worden betaald waarvoor elke migrant zich geplaatst 
ziet:: de inrichting van een nieuwe woning, de zorg voor de achtergebleven familie en de 
overtochtt van familieleden uit het geboorteland. Daarnaast wordt kasgeld gebruikt voor de 
gebruikelijkee doelen zoals vakantietickets, auto's, gouden sieraden, kleding en rituele 
ceremoniën.. Naar mijn schatting doet hier evenals in Suriname een derde van de Surinaamse 
creolenn uit de volks- en middenklasse aan kasmoni-sparen. 

7.2.11 Surinamers in Nederland 
Surinaamsee immigranten hebben hun maatschappelijke achterstand in Nederland inmiddels in 
veell  opzichten ingehaald. Ze nemen een betere sociale positie in dan andere etnische 
minderhedenn als de Antillianen, Turken en Marokkanen. Blijkens het onderzoek van Van 
Niekerkk (2000) doen de creolen uit Suriname het iets beter dan de Hindostanen. 

Aanvankelijkk hadden Surinaamse migranten, vooral de groep die de oversteek waagde 
tussenn de jaren 70 en 80, moeite om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. De 
Nederlandsee economie vertoonde in die periode een terugval als gevolg van de oliecrises van 
19733 en 1979. Aan het eind van de jaren 70 was 25% van de Surinaamse beroepsbevolking 
werkloos,, in 1985 ruim 40%. Maar vanaf 1988 begon de werkloosheid onder Surinamers 
drastischh te dalen, in 1998 tot 10%. Uit Van Niekerks onderzoek blijkt dat veel Surinamers nu 
werkzaamm zijn in de dienstverlening. In dit opzicht verschillen ze niet van de autochtone 
Nederlanders,, hoewel ze naar verhouding wat zijn oververtegenwoordigd in de gezondheids-
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enn de welzijnssector. Qua functieniveau lopen ze nog achter op autochtonen. In de 
middenniveauss zijn Surinamers en inheemse Nederlanders weliswaar gelijkelijk 
vertegenwoordigd,, maar op de lagere beroepsniveaus werken relatief veel Surinamers, terwijl 
opp de hogere niveaus slechts een minderheid te vinden is (Van Niekerk 2000;21-4). 

Ookk op onderwijsgebied hebben Surinamers vanaf de jaren 80 aanzienlijke vooruitgang 
geboekt.. Tot die tijd was de achterstand op autochtone Nederlandse kinderen vrij groot, maar 
sindsdienn worden de verschillen steeds kleiner, vooral op het middenniveau. Alleen op het 
hoogstee en het laagste onderwijsniveau zijn de verschillen nog vrij groot: 15% van de 
Surinamerss behaalde in 1998 een hbo- of vwo-diploma, tegenover 28% autochtone 
Nederlanders.. Op het laagste onderwijsniveau voltooit 29% van de Surinamers het voortgezet 
onderwijss niet, terwijl dat bij autochtone Nederlanders slechts 18% is (Van Niekerk 2000;111-

23). . 
Dee creoolse Surinamers zijn succesvoller dan de Hindostaanse. Creolen hebben gemiddeld 

eenn hoger onderwijsniveau, een betere positie op de arbeidsmarkt, een hoger functieniveau en 
duss ook een hoger arbeidsinkomen. Creolen zijn niet vaker werkloos dan Hindostanen. De 
relatieff  gunstige positie van de creolen is niet verwonderlijk, want ze hadden al vóór hun 
emigratiee een voorsprong. In Suriname waren ze reeds tijdens de slavernij in aanraking gekomen 
mett westers onderwijs, terwijl de Hindostanen pas rond 1920 aan hun maatschappelijke opmars 
begonnenn (Van Niekerk 2000;26-9). 

Dee creoolse gemeenschap in Nederland is samengesteld uit verschillende klassen, 
waartussenn evenals in Suriname geen grote afstand bestaat, met uitzondering van de elite. Leden 
vann dezelfde familie kunnen tot verschillende klassen behoren. Venema, die een klassenindeling 
ontwierpp op grond van opleiding, beroep en inkomen, onderscheidt een middenklasse die een 
hbo-- of hogere opleiding heeft en werkt op een hoger beroepsniveau, een hogere volksklasse die 
muloo of havo-onderwijs heeft genoten en geschoold of lager kantoorwerk doet, en een 
volksklassee die slechts een ulo- of eenn lbo-diploma heeft en ongeschoold werk verricht (Venema 
1992;23).. De reken deze twee laatste groepen tot de volksklasse. Kasmoni-spelers zijn 
voornamelijkk te vinden in de volks- en de middenklassen. 

7.2.22 De Bijlmer 
Voorall  de Amsterdamse Bijlmermeer heeft een grote aantrekkingskracht op Surinamers 
uitgeoefend.. De Bijlmer is ontworpen om de huisvestingsproblemen in Amsterdam op te vangen. 
Eindd jaren 60 had de bevolking van Amsterdam haar grootste omvang bereikt met 873.000 
inwoners,, bij een gemiddelde woningbezetting van 3,47. Het verwachte aantal van 1 miljoen 
rondd het 'jaar 2000 zou de stad niet kunnen huisvesten. Zo ontstond bij Stadsontwikkeling het 
plann om een afzonderlijke satellietstad te bouwen met kwalitatief goede woningen voor 10.000 
draagkrachtigee Amsterdammers, die daar vooral zouden wonen. Voor andere voorzieningen 
kondenn ze terecht in het hart van de oude stad. Wel zouden in de Bijlmer veel recreatieve 
voorzieningenn komen, zoals collectieve ruimten voor kinderopvang, hobbyzalen, 
repetitielokalen,, buffets en logeerkamers. Deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd. 

Overeenkomstigg de stedenbouwkundige opvattingen uit de jaren 50 had het Bijlmerplan 
driee doeleinden: integratie met Amsterdam, schaalvergroting en gemeenschapsvorming. De 
functionelee integratie met de oude stad zou via metro en autowegen verlopen. Integratie binnen 
dee Bijlmer moest tot stand komen door de aanleg van een netwerk van voet- en fietspaden en 
veell  groen. De grootschaligheid werd tot uitdrukking gebracht in de architectuur: gebouwen met 
elff  bouwlagen, omvangrijke parkeerruimten en open ruimtes. De ontwerpers hadden een nieuw 
soortt mens voor ogen. De ideale Bijlmerbewoner maakt deel uit van een 'ideale individu-
gemeenschapp relatie', identificeert zich eerder met de Bijlmer als geheel dan met zijn eigen 
woning,, ontwikkelt nieuwe samenlevingsvormen en maakt veelvuldig gebruik van de 
gemeenschappelijkee open ruimtes (Feddema 1982; 14-7). 
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Maarr ideaal en werkelijkheid kwamen niet overeen. De scheiding van functies en de 
grootschaligheidd gaven problemen. Doordat de Bijlmer zich op de oude stad richtte bleef interne 
integratiee uit. De bewoners konden moeilijk wennen aan de hoogbouw, de verkaveling en het 
verkeersnetwerk.. Feddema concludeert: 'Een van de meest afschrikwekkende aspecten van de 
helehele structuur is het feit dat zelfs op warme weekenddagen de groene ruimten tussen de 
woonblokkenwoonblokken vaak nauwelijks bevolkt zijn. Bij slecht weer kunnen ze ronduit guur en tegelijk 
'onguur''onguur' aandoen' (1982; 15). De nieuwee mens kwam dus niet opdagen. De bewoners vonden de 
Bijlmerr onplezierig om in te wonen. Ze voelden zich onveilig en ontheemd zodat ze zich 
terugtrokkenn in hun eigen woning. De sociale controle nam af, de agressie steeg. 

Geconfronteerdd met een enorme leegstand, raakten de woningbouwcorporaties in 
financiëlefinanciële problemen door de hoge onderhoudskosten van de hoogbouwliften, huismeesters, 
huisvuilverwerking,, ventilatoren en centrale verwarming. Doorberekening van deze kosten 
maaktee de huurprijs onaanvaardbaar hoog. Zo kwamen niet-gezinnen, kamerbewoners, 
onderhuurderss en migranten in de Bijlmer te wonen, voor wie de hoge huurprijs geen probleem 
vormdee omdat ze toch al hoge huren betaalden (Feddema 1982; 19-21). 

Dee leegstand in de Bijlmer schiep in de jaren 70 voor veel Surinaamse nieuwkomers de 
gelegenheidd om snel en gemakkelijk woonruimte te vinden. Wie nog geen huis had kraakte een 
leegstaandee woning in Gliphoeve (Brakenhoff, Dignum e.a. 1991;41). In de jaren daarop vonden 
Surinamerss die naar Nederland migreerden vrijwel meteen een onderkomen in de Bijlmer. In 
19711 vormden de bewoners van Surinaamse en Antilliaanse afkomst er een meerderheid van 
eenderdee (Brakenhoff, Dignum e.a. 1991;32). Van de ruim 60.000 personen met een Surinaamse 
herkomstt die in Amsterdam verblijven, wonen nu 26.410 in de Bijlmer, voornamelijk creolen uit 
dee lagere inkomensgroepen.97 

Eenn ruime meerderheid van de Bijlmerbewoners is allochtoon, verdeeld over bijna 150 
verschillendee nationaliteiten.98 De woonomstandigheden zijn de laatste decennia sterk 
verslechterd.. Mede doordat een groot aantal woningen in Zuidoost werd onderverhuurd, werden 
dee minst-draagkrachtigen aangetrokken (Brakenhoff, Dignum e.a. 1991;32). Hierdoor is dit 
gedeeltee van Amsterdam een thuishaven -geworden voor kansloze zwarten, waaronder 
asielzoekers,, illegalen, verslaafden en criminelen. In de hoogbouwflats wonen vrijwel geen 
personenn uit de middenklasse. Het werkloosheidscijfer bedraagt meer dan 25%; ruim 14% is 
afhankelijkk van een uitkering van de sociale dienst.99 Van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 25 
enn 55 jaar is ongeveer 30% alleenstaand moeder.100 Nadat hoogbouwflats, winkel- en 
recreatiecentraa jaren waren verloederd, is vanaf 1992 een grootscheepse vernieuwing ingezet. 
Omm de Bijlmer het aanzicht van een gewone wijk te geven moet een kwart van de flats wijken 
voorr laagbouwwijken met stedelijke straten. Hiermee hoopt men tweeverdieners en jonge 
gezinnenn uit de middenklasse aan te trekken. 

Ondankss de verpaupering voelen veel creolen zich thuis in de Bijlmer. Ma Josa woont al 
200 jaar in flat Geldershoofd (voormalige Gliphoeve, die in 1982 ingrijpend werd gerenoveerd 
wegenss overlast door prostitutie, (drugs)criminaliteit etc.-AB): lIk verhuisde naar Gliphoeve. Het 
waswas echt een heerlijke tijd Iedereen kende elkaar, het was net één grote familie. Er werd wel 
veelveel gestolen enzo, maar gelukkig heb ik daar nooit last van gehad Later met de renovatie is dit 
[dee sfeer-AB] allemaal veranderd en is het minder gezellig, maar ik woon hier goed, a doti bun 
gigi mi, mi yeye te/d dyaso' ('De aarde hier is goed voor mij, mijn diepste 'ik' houdt van deze 
plek').. Aldus uit Ma Josa haar diepe verbondenheid met haar woonplaats. 

Dee Bijlmer bleek een goede omgeving om op informele manier cultuurspecifieke 
goederenn en diensten uit te wisselen die de Nederlandse samenleving niet kan bieden (zie ook 
Kloostermann et. al. 1997;2). Hosselen is evenals in Suriname erg populair onder creolen. 
Eenentwintigg van de 63 ondervraagde spelers hosselen, vooral de kasvrouwen tonen zich 
actief.. Zulke hossels verschaffen creolen een omvangrijk netwerk waaruit ze klanten 
rekruteren:: oma's passen op kinderen van werkende familieleden, snorders onderhouden het 
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verkeerr van en naar de verschillende flats, ondernemende Heden maken goedkoop telefoneren 
enn snel geldtransport naar het thuisland mogelijk, monteurs bieden in flatgarages 
reparatiedienstenn aan, actievelingen organiseren feesten, vrouwen verkopen dagelijks 
zelfklaargemaaktee warme maaltijden aan huis of leveren ze op bestelling voor grote feesten, 
naaisterss zetten kostuums voor rituele ceremoniën in elkaar, jonge meisjes vlechten, weven of 
ontkroezenn haar tegen betaling, anderen leggen geld in in gok- en kaartspelen of sparen of 
nemenn krediet in kasmoni. Omdat veel creolen in de Bijlmer zich met kasmoni bezighouden, 
iss het bij uitstek een geschikte plek om deze praktijk van dichtbij te bestuderen. 

7.33 De kasmoni-spelers 
Inn de periode van mei tot en met november 1997 heb ik, met mijn flat in de Bijlmer als 
uitvalsbasis,, 63 spelers uitgebreid gevraagd naar de betekenis die kasmoni voor hen heeft. De 
contactenn zijn voornamelijk gelegd met behulp van de sneeuwbalmethode, wat ook de beste 
methodee bleek om spelers bereid te vinden voor een interview. In het verdere verloop van het 
onderzoekk bleef ik regelmatig contact onderhouden met diverse deelnemers om de 
ontwikkelingenn in hun kasmoni te volgen, zoals verhogingen van de inleg, uitsluiting van 
nalatigee spelers, vrijwilli g vertrek van oude en toetreding van nieuwe spelers en besteding van 
kasgelden. . 

Dee heb er bij de selectie van te ondervragen spelers rekening mee gehouden dat 
exclusievee concentratie op de Bijlmer een vertekend beeld kan opleveren van het leven van 
Surinaamsee creolen in Nederland, doordat in 'Bemre' voornamelijk creolen uit de lagere klassen 
wonen.. Daarom benaderde ik doelbewust spelers uit diverse sociale lagen, die voor een deel ook 
elderss leefden. Tweeëndertig wonen in de Bijlmer, de overige 31 leven verspreid over 
Amsterdam,, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

Verderr heb ik bij mijn selectie rekening gehouden met de mogelijkheid dat 
migratieverleden,, opleidingsniveau en sociaal-economische positie van de spelers invloed 
hebbenn op de manier waarop ze met kasgeld omgaan. Wat het migratieverleden betreft: het is 
denkbaarr dat het belang bij informeel sparen en kredietnemen afneemt naarmate immigranten 
doorr langdurig verblijf meer integreren in de Nederlandse samenleving. Van de 63 spelers zijn 
177 in Nederland geboren of op jonge leeftijd hier naartoe verhuisd, 20 spelers zijn tussen het 
zesdee en zestiende levensjaar naar Nederland verhuisd, 26 spelers waren bij migratie ouder dan 
zestienn jaar. 

Verderr is het mogelijk dat men meer afstand van kasmoni neemt naarmate men hoger is 
opgeleid.. Dit zou overeenkomen met de situatie in Suriname, waar kasmoni nauwelijks 
voorkomtt onder de hoogopgeleide elite. Het opleidingsniveau van de onderzochte spelers in 
Nederlandd varieerde van universiteit tot basisschool. Tien spelers, veelal ouderen, hebben alleen 
dee basisschool bezocht. Twaalf hebben een middelbare (beroepsopleiding voltooid, 5 een 
hogeree beroepsscholing of een academische studie gevolgd. De rest van de spelers heeft een ulo-, 
mavo-- of daaraan gelijkgesteld diploma 

Ookk de sociale positie van spelers kan van invloed zijn. Van de 63 spelers knjgen op het 
momentt van mijn onderzoek 8 een werkloosheidsuitkering, 5 moeders met jonge kinderen 
ontvangenn een bijstandsuitkering, 8 senioren een algemene ouderdomsuitkering. Tweeëndertig 
hebbenn betaald werk, onder meer als bejaardenverzorg(st)er, verpleegkundige, administratief 
medewerk(st)er,, onderhoudsmonteur, bouwvakker, chef-kok, onderwijzeres), politieman, 
beveiligingsbeambte,, bankemployee, boekhoud(st)er, directeur van een psychiatrische kliniek en 
staffunctionaris.. Hun inkomens variëren van £1800,- tot ÖOOO netto per maand. Zeven spelers 
studerenn nog in combinatie met een deeltijdbaan, drie zijn schoolgaand. 
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7.44 Motieven en functies 
Uitt de verschillen in motivering van spelers in Nederland en Suriname blijkt dat de kasmoni in 
Nederlandd op onderdelen is veranderd. Bij Nederlandse spelers werd het traditionele motief door 
niemandd genoemd. Het nostalgische motief bij de hoogopgeleide elite, in Suriname genoemd 
doorr 8 van de 57 ondervraagden, heb ik evenmin aangetroffen. Daarentegen speelt nostalgie, 
anderss dan in Suriname, wel een bijrol bij de economisch gemotiveerde spelers die het in de 
eerstee plaats gaat om de kredietfunctie. Het economisch motief als zodanig vertoont een lichte 
toename:: terwijl het in Suriname bij 20 van de 57 spelers voorkomt, wordt het in Nederland 
genoemdd door 33 van de 63 deelnemers. Naar verhouding laat het aantal Nederlandse spelers dat 
wegenss de spaardwang speelt weinig verschil zien: 30 van de 63, tegen 25 van de 57 Surinaamse 
deelnemers.. Solidariteit wordt evenals in Suriname door geen van de spelers als motief genoemd 
enn speelt ook hier hoogstens een secundaire rol. Een opvallend verschil is dat Nederlandse 
kasspelerss veelvuldig een beroep doen op de noodfünctie. 

Inn Suriname noemde maar een kleine minderheid van 4 van de 57 deelnemers het zuivere 
gebruikk van de spaarfünctie als hoofddoel. Daarmee brachten ze een 'traditioneel' motief naar 
voren:: hun deelname aan kasmoni is niet gebaseerd op een objectieve afweging van de 
economischee voor- en nadelen, maar op vertrouwdheid met de traditie. Ooit was die traditie 
economischh gezien volmaakt rationeel: voordat creolen uit de lagere klassen toegang hadden tot 
hett formele bankwezen, bood het informele kasmoni-systeem hen een van de voordeligste 
manierenn om geld opzij te zetten. De vier 'traditionalisten' in Suriname sparen nog steeds op die 
manier,, zonder zich er goed rekenschap van te geven dat je tegenwoordig extra rentevoordeel 
kuntt krijgen via de spaarbank. In Nederland speelt dit traditionele motief bij geen van de 
ondervraagden,, tegen de verwachting in ook niet bij spelers uit de eerste generatie. 

Eenn puur nostalgisch motief - hoogopgeleiden en rijken nemen belangeloos deel uit 
respectt voor de traditie of uit solidariteit met de spelers - ben ik in Nederland niet tegengekomen. 
All ee Nederlandse spelers hebben dus in de eerste plaats een financieel oogmerk. Wel speelt dit 
nostalgischee motief een belangrijke bijrol bij 12 van de 33 Nederlandse spelers met een 
economischh motief, terwijl het niet leeft bij de economisch georiënteerde spelers in Suriname. 
Dezee 12 spelers vormen een specifieke groep: ze zijn allen afkomstig uit de tweede, in Nederland 
opgegroeidee generatie en behoren tot de middenklasse. In tegenstelling tot de puur 'nostalgische' 
spelerss in Suriname heeft deze groep doorgaans geen hoge opleiding of een hoog inkomen, maar 
eenn middelbare opleiding en een redelijk inkomen. Anders dan de Surinaamse nostalgici leggen 
zee redelijke tot vrij hoge bedragen in. Naar eigen zeggen voelen ze zich door hun westers 
georiënteerdee opvoeding vervreemd van hun oorspronkelijke cultuur. Ze zien in deelname aan 
kasmonii  een dankbare gelegenheid om hun creoolse identiteit te verstevigen. Sociaal-juridisch 
medewerkerr Mila was 6 jaar toen zij met haar familie naar Nederland kwam. 'Het voordeel was 
tochtoch om via de kasmoni een snelle lening te krijgen en dat zonder rente te moeten betalen Ik heb 
pOOOpOOO ontvangen en ik heb er een auto mee gekocht. Ik deed het ook, omdat het echt iets 
SurinaamsSurinaams is, hé. Ik ben in Nederland erg Nederlands opgevoed, en mijn ouders hebben me ook 
eeneen Nederlandse opvoeding gegeven, want toen we hier naar toe kwamen, waren er nog heel 
weinigweinig Surinamers die hier woonden'. 

Ookk in Nederland gaat het dus in de eerste plaats om de financiële functies van kasmoni. 
Hierbijj  zijn evenals in Suriname twee hoofdgroepen te onderscheiden. De 33 deelnemers met 
eenn economisch motief handelen economisch gezien volmaakt rationeel door een beroep te doen 
opp de kredietfunctie: zo ontlopen ze de rente die ze bij bankkrediet zouden moeten betalen. 
Daarnaastt maken 30 deelnemers vanuit het dwangmotief gebruik van de spaarfunctie. Ook voor 
henn biedt kasmoni een objectief voordeel boven banksparen. Deze groep wil graag geld opzij 
zetten,, maar mist hiervoor naar eigen zeggen de vereiste zelfdiscipline. Ze handelen 'onvolmaakt 
rationeel':: als compensatie van hun wilszwakte biedt het kasmoni-systeem hen het mechanisme 
vann zelfdwang tot sociale dwang, via welke omweg ze hun doel alsnog bereiken. 
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Inn hoofdstuk 4.2.8 kwamen mijn bezwaren aan de orde tegen de opvatting van Van 
Weteringg dat de kasmoni draait om onderlinge solidariteit en andere traditionele cultuurwaarden. 
Inn Suriname speelt het solidariteitsmotief geen rol; dikwijls kennen de deelnemers elkaar niet 
eens.. Hetzelfde geldt voor de kasmoni in de Bijlmer en de rest van Nederland. Voor zover de 
spelerss elkaar wel kennen, zoals in een familie-kasmoni, en bovendien van elkaar weten dat ze 
meespelen,, kan dit bijdragen aan het saamhorigheidsgevoel, maar veel komt niet dit voor. Over 
hett algemeen vah bij individuele spelers slechts een abstract solidariteitsbesef te bespeuren: ieder 
voeltt zich moreel verplicht te betalen om te voorkomen dat de medespelers schade lijden. Dit 
beseff  doet zich het sterkst voor bij de kashouders die kasmoni zien als een systeem 'om elkaar te 

helpea'' . 
Dee derde financiële functie, noodvoorziening, komt in Suriname en in Nederland 

nauwelijkss voor als expliciet motief om aan kasmoni deel te nemen. Ze speelt wel een latente rol: 
inn onvoorziene omstandigheden doen spelers er een beroep op. In de Surinaamse praktijk wordt 
daarvann slechts bij hoge uitzondering gebruik gemaakt, in Nederland komt zulk onvoorzien 
gebruikk veel vaker voor. 

7.4.11 De noodfunctie 
Dee noodfunctie van de kasmoni houdt in dat een speler voor zijn beurt een beroep mag doen op 
dee pot wanneer hij wordt getroffen door plotselinge tegenslag, ten koste van de vastgelegde 
beurtenn van medespelers. Dit is een secundaire functie: kasmoni werkt in de eerste plaats als een 
spaar-- en kredietsysteem, en wordt door de spelers ook als zodanig gezien. De meeste inleggers 
gevenn aan dat ze zich bij aanvang een bepaalde aankoop in het vooruitzicht hebben gesteld. Men 
doett in Suriname in feite pass een beroep op de noodfunctie als er sprake is van ernstige tegenslag 
zoalss ziekte, sterfgeval of brand. De heb daar maar van twee oudere spelers gehoord dat ze 
doelbewustt op grond van deze overweging meededen. In het geheel noteerde ik in Suriname vijf 
verhalenn uit de eerste hand over daadwerkelijke inschakeling van de noodfunctie. 

Inn Nederland zegt geen enkele deelnemer zich met de hulp van kasmoni in te dekken 
tegenn tegenslag. Desalniettemin laat de praktijk van de noodfunctie een interessant verschil zien 
mett Suriname: blijkens gesprekken met kashouders en spelers doen Nederlandse spelers vrij 
vaakk voortijdig een beroep op de pot omdat ze in nood verkeren. De heb 19 van zulke incidenten 
opgetekend.. Het ging daarbij, anders dan in Suriname, niet om ziekte, sterfgeval of brand, maar 
voornamelijkk om onverwachte hoge rekeningen van publieke en commerciële instanties. Tien 
vann de spelers die een beroep deden op de noodfunctie, zeiden regelmatig in nood te komen door 
oplopendee schulden. Bij vijf spelers ging het daarentegen om een eenmalige financiële 
noodtoestand,, bijvoorbeeld door onvoorziene hoge kosten als gevolg van ziekte. 

Eenn deelnemer die wegens financiële nood een voortijdige uitkering ontvangt, krijgt een 
vormm van renteloos krediet. Maar anders dan bij de bewuste krediettrekkers die onder het 
economischh motief vallen, is hier geen sprake van rationele economische planning. De tien 
spelerss die regelmatig in schulden raken, vertonen juist een gebrekkige financiële zelforganisatie. 

Inn de kasmoni van Vrouw Taya wordt veelvuldig een beroep gedaan op dee noodfunctie: 
'In'In al die achttien jaren dat ik kasgeld houd is echte nood maar één keer voorgekomen. Wel heel 
vaakvaak dat mensen willen ruilen. De reden om te willen ruilen is meestal dat sieraden van Peepe 
(pandhuis)(pandhuis) moeten worden weggehaald Dat komt het meest voor, want pandhuis is een redding 
voorvoor velen' In de praktijk reageert de kasvrouw met zakelijke voorzichtigheid op zulke 
noodtoestanden.. Beroep op de noodfunctie kan immers een bedreiging voor het systeem vormen: 
iemandd kan nood veinzen om met de vervroegde uitkering de plaat te poetsen. Bovendien 
kunnenn de plannen van de overige spelers in gevaar komen. Gebruik van de noodfunctie is dus 
eenn delicate zaak. De geïnterviewde kashouders benadrukten dat de spelers die er een beroep op 
doen,, heel eerlijk moeten zijn en "met papieren moeten langskomen' om te bewijzen dat er 
daadwerkelijkk riskante schulden bestaan. Bijvoorbeeld dat ze een rekening hebben gekregen van 
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KPNN Telecom of ENW (thans NUON) zodat afsluiting dreigt. Ook niet-betaalde rekeningen van 
hett pandhuis vormen zo'n risico, omdat anders de beleende kostbare gouden sieraden worden 
geveild.. Verder zijn brieven van postorderbedrijven of van deurwaarders voldoende reden voor 
eenn beroep op de noodfunctie. Kasvrouw Jane: 'Sommigen zeggen het geld niet vroeg te willen, 
paspas in de achtste maand en dan opeens hijgen ze hoge nood, bijvoorbeeld een hoge 
telefoonrekeningtelefoonrekening en dan moet ik lopen bellen om htm probleem op te lossen. Is echt heel lastig, 
maarmaar per ljuni voer ik een nieuwe regel in. De eerste hand gaat niet naar buiten, in geen van 
beidebeide kasmoni. Ik doe dit omdat het te vaak voorkomt dat mensen cito geld nodig hebben voor 
problemenproblemen zoals verzekering, wegenbelasting, rekeningen van school die binnen twee weken 
betaaldbetaald moeten worden, hoge telefoonkosten, auto-onderdelen, kinderen die op kamp gaan, geld 
inin verband met zieke familieleden in Suriname...' 

Ookk mag het niet te vaak voorkomen dat dezelfde speler de noodfunctie inroept, want dat 
wektt de verdenking van een wispelturige levenswandel. 'Nee, één persoon gaat niet steeds bij 
meme komen om te ruilen. Want dan ben je niet serieus bezig. Maar dat heb ik ook nooit 
meegemaakt.'meegemaakt.' Bij de spelers zal het niet opkomen om de kashouder herhaaldelijk met hun 
financiëlee problemen lastig te vallen, 'want je wil toch ernstig overkomen op de kasvrouw'. Ze 
zoekenn dan een andere oplossing voor hun financiële nood. Andere spelers zijn van mening dat 
zee het de kasvrouw niet steeds moeilijk kunnen maken, Svant dan maak je eigenlijk misbruik*. 

Hett is niet mogelijk precies aan te geven hoeveel spelers de noodfunctie inroepen. Een 
kasvrouww houdt dit soort dingen zelf niet bij, maar kan wel een paar voorvallen opnoemen. 
Aangevuldd met verklaringen van spelers die zelf in een noodtoestand hadden verkeerd, heb ik uit 
dee eerste hand in totaal 19 incidenten opgetekend waarbij de volgorde van de kasmoni wegens 
tegenslagg werd gewijzigd. 

7.4.22 Verklaring van de verschillen in motieven en functies 
All  met al laat de kasmoni in Nederland een aantal verschuivingen zien in de motieven van de 
spelerss en het gebruik dat ze van het systeem maken. Terwijl krediet en spaardwang ook hier de 
voornaamstee redenen voor deelname vormen, zijn traditie en nostalgie als zelfstandige motieven 
verdwenen.. Nostalgie speelt nog wel een bijrol naast het economisch motief van kredietspelers. 
Niet-geplandee kredietverlening om tegemoet te komen aan financiële nood is fors toegenomen. 
Dezee verschillen in motieven en functies tussen Surinaamse en Nederlandse spelers zijn alle te 
begrijpenn als uiteenlopende reacties op de nieuwe sociaal-economische omgeving. 

Eenn deel van deze veranderingen is waarschijnlijk een gevolg van integratie in de 
Nederlandsee samenleving. Dat de traditioneel ingestelde kasmoni-spelers zijn verdwenen komt 
vermoedelijkk doordat vrijwel alle Nederlanders spelenderwijs vertrouwd raken met het formele 
bankverkeerr door regelmatig gebruik van girorekening en pinpas. Het verdwijnen van de 
categoriee nostalgische spelers uit de hoogste klasse is te verklaren door de relatief gemakkelijke 
integratiee van de elite, waardoor de sociale afstand tot de kasmoni-spelende klassen is 
toegenomen.. Ook de fysieke afstand is groter doordat de diverse maatschappelijke klassen na 
emigratiee in verschillende Nederlandse steden zijn gaan wonen. Creolen uit hogere en lagere 
klassenn zullen elkaar minder regelmatig in een gemeenschappelijk werkomgeving treffen. Er is 
duss veel minder kans dat een nostalgische welgestelde meespeelt in de kasmoni van zijn 
huishoudsterr of werknemer. Kortom, de elite die in Suriname al grote distantie tot kasgeld 
vertoonde,, heeft er in Nederland alle banden mee verloren. 

Hierr tegenover staat de opkomst van een groep economisch gemotiveerde spelers uit de 
middenklassee die nostalgie als bijmotief noemt. Deze groep, afkomstig uit de tweede generatie, 
ervaartt hoe opwaartse sociale mobiliteit en integratie in de Nederlandse samenleving haar 
creoolsee tradities aantast. Men probeert hieraan tegenwicht te bieden door deelname aan 
kasmoni.. In Suriname hebben economisch georiënteerde spelers geen reden voor zulke 
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nostalgischee neigingen. Ze zijn daar als vanzelfsprekend omgeven door de creoolse cultuur die, 
anderss dan in Nederland, niet ter discussie staat. 

Hett toegenomen gebruik van de noodfunctie wegens oplopende schulden lijk t eerder 
eenn gevolg van een gebrekkige integratie. Nederland is een rijk land met een welvaart die 
Surinamerss van huis uit niet kennen. In het land van herkomst is de levensstandaard laag en 
dee toegang tot formeel krediet beperkt. Nederland biedt daarentegen een uitgebreid 
assortimentt aan consumptie- en luxeartikelen dat binnen het bereik van brede lagen van de 
bevolkingg ligt. Bovendien hebben Nederlanders gemakkelijk toegang tot allerlei vormen van 
formeell  krediet van banken en andere commerciële instellingen, zoals kortlopend krediet, 
doorlopendd krediet, (persoonlijke) leningen, kredietkaarten en comfortcards. Eenmaal in 
Nederlandd moeten immigranten aan deze luxe wennen. Een deelnemer herinnert zich hoe hij 
schrokk van het betrekkelijk hoge inkomen dat hij in Nederland ging verdienen: 'Geld hier 
maaktmaakt ons Surinamers blind In Suriname hadden we het niet zo breed Toen ik in Suriname 
werktewerkte [vóór 1974-AB], verdiende ik maar S/180 per maand En met dat geld kon je leven, 
eeneen biertje drinken, een vriendinnetje wat geven, al was het maar S/15 of S/20. Men had nooit 
grofgrof geld gezien in handen. Maar toen men hier kwam, zag men gelijk grof geld Want toen ik 
begonbegon te werken, kreeg ik opeens f1400. En dat heeft Surinamers hier in de problemen 
gebracht,gebracht, ze gingen allerlei dingen bestellen, het geld moest op. Maar als je een schuld maakt 
moetjemoetje weten datje het moet betalen, want daarom maak je een schuld.' Veel ondervraagden 
herinnerenn zich goed hoe creolen in de beginjaren van de migratie inderdaad in het wilde weg 
spullenn kochten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze bij winkels en postorderbedrijven 
eenn slechte naam hebben opgebouwd wegens wanbetaling: 'Vroeger toen Holland Holland 
was,was, was het leven hier echt goed, maar blakaman pori ing' (creolen hebben er een potje van 
gemaakt). . 

Bovendienn is het inkomen van veel immigranten ook weer niet zo hoog. Een aantal 
Surinamerss kwam naar Nederland voor een beter leven, maar niet per se voor goedbetaald werk. 
Dee economische zekerheid die ze in Suriname ontbeerden, was hier te vinden in de vorm van 
socialee voorzieningen. Hoewel leven van een uitkering naar Nederlandse maatstaven een teken is 
vann achterstand en marginalisering, betekent het voor Surinamers stabiliteit en zelfs vooruitgang: 
jee krijgt zo immers een hoger inkomen dan in Suriname. Maar in het dure Nederland is een 
bijstandsuitkeringg gauw op. 

Dee Nederlandse levensstandaard brengt tal van nieuwe financiële verplichtingen met 
zichh mee. In de interviews kwam regelmatig naar voren dat spelers in Nederland moeite 
hebbenn met het grote aantal diensten waarvan ze noodgedwongen afhankelijk zijn. 'Voor alles 
moetjemoetje hier betalen', is een veelgehoorde verzuchting. Ook dit is een groot verschil met 
Suriname.. Ter vergelijking, een modale burger in Suriname staat maandelijks voor minimaal 
zess woonlasten: huishuur, elektriciteit water, telefoon, ziektekosten en belasting. Een modale 
Nederlandsee burger betaalt maandelijks minimaal elf rekeningen voor noodzakelijke 
voorzieningen:: huishuur, elektriciteit abonnement kabelaansluiting, water, kookgas, 
stookkosten,, telefoon, ziektekosten, diverse belastingen, kijk- en luistergeld en huis- en 
inboedelverzekering.. Kashouders en spelers in Nederland zijn zich goed bewust van de druk 
diee deze nieuwe omstandigheden opleggen en alle financiële problemen vandien, zoals 
geldgebrekk wegens oplopende schulden. Kasgelduitkeringen worden dan ook regelmatig 
gebruiktt om onvoorziene financiële noden het hoofd te bieden. 

Meerr dan eenderde van de Nederlandse spelers, voornamelijk afkomstig uit de 
volksklasse,, verklaart regelmatig schulden te hebben. Deze groep doet ook het meest een beroep 
opp de noodfunctie: 10 van de 15 geïnterviewden die naar eigen zeggen deze functie hadden 
ingeroepen,, vallen in deze categorie. Lody die spaardwang als motief aanvoert, vertelt onder 
welkee omstandigheden ze een beroep doet op acute nood: Mijn God, want ik ben iemand, ik kan 
echtecht niet sparen. Als ik het probeer en ik zie iets moois kan ik het niet laten liggen. Daarom is 
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kasgeldkasgeld echt een hulpmiddel, vooral als je opeens een brief krijgt van de deurwaarder.' Dit geldt 
niett voor 5 spelers die de noodfünctie slechts incidenteel gebruikten voor een onvoorziene extra 
uitgave,, bijvoorbeeld in verband met ziekte of overlijden. Opvallend is dat alle 10 spelers die 
veelvuldigg een beroep doen op de noodfünctie om steeds terugkerende schulden te betalen, als 
hoofdmotieff  spaardwang opgeven, terwijl de andere 5 het kredietmotief aanvoeren.101 Deze 
samenloopp is begrijpelijk, want wie financieel 'onvolmaakt rationeel' handelt in de zin dat hij 
niett kan sparen zonder externe dwang, zal ook eerder schulden laten oplopen dan een kasmoni-
spelerr met volmaakte financiële rationaliteit. 

Dee verschuivingen in de kasmoni-praktijk zijn dus een gevolg van de diverse reacties van 
dee spelers op de Nederlandse omgeving, die variëren met hun migratieverleden, sociaal-
economischee positie en opleiding. Onder de kasmoni-deelnemers tekent zich een bovenlaag af, 
gevormdd door creolen van de tweede generatie uit de middenklasse, die naast het kredietmotief 
nostalgiee als bijkomend motief noemen, tegenover een onderlaag van creolen uit de volksklasse 
mett een dwangmotief die regelmatig de noodfünctie inroepen. De eerste groep bestaat uit 
socialee stijgers: ze raken meer geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, wat een neiging 
tott nostalgie stimuleert. De andere groep vertoont juist een gebrekkige aanpassing aan de 
Nederlandsee financiële zakelijkheid. Kasmoni vormt voor hen een overlevingsstrategie in een 
all  te zakelijke omgeving. De overige krediet- en dwangspelers nemen maatschappelijk een 
tussenpositiee in. Ze doen hoogstens incidenteel een beroep op de noodfünctie. 

7.4.33 Roodstaanders en zwartstaanders 
Aann de uitersten van deze spelerscategorieën zijn twee tegengestelde levensstijlen te 
onderscheiden,, die ik identificeer met de prototypen 'roodstaanders' en 'zwartstaanders'. 
Roodstaanderr Alida is laag opgeleid. Ze heeft een dochtertje van drie jaar verwekt met een 
mann die zelf al een gezin heeft, waardoor hij hen slechts incidenteel wat geld kan toestoppen. 
Zee geniet een werkloosheidsuitkering. Zoals veel uitkeringsgerechtigden gelooft ze dat ze van 
dee sociale dienst niet op de bank mag sparen, zodat ze haar toevlucht zoekt tot heimelijk 
kasmoni-sparen.. In werkelijkheid hanteert de sociale dienst een spaargrens van f5600.102 Het 
misverstandd dat sparen verboden is, wordt gevoed doordat spelers uitgebreid verantwoording 
moetenn afleggen over kasgeld dat op hun girorekening is gestort. Ambtenaren van de dienst 
reagerenn veelal negatief op het vreemde kasmoni-fenomeen. 

Alidaa vult haar uitkering aan met inkomsten uit de hossel van haarvlechten. Financiële 
tekortenn vangt ze op met gokken, bingo of kleine leningen van familie en vrienden, of door grote 
bedragenn te lenen van banken, met name van de Gemeentelijke Krediet Bank. Daarnaast 
verpandtt ze regelmatig haar gouden sieraden wanneer ze geld tekort komt. Deze financiële 
bronnenn boortt ze ook aan om aan haar kasmoni-verplichtingen te voldoen. 

ZeZe is zelf jaren kasvrouw geweest, maar legt haar geld nu in in een kasmoni van iemand 
anders.. 'Ik heb het negen jaar gedaan. Teveel teleurstellingen met mensen die ik vertrouwde. 
MijnMijn  hele salaris ging op een gegeven moment op aan voorschieten. Wanneer mensen moeten 
betalenbetalen zie je ze niet, zijn ze aan het gokken ofzo, en wanneer ze moeten ontvangen, zie je ze wel 
InIn die tijd stond mijn telefoon roodgloeiend, 'Alida, kan je voorschieten?' Ik heb zelfs mijn 
sieradensieraden moeten verpanden en nieuwe schulden gemaakt en oude schulden verergert, alleen om 
dede kas te dichten. Die dame waar ik je net over vertelde was ook zo een mooie. Het viel me op 
datdat wanneer ze kwam betalen het altijd na 23.00 uur 's avonds was, wanneer bingo was 
afgelopen.' afgelopen.' 

Roodstaanderss als Alida hebben vaak bij de bank een gkokwartaalkrediet-lening 
afgesloten,, dat wil zeggen dat ze rood staan om meer financiële armslag te hebben. Vaste lasten 
zoalss huur, elektriciteit of telefoon laten ze gewoonlijk niet automatisch afschrijven, omdat ze 
zelff  controle willen hebben op hun inkomen, met het gevolg dat ze elke maand weer 
berekeningenn moeten maken over hun betalingsverplichtingen. Het komt bij roodstaanders ook 
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veell  voor dat ze in een opwelling een nieuw bankstel of stereoapparaat kopen, terwijl ze zich dat 
eigenlijkk niet kunnen permitteren. Het spreekt voor zich dat hun neiging tot wanbetaling hen 
financieelfinancieel kwetsbaar maakt, wat dikwijl s gevolgen heeft voor hun kasmoni-verplichtingen. Om 
diee reden weren sommige kashouders spelers die leven van een bijstands- of 
werkloosheidsuitkering. . 

Hett dagelijkse levensonderhoud is kostbaar: hoewel Surinaamse groenten, vlees, vis en 
drankk duurder zijn dan vergelijkbare Nederlandse levensmiddelen, houden veel roodstaanders 
vastt aan de Surinaamse recepten (zie ook Van Wetering 1996;155). Wortels zijn konijnenvoer, 
spruitjess en witlof krijgen ze niet door hun keel. Surinamers die wel regelmatig Nederlandse 
gerechtenn bereiden, vinden ze 'verhollandst'}™ 

Evenalss de meeste spelers reserveert Alida kasgeld voor duurzame zaken die ze niet in 
éénn keer van haar maandelijkse inkomsten kan kopen. Kasmoni is de enige zekere manier om 
ondankss een verstikkend web van schulden en financiële verplichtingen geld apart te zetten om 
nett als iedereen feesten te geven of naar Suriname te gaan voor familiebezoek mfamiriman sani 
(rituelee zaken binnen familieverband). Daarnaast gebruikt ze het kasgeld als een soort sociaal 
vangnett waarop ze in geval van financiële nood kan terugvallen. Ook koopt ze veel gouden 
sieradenn om die bij geldnood weer te verpanden. 

Alidaa heeft altijd geldgebrek; als ik haar een halfjaar later spreek zijn haar financiële 
problemenn zelfs groter geworden. Ze moet dan haar zus Ingrid naar Suriname begeleiden voor 
eenn genezingsritueel. Ingrid heeft last van een moni bakru, een kwelgeest die al haar geld 
opvreet.. Ingrid noch haar familie zoekt de verklaring voor haar geldgebrek in haar onbeheerste 
uitgavenpatroon.. De boze geest moet worden uitgedreven, en wel in familieverband, liefst in 
Suriname.. Maar Alida heeft op dit moment niet genoeg geld voor de overtocht. Ze heeft zich niet 
aann de afbetalingsafspraken gehouden met schuldsaneringmaatschappij Crediam, die zich over 
haarr schulden had ontfermd. Dientengevolge is ze op de zwarte lijst gezet, zodat ze nergens meer 
formeell  krediet kan aanvragen. Alida is radeloos. Ze belt stad en land af om toch ergens krediet 
tee krijgen, want haar familie kan haar niet helpen. Bc geef haar de telefoonnummers van twee 
schuldsaneringverenigingenn van Bijlmerbewoners, maar die wijzen haar af omdat ze niet in hun 
flatgebouwflatgebouw woont. Ze heeft nog maar f1500 nodig voor zakgeld; de f2000 voor de ticket wordt al 
veiligg opzij gezet in een kasmoni. Het sparen onder dwang helpt haar dus al een eind in de goede 
richting.richting. Alida noemt spaardwang dan ook als motief om aan kasmoni deel te nemen, hoewel ze 
hett geld in de praktijk soms gebruikt om met een beroep op de noodfunctie openstaande 
rekeningenn te betalen. Maar haar Suriname-reis gaat door. Ze besteedt de kasmoni-uitkering aan 
haarr ticket, en krijgt het uiteindelijk toch f900 handgeld bij elkaar: ze heeft een paar gouden 
sieradenn van haar dochtertje verpand, haar zusters hebben haar toch maar wat geld geleend, en de 
vaderr van haar dochtertje heeft haar een klein bedrag cadeau gegeven. 

Zwartstaanderr Patricia kwam op 13-jarige leeftijd naar Nederland. Ze heeft een Hbo-
opleidingg genoten en verzorgt commerciële trainingen bij een grote bank in Rotterdam. Haar 
mann Roy die hier al 30 jaar woont, is ingenieur bij een staalconstructiebedrijf. Patricia en Roy 
hebbenn twee zoons van negen en vijftien jaar. De oudste ambieert een carrière als 
profvoetballer.. Zowel Patricia als haar man bezitten een auto. Patricia en Roy hebben onlangs 
eenn huis gebouwd in Suriname, want wie weet zullen ze hun oude dag toch daar slijten. Ze 
overwegenn nu ook om een woning in Nederland te kopen. Het huis in Suriname hebben ze 
voorr een groot deel afbetaald met het kasmoni-krediet: de opbrengst van f5000 hebben ze drie 
jaarr lang op de rekening van de verkoper gestort. Op Patricia's werk wordt al jaren kasgeld 
gehoudenn onder Surinaamse en Antilliaanse personeelsleden. Ze kan naar eigen zeggen heel 
goedd met haar Nederlandse collega's opschieten, maar haar beste vrienden vindt ze onder de 
Caraïbischee medewerkers, want 'dat schept toch een band1. 

183 3 



Royy en Patricia lezen het Algemeen Dagblad en hebben ook een abonnement op De 
Groene.. Ze gaan hooguit eens in de vijf jaar met vakantie naar Suriname omdat ze ook 
belangstellingg hebben voor andere plaatsen. Patricia en Roy vinden het belangrijk om "wat aan 
cultuurcultuur te doen'. Daarom laten ze de kinderen veel lezen, educatieve televisieprogramma's 
bekijkenn en culturele manifestaties bezoeken zoals exposities, musea en lezingen. 'Maar niet 
naarnaar winti, winti dingen, hoor!', vermeldt Patricia haastig. Hoewel zij en haar man de winti-
cultuurr niet verloochenen, nemen ze er afstand van. Bepaalde rituelen zoals een owryyari wasi 
(ritueell  kruidenbad ter afscheid van het oude jaar) willen ze wel naleven. Maar ceremoniën 
waarbijj  een medicijnman ziekte of tegenslag zou moeten bestrijden, vermijden ze omdat je 
daarbijj  te veel wordt beschouwd als een willoos slachtoffer van het lot. Ook kunnen ze niet 
begrijpenn waarom de genezers daar zoveel geld voor vragen. De kasmoni-opbrengst wordt dan 
ookk niet besteed aan rituelen. Deelname aan kasgeld dient voor Patricia wel een cultureel belang. 
'Kasmoni'Kasmoni is echt een creools ding. Het hoort bij ons en ik doe het omdat ik daarmee een traditie 
inin ere kan houden. Ik woon hier al zo lang hier, en zo Surinaams zijn we ook weer niet 
opgevoed' opgevoed' 

Sindss vier jaar is Patricia kasvrouw. 'Het voordeel van kasgeld is plannen. Kijk, met 
kasgeldkasgeld heb je in korte tijd veelgeld en je kan er echt iets mee doen. Mijn zusje wil bijvoorbeeld 
inin december een gitaar ermee kopen, mijn man stort het op de bank voor de rente, een paar 
collega'scollega's willen er mee op vakantie gaan.' Ze speelt zelf mee wegens het voordelige krediet. Ze 
will  met de opbrengst nog zoveel meer doen, zoals rijlessen betalen voor de oudste zoon. 

Zwartstaanderss als Patricia hebben hun financiële levens vrij goed op orde. Doordat ze 
geenn schulden maken hoeven ze nauwelijks een beroep te doen op de noodfunctie van kasmoni. 
Mett de uitkering kopen ze daadwerkelijk de duurzame goederen die ze op het oog hadden. 
Patriciaa koestert nostalgie als bijkomend motief: dankzij de kasmoni voelt ze zich weer een 
beetjee Surinaams. 

Hoewell  Alida en Patricia zijn geportretteerd naar werkelijk bestaande personen, illustreren 
hunn portretten ideaaltypische uitersten in levensstijlen. De realiteit is dikwijl s diffuser. De 
meestee kamoni-spelers bevinden zich tussen beide extremen in; en ook een typische 
'zwartstaander'' zal wel eens met kasgeld een financiële schuld aflossen, terwijl een 
'roodstaander'' luxe zaken als een vakantieticket of nieuwe meubels betaalt. Het onderscheid 
geeftt wel twee tegengestelde tendensen aan die zich bij twee groepen kasmoni-spelers als 
reactiee op dee Nederlandse omgeving aftekenen. 

Zowell  rood- als zwartstaanders kunnen het voortbestaan van kasmoni onder druk zetten. 
Dee sociale stijgers kunnen op den duur dezelfde richting inslaan als de nostalgische elite van 
weleer:: ze worden buitenstaanders zonder financiële behoefte aan kasgeld. Als deze tendens zich 
voortzet,, zullen ook zij uiteindelijk niet meer deelnemen. Voor de roodstaanders die veelvuldig 
eenn beroep doen op de noodfunctie, vervult het systeem mede de functie van sociaal vangnet. 
Maarr wanneer het roodstaan zich stelselmatig voordoet, kan dat het hele spaarsysteem in gevaar 
brengen:: kasmoni kan dan haar gangbare roulerende spaar- en kredietfunctie niet meer vervullen. 
Bovendienn kan een consequente roodstaander niet aan zijn eigen kasmoni-verplichtingen 
voldoen.. Hierdoor dreigt hij af te glijden naar de groep creolen in de onderklasse die over 
onvoldoendee middelen beschikt om geld opzij te zetten. Kasmoni wordt in Nederland dus zowel 
vann boven als van beneden bedreigd. 

Hett systeem staat in Nederland bovendien onder druk doordat de voorwaarden van 
wederzijdss vertrouwen, adequate netwerken en sociale controle hier minder vanzelfsprekend 
aanwezigg zijn dan in Suriname, zodat fraude zich op groter schaal voordoet. Hoe staat het precies 
mett het risico van fraude en wat zijn de strategieën om het voortbestaan van kasgeld desondanks 
tee waarborgen? 
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7.55 Fraude 
Fraudee komt in Nederland veel meer voor, mede doordat de verleiding door een veelheid van 
oorzakenn groter is dan in Suriname. Ten eerste staat men hier onder zwaardere druk om tijdig 
dee rekening te voldoen voor een groot aantal voorzieningen. Wanneer kasmoni-spelers toch 
willenn leven volgens het vrij kostbare creools bestedingspatroon, kan dit gemakkelijk tot 
financiëlee spanningen leiden. Wie op een gegeven moment de rekeningen van formele 
schuldeiserss niet meer kan betalen, wordt bang voor de financiële consequenties van 
incassobureauss en deurwaarders. Moet dan ook nog de kasvrouw worden betaald, dan zal hij 
haarr aanspraak als eerste ontwijken. Ze is immers slechts een informele schuldeiser zonder 
doeltreffendee wettelijke middelen om betaling af te dwingen. Van haar kant weet de kasvrouw 
datt spelers die schulden maken, haar als eerste zullen laten vallen. Ze probeert dit te 
vermijdenn door dergelijke riskante spelers uit te sluiten, maar dat lukt niet altijd. 

Hett risico van fraude wordt versterkt doordat creolen nogal mild omgaan met 
wanbetalers,, ook in Nederland. Een fraudeur wordt meestal niet langdurig achtervolgd om 
alsnogg aan zijn financiële verplichtingen te laten voldoen, aangezien de benadeelde bang is zijn 
zelfrespectt te verliezen of publiekelijk te schande te worden gezet door tegenacties van de 
wanbetaler.. Soms ook laat de benadeelde de zaak rusten uit medelijden met de fraudeur, die 'het 
all  moeilijk genoeg heeft'. Bovendien heerst het geloof dat het lot op den duur afrekent met 
oneerlijkee spelers. Grote moeite om je geld terug te krijgen kun je je dus beter besparen. 

Verderr functioneert de sociale controle in Nederland minder goed dan in Suriname. 
Kasmonii  bestaat bij gratie van wederzijds vertrouwen. Dit wordt bevorderd wanneer de 
deelnemerss traceerbaar zijn binnen gemeenschappelijke netwerken, zodat er voldoende 
informatiee en dwangmiddelen beschikbaar zijn om elkaar te controleren. In een grootschalige 
anonieme,, individualistische maatschappij als de Nederlandse bestaat hiervoor minder 
gelegenheid.. Oneerlijke spelers hebben hier veel mogelijkheden om betaling te ontlopen of de 
kass te verduisteren, want ze kunnen de confrontatie met hun benadeelde medespelers 
gemakkelijkk vermijden en zijn minder kwetsbaar voor sociale uitsluiting. 

InIn Suriname woont ruim 64% van de bevolking in Paramaribo, de enige stad die het land 
kent.. Doordat de afstanden niet groot zijn, kunnen de bewoners elkaar gemakkelijk bereiken met 
auto,, bromfiets, of "wilde busjes' en taxi's die het openbaar vervoer onderhouden. Door hex face-
to-faceto-face karakter van de samenleving zijn de onderlinge relaties hecht en de mogelijkheden tot 
socialee controle groot. Dat veel familie- en buurt-kasmoni hebben plaatsgemaakt voor kasmoni 
onderr collega's, is vermoedelijk bevorderd doordat het salaris een steviger vertrouwensbasis 
biedtt en de sociale controle onontkoombaar is. 

Dii  Nederland ligt de situatie anders. De Nederlandse kasmoni zijn sterker dan in 
Surinamee familie- en buurtgecentreerd. De ontwikkeling naar kasmoni onder collega's heeft zich 
inn Nederland niet voorgedaan, alleen al doordat er weinig bedrijven zijn waar Surinaamse 
creolenn onder elkaar verkeren. Tegelijkertijd zijn de familieverhoudingen hier afstandelijker en 
zijnn ook de verhoudingen binnen de familie-kasmoni abstracter geworden. Door de betrekkelijk 
royalee sociale voorzieningen kun je je als individu gemakkelijk onttrekken aan familiale 
verplichtingen.. De familiebanden staan hier bovendien onder druk doordat familieleden verder 
uitt elkaar wonen, dikwijl s in verschillende steden. 'Kijk', legt een speler de algemene ervaring 
vann Nederlandse creolen uit, 'm Suriname is het heel anders. We zijn daar in een kleine 
gemeenschap,gemeenschap, een ieder kent een ieder, je ziet je buurvrouw vandaag niet, morgen zegje, 'ik heb 
uu gisteren niet gezien, was u ziek of zo?' Maar hier in Nederland, ik woon in Amsterdam, ik 
verhuisverhuis van de ene op de andere dag en ik ga naar Utrecht of Arnhem wonen, niemand weet 
waarwaar ik naar toe ga. Hier is heel anoniem, je ziet het zelf, je buurvrouw zie je misschien een 
maandmaand zelfs niet. Dus hier is kasgeld moeilijk' 
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Maarr hoewel grote woonafstanden en individualisering de familiesolidariteit abstracter 
maken,, blijf t de familie toch een essentiële rol in ieders leven spelen. Wie bij elkaar in de buurt 
woontt komt regelmatig bij elkaar langs, zo niet vormt de telefoon een plaatsvervangend 
communicatiemiddel.. Door het intensieve telefoongebruik zijn de telefoonrekeningen van 
Surinamerss in Nederland relatief hoog, zoals het NIBUD (1997) aantoonde: Surinamers bellen 
tweeëneenhalff  keer zoveel als hun autochtone landgenoten. De familiebanden zijn dan ook nog 
hechtt genoeg om als basis te dienen voor kasmoni-netwerken. 

Dee kasmoni-contacten tussen spelers die wel in eikaars buurt wonen, verlopen dikwijls 
ookk via telefoon en bank. Telefonisch worden spelers gerekruteerd, afspraken gemaakt, nieuwe 
spelerss geïntroduceerd en geschillen beslecht. Diverse spelers storten hun inleg bij de plaatselijke 
bankk op de rekening van de kashouder of schrijven het giraal over. Vooral de VSB-bank is 
geliefdd vanwege haar vlotte afhandeling. Persoonlijk langsgaan om kasgeld te brengen komt 
steedss minder voor. Kasman Earl ziet geen van zijn spelers maandelijks over de vloer komen. 
Kasvrouww Mavis ziet van de veertien spelers slechts één vrij geregeld. 

Doordatt men elkaar veel minder regelmatig tegenkomt, kunnen kwaadwillige kasmoni-
spelerss zich gemakkelijker aan sociale controle onttrekken. Een veelbeproefde manier is om 
onmiddellijkk na de wandaad een geheim telefoonnummer te nemen. Via KPN Telecom is de 
aanvraagg hiervoor binnen drie werkdagen gehonoreerd. In Suriname daarentegen leidt zo'n 
aanvraagg tot een lange, ingewikkelde procedure. Bovendien word je daarmee niet echt 
onbereikbaar,, want een oneerlijke speler is gauw thuis opgezocht. Onder creolen in Nederland, 
mett name in de Bijlmer, zijn geheime telefoonnummers, zich niet laten vermelden in de 
telefoongidss en afwezigheid van naambordjes op de voordeur meer regel dan uitzondering. Het 
wordtt niet hardop gezegd, maar iedereen weet dat men dit doet om controlerende sociale 
instantiess en ongewenste intimi buiten de deur te houden. 

Eenn fraudeur kan ook 'niet thuis' spelen, een strategie die hem wordt aangereikt door de 
Nederlandsee voordeurpolitiek. Zicht op andermans privé-leven stuit in Nederland op een 
duidelijkee grens in de vorm van de voordeur van woonruimte, flat, galerij of trappenhuis. Zodra 
dee deur dicht is kun je niet naar binnen gaan of kijken om te onderzoeken wat daar gebeurt. Deze 
situatiee verschilt van Suriname met zijn losstaande huizen op een eigen erf. Je kunt de poort 
openen,, een rondje om het huis lopen en naar binnen kijken of de wanbetaler werkelijk niet thuis 
is.. Zo kan men inschatten wat zich binnenshuis afspeelt, bijvoorbeeld of een verdachte speler op 
hett punt staat te verhuizen. In Nederland ligt dit veel moeilijker. 

Neemm Vrouw Joan die haar malafide kasvrouw langdurig moest beloeren om te weten 
wanneerr ze thuis was: 'Aan de telefoon had X me beloofd dat ik op een bepaalde dag moest 
komen,komen, omdat ze me mijn kasgeld wou geven. Maar voordat ik ging, belde ik even om haar te 
zeggenzeggen dat ik kom. Maar niemand nam op. Het ging een poosje door dat de telefoon niet werd 
opgenomen.opgenomen. Ik ben toen een paar keer langsgegaan en heb aangebeld, maar niemand deed open, 
terwijlterwijl  ze met zijn zovelen daar in huis wonen. Soms zag ik dat iemand op de galerij kwam 
piepen,piepen, maar de deur blijft  dicht Toen voor mijn geluk, zag ik haar op de Amsterdamse Poort, 
[handenwrijvend[handenwrijvend voegt ze er aan toe] het was marktdag, meisje! Ik begon haar luid aan te 
sprekenspreken en ze zei, praat niet zo hard', maar ik zei 'nee, ik moet luid praten, want het gaat om 
mijnmijn geld dat ik maar niet kan krijgen. Ze zei 'kom zo een dag langs'. Ik heb eerst gebeld en 
inderdaadinderdaad ze is niet thuis zeggen ze. Alleen die plaat draaien ze dagenlang voor me af. Maar 
toentoen tipte een kennis me, dat ze op zo een tijdstip wordt afgehaald door vriendinnen om naar 
bingobingo te gaan. Ay mijn moeder, tóen ben ik gegaan, ik ben met mijn gespannen achterwerk op 
haarhaar afgegaan. Meisje, ik heb aangebeld en de deur werd enthousiast opengedaan, want ze 
dachtdacht dat het haar bezoek was, toch? Toen ze me zag, schrok ze. Ik zei 'vandaag vandaag wil ik 
mijnmijn geld' en ik liep helemaal door naar de huiskamer. Ze sputterde nog tegen, maar ik bleef 
erbij.erbij. Wel ze heeft me al mijn geld f 1750 direct gegeven.' 
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Terwijll  de buurtcontrole het in Suriname onmogelijk maakt na ontvangst van de kas 
ongemerktt te verhuizen, levert dat voor oneerlijke spelers in Nederland niet veel moeilijkheden 
op.. Ze verdwijnen naar een andere stad of een ander land, bijvoorbeeld door terug te gaan naar 
Suriname.. Sommigen gaan na het innen van de kas met vakantie naar Suriname en zien wel hoe 
zee de brokken bij thuiskomst lijmen. Zoals de 65-jarige Theodorus die hier al 27 jaar woont uit 
eigenn ervaring vermeldt: 'Met kasgeld zou ik naar Suriname gaan als zakgeld, want een ticket is 
alal zo duur. Eind van de maand zou ik mijn geld bij haar gaan halen, maar ze vroeg me nog een 
dagdag uitstel Tuurlijk' zei ik, maar ja, toen wist ik nog niets. In de tussentijd had ze alles al 
geregeldgeregeld om weg te gaan naar Suriname. Dus toen ik ging om mijn geld te heden stond iemand 
andersanders voor de deur. Nieuwe huurders die me vertelden dat mevrouw X voorgoed naar Suriname 
waswas vertrokken. Ik stond er versteld van, ik waspOOO verloren. Wat kon ik doen? Ik dacht ik heb 
haarhaar vertrouwd, ze heeft het geld gebruikt, het is voor God ' 

7.66 Vertrouwen, netwerken, sociale controle 
Dee nieuwe Nederlandse omgeving met haar ruimere mogelijkheden tot fraude heeft ook 
veranderingg gebracht in de manier waarop spelers eikaars betrouwbaarheid controleren. Zo 
wordtt dikwijls meer duidelijkheid geëist over de verhoudingen binnen het kasmoni-netwerk: een 
introducéé neemt er geen genoegen meer mee dat hij de kasvrouw niet kent. De praktijk heeft 
uitgewezenn dat zo'n maatregel tot ingewikkelde fricties kan leiden, zoals bij speler Maureen die 
m ee meteen in het eerste gesprek de vuistregels leert: 'Als iemand je hier in Nederland vraagt om 
viavia haar in een kasmoni te gaan, dan is het eerste watje moet vragen (ze telt met haar vingers 
vanvan één tot drie): wie is zij? waar woont ze? breng mij m contact met haar! Die fout had ik 
gemaakt.gemaakt.**  Maureen en X waren hartsvriendinnen en collega's. Hoewel ze elkaar dagelijks op het 
werkk zagen, belden ze elkaar ook 's avond om eikaars 'stem te horen.' Als blijk van hun intieme 
vriendschapp hadden ze besloten getuige te zijn bij eikaars huwelijk. X' huwelijk had al 
plaatsgevonden,, nu zou X getuige zijn bij het aanstaande huwelijk van Maureen. X die kasgeld 
speeldee bij een mevrouw, had Maureen uitgenodigd om ook mee te doen. De inleg was f150, de 
uitkeringg bedroeg f1500. Met dh geld zou Maureen trouwringen voor haar huwelijk kopen. X 
zouu de pot eerder ontvangen dan Maureen. En omdat Maureen de kasvrouw niet kende, zou X 
haarr uitkering ook voor haar innen. Dus: 'Het wekte zo een bevreemding toen X me twee dagen 
langlang niet terugbelde, terwijl ik haar al een paar keer had gebeld Toen ik haar maandag op het 
werkwerk aansprak zei ze dat ze niet wist hoe ze me moest zeggen dat de kasvrouw plotseling naar 
SurinameSuriname was vertrokken. Maar op een avond belde een collega me en gaf me een wenk dat X 
overover de hele catering rondbazuint dat ik nooit kasgeld betaalde, maar nu toch opeens kasgeld 
wil.wil. Ook een andere vriendin belde me dat ze in de metro had opgevangen dat terwijl ik geen 
kasgeldkasgeld had gezet ik toch wil ontvangen om trouwringen te kopen. Toen wist ik genoeg. Een 
dagjedagje fluisterde een collega me in me oor 'ik geef je spoedig het nummer van de kasvrouw'. Dat 
heeftheeft ze ook gedaan. Ik ben helemaal bij die kasvrouw thuis geweest en dat was een eerlijke, 
betrouwbarebetrouwbare vrouw die al jaren kasgeld houdt en in allerlei business zit zoals Avon : ze was 
nooitnooit naar Suriname geweest en X haar had voorgehouden dat ze met twee anu speelde en zo 
heeftheeft de kasvrouw haar ook uitbetaald Dus de mooie vriendschap tussen zij en ik is ten einde.' 
Voortaann zou Maureen beter op haar tellen passen en altijd een directe band aangaan met de 
kashouder. . 

Eenn andere strategie is de samenstelling van het netwerk te wijzigen. Terwijl de familie 
vanoudss geldt als dè bron voor het rekruteren van betrouwbare spelers, besluiten sommige 
kashouderss juist familieconcentraties te vermijden. Normaliter brengen spelers een zus, broer, 
neeff  of oma in de kasmoni waar ze zelf al aan meedoen. Daar hebben deze kashouders echter 
slechtee ervaringen mee. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat zus A die haar maandelijkse 
kasverplichtingg niet kan nakomen, steeds geld leent bij haar meespelende broer B om de kasman 
tee betalen. Als zus A broer B niet terugbetaalt, zit B met een tekort waardoor hij zelfde kasman 
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niett  kan betalen. Om zulke fricties te voorkomen is het beter  om maar  één speler  per  famili e te 
latenn deelnemen. Volgens de betrokken kashouders beschermt deze regel niet alleen de kasmoni, 
maarr  ook de speler  zelf. In familie-kasmoni moetje immers soms opdraaien voor  de inlegschuld 
vann een familielid . Zo had kasman Earl flOOO tegoed van een deelneemster. Toen hij  haar 
meespelendee nicht moest uitbetalen, trok hij  op eigen gezag flOOO van haar  uitkerin g af met het 
argumentt  dat zij  de ontbrekende flOOO maar  bij  haar  nicht moet gaan halen. Earl heeft dit ook tot 
tweee keer  toe in zijn eigen famili e gedaan.105 

Tenn derde kan men de middelen voor  controle formaliseren. Omdat er  veel meer  dan in 
Surinamee behoefte bestaat aan bewijs, worden kasmoni-afspraken op papier  gezet. De kashouder 
laatt  de spelers een schuldbekentenis tekenen, of stelt een reglement op waaraan de deelnemers 
zichh door  een handtekening binden (zie afbeelding 3). Dergelijke overeenkomsten worden door 
dee kashouder  zelf opgesteld, of met behulp van een bekende die politieagent of juris t is, zoals in 
hett geval van Ma Josa (zie afbeelding 4): 'Het is een hele tijd goed gegaan, maar nu doe ik het 
anders.anders. Iedereen moet een schuldbekentenis tekenen bij ontvangst. Het is opgesteld door een 
advocaatadvocaat en die advocaat is mijn neef. Hij heeft het gratis voor me gedaan. Daarmee heb je een 
beetjebeetje zekerheiden mensen worden er een beetje ernstiger van.' 

Afbeeldingg 3. Reglement van een kashouder 

BESTEE KASDEELNEMER , 

Welkomm in het kasgeld van het jaar  '97/'98. 
Hierbijj  wil ik de reglementen doorgeven, Die per  31 Aug. van start gaaa 

1.. Wilt u er  altijd voor  zorgen dat het kasgeld altijd voor  het einde van de maand binnen is; daarna heeft u tot en 
mett  de vijfde van de daaropvolgende maand de kans om te betalen. 

2.. Dt wil u nogmaals dringend erop wijzen uw naam duidelijk te vermelden bij  het overmaken van het kasgeld. Dit 
iss van groot belang om misverstanden te voorkomen, verder  kost het mij  ook mircter  ad"ministratiewerk . 

3.. Het kasgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer ******** *  van de V.S.B. 

4.. Bij  het niet op tijd  betalen van het kasgeld (5*  van de volgende maand wordt u F2,50 per  dag in rekening 
gebracht, , 

5.. heeft u na de vijfde nog niet betaald wordt er  telefonisch contact met u opgenomen; deze wordt u ook in 
rekeningg gebracht aL Fl,- per  gesprek. 

6.. Bij  de start van het kasgeld krijg t u eenjaaroverzicht om mee te kruisen. Hiermee kunt u bijhouden of u gelijk 
looptt  met de desbetreffende maand. Verder  staat er  met rood aangegeven in welke maand u uw kasgeld 
ontvangt t 

7.. Als u aan de beurt bentomkasgeld de ontvangen, gebeurt dat precies aan het einde van de maand. 

8.. Wenst u uw kasgeld eerder  dan aan einde van de maand te ontvangen dan dient u dit drie weken van tevoren te 
melden.. Dit geldt alleen voor  degene die aan de beurt is. 

9.. Als u volgend jaar  niet verder  wilt gaan met zetten van kasgeld dient u het vroegtijdig door  te geven. 

Mett  deze bovengenoemd punten hoop ik dat het kasgeld op een plezierige manier  zal verlopen. Heeft u nog vragen 
off  bezwaar, dan kunt u contact opnemen met dhr  **** *  tel: 020-****** *  of 06-******* * 

Mett  vriendelijke groeten . 
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Afbeeldingg 4 

^ Y f l H F . F . N g f > M S T T 

,, . v , wonende te 
Dee ondergetekende: ».....« / verklaart te 

aann de * 
hebbraOTtvMgenn van mede ondertekende 1JI.M. W—* wonende te Amsterdam en 
ïe r feT te^ -^k ee domicilie kiezende ten kantore vary-Mr «.LR. Den* te Utrecht aan de 
Raliielaann 46, de somma van ƒ ,- (Zegge: , Z'\i'"jL 
wegeneenn tussen ondergetekenden bestaande en aan hen genoegzaam bekende 
overeenkomstt  onder  de naam "Kasgeld" . 

Getekendd en goedgeschreven tee Amsterdam de ^ . 

(Ï.M.M . . 
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Bijj  sommige kashouders gaat de behoefte aan vastgelegde regels en bewijzen van betaling samen 
mett een formelere stijl in het algemeen.106 Op de computer voeren ze via programma's als SPSS 
enn EXCEL een adressenbestand van alle deelnemers in om daarmee hun administratie bij te 
houden.. Zo maken ze ook kasmoni-schemas die ze voor alle spelers uitdraaien: daarin is een 
roosterr afgebeeld met de betalingstermijnen en de dag waarop de geadresseerde speler zal 
ontvangen,, de namen van andere spelers niet zijn vermeld. Deze stijl ben ik tegengekomen bij 
vierr kashouders, twee mannelijke en twee vrouwelijke. Alle vier hebben gemeen dat ze vóór hun 
16ee jaar naar Nederland kwamen, en nu tussen de 30 en 38 jaar zijn. Ze zijn middelbaar opgeleid 
enn hebben een goedbetaalde baan. Doordat ze in hun jeugd deelnamen aan de kasmoni van hun 
moederr of tante, waren ze van jongs af goed bekend met de kasmoni-praktijk. Eén van hen nam 
dee clientèle van zijn moeder over toen die wegens ouderdom stopte. Hij wilde uitdrukkelijk 
afrekenenn met moeders ouderwetse stijl, gekenmerkt door stapels vergeelde kasmoni-schriften en 
eenn administratie met kruisjes en parafen van spelers die thuis langskwamen om te betalen. De 
anderee drie zijn uit zichzelf begonnen. Niet alleen streven ze doelmatigheid na, ze benadrukken 
ookk dat ze deze zakelijke administratie leuk vinden, een soort thuisbankiertje spelen. Twee van 
henn hebben daarvoor zelfs een computer aangeschaft. 

Eenn vierde manier van fraudebestrijding is een hoog kasrecht te vragen, tot maximaal één 
arm.arm. Hiermee willen kashouders naar eigen zeggen risico's minimaliseren: als een speler te laat 
off  in het geheel niet betaalt, kan de kashouder het ingehouden kasrecht inzetten om de financiële 
schadee op te vangen. Deze redengeving wordt echter betwijfeld door kritische spelers en door 
kashouderss die geen kasrecht vragen. Ze vinden het hebzuchtig om zo'n hoge vergoeding te 
eisen.. Immers, waarom geeft de kashouder het kasrecht niet terug wanneer zich in feite geen 
fraudee heeft voorgedaan? Dat doet een verzekeringsmaatschappij toch ook niet, antwoordt de 
kashouder.107 7 

Overr het algemeen hebben spelers geen moeite met het kasrecht-principe, mits de 
kashouderr het op een juiste manier toepast. Het moet van tevoren zijn aangekondigd en de 
hoogtee van het bedrag moet vaststaan.108 Kasrecht ter hoogte van een hele anu wordt 
problematischh geacht en kan tot grote ontevredenheid bij de spelers leiden.109 

Spelerss dekken zich in tegen fraude door de laatste anu te vermijden. De ervaring leert 
datt het bij de eerste anu doorgaans goed gaat omdat iedereen dan nog gretig meedoet. Maar zo 
halverwegee wordt men nalatig met betalen, terwijl formele schuldeisers beginnen aan te dringen. 
'Je'Je moet in Nederland nooit de laatste anu nemen Ik geef iedereen die goede raad Eerst is men 
enthousiast,enthousiast, maar later hoor je dat iedereen schulden heeft.' 

InIn een enkel geval voerde een kashouder na een aantal wanbetalingen een nieuwe manier 
vann betalen in: zo organiseerde kasvrouw Urmi regelmatige collectieve ontmoetingen waardoor 
zijj  de vereiste zelfdwang en sociale dwang in één moment samenbracht. Voordat ze kasvrouw 
werdd had Urmi al vaak als speler onder fraude geleden. De ene keer vertrok de kasvrouw 
onaangekondigdd naar Suriname, waarna Urmi pas na lang uitstel en veel smoesjes een deel van 
haarr geld terugkreeg. In een andere kasmoni drukte haar beste vriendin de uitkering achterover 
diee ze namens Urmi had ontvangen. Toen Urmi zelf een kasmoni organiseerde, kreeg ze te 
makenn met een nalatige flatgenoot voor wie ze uiteindelijk zelf moest opdraaien. Hetzelfde 
overkwamm haar toen een speler stierf en zijn dochter de financiële verantwoordelijkheid niet over 
wildee nemen: 'Ik  was echt moe geworden van al die dyugudyugu. Toen zijn wij met een paar 
flatgenotenflatgenoten met een nieuwe soort kasmoni begonnen. Maar hier zou niemand kasvrouw of 
kasmankasman zijn. We waren met zijn tienen en maakten de afspraak om elke de 29ste van de maand 
omom twee uur in het buurthuis X en iedereen moet er zijn en als je niet kan, moetje iemand sturen. 
HetHet geld wordt gebracht en meteen uitgegeven aan degene die aan de beurt is. Het moest, want 
kasmonikasmoni is een probleem hier. Dat ging geweldig goed Iedereen kent elkaar, wie weg blijft  valt 
opop en je krijgt met een hele groep te maken als je niet betaalt. Deze kasmoni is nu even gestopt, 
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maarmaar begint binnenkort weer.' Helaas is deze kasmoni ten tijde van mijn onderzoek niet meer 
doorgegaan.. Urmi had 'geen tijd' meer om haar opnieuw te organiseren. 

Tott slot kan men proberen de sancties te formaliseren. Evenals in Suriname wordt soms een 
beroepp gedaan op de politie om kasmoni-conflicten te beslechten. De politie in Nederland, en in 
dee Bijlmer in het bijzonder, is in de loop der jaren vertrouwd geraakt met kasgeld door het 
stijgendee aantal fraudeklachten. Surinaamse collega's legden het systeem uit aan hun 
Nederlandsee collega's. Als er een klacht binnenkomt bestaat nog steeds de neiging Surinaamse 
agentenn op de zaak af te sturen, maar dat vermindert. Een paar Nederlandse agenten leerden 
kasmonii  kennen via hun Surinaamse vrouw, een enkeling spaart zelfs mee met haar mee. Speler 
Iwann weet dit van nabij: 'Ik heb kennissen in de politiedienst van wie ik heb gehoord - en met 
namename in de Bijlmer - dat mensen naar de politie gaan als iemand niet wil betalen. Het was een 
blankeblanke politieagent Hij heeft een Surinaamse vrouw en hij speelt ook kasgeld bij die 
schoonmoeder.schoonmoeder. En die agent weet wat het betekent en weet wat het is wanneer iemand niet wil 
betalen.'betalen.' Zo zijn meer agenten bekend geraakt met het systeem. Dit werd bovendien bevorderd 
doordatt creoolse verdachten de kasmoni als alibi inriepen om de herkomst van verdachte 
sommenn geld te verklaren. Hierdoor heeft de politie een negatief beeld van kasmoni gekregen. In 
hett rapport van de commissie Van Traa (1996) wordt kasmoni, getypeerd als een 'een informeel 
banksysteem',, zelfs in verband gebracht met georganiseerde misdaad. Over het algemeen gooien 
politieagentenn kasgeld op één hoop met dobbelen, gokken en piramidespelen; ze vinden het 
achterlijkk dat creolen er hun geld in steken. 

Evenalss in Suriname bestaan in Nederland onvoldoende wettelijke mogelijkheden om 
kasmoni-fraudee tegen te gaan, vooral wegens de bewijsmoeilijkheden. De politie geeft aan dat ze 
lieverr geen proces-verbaal van een aanklacht opstelt om de goede naam van de betrokkenen te 
bewaren,, zodat cijfers van het aantal klachten wegens kasmoni-fraude ontbrekea Voor zover 
individuelee politieagenten het zich kunnen herinneren, komen zulke klachten sporadisch voor. 
Eenn agent schiet een zaak te binnen van een kasmoni onder vrienden waarbij de betaling volledig 
uitt de hand was gelopen: 'Wat ik het trieste aan de zaak vond was dat het goede vrienden waren 
vanvan elkaar en dat ze daardoor helemaal uit elkaar waren gegaan.' In de Bijlmer worden 
benadeeldenn soms doorverwezen naar Slachtofferhulp, temeer omdat ze zijn beschaamd in hun 
vertrouwenn in intimi. Maar veel soelaas biedt dit niet. De rol van de politie beperkt zich tot 
bemiddelingg tussen de partijen. De ervaring leert wel dat de oneerlijke speler zich bedreigd voelt 
wanneerr de politie erbij wordt gehaald. Bang dat mensen erover gaan praten, komt de wanbetaler 
dann alsnog snel over de brug. Dit was het geval bij kasvrouw Mariene, die f680 maar niet kon 
innenn bij een de frauduleuze speelster ondanks ruzie en publieke scheldpartijen: 'Ik heb de politie 
ingeschakeldingeschakeld en we zijn twee keer naar haar huis gegaan, maar ze deed niet open. Toen 
adviseerdeadviseerde hij me om een advocaat in de arm nemen, maar voor het zover kon komen heeft ze me 
betaaldbetaald door het geld in een enveloppe in mijn brievenbus te gooien. Ik weet zeker dat hoe ik met 
dede politie voor haar deur stond, dal haar aan het schrikken heeft gemaakt' 

Err doen wilde verhalen de ronde over optreden tegen fraudeurs door politie, 
incassobureaus,, advocaten en de rechter, maar mijn indruk is dat dit vooral praatjes zijn. Bij 
verderee navraag heeft iedereen het maar van horen zeggen. Wel hebben zulke geruchten zóveel 
regulerendd effect op de kasmoni-gemeenschap dat ze onderdeel vormen van de sociale controle 
diee het systeem draaiend houdt. Met grote stelligheid vertelt kasvrouw Jetty zo'n verhaal: 'De 
politiepolitie bemoeit zich nu wel ermee. Ze heeft in de loop der tijden niet een of twee aangiften gehad, 
maarmaar zag de stapel aangiften zo hoog groeien (meet met haar hand tot boven schouderhoogte) 
datdat er een hoge kast mee kon worden gevuld Toen zijn ze het gaan onderzoeken en hoe ze het 
kondenkonden aanpakken en hebben zich meer in dit culturele gebruik verdiept.' Blijkens mijn 
onderzoekk zijn spelers in feite niet happig om de politie erbij te halen. Evenals in Suriname 
gelovenn de meesten dat de politie nauwelijks iets voor ze kan doen: het is immers een 
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'vertrouwenszaak'' waarbij geen bewijzen voorhanden zijn. Bovendien kan een officiële klacht 
veell  schade berokkenen aan relaties met vrienden of familieleden. 

Terwijll  diverse kashouders en spelers hun kasmoni-praktijk verscherpen, zijn er minstens 
evenveell  kasmoni waarin dh niet gebeurt. Volgens deze kashouders is er geen aanleiding om de 
regelss te veranderen omdat ze al jaren geen problemen met spelers ondervinden. Ze vertrouwen 
opp hun nauwkeurige selectie. Daardoor kunnen ze het zich permitteren in de oude stijl te blijven 
werkenn die ook in Suriname gangbaar is: de kasvrouw kent slechts de achternaam of roepnaam 
vann de spelers. In haar kasmoni-schrift lees je dan Bruinhart, Joosje of Blakka. Meestal hebben 
kashouderr en speler eikaars telefoonnummers. Maar de kashouder weet niet altijd waar een 
spelerr woont of werkt. Kasvrouw Josa over een speler: 'Ik weet niet waar hij werkt, maar ik zie 
hemhem altijd in een wit pak de deur uitgaan'. Hierdoor lijk t het of deze kasvrouwen een rommelige 
praktijkk hebben, maar dit is niet het geval. Ook zij hebben hun spelers voorzichtig geselecteerd 
binnenn de mogelijkheden die de relationele netwerken hen bieden. Intuïtie is daarbij een goede 
raadgever.. Zo weet kasvrouw Josa in elk geval dat haar speler in het 'witte pak*  een baan heeft. 

Overr het geheel genomen weten de Nederlandse kasmoni-spelers een vertrouwensbasis te 
scheppenn die hecht genoeg is om hun praktijk draaiende te houden, ondanks het verhoogde risico 
vann fraude. 

7.77 Samenvatting 
Dee bevindingen uit mijn veldwerk in de Bijlmer worden bevestigd door mijn interviews met 
kasmoni-spelerss in Nederland. Surinaamse migranten uit de volks- en middenklasse hebben na 
hunn verhuizing naar Nederland hun kasmoni-praktijk voortgezet, en ook hun nakomelingen doen 
volopp mee. Naar schatting speelt thans een op de drie creolen van Surinaamse afkomst uit deze 
klassenn in een Nederlandse kasmoni. Evenals in Suriname komen kasmoni hier in diverse 
verbandenn voor, zoals onder familieleden, collega's in bejaardentehuizen, collega's in de kantines 
vann grote bedrijven, onder personeel van supermarkten, scholen, postkantoren en banken. 

Dee Nederlandse kasmoni-praktijk laat wel een aantal verschillen zien. Ten eerste zijn hier 
inn vergelijking met Suriname veel minder kasmoni op de werkvloer te vinden, terwijl die in 
Surinamee de laatste decennia juist sterk zijn toegenomen. In de loop der tijd werd het inkomen 
uitt een reguliere betrekking een belangrijker basis voor kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. 
Inn Nederland heeft zo'n een ontwikkeling niet plaatsgevonden. Bovendien werken creolen hier 
veell  minder onder elkaar in hetzelfde bedrijf. In zeker opzicht is de kasmoni dus dankzij haar 
migratiee in Nederland meer in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven dan in Suriname. 

Dee motieven om aan kasmoni deel te nemen zijn slechts op ondergeschikte punten 
veranderd.. Alle spelers leggen in de eerste plaats in met een financieel oogmerk. Evenals in 
Surinamee wordt solidariteit niet als motief genoemd. Drieëndertig van de 63 spelers is het te 
doenn om het economisch motief, ofwel het voordeel van snel en gratis krediet. Dertig deelnemers 
tonenn behoefte om onder sociale dwang te sparen. De migratie heeft dus geen grote invloed 
gehadd op de beide hoofdmotieven. Bij de spelers die gebruik maken van de kredietrunctie, 
vertoontt zich over het geheel genomen een sterkere tendens tot sociale stijging dan bij de spelers 
diee vanuit het dwangmotief sparen. 

Err is wel verandering opgetreden bij het traditionele en het nostalgische motief, die in 
Surinamee al geen centrale rol speelden. Voor zover ik kon nagaan is het eerste in Nederland 
verdwenen,, waarschijnlijk door de gewenning aan de bancaire wereld waartoe het leven hier 
dwingt.. Ook het nostalgische motief bij de elite verdween, vermoedelijk als gevolg van haar 
groteree fysieke en geestelijke afstand tot de creoolse cultuur. Een nieuwe ontwikkeling is dat 12 
vann de economisch gerichte spelers ook nostalgische overwegingen tonen. Ter compensatie van 
hunn sociale mobiliteit en integratie in Nederland willen ze middels het kasmoni-spel een deel van 
hunn eigen cultuur behouden. 
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Dee noodfunctie is zowel in Suriname als in Nederland secundair. Bij hoge uitzondering 
doett men er in Suriname een beroep op wegens ziekte, brand of overlijden. In Nederland is het 
gebruikk verruimd onder druk van onvoorziene rekeningen en opgelopen schulden, een gevolg 
vann de zakelijke Nederlandse omgeving met haar vele officiële instanties. Dwangspelers doen 
gemiddeldd vaker een beroep op de noodfunctie dan de kredietspelers, in een verhouding van 
tweee op één. De kredietspelers maken op dezelfde manier gebruik van deze noodvoorziening als 
dee spelers in Suriname: om een incidentele hoge uitgave te betalen. De dwangspelers roepen de 
noodfunctiee daarentegen regelmatig in om oplopende schulden te voldoen. 

Zoo kan men twee categorieën kasmoni-spelers tegenover elkaar stellen. Een bovenlaag 
vann creolen uit de tweede generatie die behoren tot de middenklasse, combineert het 
kredietmotieff  met een nostalgisch bijmotief. Een onderlaag behorend tot de volksklasse voert het 
dwangmotieff  op, maar doet in feite regelmatig een beroep op de noodfunctie. De mate van 
integratiee in de Nederlandse samenleving, migratieverleden en sociale klasse zijn dus bepalend 
voorr de uiteenlopende manieren waarop men met kasmoni omgaat. Wie zich weet aan te passen 
aann de zakelijke Nederlandse omgeving maakt volmaakt rationeel gebruik van het systeem, soms 
mett een vleugje nostalgie naar het Surinaamse erfgoed; wie meer moeite heeft met de nieuwe 
zakelijkheidd combineert onvolmaakte rationaliteit met niet-ingecalculeerd beroep op de 
noodfunctie.. In Suriname is het niet zinvol een dergelijk onderscheid naar klasse te maken omdat 
klassenindelingenn daar als gevolg van de economische crisis hoogstens een momentopname 
geven. . 

Illustratieff  voor de verschillen in financiële levensstijl aan de boven- en onderkant zijn de 
prototypischee 'roodstaanders' en •zwartstaanders'. De roodstaander heeft weinig opleiding, een 
laagg inkomen en is slecht in staat onverwachte hoge rekeningen te voldoen. Hij gebruikt de 
kasmonii mede als een sociaal vangnet. Maar zijn eigenlijke doel is sparen. Ondanks het web van 
schuldenn en verplichtingen wil hij de dingen doen die in creoolse ogen waardevol zijn, zoals zijn 
familiee in Suriname bezoeken. Daartoe maakt hij gebruik van de spaardwang. Dit doel wordt 
echterr gefrustreerd wanneer hij herhaaldelijk terugvalt op de noodfunctie. Zoiets zal de 
zwartstaanderss niet gebeuren. Ze zijn hoger opgeleid, hebben een redelijk betaalde baan, ordenen 
hunn financiële leven goed en richten zich op de kredietfunctie van de kasmoni. Bij de 
zwartstaanderss kun je een nostalgisch bijmotief verwachten, vooral bij degenen die allang in 
Nederlandd verblijven. Tussen deze twee uitersten aan de sociale onder- en bovenkant bevindt 
zichh een grote middengroep: spelers met een economisch of dwangmotief die hun financiële 
levenn behoorlijk op orde hebben. Bij de vijf kredietspelers die wel eens een beroep doen op de 
noodfunctiee gaat het slechts om eenmalige voorvallen als een begrafenis, niet om 
achterstalligee rekeningen. In alle andere gevallen gebruiken ze de kasmoni overeenkomstig 
hunn voorafgestelde doelen. 

Veell spelers zijn van mening dat het systeem in Nederland harder en zakelijker is 
geworden.. Dit wordt bevestigd door een toename van het aantal onbetrouwbare kashouders en 
spelers,, en tegenmaatregelen als verhoogde kasrechttarieven en striktere controle en 
sanctionering.. De neiging tot fraude wordt versterkt doordat kasmoni-spelers in Nederland 
moetenn voldoen aan hoge vaste lasten van formele instellingen. Daar deze instanties agressieve 
invorderingsmethodenn hanteren kan het voor een speler met veel schulden rationeel zich zijn te 
onttrekkenn aan de informele betalingsplicht van de kasmoni. 

Dee kasmoni-praktijk berust op een vertrouwensbasis, de spelers maken deel uit van 
informelee netwerken waarbinnen men elkaar kan controleren. Aan deze voorwaarde vah 
moeilijkerr te voldoen in de Nederlandse samenleving met haar grootschaligheid, anonimiteit en 
individualisme.. Oneerlijke spelers maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden om 
confrontatiee met de benadeelden te ontwijken. De fraudeur vraagt plotseling een geheim 
telefoonnummerr aan, speelt 'niet thuis' of verhuist onaangekondigd. Desondanks gedijt de 
kasmoni-praktijkk goed op Nederlandse bodem. Weliswaar is de fysieke afstand tussen 
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familieledenn en kennissen vergroot en zijn kasmoni-relaties abstracter geworden door het 
gebruikk van giraal verkeer en de telefoon, toch blijven de familierelaties doorgaans hecht genoeg 
omm als vertrouwensbasis te dienen. 

Dee kashouders proberen de toegenomen kans op fraude te verminderen door strengere 
socialee controle. Daartoe eisen ze meer informatie over vagelijk bekende of geïntroduceerde 
deelnemers.. Sommigen beperken hun selectie tot de familiekring vanwege het veronderstelde 
wederzijdsee vertrouwen dat daar heerst, anderen spreiden hun selectie juist over diverse families 
omm geen schade te ondervinden van interne familieruzies over wanbetaling. Kashouders gaan 
ertoee over betalingsafspraken vast te leggen, vragen hogere vergoedingen of voeren een nieuwe 
betalingswijzee in. Veel spelers mijden de laatste uitkeringsbeurt. De sancties zijn niet veel 
veranderd.. Uiteindelijk reageert men vrij mild op wanbetalers. Wel zal een potentiële fraudeur 
zichh rekenschap geven van de creoolse overtuiging dat, wie er met de kas vandoor gaat, een 
risicorisico voor het leven neemt. Hoewel de politie meer vertrouwd is geraakt met kasmoni, wordt bij 
fraudefraude zelden haar hulp ingeroepen. Indien er toch een aanklacht binnenkomt kan ze een 
bemiddelendee rol spelen. Door al deze maatregelen lukt het de deelnemers het voortbestaan van 
kasgeldd veilig te stellen, ondanks de verhoogde risico's waaraan het in Nederland blootstaat. 
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Hoofdstukk 8 

SLOTBESCHOUWING G 

Toenn ik bij mijn ouders thuis in Suriname woonde werd in mijn omgeving volop aan kasmoni 
gedaan.. De deelnemers beschouwden het als een belangrijk middel om hun maatschappelijke 
positiee te bestendigen en te verstevigen. Maar ik hoorde ook veel kritiek. Sommige ooms 
hieldenn mijn meespelende tantes minachtend voor dat kasmoni een achterlijke, irrationele 
praktijkk was. Ga liever naar de bank! In wetenschappelijke termen vertaald is een dergelijke 
kritiekk ook uit de ROSCA-literatuur af te lezen. Zo worden ROSCAs in het pioniersonderzoek 
vann de antropoloog Clifford Geertz opgevat als een overgangsverschijnsel: ze vervullen een 
nuttigee functie gedurende de transformatie van een agrarische samenleving naar een 
maatschappijj met een markteconomie, maar ze zullen verdwijnen zodra formele financiële 
instellingenn als banken adequaat werken en voor iedereen toegankelijk zijn. Surinamers die 
zichh modern voelen, willen dan ook niets van kasmoni weten. 

Ondankss de kritiek is het gebruik van kasgeld in Suriname de laatste decennia eerder 
toe-- dan afgenomen. Bovendien hebben Surinaamse emigranten het in de jaren 70 
meegenomenn naar Nederland, waar het systeem een bloeiend tweede leven is begonnen. Naar 
mijnn schatting neemt thans eenderde van de Surinaamse creolen uit de volks- en de 
middenklassee deel aan kasmoni. Ten tijde van mijn onderzoek ging er in Suriname minstens 
Nfl.. 5.000.000 en in Nederland Nfl. 8.000.000 per maand in om. Dit roept de vraag op 
waaromm kasmoni zo aantrekkelijk is. Bevordert het de saamhorigheid binnen de aloude 
culturelee tradities? Of is deelname wellicht toch economisch rationeel, ook in de context van 
dee nieuwe zakelijkheid waarin de Surinaamse immigranten in Nederland leven? 

Omm het kasmoni-systeem nader te analyseren heb ik onderzocht wanneer de kasmoni 
ontstond,, wie de deelnemers zijn, waarom ze deelnemen, hoe het systeem werkt en waar het 
wordtt beoefend. In hoofdstuk 2 concentreer ik me op tijd en plaats: het is aannemelijk dat 
kasmonii al in de slaventijd in Suriname is ontstaan, om zich in de loop van de Surinaamse 
geschiedeniss te ontwikkelen tot het huidige verschijnsel. Hoofdstuk 3 gaat in op de etnische, 
geslachtelijkee en klassenkenmerken van de deelnemers: de prototypische kasmoni-speler is 
eenn creoolse vrouw uit de midden- of volksklasse; maar er wordt ook deelgenomen door 
creoolsee mannen en leden van andere etnische groepen. In hoofdstuk 4 analyseer ik de 
redenenn waarom de spelers aan kasmoni deelnemen, en breng hun motieven in verband met 
dee maatschappelijke en economische functies van het systeem. Uit systematische 
ondervragingg van 120 kasmoni-spelers bleek dat financiële doeleinden bij de meerderheid 
centraall staan, het gaat om de opbrengst die wordt besteed aan de persoonlijke behoeften van 
dee inlegger. In het algemeen koopt men er duurdere goederen mee die zijn maatschappelijke 
positiee ten goede komen. In hoofdstuk 5 zet ik de werking van het kasmoni-systeem uiteen: 
zo'nn informeel financieel arrangement kan alleen functioneren als de deelnemers elkaar 
kunnenn vertrouwen, wat adequate netwerken en sociale controle vereist. Hoofdstuk 6 en 7 
richtenrichten zich op de nieuwe plaats van handeling, Nederland: welke invloed heeft deze 
veranderingg van omgeving op de kasmoni-praktijk? In hoofdstuk 8, deze slotbeschouwing, 
bespreekk ik de verschillende aspecten van de kasmoni vanuit de conflicterende bredere 
theorieënn over ROSCAs in het algemeen, waarbinnen ik mijn kasmoni-onderzoek in het 
inleidendee hoofdstuk 1 situeerde: is kasmoni eerder een verschijnsel dat moet worden 
begrepenn vanuit zijn bijzondere culturele context, of kan ze worden opgevat als onderdeel van 
eenn breder, wellicht zelfs mondiaal ontwikkelingsproces in de zin van Geertz? 
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Volgenss Geertz ontwikkelen landen waar ROSCAs voorkomen zich in drie fasen: van een 
traditionelee agrarische samenleving via een semi-ontwikkelde naar een ontwikkelde, 
marktgerichtee maatschappij. De ROSCA vormt een tussenstation in deze transformatie, waarbij 
zichh vanuit traditionele samenwerkingsvormen geleidelijk nieuwe economische verbanden 
ontwikkelden.. In traditionele agrarische samenlevingen zijn ROSCAs nog omgeven met rituelen 
enn solidariteitsversterkende aspecten. In een semi-ontwikkelde samenleving verliezen deze 
socialee functies aan betekenis en krijgen de onderlinges een zakelijker karakter. Zo functioneren 
ROSCAss tevens als educatief instrument om mensen met een traditionalistische instelling de 
vereistee economische vaardigheden bij te brengen. Het systeem ontwikkelt zich uiteindelijk tot 
eenn formeel, onpersoonlijk economisch instituut, informele sociale controle maakt plaats voor 
juridischee sancties. In een samenleving met een volledig ontwikkelde markteconomie verdwijnen 
dee ROSCAs uiteindelijk, voorspelt Geertz, doordat hun functies efficiënter worden vervuld door 
dee formele instellingen. 

Ardenerr verwerpt Geertz* ontwikkelingsperspectief. Ze wijst erop dat ROSCA-sparen en 
banksparenn in veel landen hand in hand gaan, waaruit blijkt dat de ontwikkeling van een 
zakelijkerr mentaliteit ROSCAs niet overbodig maakt. Ze zullen niet verdwijnen maar eerder 
toenemen,, luidt haar voorspelling. Volgens Ardener zijn ROSCAs samenwerkingsverbanden die 
jee alleen kunt begrijpen vanuit hun eigen culturele omgeving. Daarom moeten bij een analyse 
naastt economische ook politieke, sociale, etnische, religieuze en genderaspecten worden 
betrokken.. Besson en Van Wetering hebben Ardeners cultureel contextualisme toegespitst op 
specifiekee sociale en culturele betekenissen van Caraïbische ROSCAs. Besson ziet ze als een 
vormm van verzet waarmee creoolse vrouwen hun eigen levenswijze verdedigen tegen de 
Westersee overheersing in. Volgens Van Wetering versterkt de Surinaamse kasmoni tradities van 
solidariteit,, waarbij nwtfreligie en rituelen een belangrijke rol spelen. 

Genuanceerderee versies van het ontwikkelingsmodel houden rekening met zulke 
culturelee verschillen. Zo erkent Bouman dat maatschappelijke ontwikkelingen en ROSCA-
praktijkenn een gedifferentieerder beeld vertonen dan Geertz suggereert: ROSCAs komen 
bijvoorbeeldd ook voor in economisch zeer onderontwikkelde gebieden, terwijl urbane 
kantooremployeess met een bankrekening er eveneens gebruik van maken (1985;182). Toch 
onderkentt hij universele patronen in het menselijk gedrag die kunnen worden verklaard vanuit de 
logicaa van het collectief handelen in omstandigheden van schaarste en onzekerheid. Ook 
Boumann plaatst ROSCAs in een ontwikkeling op de lange termijn van agrarische naar 
commerciëlee samenlevingen: onder invloed van commercialisering, monetarisering en 
consumentismee veranderen ROSCAs in zakelijke associaties met een economisch doel; door 
verstedelijkingg en educatie worden ze formeler en democratischer. Ze kunnen zich ook 
ontwikkelenn tot niet-roulerende fondsen (ASCRAs) die zich richten op het financieren van 
commerciëlee ondernemingen. Dit is echter geen éénlijnig proces, maar een tendens die per 
samenlevingg verschillende vormen kan aannemen. 

Eenn soortgelijk genuanceerd ontwikkelingsperspectief is te vinden bij De Swaan. De 
negentiende-eeuwsee arbeidersonderlinges in West-Europa die hij onderzocht, ontwikkelden zich 
inn de lijn van Geertz, en verdwenen toen banken, verzekeringsmaatschappijen en 
staatsarrangementenn hen overbodig maakten. In navolging van Elias' beschavingstheorie legt De 
Swaann bijzondere nadruk op het systeem van gecombineerde dwang en zelfdwang in deze 
onderlinges:: de deelnemende arbeiders bonden zich vrijwillig aan de dwang tot regelmatig 
sparenn van het collectieve systeem, teneinde zich te verzekeren tegen onverwachte tegenslagen 
alss werkloosheid, ziekte of dood. Zo vormden deze arbeidersonderlinges een tussenstation in de 
ontwikkelingg van impulsief bestedingsgedrag naar de spaardiscipline die de Europese 
middenstandd zich al eerder had eigengemaakt. In de ROSCAs in niet-westerse samenlevingen 
signaleertt De Swaan soortgelijke tendensen, ook al maken die landen een eigensoortige 
ontwikkelingg door. Zo zullen in gemeenschappen waar men in geval van nood vanouds een 
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beroepp kan doen op zijn familie geen verzekeringsfondsen ontstaan, maar roulerende spaar- en 
kredietfondsen.. Omdat de organisatie van ROSCAs veel eenvoudiger is dan van 
verzekeringsfondsen,, zijn ze beter bestand tegen de concurrentie van de formele financiële 
instellingen.. Daarom neemt De Swaan afstand van Geertz' voorspelling dat ze in een volledig 
verzakelijktee samenleving zullen verdwijnen Wel ziet hij de niet-westerse ROSCA ook als een 
overgangsverschijnsel,, via de tussenschakel van het mechanisme van zelfdwang en sociale 
dwangg kunnen de deelnemers spaardiscipline ontwikkelen. Nog niet in staat tot voldoende 
zelfbeheersingg om hun impulsieve consumptieneigingen te bedwingen, onderwerpen de 
ROSCA-spelerss zich vrijwillig aan de dwang van de onderlinge zodat ze toch met de vereiste 
regelmaatt sparen. 

Gezienn de culturele diversiteit waarop Ardener, Bouman en De Swaan wijzen, lijkt 
Geertz'' ontwikkelingsmodel niet goed houdbaar. Maar daarmee is nog niet gezegd dat ROSCAs 
volledigg opgaan in hun culturele omgeving, zoals Ardener suggereert. Wellicht vallen in alle 
lokalee variaties toch algemene tendensen te ontdekken die het genuanceerde 
ontwikkelingsperspectieff van Bouman en De Swaan ondersteunen. 

Hoee verhouden de uitkomsten van mijn onderzoek naar de kasmoni in Suriname en Nederland 
zichh tot deze twee conflicterende visies op ROSCAs? Een reconstructie vanuit het 
ontwikkelingsperspectieff van Bouman en De Swaan is op het eerste gezicht problematisch. Over 
dee geschiedenis van kasmoni is zo weinig bekend, dat het onmogelijk lijkt haar ontwikkeling op 
dee langere termijn te reconstrueren. De eerste kasmoni waarvan ik de sporen vond dateert van 
1920.. Systematische gegevens over de werking van het systeem gaan nog veel minder ver terug. 

Hoewell ik aannemelijk acht dat kasmoni al tijdens de slavernij werd beoefend, valt niet 
meerr na te gaan of het systeem destijds meer rituele en sociale kanten had dan nu. Wel staat vast 
datt de slaven informele begrafenisfondsen kenden, die collectieve verzekeringen boden tegen 
tegenslagenn als dood en ziekte. Hieruit zou als voorzichtige hypothese kunnen volgen dat de 
toenmaligee kasmoni eerder waren gericht op sparen en krediet. In elk geval hadden de slaven 
hieraann grote behoefte. Ze hadden onder meer geld nodig om de menstruatie en ontmaagding van 
eenn dochter ceremonieel te bezegelen of om zichzelf vrij te kopen. Tevens staat vast dat ze over 
voldoendee geld beschikten om in onderlinges in te leggen. De logica van de collectieve actie die 
Boumann als fundament van de ROSCA beschouwt, was dus op hen van toepassing: door de 
geschiedeniss heen hebben de Surinaamse creolen geleefd onder politieke en economische 
onzekerheid.. Onder deze omstandigheden was het voordelig schaarse bronnen bij elkaar te 
brengenn in collectieve arrangementen als de kasmoni. Maar elke verdere veronderstelling over de 
roll die kasgeld toentertijd kan hebben gespeeld is speculatief. Dit geldt ook voor de 
contextualistischee genderinterpretatie van Besson, volgens wie de Caraïbische ROSCAs in de 
slaventijdd door slavinnen werden opgezet als een daad van verzet om tegen de blanke 
onderdrukkingg in haar eigen culturele identiteit te bewaren. 

Voorr zover ik kon nagaan hebben zich sinds de jaren 20 geen dramatische veranderingen 
inn het systeem voorgedaan. Ook na de verhuizing naar het zakelijker Nederland is het 
grotendeelss hetzelfde gebleven - ingrijpende verandering is gezien de korte tijd dat de 
Surinamerss daar verblijven ook nog niet te verwachten. Voor een ontwikkelingsperspectief op 
kasmonii lijkt dus onvoldoende basis te bestaan. 

Daarr komt nog bij dat de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving als geheel in 
vergelijkingg met Nederland zoveel heterogener is, dat moeilijk valt vast te stellen in hoeverre 
kasmonii en het daarmee verbonden mechanisme van zelfdwang en sociale dwang een 
overgangsverschijnsell vormen. In de literatuur over het Caraïbisch Gebied worden landen als 
Surinamee geanalyseerd vanuit hun slavernijverleden, omdat dat de basis heeft gelegd voor de 
huidigee maatschappelijke structuur.110 Aan de ene kant zijn in de Caraïbische landen rijke 
eigensoortigee mengculturen ontstaan, aan de andere kant vertonen ze een tragische innerlijke 
verscheurdheid.. Suriname werd vanouds geëxploiteerd door buitenlandse ondernemingen die de 

197 7 



winstenn opstreken zonder in het land te investeren. Ook nu nog is Suriname vooral leverancier 
vann grondstoffen als bauxiet, terwijl het zelf weinig industriële bedrijvigheid ontwikkelt en 
afhankelijkk blijft van import. De invoer van voedsel en luxueuze artikelen beslaat een groot deel 
vann het overheidsbudget, de bevolking is inmiddels gewend geraakt aan westerse consumptie en 
dee lokale handelsklasse die hieraan goed verdient zorgt ervoor dat deze situatie in stand blijft. 

Dee maatschappelijke structuur kenmerkt zich door een etnische en culturele 
verscheidenheidd die eveneens voortkomt uit Suriname *s verleden als plantagekolonie. Voor het 
bewerkenn van de plantages werden slaven uit Afrika ingevoerd. Zo ontstond een vrij rigide 
socialee stratificatie: de rijke blanke Europese planters vormden de bovenlaag, de arme zwarte 
slavenn leefden aan de onderkant, terwijl de middenklasse werd gevormd door het lichtgekleurde 
nageslachtt van blanke kolonialen en zwarte slavinnen. Ook nu nog gaan kleur en klasse samen: 
lichtgekleurdee creolen hebben een hogere maatschappelijke status dan donkergekleurden. De 
etnischee pluraliteit werd bovendien versterkt doordat de blanken contractarbeiders uit China, 
Brits-Indiëë en Java importeerden toen de slavernij ten einde liep. Tussen deze groepen is 
naderhandd een arbeidsverdeling ontstaan: Hindostanen en Javanen werken in de landbouw en in 
dee handel, Chinezen concentreren zich eveneens op handel, terwijl de creolen werkzaam zijn als 
handarbeiders,, ambtenaren in overheidsdienst en employees op kantoren - zij het dat vanaf de 
jarenn 70 ook steeds meer Hindostanen en Javanen in witte-boordenberoepen te vinden zijn. De 
etnischee bevolkingsgroepen leven grotendeels in eigen culturele kring. 

Dezee raciale en etnische pluraliteit heeft ook gevolgen voor de nationale eenheid. Over 
hett algemeen vertrouwen de etnische groepen elkaar niet, wat de ontwikkeling van een nationaal 
saamhorigheidsgevoell belemmert. Op politiek niveau richten de bewoners zich voornamelijk op 
dee eigen etnische groep; politieke partijen onderscheiden zich eerder door etnische en 
persoonlijkee belangenbehartiging dan door programma's. Hierdoor kan de parlementaire 
democratiee niet goed functioneren. De instituties van de democratische rechtsstaat, erfenis van 
hett voormalige moederland, zijn meer vorm dan inhoud. Kenmerkend is het grote gebrek aan 
expertisee om plannen op te zetten en uit te voeren, ook al doordat door politieke benoemingen 
eenn buitenproportioneel en inefficiënt ambtenarencorps is ontstaan. Van een parlementaire 
democratiee is eigenlijk geen sprake. Er bestaat weinig ruimte voor de oppositie en de 
democratischee procedures worden regelmatig doorkruist door gewapende machten. 

Kortom,, Nederland heeft als koloniale overheerser lange tijd de toon gezet, maar omdat 
dee Nederlandse culturele, economische en politieke instituties aanvankelijk alleen voor blanken 
openstonden,, en later van bovenaf werden opgelegd, bleven ze vreemd aan grote delen van de 
bevolking.. Bovendien werden vanuit het Nederlandse koloniale belang diverse etnische groepen, 
afkomstigg uit zeer verschillende delen van de wereld, met elkaar opgescheept, waardoor een 
pluralee samenleving van afgescheiden etniciteiten ontstond. Wegens deze culturele apartheid ligt 
hett voor de hand kasmoni in de eerste plaats te beschouwen als een typisch creools verschijnsel 
datt zijn betekenis ontleent aan zijn culturele omgeving, overeenkomstig de contextualistische 
visiee van Ardener. 

Tochh wijst nadere analyse van de motieven van de kasmoni-spelers in een andere richting, want 
diee zijn voornamelijk economisch getint. Ze doen mee om te sparen of krediet te nemen teneinde 
mett de uitkering duurdere goederen te kunnen betalen. Geen enkele deelnemer deed een beroep 
opp wat ik het 'solidariteitsmotief noem: kasmoni zou functioneren binnen een cultuur van sterke 
onderlingee saamhorigheid en gedeelde tradities; de uitkeringen zouden bedoeld zijn voor 
onderlingee steun in moeilijke omstandigheden; en de bijeenkomsten zouden de 
gemeenschapsbandenn versterken. Wederzijdse steunverlening behoort wel tot de Surinaams-
creoolsee familietradities, maar kasmoni wordt juist gezien als een privé-zaak van de individuele 
deelnemers.. Veel spelers houden hun deelname zelfs zorgvuldig geheim om claims van naasten 
opp steun uit de opbrengst te voorkomen. Van gemeenschappelijke bijeenkomsten is geen sprake, 
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enn de deelnemers besteden de uitkerin g aan persoonlijke doeleinden. Dit komt overeen met de 
hypothesee van De Swaan dat onderlinges een spaar- en kredietfunctie zullen hebben zolang het 
familieverbandd voorziet in de verzekeringsfunctie. Zoals uit mijn analyse van de kasmoni-
netwerkenn blijkt , veronderstelt het systeem wel een abstracte loyaliteit met de medespelers, maar 
wetenn individuele deelnemers meestal niet wie de anderen zijn. Alleen de kashouder  kent alle 
betrokkenen.. Hij  rekruteert de spelers uit diverse overlappende sociale netwerken, zodat hij  wel 
voldoendee informati e heeft over  hun betrouwbaarheid, maar  zij  niet noodzakelijk iets van elkaar 
weten.. Ze vertrouwen erop dat hij  de sociale controle uitoefent die nodig is om alle deelnemers 
aann hun verplichtingen te houden. De kashouder  zelf moet dan ook voldoen aan extra zware 
selectiecriteria::  hij  moet niet alleen een betrouwbare zakelijke instelling vertonen, maar  ook over 
voldoendee sociale vaardigheden beschikken om de spelers aan zich te binden. Dit is alleen 
anderss in een aantal mannen-kasmoni op de werkvloer, die wel onderdeel uitmaken van een 
brederr  geheel van gemeenschappelijke activiteiten. Maar  ook hier  wordt de opbrengst gebruikt 
voorr  privé-doeleinden. Deze economische oriëntatie van de kasmoni-praktij k staat op gespannen 
voett  met Ardeners nadruk op culturele inbedding. 

Eenn aantal bevindingen wijst eerder  in de richting  van het genuanceerde 
ontwikkelingsperspectieff  van Bouman en De Swaan: terwij l de kasmoni onmiskenbaar 
verbondenn is met de specifieke manier  van leven van de Surinaamse creolen, vertoont het 
systeemm ook een tendens tot verzakelijking. 

Kleinee verschuivingen in de kasmoni-praktij k suggereren dat die zich aanpast aan een 
verzakelijkendee omgeving. Zo worden de meeste Surinaamse kasmoni-netwerken tegenwoordig 
gevormdd in de werksfeer. Het voordeel hiervan is dat de kashouder  het betalingsritme van de 
spelerss kan afstemmen op het ritme van de loonbetalingen, zodat niemand zich aan zijn inleg kan 
onttrekken.. Bovendien staat de kredietwaardigheid van de deelnemers zo buiten kij f 

Maarr  ook een negatieve maatschappelijke ontwikkeling als de recente economische crisis 
inn Suriname kan de verzakelijking van de kasmoni bevorderen. Werkvloer-kasmoni bestaan hier 
all  lang - de oudste kasmoni die ik opspoorde werd in 1920 georganiseerd door  een kokkin op de 
Hoedenvlechtschooll  -, maar  opvallend is dat de familie- en buurtkasmoni nu minder  vaak 
voorkomen,, terwij l ze in Nederland juist volop bloeien. Nu loonarbeid zo'n efficiënt criteriu m 
vann financiële betrouwbaarheid is geworden, ligt het voor  de hand kasmoni bij  voorkeur  in de 
arbeidssfeerr  te organiseren. 

Ookk in de redenen die de spelers opgeven voor  hun deelname aan kasmoni doen zich 
verschuivingenn voor. Zo zijn er  aanwijzingen dat men tegenwoordig minder  verwijst naar  de 
spaarfunctie.. Dit kan samenhangen met een belangrijke verandering in het leven van de 
Surinaamsee creolen: in de loop van de 20e eeuw hebben ze geleidelijk meer  toegang gekregen tot 
dee openbare politieke en economische instituten, die ook na de slavernij  grotendeels door  en 
voorr  blanken waren ingesteld. Doordat velen meer  vertrouwd raakten met het bancaire circuit , 
kondenn ze voortaan ook gebruik maken van de rente van een spaarbankrekening. Voordien 
haddenn spaarzame creolen slechts de keuze tussen het collectieve spaarsysteem van de kasmoni 
enn individueel sparen, maar  geen van beide mogelijkheden leverde rente op. Destijds was het 
economischh gezien dus rationeel om in kasmoni te sparen. Maar  nu bracht dat geen optimale 
winstt  meer, want een spaarbank is voordeliger. Daarom spreek ik in het geval van de 4 kasmoni-
speelsterss die zeiden deel te nemen om te sparen, van een traditioneel motief: ze hadden niet 
adequaatt  afgewogen op welke manier  ze het voordeligst konden sparen; hun keuze voor  de 
kasmonii  kwam eerder  voort uit hun vertrouwdheid met deze creoolse traditie , die op dit punt 
echterr  achterhaald is. Opvallend is dat dit motief slechts door  een kleine minderheid van de 
Surinaamsee spelers werd genoemd, en in Nederland in het geheel niet. Hierui t zou men kunnen 
afleidenn dat er  een verschuiving heeft plaatsgevonden in de motivatie van de deelnemers: sparen 
alss zelfstandig motief om aan kasmoni deel te nemen kwam mogelijk in vroeger  tijden veel meer 
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voor,, maar verdween naarmate men meer geïntegreerd raakte in het formele bancaire circuit. Dit 
zouu betekenen dat kasmoni-tradities verdwijnen wanneer ze hun economische functie verliezen 
alss gevolg van verzakelijking van hun maatschappelijke omgeving. Maar ook deze 
veronderstellingg heeft een speculatief karakter. Dit te meer omdat ten tijde van mijn onderzoek in 
Surinamee de gierende inflatie alle vormen van sparen irrationeel had gemaakt. Hoewel 
tweederdee van de ondervraagden een spaarbankrekening had, werd die niet meer gebruikt. 

Zowell in Suriname als in Nederland zijn de meestgenoemde motieven het 'economisch 
motieff van de spelers die aan kasmoni deelnemen wegens haar kredietfunctie, en het 
'dwangmotieff van de deelnemers die willen sparen met behulp van het mechanisme dat De 
Swaann benadrukt. De economisch gemotiveerde kasmoni-spelers handelen in financieel opzicht 
volmaaktt rationeel, want als ze voor bankkrediet kozen zouden ze rente moeten betalen terwijl 
hett kasmoni-krediet renteloos is. De spelers met het dwangmotief handelen daarentegen 
'onvolmaaktt rationeel', zoals John Eister het noemt. Door gebrek aan zelfdiscipline zijn ze niet 
inn staat hun impulsieve bestedingsdrang te beheersen ten gunste van de lange-termijndoelen 
waarvoorr ze willen sparen. Zonder de systeemdwang van de kasmoni zouden ze hun spaargeld 
voortijdigg opmaken. Maar omdat ze hun eigen wilszwakte onderkennen, zijn ze toch in staat hun 
'hogere'' doelen te bereiken via de indirecte weg van het kasgeld. Ze binden zich aan 
wederkerigee verplichtingen om regelmatig in te leggen, die in de creoolse cultuur niet alleen als 
heiligg gelden, maar waaraan in geval van wanprestatie ook zware sociale en financiële 
consequentiess zijn verbonden: een wanbetaler wordt uitgesloten van verdere deelname en lijdt 
ernstigg gezichtsverlies. 

Mett De Swaan zou men kasmoni wegens de prominente rol van dit motief als een 
overgangsverschijnsell kunnen bestempelen, wat het ontwikkelingsperspectief zou bevestigen. 
Dezee interpretatie is des te aannemelijker omdat kasgeld soms doelbewust wordt ingezet als 
educatieff middel om de deelnemers spaardiscipline bij te brengen. Hebben ze eenmaal voldoende 
zelfbeheersingg ontwikkeld, dan kunnen ze hun geld beter naar de spaarbank brengen. Maar tegen 
dezee interpretatie pleit dat het volmaakt rationeel is een beroep te doen op de kredietfunctie van 
dee kasmoni, ook voor deelnemers aan het bancaire circuit. De grote groep spelers die dit 
economischh motief aanvoert, lijkt moeilijker in het ontwikkelingsperspectief te passen. 

Maarr ook hier is een nadere nuancering ten gunste van de ontwikkelingsthese op zijn 
plaats,, die rekening houdt met klassenverschillen. In Suriname is het door de economische crisis 
niett goed mogelijk om een scherp klassenonderscheid te maken. Alleen welstand biedt een 
adequaatt criterium, maar op dit punt zijn de sociaal-economische verhoudingen niet stabiel. In 
Nederlandd tekent zich daarentegen een tweedeling af tussen twee categorieën kasmoni-spelers uit 
verschillendee klassen. 

Aann de bovenkant valt een groep sociale stijgers te onderscheiden die het economisch 
motieff combineert met een 'nostalgisch motief. In dit laatste motief heeft een verschuiving 
plaatsgevonden.. In Suriname is het uitsluitend te vinden bij een kleine groep welgestelden die tot 
dee elite behoort. Zij hebben financieel geen behoefte aan kasmoni, maar worden bewogen door 
culturelee overwegingen: ze doen mee met spelers uit lagere milieus die er wel baat bij hebben, 
maarr dan uit nostalgie naar de creoolse tradities die de elite eigenlijk al ontstegen is. In 
Nederlandd heb ik zulke elitaire nostalgici niet aangetroffen, waarschijnlijk doordat de 
maatschappelijkee kloof met de kasmoni-spelende klassen daar groter is. Maar genoemde stijgers, 
diee in de eerste plaats uit economische overwegingen aan kasmoni doen, vermelden nostalgie 
well als bijkomend motief. Ze zijn allen afkomstig uit de tweede, in Nederland opgegroeide 
generatiee en behoren tot de middenklasse. 

Aann de sociaal-economische onderkant bevindt zich een groep spelers uit de volksklasse 
diee het dwangmotief combineert met een veelvuldig beroep op de 'noodfunctie' van de kasmoni: 
zee verzoeken de kashouder dan tijdens de cyclus om een vervroegde uitkeringsbeurt omdat ze in 
onverwachtee financiële nood zijn geraakt. Ook bij deze noodfunctie heeft een verschuiving 
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plaatsgevondeaa Ze wordt bijna nooit als expliciet motief voor deelname opgegeven, en in 
Surinamee wordt er ook nauwelijks een beroep op gedaan. In Nederland wordt kasmoni 
daarentegenn veel meer als noodvoorziening ingeroepen. Dit komt doordat een aantal Surinamers 
niett gewend is aan de hoge vaste lasten en de zakelijkheid waarmee de Nederlandse overheids-, 
nuts-- en commerciële instellingen opereren. Na een onbetaalde telefoonrekening dreigt 
bijvoorbeeldd al gauw afsluiting. In paniek wendt de schuldenaar zich dan tot zijn kashouder, die 
bijj uitzondering bereid is hem voor te laten gaan opdat hij de rekening kan betalen. Het moet 
geenn regel worden, want deelnemers die te vaak schulden maken vormen een bedreiging voor de 
kasmoni,, te meer daar ze eerder geneigd zijn tot wanbetaling. 

Dezee tweedeling kan de ontwikkelingsthese op een gedifferentieerde manier 
ondersteunen:: naarmate Surinamers meer geïntegreerd zijn in de zakelijke Nederlandse 
omgeving,, hebben ze zakelijker motieven voor hun deelname aan de kasmoni. Dit geldt met 
namee voor creolen van de tweede generatie uit de middenklasse. Degenen die in de marge 
blijvenn steken vertonen minder zelfbeheersing, waardoor ze zowel vaker een beroep moeten 
doenn op de noodfunctie, als meer behoefte hebben aan de sociale dwang die is verbonden met de 
spaarfiinctie.. Voor deze groep zou kasmoni inderdaad de educatieve rol kunnen vervullen die De 
Swaann toeschrijft aan ROSCAs en de Nederlandse arbeidersonderlinges van de 19° eeuw. Zeer 
marginalenn zullen daarentegen slachtoffer worden van het uitsluitingsmechanisme dat 
onderlingess kenmerkt: wie te vaak in schulden raakt wordt als onbetrouwbaar buitenspel gezet. 

Tenn slotte heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden in de organisatie van het 
wederzijdss vertrouwen. Doordat Nederland in vergelijking met Suriname een anonieme 
grootschaligee individualistische samenleving is, kunnen kwaadwillende spelers zich hier 
gemakkelijkerr aan de greep van hun omgeving onttrekken, te meer doordat ze dankzij de goede 
socialee voorzieningen minder afhankelijkheid zijn van hun naasten. Kashouders reageren hierop 
mett een zakelijker sociale controle, onder meer door systematisch persoonsgegevens te 
registerenn en contracten op te stellen. Desondanks komt wanbetaling in Nederland veel meer 
voor,, maar niet zo veel dat dit het kasmoni-systeem als zodanig ondermijnt. 

Overeenkomstigg het genuanceerde ontwikkelingsperspectief van Bouman en De Swaan vindt de 
aanpassingg van kasgeld aan een verzakelijkte maatschappij plaats vanuit de bijzondere situatie 
waarinn de Surinaamse creolen zich bevinden. Vooral in de sfeer van gender, netwerkvorming, 
socialee controle, organisatievorm en bestedingspatronen blijken de specifieke culturele 
achtergrondenn van de kasmoni-praktijk. 

Tenn eerste is kasmoni primair een vrouwenzaak: slechts eenderde van de deelnemers is 
man.. Voor zover bekend is dit een wereldwijd kenmerk van ROSCAs, een gevolg van de 
algemenee geslachtelijke arbeidsverdeling waarbij vrouwen de verantwoordelijkheid voor het 
huishoudenn dragen en mannen de relaties in het openbare leven onderhouden. Zulke ROSCAs 
draaienn dan ook om de financiering van het gezinsleven. In de Surinaamse kasmoni en andere 
Caraïbischee ROSCAs wordt deze prominente rol van vrouwen versterkt door het 'Caraïbisch 
gezinspatroon'' dat veel voorkomt bij creolen uit de lagere klassen: het gezin bestaat uit een 
alleenstaandee moeder en een aantal kinderen dat ze heeft verwekt met verschillende mannen die 
geenn van allen de structurele verantwoordelijkheid voor het huishouden op zich nemen. 
Dientengevolgee geldt spaarzaamheid speciaal voor vrouwen als een belangrijke deugd. Hoewel 
tweederdee van de Surinaamse kasmoni-spelers en -speelsters die ik ondervroeg wel een twee-
oudergezinn vormden, heerst ook tussen hen de strijd tussen de seksen. Dit is een gevolg van de 
traditionelee matrifocaliteit, waardoor vrouwen tijdens hun opvoeding wordt ingeprent dat 
mannenn onbetrouwbaar zijn. Ook samenwonende en getrouwde vrouwen wantrouwen hun 
partners,, en zijn erop gespitst hun zelfstandigheid te bewaren. Een van de middelen daartoe is de 
kasmoni:: partners houden doorgaans voor elkaar verborgen dat ze eraan deelnemen. Ze 
gebruikenn de opbrengst voor zichzelf en het gezin, en verrassen er af en toe hun partner mee. 
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Voorr zover creoolse mannen zich verenigen in exclusieve mannen-kasraoni, vertonen 
ookk zij een bijzonder, cultuurbepaald patroon. Typische mannen-ROSCAs elders op de wereld 
richtenn zich dikwijls op financiering van bedrijven. Zoals Bouman aangeeft, kunnen ze dan ook 
dee vorm aannemen van ASCRAs, een strakke organisatie opbouwen en gebruik maken van 
formelee juridische contracten. De Surinaamse mannen-kasmoni worden wel op de werkvloer 
georganiseerdd en vertonen meer bureaucratische vormen, maar ze hebben geen commercieel 
doel.. Het gaat meestal om associaties van handarbeiders, die de opbrengst besteden aan dezelfde 
persoonlijkee behoeften als andere kasmoni-spelers. Verder zijn mannen te vinden in de kasmoni-
netwerkenn op overheidsinstellingen en kantoren, maar daar vormen ze een minderheid tussen de 
vrouwelijkee deelnemers. Ook hier worden de uitkeringen niet bedrijfsmatig maar persoonlijk 
besteed.. Dit hangt samen met de arbeidsverdeling tussen de diverse etnische bevolkingsgroepen 
inn Suriname: creolen verkiezen beroepen in de sfeer van handarbeid, ambtenarij en 
kantoorfuncties,, terwijl de handel in handen is van Chinezen, Hindostanen en Javanen. Onder 
dezee etnische groepen komen dan ook wel de bedrijfsmatige ROSCAs en ASCRAs voor die 
Boumann verwacht in landen met een zich ontwikkelende markteconomie. Creoolse mannen 
hebbenn een voorkeur voor administratieve beroepen omdat die maatschappelijke status geven. 

Inn het verlengde hiervan is ook de nadere invulling van het economisch motief cultureel 
gekleurd.. Een groot deel van de creoolse mannen en vrouwen die aan kasmoni deelnemen noemt 
ditt motief: het gaat hen om het snelle en renteloze krediet van het kasgeld. Dit is economisch 
gezienn volmaakt rationeel omdat het voordeliger is dan bankkrediet. Anderzijds zijn deze spelers 
niett zo sterk economisch georiënteerd dat ze streven naar kapitalistische accumulatie. In 
tegenstellingg tot de Hindostaanse ASCRA-spelers investeren ze de opbrengst niet in een bedrijf, 
maarr gebruiken die voor kostbare goederen waaraan creolen waarde hechten, zoals huis en 
huisraad,, auto, sieraden, reizen, een opleiding of rituelen. De Surinaamse creolen proberen hun 
maatschappelijkee positie te verbeteren, maar zijn niet geneigd hun rijkdom steeds verder te 
vergroten.. In dit opzicht staan ze ver af van het Nederlandse calvinisme: de meeste creolen 
voelenn zich weinig aangetrokken tot de protestantse middenstander die zijn brood in het zweet 
zijnss aanschijns verdient. Iets dergelijks blijkt uit de stereotypen die creolen en Hindostanen over 
elkaarr en zichzelf verkondigen. Stelt de gierige Hindostaan de bevrediging van zijn behoeften uit 
tott na zijn dood, creolen willen hier en nu van het leven genieten. 

Ditt komt overeen met de relativering die Breman aanbrengt op het concept van 
'uitgesteldee behoeftebevrediging'. Breman verzet zich tegen de stelling dat zo'n uitstel 
kenmerkendd is voor het kapitalistische Westen: het komt overal voor, alleen variëren de 
behoeftenn die men met het uitstel wil bevredigen per cultuur. Dezelfde kanttekening past bij de 
begrippenn 'volmaakte' en 'onvolmaakte rationaliteit'. Het gaat hier om een specifieke, louter 
economischee opvatting van rationaliteit: wie volmaakt rationeel handelt is daardoor nog geen 
volmaaktt mens. Perfecte rationaliteit zegt alleen iets over de optimale verhouding tussen doel en 
middelen:: als je krediet wil, biedt kasmoni het voordeligste arrangement. Maar het zegt niets 
overr de waarde van de doelen waarvoor het krediet wordt gebruikt. Die wordt bepaald door het 
wereldbeeldd van de betrokkene en de waarde van zijn cultuur. Je kunt niet zeggen dat het uitstel 
vann behoeftebevrediging van de protestantse kapitalist tot in het hiernamaals rationeler is dan de 
creoolsee levensvreugde. 

Ditt lijkt in strijd met Boumans verwachting dat ROSCAs op den duur veranderen in 
zakelijkee associaties met een economisch doel. Toch past de creoolse kasmoni in het 
ontwikkelingsperspectief.. Als markteconomie in ontwikkeling heeft Suriname wel degelijk de 
commerciëlee ROSCAs en ASCRAs die daarbij horen. Alleen worden die georganiseerd door de 
bevolkingsgroepenn die zich specialiseren in de handel. Zo gaat de etnische arbeidsverdeling 
gepaardd met een arbeidsverdeling tussen diverse ROSCAs. 

All met al wijzen veel van mijn bevindingen in de richting van het gematigde 
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ontwikkelingsperspectief.. Enerzijds vertoont het systeem een aantal kenmerken die alleen te 
begrijpenn zijn vanuit de specifieke levenswijze van de Surinaamse creolen, zoals de dominante 
roll van vrouwen en de manier waarop het kasmoni-netwerk wordt gevormd en het vertrouwen 
wordtt georganiseerd. Anderzijds heeft kasmoni in de eerste plaats economische doeleinden die 
passenn in de theorie van de collectieve actie en verzakelijkt het systeem met haar omgeving. 

Hoee staat het dan met Geertz' voorspelling dat ROSCAs zullen verdwijnen wanneer hun 
omgevingg volledig verzakelijkt? Voor Suriname lijkt dit een academische vraag, want de 
voorwaardenn voor zo'n verzakelijking zijn hier niet aanwezig. Het land verkeert nog in een diepe 
crisis,, en er zijn geen tekenen dat de doelmatigheid van markteconomie en staat binnen korte 
termijnn sterk zal verbeteren. De economische neergang bracht eerder een tegengestelde 
ontwikkelingg met zich mee: de banken werden teruggedrongen door informele financiële 
arrangementenn als het kasgeld. Waarschijnlijk zal kasmoni hier nog lang in een behoefte 
voorzien.. De Nederlandse kasmoni spelen zich daarentegen af in een samenleving met een 
markteconomiee en een rechts- en verzorgingsstaat die redelijk efficiënt functioneren. Zullen ze 
hierr niet langs dezelfde weg verdwijnen als de negentiende-eeuwse arbeidersonderlinges, 
doordatt de formele instanties efficiënter werken? 

Maarr kasgeld blijft hier alleen al nuttig aangezien veel Surinamers na hun immigratie in 
eenn achterstandsituatie terechtkomen. Zolang ze niet volledig zijn opgenomen in hun nieuwe 
omgeving,, kunnen ze hun voordeel doen met informele onderlinges binnen de eigen etnische 
kring.. Dit nut is echter beperkt omdat het aantal nieuwkomers naar verhouding steeds kleiner 
wordt.. Tegenover de ruim honderdduizend creolen van Surinaamse herkomst met een 
Nederlandsee nationaliteit staan per jaar naar schatting 1000 nieuwe immigranten. De tweede, 
derdee en latere generaties zullen dus op den duur veruit in de meerderheid zijn. 

Zall de Nederlandse kasmoni ook voor hen nog generaties lang in een behoefte blijven 
voorzien?? Zoals De Swaan aangeeft, is Geertz' voorspelling van het einde van de ROSCA te 
stellig.. Kasmoni wacht in Nederland niet noodzakelijk hetzelfde lot als de Europese 
verzekeringsonderlingess doordat een spaar- en kredietsysteem niet zo'n ingewikkelde 
beheersvoeringg nodig heeft. Het is veel kleinschaliger en het inschatten van risico's is een stuk 
gemakkelijker. . 

Daarbijj komt dat het ook in Nederland volmaakt of op zijn minst onvolmaakt rationeel is 
omm kasmoni te beoefenen. Spaarders met een dwangmotief hebben een goede reden om het te 
blijvenn spelen, want banken missen de extra service van sociale spaardwang. Maar in dit opzicht 
vormtt kasmoni toch een overgangsverschijnsel dat alle kans loopt te verdwijnen. Zodra de 
spelerss eenmaal voldoende zelfbeheersing hebben aangekweekt is het voordeliger te profiteren 
vann de spaarbankrente, zodat kasmoni uiteindelijk een stille dood zou sterven. Mogelijk resteert 
dann een groep creolen die blijvend moeite heeft met de Nederlandse zakelijkheid. Zulke spelers 
zullenn behoefte houden aan het mechanisme van zelfdwang en sociale dwang, en daarnaast af en 
toee een beroep doen op de noodfunctie. Maar als het voortbestaan van kasmoni van hen zou 
afhangen,, zou het hooguit een verschijnsel in de marge van de samenleving zijn. 

Hett dwangmotief vormt echter maar één van de twee hoofdmotieven om kasmoni te 
spelen:: het economisch motief van de kredietnemers komt vrijwel evenveel voor. Omdat het 
nemenn van renteloos krediet ook in een volstrekt zakelijke omgeving rationeel is, hebben deze 
spelerss geen reden om met kasmoni te stoppen. Zo ontstaat mogelijk een bovenlaag van 
goedgeïntegreerdee kasmoni-spelers: creolen uit de middenstand die volmaakt rationeel gebruik 
makenn van de kxedietfunctie. 

Tochh zou kasmoni in Nederland op den duur kunnen verdwijnen door een oorzaak van 
culturelee aard. Al blijft er behoefte bestaan aan het kasmoni-krediet, dat wil nog niet zeggen dat 
dee sociale voorwaarden voor het functioneren van kasmoni eveneens in stand blijven. Voor het 
wederzijdss vertrouwen waarop het systeem berust zijn immers adequate netwerken en sociale 
controlee vereist. Bovendien veronderstelt het gedeelde waarden: de kasmoni-verplichtingen 

203 3 



geldenn als heilig omdat allen weten dat kasgeld een onmisbare rol vervult in de lotsverbetering 
vann de deelnemers. Kasmoni kan dus alleen voortbestaan zolang de creolen in Nederland hun 
samenhangg als etnische groep behouden. Maar het is mogelijk dat die cohesie in de toekomst 
zwakkerr wordt. Wellicht is het groeiende aantal etnisch gemengde relaties op scholen hier een 
voortekenn van. Dat de groep stijgers met het kredietmotief nu al nostalgie naar de Surinaamse 
traditiess vertoont is een ander teken aan de wand. 

Watt kasmoni latere generaties te bieden heeft moet de toekomst leren. Tot op heden voorziet ze 
inn elk geval in een grote behoefte. Het negatieve beeld van kasmoni dat oudere schrijvers over 
Surinamee als Helman, Buschkens en Kruijer hebben uitgedragen, is onjuist. Ze associeerden het 
systeemm ten onrechte met armoede, schulden, fraude, uitbuiting en economische irrationaliteit, 
eenn vooroordeel dat ook nu nog bij een aantal Surinamers leeft. Uit mijn onderzoek blijkt dat 
kasgeldd een rationeel en efficiënt financieel arrangement biedt waardoor veel Surinaamse creolen 
hunn leven hebben kunnen verbeteren. 
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Noten n 
Mett deze benadering vanuit een ontwikkelingsperspectief wijkt Geertz af van zijn latere werk dat 
culturenn vanuit een interpretatief antropologisch gezichtspunt als interne samenhangende eenheden 
benadert,, zonder veel aandacht voor politieke en economische analyses. Geertz heeft zijn onderzoek 
naarr ROSCAs verricht toen hij in opdracht van de Amerikaanse regering met andere antropologen 
nadachtt over ontwikkelingsvraagstukken, in een tijd dat moderniseringstheorieën centraal stonden. Dit 
artikell is een neerslag van dat onderzoek. Hoewel het ontwikkelingsperspectief niet representatief is 
voorr Geertz' oeuvre als geheel, wordt dit artikel beschouwd als een standaardpositie in het ROSCA-
debat. . 

Ziee ook Geertz' Interpretation of Cultures uit 1973. 

Zoalss De Swaan aangeeft, verliep de geschiedenis in werkelijkheid ingewikkelder. Door hun lage lonen 
kondenn de arbeiders onvoldoende sparen om vooruit te komen. Toch bleef de burgerij hun aanhoudende 
armoedee wijten aan gebrekkige zelftucht De enige oplossing was dan externe staatsdwang. Dit leidde 
tott de verplichte werknemers- en volksverzekeringen die de ondergang van de onderlinges inluidden 

Bijj de Europese onderlinges was dit wel het geval; dit zijn echter geen ROSCAs, maar niet-roulerende 
verzekeringsonderlinges. . 

Hoewell uit de meeste studies blijkt dat ROSCAs veelvuldig voorkomen in de onderzochte gebieden, 
wordenn er nauwelijks cijfers gegeven over de omvang van dat deel van de bevolking dat aan ROSCAs 
deelneemtt (zie ook Vélez-Ibafiez 1983; 16). 

Ziee J.A. Schütkamp en Th. De Smidt (1973,219). 

Overr de herkomst van het wereldwijde verschijnsel Rotating Saving and Credit Association tast men 
vooralsnogg in het duister (Ardener 1964;208, Bouman 1995; 120). In elk geval kwamen ze eeuwen 
geledenn al voor. Izumida (1992;166) vond bewijs voor vroege ROSCAs in het dertiende-eeuwse Japan, 
enn volgens Seibel & Shresta (1988;183) functioneerden ze rond 1600 bij de Yoruba in Zuid Nigeria. 
Sommigenn zien de introductie van geld als noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van ROSCAs. 
Maarr Bouman wijst erop dat ze al bestonden toen rijst, schelpmunten, bronzen ringen en dergelijke als 
betaalmiddell dienst deden (1995;121-2). De geldhypothese moet dus worden verruimd tot alle 
duurzamee objecten die worden gebruikt als algemeen aanvaard abstract betaalmiddel. Zo beschrijft 
Falolaa (1995) hoe in het prekoloniale Nigeria ROSCAs aanvankelijk met schelpen werden gespeeld, 
totdatt die later als officieel betaalmiddel werden vervangen door Britse munten. 

Dee uiteenlopende opvattingen over het ontstaan van ROSCAs zijn terug te voeren tot twee 
hoofdveronderstellingenn die ik de 'endogeniteitsthese' en de 'diffüsiethese' noem. Volgens de 
endogeniteitstheseendogeniteitsthese komen ROSCAs tot bloei binnen diverse culturele contexten wanneer daaraan behoefte 
bestaatt (mits is voldaan aan een aantal voorwaarden zoals de aanwezigheid van een gemeenschappelijk 
waardesymbooll als geld). Volgens de diffüsiethese zijn ze op een specifieke plaats ontstaan, waarna ze door 
culturelee diffusie verder werden verspreid. De endogeniteitsthese houdt dus in dat ROSCAs onafhankelijk 
vann elkaar in uiteenlopende gemeenschappen opkomen vanuit plaatselijke culturele patronen In sommige 
culturenn hebben families bijvoorbeeld een morele verplichting om een royale bruidschat te betalen of 
grootsee culturele feesten te organiseren (Ardener 1964^09). Het valt dan te verwachten dat zo'n familie 
roulerendee spaarsystemen ontwikkelt om haar status hoog te houden. 

Diffusionistischh is de theorie dat ROSCAs over de wereld zijn verspreid vanuit één bepaalde regio. 
Volgenss sommigen zou Afrika de plaats van herkomst zijn omdat het kenmerkende principe van roulatie 
daarr het sterkst voorkomt Maar Bouman brengt hiertegen in dat het roulatiebeginsel ook in Europa in 
voldoendee mate voorkwam, zodat het ROSCA-arrangement daar zonder externe invloed kon ontstaan 
(1995;121).. Dit leidt naar twee alternatieve diffusionistische opvattingen die Europa opvoeren als plaats van 
oorsprong:: ROSCAs zouden uit Italië dan wel uit Engeland stammen. In de eerste opvatting ontstonden ze 
inn het zeventiende-eeuwse Italië, waar graaf Tonti in 1653 naar voren trad als organisator van onderlinge 
verzekeringen,, de naar hem vernoemde tontines. Volgens Boshuizen zijn de Italiaanse tontines zelfs nog 
veell eerder ontstaan, in 1463 toen kardinaal Osta in Orvieto de eerste stichtte (1997^71); ze zouden pas 
laterr met terugwerkende kracht naar graaf Tonti zijn vernoemd. Dat in het huidige Franstalige West Afrika 
allee geldelijke arrangementen zoals begrafenisfondsen, spaar- en kredietclubs tontines worden genoemd, is 
volgenss deze hypothese te danken aan Franse kolonialen die vertrouwd waren met de Italiaanse 
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moedervonnn (Bouman 1995;122). Engeland wordt eveneens als land van herkomst genoemd: de esusu in 
Nigeriaa zou zijn ontstaan onder  invloed van de Engelse koloniale overheersing. Maar  Bascom brengt 
hierr  tegenin dat onder  Engelsen aan de Westkust van Afrik a geen enkel arrangement bestaat dat ook 
maarr  enigszins op de esusu lijk t De Yoruba zijn er  zelf van ovcrtmgd dat het een inheems arrangement 
iss dat vanouds met schelpen werd gespeeld, lang voordat Britse munten werden geïntroduceerd. Deze 
aloudee praktij k bleef populair  ondanks diverse vergeefse pogingen van de Engelse overheid haar  te 
ontmoedigenn (Bascom 1952;69). Ook nu nog maken de Yoruba veelvuldig gebruik van de esusu. 

Zowell  in de endogeniteitsthese als in de diffusionistische opvatting kunnen migranten een 
crucialee rol spelen bij  de verbreiding van ROSCAs. Ongeacht of ze het systeem al in hun thuisland 
kenden,, kunnen immigranten zulke spaar- en kredietassociaties ontwikkelen onder  druk van de 
onzekerhedenn waarmee ze in hun nieuwe omgeving worden geconfronteerd (P. Hil l in personal 
communicationn with Ardener  1964). Vervolgens kan het systeem zich verder  verspreiden doordat de 
autochtonee bevolking het van hen overneemt (zie ook Seibel &  Shresta 1988; 183). Ook kan er  tussen 
diversee immigrantengroepen overlappende overdracht plaatsvinden, in het bijzonder  in landen waar 
veell  van zulke groeperingen samenleven (Ardener  1964,209). 

Dee veronderstelling dat ROSCAs ontstaan onder  invloed van plaatselijke behoeften wordt 
bevestigdd doir  hun oiigehjkmatige versiiradu^ 
zijn,, mensen in economische onzekerheid teven en bij  voortdurin g blootstaan aan risico's van armoede, 
ziektee of andere tegenslagen, bloeien dergelijke arrangementen op. ROSCAs komen vooral voor  in 
eccflomischh minder  ontwikkelde niet-westerse landen en onder  niet-westerse immigranten in de grote 
Europesee wereldsteden. Onder  de welvarende autochtone Europeanen, gewend aan de gemakken van de 
verzorgingsstaat,, worden ze daarentegen nauwelijks gesignaleerd. Op plaatsen waar  overheidssteun 
ontbreektt  zien arme huishoudens zich voortdurend geplaatst voor  noodzakelijke uitgaven die met contant 
kunnenn worden betaald uit de reguliere inkomsten, zoals voor  duurzame huisraad, schoolgaande kinderen 
enn rituele verplichtingen. Het is niet verwonderlijk dat veel ROSCA-gelden aan zulke zaken worden 
besteed-- men kan gemakkelijk op het idee komen om daarvoor  geld bijeen te brengen binnen de bestaande 
maatschappelijkee netwerken. Bij  begrafenissen in het Middeleeuwse Europa hield men bijvoorbeeld 
collectess om weduwes te steunen die de inkomsten van haar  echtgenoot voortaan moesten missen. 
Informelee begrafenisfondsen, burenhulp of gift exchange (zie Mauss, 1966) kunnen in diverse culturen 
voorloperss of varianten van ROSCAs zijn geweest Daarnaast speelt ook diffusie een onmiskenbare rol: 
culturelee overdracht kan zorgen voor  verdere verspreiding van zulke ROSCAs. Dit is tegenwoordig zelfs 
eenn mondiaal verschijnsel als gevolg van de wereldwijde migratie. Onder  Koreanen in Los Angeles (Light 
&&  Deng 1995), Indiërs in Engeland (Srinivasan 1995) en Senegalezen in Parijs (Kam 2000) wordt ijveng m 
ROSCAss ingelegd Ook in Nederland komen deze arrangementen veelvuldig voor  onder  zulke diverse 
iminigrantengroepenn als Ghanezen, Nigerianen, Antillianen, Marckkaiien, Turk ^ 
bovendienn over  en weer  beïnvloeden. 

Eenn bijzonder  voorbeeld van culturele overdracht trof ik bij  een informeel kunstenaarscollectief 
vann autochtone blanke vrouwen in Amsterdam. Toen ik hen terioops vertelde over  de Surinaanise kasmom, 
opperdenn ze enthousiast er  zelf een te beginnen om elkaar  beurtelings een ruirrielamstbeurt f 
Zoo konden ze in een dringende behoefte voorzien, want door  de afslanking van de Nederlandse 
verzorgingsstaatt  in de laatste decennia van de 20*  eeuw was het inkomen van kunstenaars sterk achteruit 

Dee 'overlappende overdracht'  die Ardener  signaleert in samenlevingen met veel 
nugrantengroepen,, doet zich blijkens mijn onderzoek ook voor  bij  de kasmoni in Nederland 
Autochtonee Nederlanders, Ethiopiers, Marokkanen, Mauretanita, Kameroeners, Antilhanen en 
Chinezenn sluiten zich gemakkelijk aan bij  Surinaamse ROSCAs, waarna soms wederzijdse 
beïnvloedingg plaatsvindt Zo stellen Surinaamse kashouders zich vanmids bescheiden cp m vergehjküig 
mett  hun collega's in de Antilliaanse sam die altij d bewaarloon inhouden. Maar  mi de kasmoru m 
Nederlandd is ingevoerd, speelt soms een Curacaoenaar  mee die erop aandringt wel een vergoeding te 
innen::  wie zulk verarttwoordelij k werk doet, verdient een beloning! Gevoelig voor  deze argumenten 
gaatt  de Surinaamse kasvrouw overstag. 

''  Max Man A Hing, kenner  van de sociale geschiedenis van Surinaamse Chinezen, persoonlijke 
communicatiee 1996. 

99 Idem. 

100 In Weekkrant Suriname, Roos Tjin-A-Cheong, het 'Combé-meisje', 2 mei 1995. 
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Naa de komst van Aziatische immigranten uit Brits-Indi ë namen zij  ook Javaanse vrouwen als 
echtgenote. . 

Zoo zou op Curacao het evangelische 'samen helpen' hebben geleid tot de sam. Deze etymologie vindt 
steunn bij  Van Meeteren, hoewel die aan 'sam' geen religieuze oorsprong toeschrijft. Volgens hem is dit 
papiamentu-woordd vermoedelijk afgeleid van het Hollandse 'tezamen of gezamenlijk arbeid verrichten'. 
Onderr  het kopje 'Saamhorigheidsgevoel'  schrijf t hij  dat 'sam' slaat op de oude slaventraditie om 
eikaarss huizen te bouwen of kostgrondjes te bewerken. Dit gebruik verdween echter  snel door 
verstedelijkingg en opkomst van de grootindustrie. Sindsdien ontstond volgens de auteur  een 'egoïstische 
tendenztendenz bij den mindere mem,...' (1947;35-36). Tegen dit beroep op een religieuze inspiratie van het 
papiamentu-woordd sam pleit echter  dat het nauw verwant lijk t aan de Dominicaanse naam voor  de 
ROSCA::  san. In een Spaanstalige land zal het Nederlandse samen weinig invloed hebben gehad - tenzij 
dee Dominicanen hun 'san' hebben ontleend aan de Antilliaanse 'sam' toen Curacaoënaars naar  Santo 
Domingoo trokken om op de suikerplantages te werken. Hoe dit ook zij , de meeste Curacaoënaars, en 
voorall  de nationalisten onder  hen, zijn ervan overtuigd dat hun Afrikaanse voorouders de sam naar 
Curacaoo hebben meegebracht De christelijk e kerk hadden ze daar  niet voor  nodig. 

Dee Yoruba's personificeren geld. Adebayo onderzocht welke denkbeelden er  over  geld heersen en 
werktee er  negen uit. In zijn artikel besteedt hij  de meeste aandacht aan het eerste denkbeeld, kósé-e-
manimani ofwel geld, Het Onmisbare. De andere acht denkbeelden zijn: 2. geduld brengt financieel 
voordeel;;  3. oud worden zonder  geld geeft verdriet; 4. geld kent geen onderscheid naar  geslacht en 
afkomst;;  5. zonder  geld kun je de goden niet smeken; 6. oneerlijk verkregen geld verdwijnt snel 7. 
vermij dd slechte schulden, want die wurgen je; 8. geld hebben is belangrijk , een goed karakter  nog 
belangrijker ;;  9. het lot bepaalt of je rijk  wordt. 

Afgezienn van een kort Engels interregnum van 1804 tot 1811, toen Nederland onder  Franse 
heerschappijj  verkeerde. 

Overr  slavenaantallen bestaan geen betrouwbare gegevens van voor  de tweede helft van de 18"  eeuw. 
Overr  de 19"  eeuw zijn meer  gegevens beschikbaar, onder  meer  vanwege de verplichte registratie. Dit 
cijferr  van Stipriaan geldt voor  1770 (Süpriaan 1993;403-07). 

Dtt  sprak met de historici A. Loor, F. Dragtenstein, de antropologen H. Everaerts, M Lenders en de 
schrijfsterr  C. Mc Leod. Tijdens hun eigen onderzoek in diverse archieven zijn ze niet op informati e 
gestuitt  over  kasmoni. 

Woodingg definieert winti als volgt: 'Winti  is een Afroamerikaanse godsdienst waarin centraal staat het 
geloofgeloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens, die van een mens bezit kunnen nemen en zijn 
bewustzijnbewustzijn uitschakelen waarna zij verleden, heden en toekomst kunnen openbaren en ziekten van 
bovennatuurlijkebovennatuurlijke aard kunnen veroorzaken en genezen.' (1972;490). 

Ookk in de roman Hoe duur was de suiker? beschrijft Cynthia Mc Leod (1987) gedetailleerd hoe 
uitbundi gg feestelijk deze doe en baljaren moeten zijn geweest. 

Rituelenn rond dood en begrafenis zijn altij d zeer  belangrijk geweest voor  de Afrikaanse slaven. Deze 
rituelenrituelen nemen een voorname plaats in binnen de mnr/'-religie . Als een lid overleed, kwamen bepaalde 
doedoe tegemoet in de begrafeniskosten. Daarnaast konden slaven lid worden van een begrafenisfonds. 
Begrafenisfondsenn en doe waren vermoedelijk de eerste organisatiestructuren onder  slaven. 

Verschillendee archiefonderzoekers zijn ervan overtuigd dat de baljaren in Paramaribo door  middel van 
dee kasmoni werden bekostigd. Deze feesten werden zo groots opgezet dat ze niet zonder  toestemming 
mochtenn worden gehouden. Mogelijk is in de archieven iets over  de bekostiging in de periode tussen 
17400 en 1745 vermeld 

Terr  vergelijking: de prij s van een slaaf lag in de periode tussen 1740-1795 tussen de f217 en f487. 
Gedurendee de slavernij  fluctueerde de prij s voor  slaven vri j  sterk, doordat ze afhankelijk was van zaken 
alss vraag en aanbod op de internationale en lokale markt, politieke ontwikkelingen, de mogelijkheden 
tott  investering, de tijd  van het jaar  en de conditie van de gewassen (Postma 1990;259-269). 
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Ookk kan een individuele wandaad zoals het doden van een bepaalde slang de generatielange 
vervloekingg betekenen van het totale nageslacht van de dader. 

Vernomenn uit een persoonlijk onderhoud met drs. Frank Dragtenstein die tijdens een archiefonderzoek 
opp dit feit stuitte. 

Overigenss acht Klinkers het kerngezin een typisch Westers verschijnsel dat niet als norm kan dienen 
voorr andere samenlevingen (Klinkers 1997;90-1). 

Voorr een actuele discussie over de houdbaarheid van het concept 'plurale samenleving' voor Suriname, 
verwijss ik naar M. Allen (1990). 

Inn 1934 publiceerde De Kom het belangwekkende boek Wij slaven van Suriname dat een directe 
aanklachtt was tegen het koloniale bewind. 

Dee Kom werd met zijn gezin per schip naar Nederland verbannen, omdat het Koloniaal Bestuur hem 
verdachtt van ccmmunistische activiteiten. Daar raakte hij betrokken bij het verzet tegen de Duitse bezetter. 
Inn 1944 werd hij opgesloten in een Duits c»ncentratiekamp waar hij in 1945 stierf. Zo kwam een van de 
invloedrijkstee Surinaamse nationalisten aan zijn einde. Louis Doedel was in 1937 in een psychiatrische 
inrichtingg geplaatst en overleed in 1980. 

Dezee politiek werd ondersteund door de activiteiten van christelijke kerken. Tweeëndertig jaar voor de 
invoeringg van de algemene leerplicht in 1844 waren de Moravische Broeders al begonnen slaven en 
kleurlingenn onderwijs te geven. Later heeft dit kerkgenootschap samen met de Rooms Katholieke kerk 
belangrijkee invloed gehad op de instelling van lager en Mulo-onderwijs. Beide kerken verwierven grote 
aanhang,, vooral onder stadscreolen. Een Volksstelling uit 1964 telde respectievelijk 54.326 en 71.166 
lidmatenn op een bevolking van 324.211. 

Omm de Aziatische immigranten tegemoet te komen had gouverneur Kielstra een beleid opgezet dat 
gerichtt was op erkenning van de culturele eigenheid van de Hindostaanse en Javaanse 
bevolkingsgroepeaa Hij stichtte onder andere traditionele dorpsgemeenschappen en voerde het 
Aziatischee huwelijk ia Zo mocht het huwelijk door hun eigen geestelijke worden voltrokken, en werd 
dee huwbare leeftijd verlaagd. Hiermee hoopte hij de culturele en de religieuze banden onder de 
immigrantenn te versterken, waardoor een betere basis zou ontstaan om de sterk afgenomen 
landbouwproductiee te verhogea 

Ditt blijkt ook uit een persoonlijk gesprek met A. Loor ten tijde van mijn veldwerk in Suriname 
1996/1997. . 

Eenn Ons Belang was een verkooppunt van landbouwproducten en maakte onderdeel uit van een 
landbouwcoöperatie. . 

Ziee Hoetink (1958,1962), die voormalige plantagekolonien in het Caraïbisch Gebied nauwkeurig 
analyseerdee op 'rasrelaties' en daarvoor als eerste het concept 'somatisch normbeeld' introduceerde. 

Ziee ook Hoetink over de Curacaose sant. Hij brengt het dwangelement in de Curacaose sam in verband met 
'conspicuouss consumption': afkomstig uit de lagere klassen, kenmerken som-spelers zich door opzichtige 
consumptiee om de sleur van hun armoedige bestaan te ontvluchtea Het concept 'conspicuous consumption' 
ontleendd aan Thorstrin Veblen, verwijst naar opzichtig verbruik en opzichtige vrijetijdsbesteding bij zowel 
dee leisure-class' als lagere sociale groepen Maar in tegenstelling tot de leisure class* is de praktijk van 
'conspicuouss consumption' bij de lagere klasse minder verfijnd (1956;40-46). 

Eenn gecondenseerde versie van dit hoofdstuk publiceerde ik in tijdschrift OSO (zie Bijnaar 2001). 

Ziee ook Weekkrant Suriname, 5 mei 1998. 

CaraïbischCaraïbisch Gebied Landenbeleidsdocument. Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, zj. 

Ziee in Uitdaging Extra (1994; 1). 
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38 8 Ziee Weekkrant Suriname, 20 oktober 1999. 

Dezee gegevens presenteerde de Nationale Vrouwen Beweging in 1992 tijdens de lezing 'Vrouwen en de 
Vakbeweging'' door Siegmien Staphorst 

Ziee ook De Ware Tijd van 6 augustus 1999 en Weekkrant Suriname van 15 juli 1998. 

Ziee ook 'Van Ritter constateert louche zaken bij notariaten', De Ware Tijd 10 december 1996. 

'Nearbankingg mogelijk groter dan bankwezen' in De Ware Tijd van 17 februari 1997. 

Dee lezing 'De waarheid over Piramide-spelen en de gevaren rond nearbanking1 werd in samenwerking 
mett de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de politieke beweging Sibibusi georganiseerd op 11 
maartt 1997. 

Ikk heb hierover geen exacte gegevens verzameld, maar informanten uit andere etnische groepen 
bevestigenn mijn indruk dat het kasmoni-spel daar druk wordt beoefend. Zo vertelde een Hindostaanse 
datt in haar familie, buurt en bedrijf veel kasmoni voorkomen. 

Inn de jaren 40 en 50 konden vrouwen die geen ander werk konden vinden, tegen betaling stenen breken 
voorr een aannemer. Grote brokken steen van afbraakhuizen moesten worden kapotgemaakt om als 
funderingg voor andere huizen te dienen. Het stenenbreken was zwaar en gevaarlijk werk. Zittend op de 
grondd met een doekje op het hoofd tegen de zon en een lapje op hun schoot werden de stenen tussen 
hunn dijen kapotgeslagen. Het lapje diende om hun dijen tegen rondvliegend steen te beschermea De 
stenenn werden vervolgens in een emmer gedaan en op het hoofd naar een vat gedragen. De vrouwen 
gingenn net zo lang door tot hun vat vol was. Een gevuld vat met gebroken stenen leverde hen 25 of 35 
centt op, genoeg om een dagmaal te bereiden. 

Dee onderzoekers erkennen dat het begrip 'vanzelfsprekend* een tijdsgebonden begrip is: wat vroeger als 
vanzelfsprekendd gold, hoeft dat vandaag niet meer te zijn (Schalkwijk & De Bruijne 1999:58). Een 
tweedee bezwaar dat de onderzoekers niet noemen is dat het begrip etnisch gebonden kan zijn. Met 
anderee woorden: is er een verschil tussen wat creolen en Hindostanen 'vanzelfsprekend' vinden? 

Dee overige armen en allerarmsten zijn voornamelijk Indianen en Guyanese immigranten. Zoals uit de 
cijferss blijkt zijn Hindostanen en Creolen ongelijkmatig over de klassen verdeeld: verhoudingsgewijs 
komenn er meer Hindostanen voor in de onderklasse en de volksklasse. Wil de totale welstand van 
Hindostanenn gelijk zijn aan die van de creolen, dan moet men waarschijnlijk veronderstellen dat dit 
wordtt gecompenseerd door een oververtegenwoordiging van de Hindostanen onder de zeer rijken. 

Surinamee telt iets meer mannen dan vrouwen, in een verhouding van 51% op 49%. 

Omdatt deze mannen-kasmoni een eigensoortig karakter bleken te hebben dat ik nader wilde bestuderen, 
hebb ik alle kasmannen gesproken. Hierdoor zijn de mannelijke kashouders in mijn onderzoek wat 
oververtegenwoordigd. . 

Doorr dit grote ontzag voor ouderen konden ook dingen misgaan. Pero herinnert zich hoe hij als klein 
jochh elke week sf2,50 van zijn opa moest brengen naar een kennis, de jonge tant' Wanda, die een straat 
verderopp woonde. Hij wist niet wat kasmoni was en besefte dus niet waarvoor hij als 'koerier* dienst 
deed.. Na de derde week stopte bij het geld in eigen zak om snoep te kopen, in plaats van het aan tant' 
Wandaa af te geven. Pero dacht dat hij op 'safe' speelde want lange tijd kraaide geen haan naar het geld. 
Tott opa op een goede dag naar tant' Wanda toog om zijn zorgzaam opgepotte kasgeld te innen. Tant' 
Wanda,, verlegen met de situatie, vertelde hem dat ze hem maar een klein deel van de verwachte som 
konn betalen omdat ze zijn inleg vanaf de derde week niet meer had ontvangen. Om de andere spelers te 
kunnenn uitbetalen had ze het tekort al die tijd zelf aangezuiverd. Pero werd gestraft met een geducht pak 
slaag.. Maar waarom kwam zijn oneerlijkheid pas zo laat aan het licht? Pero begreep later dat Tant' 
Wandaa opa al die tijd niet durfde te vragen waar zijn kasgeld bleef, uit eerbied voor zijn ouderdom 

Hett feit dat vrouwen door sparen een goede reputatie krijgen, kan niet dienen als bevestiging van de 
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theoriee dat deelname aan ROSCAs haar  reputatie verhoogt (zie hoofdstuk 2.4.5). Het gaat hier  immers 
omm sparen in het algemeen, niet om inleggen in kasmoni. Zoals ik elders mijn dissertatie bespreek, weet 
dee buitenwereld meestal niet dat iemand kasmoni speelt. 

Dezee manier  van leven heeft generaties lang bevredigend gewerkt Voorzover  het tegenwoordig leidt tot 
minderr  gelukkige gezinsomstandigheden, is dat niet zozeer  te wijten aan de Caraïbische tradities als aan 
dee vervlakking daarvan: wanneer  de familiebanden losser  worden staat de moeder  er  alleen voor, en dat 
iss des te erger  door  de toename van het aantal tienermoeders (Romer 1998). 

Dee koers voor  de Nederlandse gulden lag tijdens mijn eerste veldwerkperiode in Suriname (1996/1997) 
tussenn de sf225 en sf250. 

Terwij ll  de studies van de typische mannen-ROSCAs getuigen van een ontwikkelingsperspectief, gaat 
Geertz**  ROSCA-theorie niet eenzijdig uit van deelname van mannen. Kennelijk veronderstelde hij  bij 
vrouwelijk ee participanten ook een groot potentieel voor  aansluiting op de commerciële markteconomie. 

Merkwaardigerwijz ee lijk t Ardener  hier  haar  contextualisme te verlaten ten gunste van de 
ontwikkelingsvisie. . 

Ookk op seksueel vlak blijken deze spanningen: het advies is elkaar  alleen oraal te bevredigen als het 
wederzijdss is. Behalve dat de ander  je publiekelij k te schande kan maken, verlaag je ook je geest als het 
eenzijdigg gebeurt 

Vanwegee de sfeer  van geheimhouding over  kasmoni kunnen mannen daarmee ook dingen doen die 
buitenn het zicht van hun vrouw vallen: een buitenvrouw verwennen of de buitenkinderen iets geven. 
Hoewell  dit in de interviews niet is besproken, weet ik van mijn persoonlijke mannelijke vrienden die in 
diee situatie verkeren dat dit gebeurt, zonder  dat ze kasgeld daar  structureel aan besteden. In de meeste 
gevallenn komt voor  mannen die al een gezin hebben, het buitengezin financieel en emotioneel op de 
tweedee plaats. 

Dezee sociologische regelmatigheid is volgens De Swaan overigens niet alleen van toepassing op 
arbeidersonderlinges,, maar  ook op andere maatschappelijke verschijnselen. 

Eenn gecondenseerde versie van de hoofdstukken 3 en 4 verscheen in het Amsterdams Sociologisch 
Tijdschrif tt  onder  de titel: Watje zaait, zal je oogsten! Dwang en zei/dwang in Creools-Surinaamse 
onderlinges.onderlinges. Zie Bijnaar  1998. 

Dee voorkeur  voor  het tijdsti p van ontvangst is een persoonlijke zaak, die doorgaans wordt afgestemd op 
watt  men op welk tijdsti p met de uitkerin g beoogt De voorkeur  kan ook puur  gevoelsmatig zijn, wanneer 
menn zegt een late beurt te prefereren omdat men dan ervaart 'echt'  schuldvrij  te zijn, een ervaring die 
overigenss niet irrationeel is. Voor  een buitenstaander  lijk t het wellicht niet-rationeel dat een speler  die met 
behulpp van dit spaar- en kredietsysteem een ijskast wil kopen, geen vroege beurt wil. Immers, hoe eerder 
dee ijskast, hoe beter. Wat de Surinaamse variant van de ROSCA betreft schijnt de westerse logica van 
individualistischh winststreven dus niet op te gaan. Maar  vanuit het bredere perspectief van 
'maatschappelijkk  kapitaal'  gezien ligt dit anders. Onder  de meeste spelers heerst een grote angst voor 
schulden,, en kasgeld bij  een vroege beurt ontvangen wordt ook als een schuld gezien. Uit mijn onderzoek 
iss tevens gebleken dat angst voor  schulden veel mensen bij  de ROSCA brengt Men vreest vooral schulden 
bijj  commerciële instellingen zoals warenhuizen, vanwege de schande die ze je vroeger  konden brengen. 
Sindss hixe goederen als ijskasten, fietsen en naaimachines in Suriname werden geïntroduceerd, beslaat de 
mogelijkheidd een artikel op afbetaling te kopen. Als de koper  na verloop van tijd  niet doorbetaalt worden 
dee goederen teruggenomen, een grote schande omdat de hele straat meekijkt Liep de aflossing helemaal 
uitt  de hand, dan gingen sommige firma' s zelfs zover  de wanbetaler  publiekelijk te schande te maken. Zij n 
fotoo werd dan opgehangen in de winkel, soms zelfs in de etalage, zodat de hele Surinaamse gemeenschap 
kenniss kon nemen van de wandaad Hoewel angst voor  schulden niet een strikt rationeel argument lijkt , 
vormtt  ze wel een zakelijk motiefin een gemeenschap waar  reputatie hoog staat aangeschreven. 

'Captivee membership' zoals Ardener  het noemt, beschouwt ze als een nevenfunctie van de ROSCA: 
ontwikkelingsorganisatiess die andere doelen nastreven dan mensen tot sparen aan te zetten, organiseren 
eenn roulerend spaarfonds en laten hun activiteiten samenvallen met de bijeenkomsten van dit fonds. 
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Hierdoorr verzekeren zij zich van optimale aanwezigheid van de doelgroep en kunnen ze resultaatgericht te 
werkk gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Indonesië waar activiteiten ten behoeve van seksuele voorlichting 
wordenn gecombineerd met ROSCA-aangelegenhedea 'Captive membership' schijnt ook voor te komen 
onderr prostituees in Amsterdam die afkomstig zijn uit de Dominicaanse Republiek. Hun pooiers dwingen 
henn een deel van hun inkomsten in te leggen in door de pooiers zelf georganiseerde ROSCAs, om het 
risicoo van vluchten te verkleinen (persoonlijke communicatie Sietske Altink, 1997). 

Hett voordeel van dwang wordt door sommige auteurs in verband gebracht met het feit dat deelname aan 
ROSCAss de participanten een legitieme uitvlucht geeft om drukkende financiële verplichtingen aan 
familiee en vrienden af te wijzen (Hospes 1996, De Swaan 1996). Ze zeggen dan dat ze eerst aan een 
'hogere'' betalingsverlichting moeten voldoen. Dit aspect speelt in het onderzoek van Kane (2000) en 
Bahree (verschijnt binnenkort) een veel grotere rol. 

Datt ROSCAs cultureel zijn ingebed impliceert overigens niet dat er sprake is van een harmonieuze 
situatie.. Zo kunnen culturele waarden en instellingen zijn gevormd onder de eenzijdige invloed van een 
groepp machtigen. In een traditionele cultuur komen bovendien ook veel spanningen voor ten gevolge van 
jaloeziee en nijd. 

Ikk heb met deze 'motieven' uitdrukkelijk niet psychologische drijfveren van individuen op het oog, 
maarr sluit evenals C. Wright Mills (1974;439-52) aan bij de sociologische motievenopvatting van 
Weber:: een motief is een betekenissamenhang die een adequate grond voor gedrag lijkt in de ogen van 
dee actor of de waarnemer. In het geval van kasmoni zijn deze motieven verbonden met specifieke 
functiess die het systeem in de creoolse samenleving heeft. Het gaat dus om veralgemeniseerde typen 
vann redengevingen die onder de spelers voorkomen en kenmerkend zijn voor het functioneren van 
kasmoni.. Anders dan Mills ga ik niet altijd uit van motieven die de actoren zelf noemen: soms geven ze 
eenn sociaal wenselijk motief op, dat in hun concrete situatie echter niet van toepassing blijkt. In termen 
vann E. Goffman (1959), de geïnterviewde doet hier aan impression management: zijn performance 
wordtt gekenmerkt door idealisatie, ofwel hij doet zich beter voor dan hij is door bijvoorbeeld te 
suggererenn dat zijn gedrag berust op een rationele afweging. De reconstrueer dan een achterliggend 
motieff dat in de bewuste context wel adequaat is. Daarbij sluit ik me in zoverre aan bij Mills dat dit 
implicietee motief wel door andere spelers wordt genoemd. 

Traditioneel'' heeft hier de beperkte betekenis van culturele inbedding van financiële motieven en is niet 
bedoeldd in brede zin dat kasmoni vooral een culturele, met-financiële strekking heeft. Hierin wijkt het 
'traditionelee motief af van het 'soudariteitsmouef: daar wordt kasmoni vooral bepaald door algemene 
culturelee waarden van met-financiële aard. In mijn reconstructie van dit laatste motief maak ik dus 
enigszinss oneigenlijk gebruik van Ardener, die zelf vooral een doelrationeel aspect op het oog heeft: 
binnenn de tradities van onderlinge solidariteit bieden ROSCAs objectieve financiële voordelen boven 
formelee instellingen, in het bijzonder door hun verzekeringsfünctie. 

Vann Wetering (1996) vermeldt overigens ook dat de deelnemers zelf als reden voor deelname opgeven 
datt ze dankzij kasmoni 'de beschikking krijgen over een bedrag ineens dat zij anders niet of met de 
grootstegrootste moeite bijeen zouden sparen' (p. 150). Deze expliciete redengeving sluit aan bij het 
economischee of het dwangmotief. In het vervolg van haar analyse van kasmoni komt Van Wetering 
hieropp echter niet terug. Ze concentreert zich op onuitgesproken achterliggende motieven die ze op het 
spoorr is gekomen door participerende observatie. 

Vann Wetering is zelf wat onduidelijker in haar uitwerking van het kasmoni-Winti-comptex dan uit mijn 
reconstructiee blijkt; de samenhang tussen de diverse bestanddelen blijft enigszins duister. 

Somss gaat men er in de analyse van enquêtevragen waarbij de respondent op een open vraag meerdere 
antwoordenn kan geven, vanuit dat het eerstgenoemde antwoord het belangrijkste is. Exemplarisch is 
Aartss et al. (1992), die bij een analyse van wat respondenten zien als de belangrijkste problemen in 
Nederland,, alleen het eerstgenoemde probleem analyseren. Critici achten van de overige interactie 
tussenn interviewer en respondent) die ertoe leidt dat het belangrijkste lang niet altijd het eerst wordt 
genoemd.. Men kan hierbij denken aan door de respondent gemaakte kosten-baten afwegingen, aan 
herinneringseffecten,, aan verschillen in de moeilijkheid om iets goed onder woorden te brengen, aan 
socialee wenselijkheid, enz. Bovendien is het eerstgenoemde antwoord dikwijls te weinig informatief, 
zodatt het noodzakelijk is om verder door te vragen. Ook in die gevallen is het eerstgenoemdee antwoord 
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niett  altij d het belangrijkste. (Met dank aan prof. C. van der  Eijk) . 

Hoofdd van een kleuterschool, 51 jaar  'Als je een vroege beurt krijgt is het een soort renteloze lening. 
WantWant inderdaad is er een risico bijt maar dat neem je maar voor lief En het is een soort traditie, toch? 
JeJe staat er eigentijk niet bij stil datje een risico neemt. Kijk, vaak wil je iets doen, maar kan je die 
iel/beheersingiel/beheersing niet opbrengen om zelf te sparen, en ondanks kritiek van veel mensen, zoals mijn man, 
doedoe ik het toch. Ik wil dingen doen voor voor mezelf en voor voor mijn kinderen. Hij  heeft nooit meegedaan, hoor, 
ondanksondanks hij ziet wat ik allemaal met kasgeld heb gedaan. Hij  vindt datje zelfde discipline op moet 
brengenbrengen om maar om het geld op de bank te sparen. Ik spaar dus niet op de bank, omdat ik tot nu toe 
diedie zelfdiscipline niet heb. Ik heb wel wel een spaarrekening gehad, maar dan ga je steeds weer eraf halen. 
MaarMaar in die kasmoni ben je verplicht te sparen. Dus vanwege die dwang. En kijk, je salaris is zo 
minimaal.' minimaal.' 

Chefkok,, 41 jaar  'Kijk,  als je met iets begint, moetje gewoon doorzetten. Kasmoni is een 
verplichting,verplichting, al zijn er problemen, je moet doorbetalen. Ik ben ook gaan gaan zitten nadenken, toch. Liever 
ditdit dan de bank. Ik had niet lang terug bij de bank een lening genomen van S/200.000 S/200.000 (f889). Bc heb het 
inin  tien maanden betaald Ik heb de bank nog Sf40.000 0178) aan rente moeten betalen. Maar Maar als ik in 
eeneen kasmoni ga van SJ20.000 (nJ89) per maand, dan betaal ik helemaal geen rente daarop. Dus ik ga 
lieverliever naar kasmoni dan naar de bank. Bovendien heb ik in een kasgeld mijn geld eerder, het is mijn 
eigeneigen geld dat ik leen'. 

Tenn tijde van mijn onderzoek in Suriname bedroeg de wisselkoers gemiddeld fl, - op Sf225. De bedragen 
hebb ik afgerond op hele Nederlandse guldens. 

Ditt  blijk t ook uit het feit dat ASCRA-kashouders op de markt geen kasrecht vragen van deelnemers die 
eenn keer  krap bij  kas zijn. 

Tijdenss haar  onderzoeksverblijf in de Bijlmer  onderzocht Van Wetering de kasmoni die draaide in de 
vrouwenverenigingg waarvan ze lid was. Deze vereniging zette zich in om de Surinaams-creoolse 
cultuurr  te behouden: het opzetten van kasmoni was hiervan een expliciet onderdeel (Van Wetering 
1996;154).. Hoewel de onderzoekster  de samenstelling van het door  haar  onderzochte kasmoni-netwerk 
niett  bespreekt, noch de mate waarin verenigingsleden of buitenstaanders participeerden, vermoed ik dat 
hierr  evenmin beide netwerken samenvielen in een een-op-een relatie. Mocht dat toch het geval zijn 
geweestt  dan lijk t hier  sprake van een uitzondering, die kan worden verklaard vanuit de expliciete 
doelstellingg van de vereniging. 

Wellichtt  zou ze mede onder  het solidariteitsmotief passen, maar  het maakt op het totaal niet veel uit of 
dezee categorie leeg is of één enkel lid bevat. 

Scottt  (1976;1-12) doelt met moral economy vooral op de solidariteit van boerensamenlevingen, die zich 
eerderr  richten op het meegaan van hun bedrijvigheid met de seizoenen, dan op kapitalistische 
accumulatiee en expansie. Omdat de natuur  hun oogst voortdurend bedreigd, zijn boeren eerder  geneigd 
hett  welzijn van het huishouden en de reproductie van de zelfvoorziening centraal te stellen Surinaamse 
stadscreolenn vertonen doorgaans ook geen neiging tot economische expansie, maar  vertonen een 
hedonistischerr  bestedingspatroon dan boeren. Het stelsel van wederzijdse steun in de vorm van 
roulerendd wanbetalen dat volgens Van Wetering een belangrijk element vormt in de 'etnische 
belangenbehartiging''  van Surinaamse creolen, zou onder  boeren waarschijnlij k onaanvaardbaar  zijn. In 
dee creoolse kasmoni kan roulerend wanbetalen onmogelijk op grote schaal bestaan, doordat lacunes de 
kashouderr  in grote verlegenheid brengen tegenover  de uitkeringsgerechtigden: hij  zou de tekorten dan 
steedss zelf moeten aanvullen, waardoor  het systeem een vroege dood zou sterven. 

Ziee onder  andere R. Nurkse 1953, R. H. Holton 1960, Swift 1964, Firt h &  Yamey 1964, Th. Veblen 
1953,, A. Renselaar  1963. Voor  een overzicht van discussie zie onder  meer  J.C. Breman 1966, L. 
Schneiderr  &  S. Lysgaard 1953, M A Straus 1962. 

'Perfectt  rationeel'  duidt hier  niet op een volmaakt mens, maar  op een volmaakte homo-economicus. In 
menselijkk  opzicht impliceert perfecte rationalitei t dus een abstract mensbeeld dat geen verdere normatieve 
implicatiess hoeft te hebben Volmaakte economische rationalitei t kan vanuit een algemeen menselijk 
gezichtspuntt  tot een armoedig leven leiden. Bovendien kwam wat economisch 'onvolmaakt rationeel' 
gedragg heet vanuit de psychologie van het dwangmotief juist realistisch zijn. 
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Eisterr  bespreekt vij f criteri a om vast te stellen of er  sprake is van precommitment. Om {recommitment van 
anderee vormen van doelbewuste zelfcontrole te onderscheiden, moet worden gelet op het verschil tussen 
hett  motief van de zelfbinding en het verwachte resultaat van de zelfbinding. Zonder  dit onderscheid valt 
iemandd die bijvoorbeeld investeert in een onderneming, of wij n laat rijpen, ten onrechte ook onder  het 
begripp precommitment. Ten onrechte, omdat deze personen niet beogen een handeling onherroepelijk te 
makenn (motief), maar  wel vergroting van toekomstige opties nastreven (verwacht resultaat). Het besluit tot 
precommitmentprecommitment moet zijn ingegeven door  de verwachting van veranderd gedrag en niet door  een 
onbedoeld,, een voorspelbaar  of een welkom effect: 1) de eerste handeling moet worden uitgevoerd om de 
uitvoeringg van de tweede handeling te garanderen; 2) er  moeten opties worden geofferd ten gunste van 
anderee opties, waarbij  de opgeofferde opties niet tot de andere opties mogen horen; 3) de wil om de 
zelfbindendee handeling uit te voeren moet worden ondergebracht in een externe structuur, 4) de weerstand 
omm de zelfbindende handeling uit te voeren moet kleiner  zijn dan de weerstand om de daaropvolgende 
handelingg van uitgestelde bevrediging uit te voeren; 5) het besluit tot zelfbinding moet worden gezien als 
eenn opdracht en niet slechts als het achterwege laten van een handeling (Eister  1984;39-44). Toegepast op 
sparenn leveren deze criteri a het volgende op: 1. geld moet opzij  worden gezet om een ijskast te kunnen 
kopen,, 2. het kopen van snoep en patat moet worden opgeofferd om de ijskast te kopen, daarbij  mogen 
snoepp en patat niet weer  worden opgeofferd voor  snoep en patat, 3. de wil om geld opzij  te zetten moet 
wordenn verwezenlijkt door  deelname aan een institutioneel of (in)formeel spaarsysteem, 4. de neiging om 
hett  geld meteen uit te geven moet op het moment waarop men besluit te gaan sparen zwakker  zijn dan de 
will  om te sparen; terwij l op het moment waarop de speler  het geld daadwerkelijk inlegt de eerste neiging 
sterkerr  is, maar  dan mede wordt beheerst door  sociale druk 5. tenslotte moet het voornemen om geld opzij 
tee zetten worden gezien als een taak en niet alleen als het minder  uitgeven van geld. 

1.. manipulatie van optimale bevrediging: a. door  beperking van het geheel van fysiek mogelijke 
handelingen,, b. door  verandering van de beloningstructuur  door  public side bets. De strategie van "publi c 
sidee bets' duidt op een onherroepelijke verandering in de beloningstructuur  door  in het openbaar  een 
beloftee te doen (Eister  1984;55); 2. manipulatie van het karakter: a. door  versterken van de wilskracht, b. 
doorr  verandering van de voorkeursstructuur, 3. manipulatie van informatie: a. door  verandering van 
overtuiging/geloof,, b. door  vermijden van blootstelling aan bepaalde signalen; 4. een vierde strategie, 
manipulatiee door  herschikking van het innerlijke , rekent Eister  niet tot precommitment, omdat deze een 
intrapersoonlijk ee aangelegenheid betreft. Een voorwaarde van precommitment is namelijk dat een causaal 
mechanismee kracht bijzet aan de strategie die het individu heeft gekozen om het probleem van wilszwakte 
opp te lossen: door  je vrienden op de hoogte stellen van je voornemens om te stoppen met roken of door 
allee tabakswinkels te vermijden of door  een wandeling te maken m de bergen om roken fysiek orunogehjk 
tee maken (p. 37). Bij  deze vierde strategie worden dergelijke causale mechanismen niet toegepast De 
bijbehorendee tactieken zijn: a. het gebruik van private side bets. Bij  'privat e side bets' worden toekomstige 
beloningenn aan elkaar  gerelateerd zodat ze samen vallen en opstaan (p. 43). Iemand die faalt te stoppen 
mett  roken zal dan bijvoorbeeld ook falen in volharding in het gelijktijdi g genomen besluit om via een 
dieett  te vermageren; b. consistente planning. 

Vann deze strategieën wonten Ib, verandering van de beloningsstructuur  door  public side bets, en 
2b,, verandering van de vwrkeursstructuur , het meest gebruikt in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door 
mensenn die van roken af willen komen (een combinatie van beide komt ook voor  en is volgens Eister  zelfs 
hett  meest efficient). De overige strategieën zijn kostbaar, onpraktisch, extreem of hebben een twijfelachti g 
effectt  (p. 104-5). 

Ziee noot 52, p.21 in Onderlinge Hulpfondsen (1996). 

Diee overigens niet geheel overtuigend zijn als relativering van het westerse beschavingsmodel omdat ze 
binnenn de westerse cultuur  blijven. 

Empirischh onderzoek van Schneider  &  Lysgaard (1953), heeft uitgewezen dat er  een verband bestaat 
tussenn uitgestelde behoeftebevrediging en sociale klasse. Uit hun onderzoek onder  Amerikaanse studenten 
blijk tt  dat studenten afkomstig uit de lagere klasse zich kenmerken door  'impulse-following' gedrag. Dat 
betekentt  onder  meer  dat zij  zich eerder  inlaten met fysiek geweld, in seksueel opzicht vri j  expressief zijn, 
eenn laag aspiratieniveau hebben, minder  nadruk leggen op goede manieren en gemakkelijk geld uitgeven 
'Impulse-renunciation''Impulse-renunciation' daarentegen is het karakteristieke gedragspatroon van de middenklasse dat 
tegenovertegenover 'impulse-following' staat Mensen met dit gedragspatroon raken niet betrokken in vedüpartijen, 
tonenn beheerst seksueel gedrag, studeren langer, hebben hoge aspiratieniveaus, sparen en houden hun 
financiëlee bestedingspatroon bij . Ze hebben de bijbehorende waarden van dit gedrag geïnternaliseerd, en 
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zee voelen zich moreel verplicht om te sparen, de toekomst te plannen en uiteenlopende verlangens en 
neigingenn die daarmee conflicteren te onderdrukken (Barber, 1957;315-317). 

Mij nn ik1, staat hier  voor  ziel. Binnen de Afro-Surinaamse religie, winti, is er  een voortdurend 
wisselwerkingg tussen lichaam en ziel. In het geval van Meti: als het lichaam tekort is gedaan, is ook de ziel 
tekortgedaan. . 

Vergelijkin gg van de motieven van de mannelijke en vrouwelijk e spelers levert een paar  verschillen op. Er 
zijnn 57 spelers ondervraagd, waarvan 40 vrouwelijk e spelers en 17 mannehjke spelers. Het traditionele 
motieff  dat tijdens mijn onderzoek 4 keer  werd genoemd, kwam niet voor  bij  de mannen. Het nostalgisch 
motieff  dat ik bij  8 spelers trof, werd even vaak door  mannen als door  vrouwen genoemd, dat wil zeggen 
doorr  4 van de 40 vrouwen tegenover  4 van de 17 mannen (het kwam relatief dus meer  voor  bij  mannen, 
maarr  het ging in het totaal maar  om kleine aantallen). Het economisch motief is door  14 van de 40 vrwiwen 
genoemdd en door  8 van de 17 mannen en komt dus relatief iets vaker  voor  bij  mannen. Achttien van de 40 
vrouwenn spraken zich uit voor  het dwangmotief, bij  de mannen waren dat 7 van de 17. Het dwangmotief 
komtt  dus iets vaker  voor  bij  vrouwen, maar  het verschil is verwaartocstoaarkleiaMetmtzonderingvanhet 
traditionelee motief zijn er  geen opvallende verschillen mniotrvati e tussen mannen en vrouwen. 

Couplett  uit M  Switi Switi Sranan van J. Kamperveen. 

Hierbi jj  baseert hij  zich op werk van Coleman (1990) en Luhmann (1989). 

Tegenwoordigg zien we dat in een paar  kasmoni afspraken wel op schrift worden gesteld. Ik heb de indruk 
datt  dit vroeger  veel minder  het geval was. 

Psychologischh gezien gaat het bij  zulk plichtsbesef om 'zelfdwang* die is gebaseerd op een autonome 
afwegingg van de individuele spelers. In sociaal opzicht kun j e hier  al spreken van 'sociale' dwang, 
omdatt  dit plichtsbesef is verbonden met verplichtingen die volgen uit het (zelfgekozen) deelnemerschap 
aann een sociaal netwerk. 

Ookk onvrede met de regels zoals de hoogte van het kasrecht, kan aanldding zijn voor  sancties van de kant 
vann de spelers. Een groep verpleegsters die in het zelfde ziekenhuis werkte en inlegde bij  dezelfde 
kasvrouw,kasvrouw, ook werkzaam in het ziekenhuis, ergerden zich elke maand opnieuw aan het hoge bedrag aan 
compensatiee dat ze inhield. Toen de cyclus bijna ten einde was, besloten ze bij  aanvang van een nieuwe 
cycluss niet meer  naar  haar  terug te gaan. Ze begonnen zelf met een kasmoni, uiteraard zonder  kasredit en 
slotenn de kasvrouw uit van verdere deelname. 

Voorzoverr  de bureaucratische rituelen in de mannen-kasmoni een opvoedend karakter  hebben, vertonen 
zee enige gelijkenis met de rituelen van fabrieksarbeiders die in West-Europa rond de eeuwwisseling van 
dee 19*  eeuw arbeidersonderlings vormden. In Frankrijk , Duitsland en Engeland stonden deze fondsen 
bekendd als sociétés de secours mutuel, krankenkassen en friendly societies. In The Making of the 
EnglishEnglish Working Class beschrijft Thompson uitvoerig de gang van zaken in de friendly societies. De 
nadrukk lag op het bijbrengen van zelfdiscipline en gemeenschapszin Onderlinge vergaderingen en 
kasbeheerr  verliepen volgens vaste procedures en etiquette. Er  was een aanwezigheidsplicht voor 
vergaderingenn en er  golden strikt e gedragscodes. Scheldpartijen, vloeken, dronkenschap en 
hoerenloperijj  werd niet getolereerd Op overtreding stonden boetes en andere sancties. Volgens 
Thompsonn hebben de friendly societies in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van 
politiekk bewustzijn en aan de opkomst van de vakbondsbeweging (Thompson 1980;456-469). De 
inleggeldenn van deze onderlinge verzekeringsfondsen werden waar  nodig ingezet als stakingskas. In 
velee gevallen ontstond daar  later  een vakbond uit (De Swaan (1996; 14), Van der  Linden (1996;28-9)). 
Konn in Suriname een gelijksoortige ontwikkeling van kasmoni via stakingskas naar  vakbond 
plaatsvinden?? Campbell vermeldt in zijn onderzoek naar  het ontstaan van de vakbeweging in Suriname 
geenn aanwijzingen voor  het gebruik van kasmoni door  vaklieden. Nergens blijk t dat kasgeld een 
voorloperr  was van de vakbonden. Ambachtslieden en onderwijzers richtten al rond de eeuwwisseling 
eigenn vakorganisaties op (1987;p.54). Volgens zegslieden werden binnen deze beroepsgroepen wel 
kasmoni-verbandenn gevormd. Deze ontwikkeling zou echter  omgekeerd zijn aan de Europese 
ontwikkelin gg van onderlinges naar  vakbonden. 

Overr  een ontwikkeling van kasmoni naar  vakbonden zijn daarentegen geen gegevens 
voorhanden.. Volgens Van der  Linden kon de transformatie van onderlinge naar  vakbond zich in Europa 
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voltrekkenn doordat daar  was voldaan aan de volgende voorwaarden: de beroepsgroep was homogeen en 
werktee in dezelfde bedrijfstak, bazen en notabelen waren geen lid van de onderlinge; de staat hield zich 
afzijdi gg van enigszins illegale, tot vakbonden omgevormde onderlinges; de onderlinge was ruim bij  kas; 
dee urgentie van de situatie, bijvoorbeeld in geval van conflicten tussen arbeider  en werkgevers, maakte 
ongeoorloofdd gebruik van de kas mogelijk (Van der  Linden 1996;28). De Surinaamse situatie voldeed 
aann een aantal van deze voorwaarden. Onderwijzers, schilders, timmerlieden, bakkersknechten, 
kleermakers,, machine- en fabrieksarbeiders werkten in dezelfde bedrijfstak en vormden elk hun eigen 
organisaties.. Mochten ze onderling kasmoni hebben gespeeld, dan zullen notabelen en hogergeplaatsten 
err  niet aan hebben meegedaan omdat ze er  vanuit elitaire hoogte op neerkeken. Maar  over  de overige 
voorwaardenn ontbreken historische gegevens. Het is voorstelbaar  dat vakbondsleiders uit de 
arbeidersgroepp naar  voren kwamen nadat ze zich hadden geprofileerd als kasman. Maar  in Suriname 
kwamenn de vakbondsleiders meestal van buiten. Blijkens Campbells onderzoek speelde de Rooms-
Katholiekee kerk een belangrijke rol bij  de oprichting van vakbonden, en was het leiderschap tot 1936 in 
handenn van paters en priesters (1987;54-5). Daarbij  zal kasmoni geen rol hebben gespeeld, want de kerk 
wass afkerig van informele spaar- en kredietactiviteiten omdat ze de vertrouwensbasis zwak vond. 
Tijdenss mijn veldwerk heb ik dan ook geen enkele aanwijzing gevonden dat kasmoni- en 
vakbondsbelangenn samenvallea De ben geen vakbondsleider  tegengekomen die een kasmoni 
organiseert,, wat ook moeilijk haalbaar  zou zijn, omdat zulke figuren vaak nog verschillende andere 
functiess bekleden zoals parlementariër  of voorzitter  van een politieke partij . 

Verderr  belemmert het specifieke karakter  van de kasmoni de transformatie via stakingskas naar 
vakbond::  de kas van de West-Europese arbeidersonderlinges had een accumulerend karakter, die van de 
ROSCAss rouleert, wat de vorming van een permanente pot bemoeilijkt. De kasmoni-uitkeringen gelden 
alss privé-zaak. Voorzover  geld uit de collegiale mannen-kasmoni wordt opgepot, beperkt dat zich tot de 
vormingg van een fonds uit de vergoedingen van de kasman (kasrechi) waarmee gezelligheidsactiviteiten 
wordenn betaald. Deze pot speelt geen rol bij  stakingen; wanneer  zich tijdens een kasmoni-cyclus een 
stakingg voordoet wordt de kasmoni simpelweg opgeschort. 

Ditt  bedrag ligt vele malen hoger  wanneer  we hier  de inlegbedragen van de Surinamers uit andere 
etnischee groepen bij  optellen, zeker  gezien de hoge inleggelden van Hindostaanse en Chinese 
ondernemers. . 

Overr  discriminatie jegens immigranten uit Caraïbische landen, zie onder  meer  Lamur &  Speekman 
(1975). . 

Werkgeverss die Surinamers in dienst hadden, vroegen vaak of ze kennissen hadden die ook bij  hen 
wildenn werken. Vervolgens werden vrienden en famili e getipt voor  schoonmaakwerkzaarnheden, 
verzorgingg of sorteerwerk. 

Ditt  is in tegenspraak met het onderzoek van Bovenkerk naar  de Surinaamse immigratie, die onder  115 
onderzochtee personen maar  één vrouw trof die haar  overtocht uit kasmoni had betaald (1975;68). De heb 
echterr  sterke aanwijzingen dat dit aantal groter  is. Een kasman herinnert zich hoe meespelende collega's 
inn het hotel waar  hij  werkte een voor  een naar  Nederland vertrokken. All e tickets waren met kasmoni 
betaald. . 

Centraall  Bureau voor  de Statistiek 2000. Het CBS rekent alle personen van wie tenminste een ouder 
geborenn is in Suriname tot allochtonen, c.q. personen van Surinaamse afkomst. 

Centraall  Bureauvoor  de Statistiek 1999, p.48. 

Centraall  Bureau voor  de Statistiek 2000 

O+SS Amsterdam 2000. De term 'etnische groepen' is niet gedefinieerd. 

O+SS Amsterdam 2000. 

O+SS Amsterdam 2000 

O+SS Amsterdam 2000. 

216 6 



Vann de 19 noodfonctieveniieldingen die ik heb opgetekend waren 15 afkomstig uit de interviews, zodat 
ikk  kon nagaan met welk motief ze samengingen 

Tenn tijde van mijn veldwerk in 1997 lag het vri j  te laten vermogen tussen de f5.600 en f18.600. 

Eenn dergelijk bestedingspatroon kwamen Lenders en Van de Rhoer  al tegen bij  hun studie naar 
alleenstaandee creoolse vrouwen uit 1983 in Nederland (29-42). 

Veell  creoolse vrouwen treden op als vertegenwoordiger  van cosmetische of huishoudelijke artikelen 
zoalss Avon en Tupperware. Ze doen dat als bijhossel. Er  wordt dan thuis bij  iemand die zich als 
gastvrouww opwerpt een Tupperware party georganiseerd. De gastvrouw zorgt voor  drank en 
versnaperingen,, de vertegenwoordiger  demonstreert de verschillende artikelen die ze te koop aanbiedt. 

Zij nn zuster  heeft nog een grote kasmoni-schuld van f1200 bij  hem, die zij  wegens ruzie weigert af te lossen. 
Earll  heeft daarop zijn moeder  gedreigd het kasgeld dan maar  van haar  uitkerin g af te trekken. Zij  had er 
immerss op aangedrongen dat Earl zijn zus in zijn kasgeld zou opnemen, zodat die haar  schuld bij  de 
deurwaarderr  kon afbetalen. Na een strij d van acht maanden heeft Earls moeder  zijn verlies inderdaad uit 
haarr  uitkerin g gecompenseerd. Om zulke familiedrama's te vermijden accepteren sommige kashouders niet 
meerr  dan één spelerr  Der  familie. 

Inn Reizigers. Jaarboek van de Universiteit van Amsterdam beschreef ik de boeiende casus van kasman 
Ludwig,, die na overname van zijn moeders kasmoni vérgaande formele elementen invoerde (Bijnaar 
1998a).' ' 

Kanee (2001) merkte tijdens zijn onderzoek in Senegal dat deelnemers aan tontines deze redengeving 
vann de organisatoren op soortgelijke gronden in twijfe l trokken. 

Sommigenn willen echter  absoluut niet dat de kasvrouw bij  voorbaat het kasrecht aftrekt. Ze moet eerst 
hett  volle bedrag uitbetalen, zodat de speler  het kasrecht er  vervolgens zélf uit kan halen om het aan de 
kasvrouww te overhandigen. Dit is een ethische kwestie, een kashouder  die zich hier  niet aan houdt wordt 
gezienn als hebzuchtig. Na beëindiging van de cyclus kan de betreffende speler  besluiten geen zaken 
meerr met haar te doen. Want waar mijn moeder en ik in zaten, die persoon eiste wel wat. En voordat ik 
mijnmijn geld kreeg, dan had ze al eruit genomen. Ik dacht nou ja, als het zo moet dan kom ik niet meer 
erin.erin. Ik vind je moet mij eerst mijn geld geven en dan geef ik jou zelfde vergoeding', aldus speler 
Angela. . 

Ditt  bleek uit de ruzie van kasvrouw Greta met haar  nichtje en tante naar  aanleiding van een 
radioprogrammaa over  kasmoni. Tijdens de uitzending klaagden diverse bellers dat hun kasvrouwen een 
helee anu kasrecht namen, wat ze afzetterij  vonden. Naar  aanleiding van de uitzending kwam ik in 
contactt  met kasvrouw Greta. Ze voelde zich aangesproken door  haar  meespelende nichtje en tante, die 
anoniemm hadden gebeld, maar  wier  stemmen ze toch had herkend. Ze trok zich hun klacht persoonhjk 
aan,, want ze had onlangs aangekondigd kasrecht van een hele arm te gaan heffen. "Eerst nam ik geen 
kasrechtkasrecht hoor, maar een Curacaose jongen die ook zette drong er altijd op aan. 'Je moet het zien als 
eeneen bedrijf, tante \ zei hij. Nu ga ik wel kasrecht nemen, want ik werk niet meer, krijg AOW en 
problemenproblemen met kasgeld ga ik niet zo goed meer kunnen opvangen.' Door hun aantijgingen op de radio 
heeftt  ze de hele nacht geen oog dicht gedaan. Stel je eens voor dat dat men straks gaat vertellen dat ik 
andermansandermans kasgeld steel? Want dat is een vrouw hier overkomen hoor. ik weet niet of je ervan weet, 
maarmaar ze hebben haar naam beklad vlak hier bij de metrostation, ay mi boi, (wel) iedereen sprak 
erover!'erover!' Het is daarna een paar  keer  tot een heftige telefonische woordenwisseling gekomen, waarbij 
kasvrouww Greta hen uit de kasmoni dreigde te zetten als ze geen vrede konden hebben met de nieuwe 
regel.regel. Op basis van mijn ervaring had ik zelf ook twijfel s over  haar  plan, maar  ik gaf haar  het voordeel 
vann de twijfel . De belde regelmatig op om te horen of ze het kasrecht van één hele anu daadwerkelijk 
hadd ingevoerd, en of de twee ontevreden familieleden en andere spelers inmiddels uit de kasmoni waren 
gestaptt  Het eerste bleek inderdaad het gevaL het tweede niet. Integendeel, ze hadden zich 
verontschuldigdd en gesmeekt bij  haar  te mogen blijven. Maar  na een halfjaar  heeft vrouw Greta het 
nichtj ee er  alsnog uitgezet wegens haar  brutalitei t *want a dati vrijpostig'. Ze heeft haar  niet van deze 
straff  op de hoogte gesteld, maar  haar  eenvoudig niet in het nieuwe kasmoni-schema ingedeeld. Als 
kasvrouwenn een speler  van verdere deelname willen uitsluiten, kiezen ze over  het algemeen voor  een 
stilzwijgendee en beleefde manier  die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat Aan Greta's 
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lichaamstaall is af te lezen dat ze dit soort zaken helemaal onder controle heeft en geen tegenspraak 
verwacht. . 

Ziee onder meer Janssen (1986;20-23) en Wekker (1994;59-74). 
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BIJLAG E E 

DeDe vragen hieronder dienden als richtsnoer voor het vraaggesprek met kasmoni-
spelers.spelers. Het relatieve belang en de volgorde van de vragen werden mede bepaald 
doordoor de respons van de geïnterviewde. 

RICHTLIJ NN BIJ HET INTERVIE W 

Persoonsgegevens s 
Naam m 
Geslacht t 
Leeftijd d 
Vooropleiding g 
Beroep p 
Hoogtee inkomen uit beroep 
Burgerlijkee staat 
Religie e 
Aantall kinderen 
Beroepp partner 
Etniciteit t 

Voorgeschiedenis s 
Dee onderzochten wordt gevraagd over hun jeugd te vertellen: beroep, opleiding en sociale leven 
vann de ouders, woonbuurt, grootte van het gezin, thuissituatie, aard van de opvoeding, bezochte 
scholen,, omgang met (in)formeel sparen en krediet, loterij, omgang met kasmoni. 

Kasmoni i 
Hoee en wanneer kwam u voor het eerst in contact met kasmoni? 
Opp welke manier legde u daarvoor geld opzij? 
Hoee lang speelt u al in kasmoni? 
Bijj welke en hoeveel kasmoni bent u nu betrokken (naar aantal deelnemers, duur cyclus, hoogte 
inleg,, hoogte kasrecht, andere voorwaarden)? 
Watt zijn voor u de belangrijkste redenen om voor kasmoni te kiezen? 
Welkee voor- of nadelen heeft kasmoni ten opzicht van sparen en lenen bij de bank? 
Bleeff u doorspelen in kasmoni tijdens sterke koerswisselingen en waarom? 

Relaties s 
Hoee groot is de groep deelnemers? • • • v, 
Wiee is de kashouder en wie zijn de andere deelnemers (geslacht, leeftijd en etniciteit)? 
Watt is de aard van uw relatie met de andere deelnemers? 
Wanneerr ziet u elkaar in kasmoni-verband en daarbuiten? 
Onderneemtt u daarnaast andere activiteiten met elkaar? 
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Besteding g 
Hoeveell geld legt u maandelijks apart in kasmoni? 
Waaraann heeft u kasgeld zoal uitgegeven? 
Watt gaat u nu met uw uitkering doen? 
Heeftt u in geval van nood wel eens een beroep gedaan op kasmoni? Hoe ging dat? 

Vertrouwen n 
Waaromm vertrouwt u de kashouder en de andere deelnemers (doorvragen naar criteria)? 

Fraude e 
Heeftt u persoonlijk te maken gehad met fraude bij kasmoni en hoe vaak? 
Kuntt u me heel precies vertellen wat er toen is gebeurd? 
Kentt u persoonlijk mensen die fraude in kasmoni heeft meegemaakt? 
Watt is er toen precies gebeurd? 
Welkee actie heeft u zelf ondernomen tegen de fraudeur? 
Hoee is het de kasmoni-dief verder vergaan? 

Gezinn (vragen te stellen afhankelijk van samenstelling huishouden, inwonende partner) 
Hoeveell kinderen heeft u? 
Zorgenn u en uw partner samen voor de kinderen? 
Hoee zijn de huishoudelijke lasten verdeeld? 
Draagtt uw partner ook anderszins bij in de huishouding (goederen, natura)? 
Zett uw partner ook geld in kasmoni? Hoeveel en hoe weet u dat? 
Legtt hij in in dezelfde kasmoni als in die van u? Waarom wel/niet? 
Weett uw partner dat u in een kasmoni spaart? 
Hoee weet uw partner dat? 
Wetenn uw kinderen dat u kasmoni speelt? 
Hoee weten zij dat? 

Sociaall  leven "* 
Bentt u (actief) in een loge, kerk of anderszins? Kunt u me daarover meer vertellen (gelet op 
activiteiten,, contributies, regelmaat, onderlinge relaties, sociale sfeer etc.)? 
Bentt u daarbinnen ook betrokken bij kasmoni? 
Hoee gaat dat precies in zijn werk? 

Economischee activiteiten//rtfssefo 
Heeftt u naast uw beroep andere activiteiten waarmee u geld verdient en waarom? 
Welkee activiteiten zijn dat? 
Mett wie onderneemt u deze hosseltf 
Hebbenn deze mensen ook te maken met de kasmoni waarin u speelt? 

Anderee (in)formele vormen van sparen en lenen 
Spaartt u nog op een andere manier? Bijvoorbeeld op een geheime bewaarplaats of bij familie, 
vriendenn of kennissen? 
Leentt u wel eens bij derden (familie, vrienden, geldschieters), wanneer en waarvoor? 
Hoee groot zijn de bedragen en welke afspraken maakt u over de terugbetaling? 
Watt gebeurt er als de lener zich niet aan de afspraken houdt? 
Kuntt u een voorval vertellen? 
Maaktt u gebruik van pandhuis, nearbanking, piramidespelen, loterijen en casino's? Leg uit! 
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Formeell  sparen en lenen 
Heeftt u een spaarrekening? 
Hoee lang spaart u daar al op en waarvoor? 
Zijnn er andere instanties waar u spaart zoals begrafenisfondsen, kredietcoöperaties, spaarplannen 
viaa werkgever? 
Heeftt u een girorekening? 
Leentt u wel eens bij de bank, kredietcoöperaties etc? 
Hoee vaak en voor welke doeleinden? 
Welkee voor- en nadelen ervaart u bij sparen op en lenen van de bank? 
Bentt u bekend met de kasmoni van de Finabank en wat is uw ervaring? 

Verzekering g 
Tegenn welke risico's bent u (en uw gezin ) formeel verzekerd? 
Particulierr of via de overheid? 
Sindss wanneer bent u verzekerd? 
Bijj welke problemen zijn deze voorzieningen voor u nuttig gebleken? 

Creoolsee omgang met geld 
Hoee gaan naar uw mening creolen om met geld? Motiveer! 
Vindtt u creolen over het algemeen spaarzaam? Motiveer! 
Watt betekent (financiële) zakelijkheid voor u? 

232 2 



Summary y 

Thiss is a comparative study of informal rotating saving and credit associations among 
Surinamesee Creoles in Paramaribo and Amsterdam. Participants call these associations 
"kasmoni."" In its most basic form kasmoni is an arrangement in which a group of 10 to 12 people 
sett a fixed amount of money aside each month. The organizer who collects the contributions 
distributess the total sum every month to one of the participants whose turn is decided beforehand 
byy lottery or mutual consultation. The distribution continues for 10 to 12 months, until each 
participantt has a turn at the monthly receipts. Rotation determines when each participant will 
receivee the monthly distribution: whoever has the earliest turn receives credit, while the 
participantss with the last turn has been saving. The position of each participant depends on his or 
herr turn in the cycle. 

Afterr every participant has had a turn, that kasmoni association is dissolved immediately, 
butt a similar group (with the same or different participants) is usually reformed to continue its 
activitiess under similar conditions. Since the total sum is distributed monthly on a fixed date to 
onee of the participants, everyone feels the pressure to contribute on time. Creoles generally use 
thee money to maintain or improve their social position. They buy houses, vehicles, lottery 
tickets,, or expensive jewelry. They also pay for education, celebrations, invest in small 
businesses,, or purchase durable goods. Kasmoni arrangements exist among relatives, colleagues, 
andd friends. 

Thee key questions here are how does kasmoni work, and why do so many Creoles 
preferr this arrangement to banks or other savings institutions? To answer these questions, 
interviewss were conducted with 120 participants in Paramaribo and Amsterdam between 1996 
andd 1999. Further data was obtained from observations and participation in significant 
networks. . 

Onee intriguing issue is the origin of kasmoni. Almost no historical material is available 
aboutt its origins: although the earliest oral reports I was able to find indicate the system was 
inn effect in 1920, it is very likely that kasmoni existed long before then. There are several 
hypothesess about its origin. The most plausible one traces kasmoni back to slavery. Although 
slavess were not paid for their work nor did they have access to formal savings or credit 
institutions,, they found ways to collect some money, which was needed for funerals or 
manumissions.. The fact that slaves already had informal financial networks such as burial 
societiess and social clubs is well-documented. Thus, money, social networks, control, and 
trustt - the necessary conditions to form financial associations - already existed and it is very 
likelyy that kasmoni existed as well. 

Thee abolition of slavery in the Dutch colonies in 1863 made other financial options 
availablee to Creoles, even though a large majority of the population still suffered poverty, 
unemployment,, and low wages. It was not until the thirties that Creoles were able to advance 
themselvess on the economic and social ladder, and even then they were confronted with 
structurall socio-economic instability. Significant events, such as Surinamese independence in 
1975,, military coups, internal unrest, and economic crises, resulted in insecurity for most of 
thee population, causing Creoles to depend on informal rather than formal savings and credit 
arrangementss - moneylenders, pawn brokers, lotteries, credit from Chinese shopkeepers, and 
off course, kasmoni. Although many do use banks and other formal financial institutions, they 
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havee been grateful for, and continue to use kasmoni as an option to enhance their social 
position. . 

Att the time of my fieldwork investigations Suriname still suffered from severe 
economicc crisis, leading even more Creoles to participate in informal credit arrangements like 
kasmonii (which is the most popular of the informal arrangements). Kasmoni is quite 
widespreadd among the large ethnic Creole population of Surinam, although other Surinamese 
groupss such as the Hindustani, Javanese, Marroons, and Chinese also use the arrangement. 
Mostt of the Creole kasmoni participants belong to the lower and middle classes: perhaps more 
thann 30% participate in kasmoni networks, which is also true for Creoles who live in The 
Netherlands.. Although 70% of the participants are female, many men are attracted to kasmoni 
ass well, participating in groups that include women or in exclusively male groups. The strong 
representationn of women in kasmoni has come about because, as managers of households, 
theyy face many different financial needs simultaneously. The matrifocality of Creole society 
leadss these women to use kasmoni regularly. Besides the matrifocality, there is much distrust, 
disrespect,, and hostility between the sexes, which is reflected in the ways men and women 
participatee in kasmoni and spend the distributions. Most of the time partners who are part of 
thee same household keep their participation hidden from one another in order to spend the 
moneyy without their partner having any say in that. 

Theree are, however, some Creoles that do not participate. Those who are well-to-do do 
nott have the pressing financial need of the poorer classes, or regard the system as beneath 
them.. Some very poor Creoles simply cannot save any money at all. Others simply reject 
kasmonii as a primitive, irrational system and prefer to put money aside individually or save at 
aa bank. They ascribe a lack of discipline to kasmoni participants. 

Nevertheless,, many Creoles do choose to participate in kasmoni, and outsiders wonder 
whyy they continue to do so. Although it may seem irrational because participants do not 
receivee any interest by saving in kasmoni - or worse, they are (morally) obliged to pay the 
organizerr a fee for his services - the participants have good reasons to put money aside in 
kasmoni.. Kasmoni has three social-economic functions: saving, obtaining credit, and 
insurancee against emergencies. These coincide with the three main social functions the 
literaturee attributes to ROSCAs. The function of insurance is part of mutual assistance 
characteristicc of traditional cultures. The second function centers on the structural 
inaccessibilityy of formal financial institutions for certain groups. There is also the advantage 
off shorter waits (more immediate gratification), enabling participants to obtain easy, 
inexpensivee credit. A third function is the social constraint: participants voluntarily engage in 
mutuall control to discipline their own thriftless consumption. This disciplined saving is part 
off the social mechanism of social constraint-self constraint. 

Too test these theoretical explanations, participants in kasmoni were asked to describe 
whyy they chose it. Based on Weber's typology I can distinguish four motives. A traditional 
motivee is ascribed to the Creoles whose participation had become a habit. Economic motives 
cann be ascribed to participants who have balanced both pros and the cons of kasmoni. A 
motivee of constraint is present for those who see the system as a means to repress passion or 
immediatee gratification (here, it is the impulse to squander money for immediate 
consumption).. A nostalgic motive can be ascribed to wealthier participants who are less 
interestedd in the money than helping other, needy participants - or perhaps to maintain a 
specificc Creole tradition. Most common were the economic and the constraint motives. 

Ann analysis of the economic utility of kasmoni can be best explained by comparing its 
economicc functions with the financial services of formal institutions. Its strongest economic 
advantagee lies in extending credit. Credit from kasmoni is easier and less expensive than the 
creditt extended by banks. By contrast, saving in kasmoni is economically less advantageous 
sincee it does not provide any interest. The only savings advantage is socio-psychological, i.e., 
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thee disciplined mechanism of forced monthly contributions. When a participant encounters an 
unexpectedd emergency, he can appeal for insurance. The money may then be distributed to 
thatt participant immediately so he can solve his problems. Compared to formal insurance, 
however,, the participant will never receive more than the total sum in the kasmoni fund. In 
factt appeals for insurance are very unusual. One extraordinary advantage of the kasmoni in 
generall is that all three functions are combined in a single institution. In practice these 
functionss are often overlapping and interchangeable, according to the varying interests of the 
participants. . 

Thee element of constraint is a good thing because it forces participants to set money 
aside,, a social obligation they fulfill voluntarily. No matter what their motives may be, all 
participantss deal with the mechanism of constraint and self-constraint. This mechanism in 
analyzedd through Elster's theory of imperfect rationality, which states that because weakness 
off the will as well as awareness of that fact is inherent in all human beings, we resort to 
variouss strategies of precommitment. The strategy used in kasmoni is called "public side 
bets":: a participant irrevocably changes his reward structure by promising publicly that he is 
goingg to join a kasmoni. By doing so he puts himself under the social control of the other 
participants.. Withdrawal will immediately lead to social condemnation and exclusion as 
sanctionss for violating the financial interests of the other participants. 

Whilee kasmoni has strong economic and psychological benefits, its weakness lies in 
itss informality. Any participant or the organizer can remain unpunished for embezzling the 
moneyy because there is no effective legal device for sanctioning fraud. The kasmoni 
arrangementt is merely based on trust. To meet this requirement, the organizer carefully selects 
onlyy creditworthy candidates from among his relevant networks. 

Preisendörfers'' model offers a fruitful analysis on the issue of trust. He refers to it as 
ann agency dilemma, constituting a problem of time that leads to a second problem of 
information.. The first problem centers on how the organizer can be sure that a participant will 
keepp his promise to pay his debt. The second problem centers the kind of information needed 
too determine whether participant and organizer are trustworthy. 

Inn this paper particular attention has been paid to the exclusively male kasmoni, which 
aree very similar to the nineteenth-century mutual societies in Western Europe, with their 
strongg solidarity among participants. From these grew the trade union movement, which grew 
fromfrom their focus as sources of funds during strikes. Unlike European male mutual societies, 
Creolee male networks did not become significant political institutions, mainly because the 
Europeann mutual societies were focused on informal insurance, while kasmoni are 
predominantlyy concerned with saving. 

Kasmonii is widespread not only among the Creoles in Surinam, but also among those 
inn the Netherlands. In the decades of Creole immigration to The Netherlands (especially 
duringg the 70s and 80s), the immigrants brought kasmoni along with them. The Dutch variant 
off kasmoni can be most easily studied in the Bijlmer, a satellite area in the southeast of 
Amsterdamm where many lower class Creoles have settled. Therefore, I took up residence in 
thee Bijlmer and joined a kasmoni group. This enabled me to understand the system internally 
ass well as gain insight in the patterns of consumption of the participants. 

Thee practice of kasmoni in The Netherlands shows some interesting differences from 
thatt in Surinam. Compared to Surinam, which has the structural elements of a former 
plantationn colony, The Netherlands is a modern, highly industrialized society. It is large-scale, 
anonymous,, and individualistic. Creole immigrants had to conform to this new environment 
andd to the western norms of rationality inherent in highly industrialized society. Nevertheless, 
theyy continued their kasmoni activities in many ways. The general character of kasmoni 
remainedd the same but changed living conditions required more appeals to fulfill the 
emergencyy function, as well a higher risk of fraud. 
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Thee financial situation of the immigrants from Suriname was far more complex than it 
hadd been in their place of origin. They were confronted with the problems of having to build a 
completelyy new life at the same time they were also obligated to support their relatives abroad 
financially.financially. This put severe financial pressures on Creole migrants. Kasmoni was used to 
bufferr the divergent expenses. Moreover, a number of Creoles had difficulties coping with the 
higherr standard of living in The Netherlands. They were confronted with a multitude of 
financiall obligations or structural debts. To meet these very urgent expenses, they usually 
requestedd immediate payment from the kasmoni, which meant more frequent use of the 
emergencyy function than in Surinam. This could cause problems for the system because in 
suchh cases the organizer had to change the order of distribution. 

Thee risk of fraud has also increased. The large-scale, anonymous, individualistic 
characterr of Dutch society has weakened traditional social controls within the solid Creole 
community,, affecting the indispensable basis of trust in the kasmoni networks. This has led to 
aa more formal, rigid approach on the part of the organizer, who must now accurately register 
alll participants' personal data, record the payments on paper, and use computer programs for 
thee bookkeeping. All these adaptations have helped guard the kasmoni from failure. 
Consequently,, kasmoni is still popular among many Creole migrants because it is perceived 
ass useful in helping them to a better economic situation. 

Theree are two competing theories about ROSCAs: Geertz' and Ardener's. Geertz 
believess ROSCAs can be seen as a "middle rung" in the transformation of agricultural 
societiess to modern market economies. As soon as the transformation has been accomplished, 
ROSCAss will disappear because their role will have been taken over by commercial 
institutions.. For Ardener and her contextualism, ROSCAs have a predominantly social 
meaningg determined by the context of their cultural traditions. The evolutionary argument is 
negatedd by the fact that ROSCAs flourish in underdeveloped, semi-developed, and 
industrializedd countries. The findings of this thesis, however, do not support the 
contextualisticc view either. This research clearly shows that for kasmoni the economic utility 
predominates.. Kasmoni can more easily be seen as better fitting the moderate evolutionist 
perspectivee of Bouman and De Swaan. Although there is no universal evolutionary pattern 
thatt covers all societies, it is possible to detect patterns in the way ROSCAs adapt to different 
socio-economicc types of societies. Kasmoni continues to function in new social environments 
soo long as it meets the socio-economic needs of the participants. 
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Toto o 

Disii na wan buku fu kasmoni leki fa a e hori na den kriorosma ini Paramaribo nanga Damsko. 
Sabidensimann fu tra kondre e kari a sani disi ROSCA, sobun Rotating Saying and Credit 
Association.Association. Kasmoni na wan systema pe tin noso moro sma e poti wan fasti moni na anu fu 
wann kasfrow noso wan kasman. Efu tin sma de, dan a kasmoni e dray 10 mun. A sma di e hori 
aa kasmoni e meki ibri preyman hari wan lot fu den kan sabi oten a kasfrow mu pay iniwan fu 
denn a bigi moni. A pay disi e go lontu, te ala sma kisi a bigi moni wan leysi. Baka dati a 
kasfroww e tapu a kasmoni. A a kan opo wan nyunwan baka nanga den srefi sma noso tra sma 
nangaa a srefi anumoni noso wan trawan. A kruderi de, dati ibri mun wan tra preyman musu 
fangaa a moni, fu datêde ala sma e firi a fruprekti fu pay a kasmoni tapu a dey di den ben meki 
mofoo na a begin. 

Nangaa kasisensi kriorosma gwenti fu bay sani gi den srefi leki: oso nanga dyan, oto, 
opolangiticket,, gowtu sani, sani fu seti den oso, skorofanowdu nanga kulturufanowdu. Son sma e 
kubroykii a kasisensi fu seti wan hósel. Kasmoni e prey nanga famiriman, nanga mati, wrokoman 
nosoo trasma di sabi makandra. 

AA spesrutu aksi fu a buku disi na: fa kasmoni e wroko èn fu san-ede so meni kriorosma 
lobii fu prey kasmoni. Di mi ben e ondrosuku a tori disi ini 1996 nanga 1997 na Paramaribo 
nangaa na Damsko, mi ben taki dipi nanga psa wan hondrututenti preyman. Mi leysi buku 
nangaa fansortu papira, ma mi prey tu nanga wan fu den kasmoni fu luku moro krin fa a 
kasmonitorii e waka. 

Wann fu den aksi di ben e tigri mi, ben den: pe a kasmoni komopo kon? Na wan san 
torii ma furu sani no skrifi fu leysi abra a aksi disi. Mi srefi feni soso a tori fu wan bun grani 
bigismaa di ben e memre ensrefi bun, dati a ben de na ini wan kasisensi na 
Hoedenvlechtsschooll ini 1920. Tra bigisma no ben man memre so srapu moro, ma den taygi 
mii taki, so langa den e libi kasmoni ben de, bikasi den eygi mama ben e prey kasisensi kaba. 
Fuu den'sey: kasmoni na fu sensi katiboten. A kan de tru, bika wan lo buku abra katibo e len 
wii taki, srafu ben e teki wan lo krawerki fu sreka afersi leki fonsu fu beri nanga fu hori du. 
Denn no ben e kisi pay fu katibowroko, ma toku sonwan fu den ben e fanga wan pikin mom 
lekii temreman, fisiman, efu meki susu èn seri sani na wowoyo. Moni ben de wan bigi 
fanowduu gi srafuman bikasi nanga moni wawan den ben kan pay wan beri, seti fanowdu noso 
bayy fri gi densrefi nanga den famiri (manumissie). A skrifi tu na ini buku taki, srafu ben sabi 
orgaa densrefi bun ini fonsu. Dati e sori taki, den gronkondisi fu seti kasmoni ben de kaba: 
moni,, konmakandra, libimakandra, iti ay tapu makandra nanga furtrow. Ala den sani disi e 
sorii taki, a kan dati kasmoni ben de kaba sensi katiboten. 

Dii manspasi doro, krioro ben kisi primisi fu fanga pay leki wrokoman èn fu seti hbi. 
Maa manspasi no ben tyari gudu gi ala sma. Wan lo kriorosma ben poti, den no ben man feni 
wroko,, efu den ben e fanga tumsi pikinso. Na baka den yari dritenti fosi kriorosma bigin kon 
naa fesi, ma a kondre no ben e dray bun kwetkweti. A politik nanga a ekonomiya fu Sranan 
benn tan swaki. Fu ertintin te now ete. Sranan kisi Srefidensi na ini 1975 èn a sani dati ben 
mekii wan lo kondreman ben kon kisi skreki-ati gi san ben o miti Sranan. Dati meki den teki 
pasii gwe na ptatakondre. Baka dati a kondre go fadon na ini wan heripi dyugudyugu: den 
coupp fu den srudati, a feti na oposey, nanga a ekonomiya inflatie. A degedege fu a kondre ben 
mekii dati noyti moni ben sari den sma; meki tusyuru den mofinawan ben abi fu haswa fu fem 
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wann yepi: leni moni na promèsbasi, panti-oso, piauw, borgu na Omu Sneysi, kasmoni. Dati no 
wanii taki dati kriorosraa no ben sabi a pasi fu go na bangi, ma kasmoni ben kan yepi den 
moroo fara. 

Dii mi ben de na Sranan ini 1996 nanga 1997 fii ondrosuku a kasmoni, a ekonomiya 
benn saka gwe bun dipi. A sranan golu ben devalueer. Den salaris fu den sma no ben habi furu 
wardee moro. Dati meki wan lo kriorosma ben bigin seti kassensi fu den kan abi wan bigi moni 
fuu du den tori. A fasi fa mi ben si a tori, psa 30% fu den kriorosma ben de na kassensi na ini 
Paramariboo nanga na ini Damsko. So tu den Hindustani, den Jampaneysi, den Busikondresma 
nangaa den Sneysi ben e seti kassensi fiirufuru. Mi si tu, dati moro fiiru a 'volksklasse' nanga a 
'middenklasse'' ben e poti kassensi. Gudusma no abi kasmoni fanowdu, bika den gudu tumsi 
ènn den posisi hey tumsi. Sonsma no e prey kasmoni, bika den no abi nofo moni fi» spar, lastan 
fuu poti a moni dati ini wan kasmoni. Trawan e si kasmoni leki wan primitif, don sani, san bun 
gii sma di swaki fu spar. Den feni bangi moro betre. 70% fu den sma di e prey kasmoni na 
umasma.. Wan moy nomru mansma, 30%, tan abra. Ini a buku disi mi skrifi na bradi tu fu son 
mansmaa san e hori den eygi kassensi. Ma uma e prey kassensi moro furu, bika na den abi a 
sorguu fu a osolibi. Boyti dati, wantu fu den no abi masra san kan yepi den nanga moni fu dray 
aa osolibi. Te wan uma de ini wan kassensi, a e kibri a sani dati gi en masra noso gi son famiri. 
Naa trasey a man no e fruteri en uma noti tu. Man nanga uma no e furtrow makandra srefsrefi 
naa ini a afersi disi; den frede tu, taki a trawan o bumuy fa den musu spenderi a sensi. 

Wann lo doroseysma e aksi densrefi, fu san-ede sonsma lobi kassensi so. Bikasi yu no e 
winii rente fu yu moni, ma yu e lasi nanga a 'kasrecht' san yu musu pay a kasfrow. Toku a 
kassensii abi wan lo bun. Dri bun de san mi e kari 'functie'. Nomru wan, yu kan spar 
(spaarfunctie);; nomru tu, yu kan teki wan leni (kredietfunctie); nomru dri yu kan seti yu tori 
esesii te bigi nowtu naki yu (verzekeringsfunctie). Den dri 'functie' disi e kon miti marki 
nangaa dri theorie fu son sabidensiman abra a aksi disi. A fosi theorie e taki, dati sma lobi 
kasmonii bika a e fiti na ini den kulturu, pe libisma gwenti yepi makandra A theorie diftu e 
lerii dati sma lobi kassensi, bika wan lo sma no e firi, dati a doro fu bangi bradi opo gi den tu, 
boytii dati, nanga kasmoni yu no e wakti so langa fu fanga yu sensi. A theorie difdri e skrifi, 
datii sma lobi kassensi fu a ferprekti spar. 

Fuu si o fara den theorie disi e agri nanga a tru libi, mi aksi den preyman srefï, fu san-
edee kassensi e hari den so. Di mi arki den sma, dan mi si taki den piki fu den e miti a marki fu 
aa model di Max Weber meki abra libismafasi. So mi feni, dati son sma e prey kassensi soso 
bikaa den gro nanga en. Disi mi kari traditioneel motief. A motif disi e miti a marki fU a fosi 
theorie.. Trawan e prey, bika den e si kasmoni leki wan spesrutu krioro kulturusani san no mag 
lasi,, so bun wan nostalgisch motief. Tra sma baka konkluderi dati kasmoni de moro 
'winstgevend'' leki bangi. Disi mi e si leki wan economisch motief. A antwortu disi wani gersi 
aa theorie diftu. Wan tra grupu lobi a kassensi bika a e dwengi yu fu spar, fu yu no nyan yu 
monii lawlaw. Dyaso mi e taki fu wan dwangmotief A motif disi e fiti a theorie difdri. A son 
datii den meeste sma tyari den laste tu motif kon na fesi. Dati wani taki, den lobi kassensi fu di 
aa de moro 'winstgevend' leki bangi èn a e ferprekti fu spar, so bun a economisch motief, 
nangaa a dwangmotief. 

Bikaa wan lo suma taki, dati kassensi de moro 'winstgevend' leki bangi, dan mi 
busroytii fo ondrosuku a ekonomiya wini fu kasmoni moro fini. Fu du dati mi luku a gersifasi 
fuu kasmoni nanga bangi. Kasmoni abi dri bun. A fosi bun na dati yu kan spar. A tra bun na 
datii yu kan teki wan leni. A kriboy bun na a nowtutori. A moro tranga ekonomisi bun na a 
lenitorii fu di yu e kisi a leni moro esi nanga moro bunkopu leki te yu ben spar yu sensi na 
bangi.. Spar na ini kassensi no e tyari soso bun, fu di yu no e kisi interest, ma yu musu pay a 
kasfrow.. A wan enkri wini dyaso na a ferprekti spar. Te hebi nowtu naki, yu kan kisi a 
kassensii bifo yu okasi doro, ma a moni dati no hey so leki san wan 
'verzekeringsmaatschappij'' ben o pay yu. Dati yu kan si leki wan lasi. Ma kolokuso a no e 
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wakaa somenitron so, dati preyman abi a moni fanowdu fU nowtutori. Noso a heri kasmoni no 
saa man dray leki fa a fiti. A moro bigi bun na: dati ala den dri bun fu a kassensi e kon na wan 
inii wan systema pe den preyman kan kubroyki iniwan fii den bun leki fa a fiti den. 

AA sori dati den meeste preyman lobi a bun fu ferprekti spar. Ini a aladey libi ibri 
preymann abi te make nanga a bun disi. Fu ondrosuku a ferprekti spar disi moro fini, mi 
kubroykii a theorie fu Jon Eister, san nen onvolmaakte rationaliteit. A theorie disi e sori taki 
alaa libisma habi wan swaki wani. Fu di ala libisma sabi fu den srefi, dati den wani swaki, den 
ee teki fasi fu ferprekti densrefi. A pasi san kasmoni-preyman e waka, wani gersi public side 
bets.bets. Dati wani taki, dati wan preyman e kenki en beloningsstrukturu fu di a taygi trawan taki, 
aa go na ini wan kassensi. A sabi now dati fa a ban so na lontu, a no man hari ensrefi komoto 
moro,, sondro a kasfrow nanga den preyman no mandi nanga en. A sabi tu, dati efu a hari 
ensrefii puru, a o meki den tra preyman nanga a kasfrow lasi moni. Sobun, na a fasi disi a e 
ferprektii ensrefi fu poti sensi na ini kasmoni. 

Wann bigi takru fu a kasmoni na dati sma kan lowe nanga a sensi. Na tapu disi yu no 
mann go na skowtu, èn yu no kan tyari a fufuruman fesi krutu bikasi justitia no e èrkèn 
kasmonii leki wan retifasi sani. Fudatêde kasmoni e dray na tapu furtrow. Sondro furtrow 
kasmonii no man seti srefsrefi. Dati meki a kasfrow e suku bun sma, di a man furtrow. Sondro 
aa furtrow fu en sey, yu no e kon na ini en kasmoni.A kasfrow musu abi a dyaranti tu, taki a 
smaa di a o aksi e fanga nofo moni fu kan pay en kasmoni-anu. Bika sondro nofo moni yu no 
mann kon ini a kassensi tu. Ma kolokuso a no e psa fiiru tron, dati sma e Ion gwe nanga a 
kassensi. . 

Wann sabidensiman di luku a tori fu furtrow finfini na Preisendörfer. En e kan a 
problemaa fu furtrow agency dilemma. En feni taki furtrow e tyari tu problema. A fosiwan na 
faa a kasfrow kan kisi a dyaranti, dati a preyman o pay en anu ala leysi na ten, leki fa a ben 
pramisi.. A trawan na pe a kasfrow e aksi ensrefi efu a sabi nofo inberetori fu a preyman, fu a 
kann furtrow en. . 

Dann now wi kon na a tori fu fa kasmoni e dray na ini Holland. Wantu difrenti de, leki 
faa Sranankondre nanga Hollandkondre a no a sera tu. Sranan no modern so leki Holland. 
Hollandd moro 'zakelijk' tu. Kriorosma san saka kon na Holland fu suku wan libi, musu fiti 
densrefii na a libi na ini Holland. Èn dati no makriki alaten. Furu fu den abi dobru payman, 
bikasii den musu seti den eygi libi dyaso, ma na a srefi ten den musu sorgu den famiri na ini 
Sranankondree tu. A hey libimarki nanga a hebi consumptiekonmakandra e poti den ini 
payman.. Bika a switi fu bay, ma a no switi so fii pay. Furu moy sani de na Holland fu bay èn 
furuu fu den sani yu kan bay na tapu kredit. Ma wan dey e kon dati yu musu pay fu ala den sani 
sann yu bay. Sonleysi incassobureau nanga deurwaarder musu kon. Ala den sani disi di e poti 
wann hebi na tapu a kassensi, e meki moro furu sma e teki a pasi fu a nowtutori, a noodfunctie, 
sann no e pesa so furu na Sranan. . . 

Moroo preyman e kon tu na ini a tesi fu gwe nanga a kassensi. Bika fa Holland bigi so 
wann fufuruman kan kibri ensrefi bun langa sondro a kasfrow noso den tra preyman man feni 
en.. Moro fara foru famiri no e libi so krosbey fii makandra leki fa den ben gwenti na Sranan. 
Datii meki den e lasi kontrolu na tapu makandra. Na Holland birti no gwenti tu fii bumuy 
nangaa makandra, dati tu na wan lasi gi a sociale kontrolu, bika wan fufuruman kan froysi fri 
sondroo dati birti si. A dangra fii feni a sma di Ion gwe nanga kassensi. Dati tu meki, dati' den 
kasfroww nanga den kasman abi fu hori kasmoni moro srapu. Sonwan fii den e skrifi ala den 
go-nanga-konn fii den preyman na tapu papira, trawan e kubroyki computer srefi fu a 
'boekhouding',, noso skrifi ala pay na tapu papira. Na so den kasfrow kan kibri a kasmoni fu 
fufurumann no maskadreri en. 

Mii e tapu a tori fii kasmoni nanga tu bigi theorie abra ROSCA A fosi theorie na fu 
Cliffordd Geertz di taki dati ROSCA na wan tay-aka na ini a proces pe póti kondre e kon tron 
lekii den gudu kondre in West-Europa. Te dati psa dan ROSCA no de fanowdu moro, bika 
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smaa o kubroyki bangi moro fiim. A tra theorie na fu Shirley Ardener di taki dati ROSC A o tan 
prenspari,, bika a e fiti den kulturu fu den pöti kondre. Mi feni dati a theorie fu Geertz no e 
klop,, bika na ini ala sortu kondre, gudu nanga pöti, yu kan si dati ROSCA de furufuru. Ma a 
theoriee fu Ardener no e klop tu. A ondrosuku fii mi son, dati a ekonomisi bun fu a kasmoni 
bigi.. A ondrosuku fu mi e fiti moro betre na ini a theorie fu Frits Bouman nanga Abram de 
Swaan.. Den e taki dati ala kondre no e opokenki den srefi na wan fasi. Ma yu kan si wan 
patron,, bika ROSCA abi fu fiti ensrefi na fansortu kondre. Kasmoni o tan dray na ini wan lo 
nyunn kondisi, so langa sma abi en fanowdu. 
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