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Hoofdstukk 4 

MOTIEVE NN EN FUNCTIES2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krediet,Krediet, via kasmoni hebben alle spelers, met uitzondering van de laatste, sneller de 
beschikkingg over een som geld dan wanneer ze dat bij de bank of thuis gespaard zouden hebben. 
Ditt voordeel duid ik aan als snel krediet. De omvang van dit voordeel neemt echter per beurt af, 
wantt de eerste speler krijgt bij de eerste inleg al meteen de totale som, de tweede speler in de 

96 6 



tweedee maand, maar de negende speler pas na negen maanden inleggen. De laatste speler heeft 
zelfss geen enkel voordeel van snel krediet, omdat hij zijn aandeel pas aan het eind van de cyclus 
krijgt.. Vergeleken met krediet bij een bank heeft kasmoni het voordeel renteloos te zijn. Bij de 
bankk moet bovendien eerst nog aan diverse formele voorwaarden van kredietwaardigheid 
wordenn voldaan, zoals het overleggen van een werkgeversverklaring en de garantstelling van 
meerderee borgpersonen. Het voordeel van een banklening is weer dat je meestal hogere bedragen 
kuntt lenen dan de uitkeringen die gangbaar zijn in een kasmoni, mits je aan de voorwaarden 
voldoet.. Maar afgezien hiervan handelt een speler die uh is op het snelle krediet van de vroege 
uitkeringg vanuit het economisch motief: kasmoni biedt hem meer voordelen dan de bank. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'Je'Je kan wel direct naar de bank gaan [om zelfstandig te sparen-AB], maar je hebt 
mensenmensen die geboren zijn om direct naar de bank te gaan, en je hebt mensen die niet naar 
dede bank kunnen gaan. Geestelijk ziet hij die bank voor zich en hij besluit het geld 
daarheendaarheen te brengen. Maar als hij voor de deur van de bank staat, heeft hij toch iets 
andersanders te doen met het geld, hij moet dit en dat gaan kopen. Maar als hij in een kasgeld 
zit,zit, aan heeft hij dit probleem niet.' 
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Terwijll  sommigen hun deelname verantwoorden door te wijzen op de impulsiviteit van de 
menselijkee psyche, gooien anderen het op de externe situatie. Dit is niet per se een poging om 
zichzelff  schoon te praten: de combinatie van een laag inkomen en de druk van talloze financiële 
verplichtingenn ondermijnt inderdaad de mogelijkheid om zelfstandig en doelgericht te sparen. 
Marktverkoopsterr Bea (32) noemt bijvoorbeeld de regelmatige tekorten aan producten in haar 
marktstand,, waardoor ze zich gedwongen voelt die meteen aan te vullen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee sluit me hierbij aan in mijn analyse van de dwang tot zelfdwang bij ROSCAs, met de 
aantekeningg dat die weer een andere verschijningsvorm heeft dan De Swaans voorbeelden van 
zelfdwangg bij verslaafden.80 Verslaafden en ROSCA-spelers hebben inderdaad gemeen dat ze bij 
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zichzelff  een onwenselijke neiging tot impulsief gedrag onderkennen. Maar anders dan ROSCA-
spelerss vormen verslaafden een minderheid die zich onderscheidt door een specifiek dwangmatig 
gedragg dat dikwijls slechts een beperkt deel van hun persoonlijkheid raakt, maar als zeer 
schadelijkk geldt. Een nicotineverslaving berust bijvoorbeeld op een onweerstaanbare behoefte 
aann een stof als nicotine (zie ook Eister 1984:37-38). Bij ROSCA-deelnemers gaat het 
daarentegenn om een veel bredere, niet-pathologisch geachte geestesgesteldheid: men onderkent 
bijj  zichzelf een algemene neiging tot impulsief gedrag op financieel gebied dat men vervolgens 
viaa sociale organisatie probeert te beheersen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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