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Hoofdstukk 3 

DEE KASMONI-SPELERS34 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ditt proces van uitsluiting kan als volgt verlopen: om de toenemende inflatie te 
compenserenn besluiten de spelers de kasmoni-bijdragen te verhogen. Wie met de verhoging kan 
meegaann blijf t in de kasmoni, de anderen moeten afhaken. Sommigen sluiten zich dan aan bij 
eenn kasmoni met lagere inlegbedragen, of vormen er zelf een. Maar anderen moeten van alle 
deelnamee afzien, waarmee ze een belangrijke mogelijkheid verliezen om hun bestaansniveau 
veiligg te stellen. Hierover meer in paragraaf 3.2.2. 
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Dee ben onder de armsten in het geheel geen collectiveringsarrangementen tegengekomen; 
zee missen de benodigde netwerken en organisatievermogen. Het is ieder voor zich en God voor 
onss allen: alle energie gaat op aan de dagelijkse overleving. Vooral de nieuwe armen die vroeger 
well  van kasmoni gebruik konden maken, ervaren deze toestand als schrijnend. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TJOTJO ontwikkelt spaarzin zich tot een belangrijke deugd van creoolse vrouwen. Mannen 
wetenn spaarzame vrouwen te waarderen.51 Oudere mannen herinneren zich hoe ze vroeger 
opkekenn tegen kasvrouwen die kankan uma (trotse, moedige vrouw) werden genoemd. Wanneer 
zee met zo'n vrouw in zee gingen zouden ze later materieel niets te kort komen, leerden ze van 
hunn moeder. Diverse mannen vertelden hoe ze versteld hadden gestaan toen bleek dat hun vrouw 
err een geheim spaarpotje op na hield. Een speler zegt met goedbedoelde spot over zijn vrouw, 
eenn fanatiek spaarster: 'Ik dacht dat ik met een creoolse was getrouwd, maar ze is een koelie 
hoor,hoor, een zwarte koelie!' (koeli is een creoolse benaming voor Hindostaan). Zonder zijn 
medewetenn had ze een deel van haar geld belegd bij de informele belegger Roep NV; door op 
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tijdd te stoppen was ze het near banking failliet voor, en kon ze een eigen auto kopen. Zelfs een 
mann die al jaren met zijn vrouw in onmin leeft, roemde de spaarzin van zijn vrouw: ondanks alle 
ellendee kon hij haar waarderen omdat ze altijd zo goed had gespaard dat het gezin het hoofd 
bovenn water kon houden. Deze bijzondere vrouwelijke spaarzin kan verklaren waarom vooral 
vrouwenn aan kasmoni deelnemen: dit spaar- en kredietarrangement is bij uitstek geschikt om te 
voorzienn in de duurdere gezinsbehoeften waarvoor de vrouwen de verantwoording dragen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geldzaken.56 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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