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Hoofdstukk 1 

INLEIDING 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 
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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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