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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 

35 5 



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 
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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 
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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 
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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 

47 7 



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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