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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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