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Hoofdstukk 5 

VERTROUWEN,, NETWERKEN EN SOCIALE CONTROLE 

WarneerWarneer je een vrouw tegenkomt die slim lacht, 
DanDan weetje dat ze kasmoni houdt. 
JeJe zal van haar sterke verhalen en leugens horen. 
Dat isDat is om je onder de duim te houden!*4 

5.11 Inleiding 
Nadatt men heeft besloten zich aan te sluiten bij een kasmoni, is het zaak dat de verplichtingen 
regelmatigg worden nagekomen. Dit is een opgaaf, zowel voor de spelers als voor de kashouder. 
Niett alleen moeten de spelers betrouwbaar zijn en bij twijfel worden gecontroleerd en onder druk 
gezet,, ook de kasvrouw of -man wordt door de afzonderlijke spelers kritisch gevolgd. Een 
kasmoni-netwerkk is dus gebaseerd op wederzijds vertrouwen en sociale controle. Om de 
voorwaardenn voor het functioneren van dit systeem in kaart te brengen ga ik uit van het 
vertrouwensmodell  waarin de Duitse socioloog Preisendörfer (1995) een aantal belangrijke 
theoretischee aspecten van vertrouwen inventariseert. Vervolgens laat ik zien hoe de problemen 
bijj  het creëren van vertrouwen in de kasmoni worden opgelost. 

5.22 Vertrouwen 
Preisendörferr maakt het verschijnsel vertrouwen inzichtelijk met behulp van te principal-agent 
benadering.*55 Volgens Preisendörfer ontstaat een vertrouwensprobleem in alle situaties waarin 
eenn actor (de principaal) met een tegenpartij (de agent) afspreekt om iets waardevols over te 
dragenn in ruil voor een tegenprestatie. Als het een zuivere 'transactie ter plaatse' betreft waarin 
dee overdrachten onmiddellijk en volledig plaatsvinden, bestaat er geen vertrouwensprobleem. 
Maarr in alle andere gevallen doen zich voor de principal twee samenhangende knelpunten voor, 
diee Preisendörfer aanduidt als het agency dilemma. 

Hett eerste knelpunt schuilt in het tijdsaspect: er bestaat een tijdsinterval tussen de 
uitwisselingg van prestatie en tegenprestatie, zodat de principaal na zijn prestatie moet afwachten 
off  de ander met diens tegenprestatie over de brug komt. Door het eerste knelpunt ontstaat het 
tweede,, dat betrekking heeft op informatie over de betrouwbaarheid van de agent: de principaal 
kentt de tegenpartij niet volledig en weet dus niet zeker of die de afspraak zal nakomen. Om deze 
problemenn te overwinnen kan hij zijn toevlucht nemen tot twee controlemechanismen. Hij kan 
dee informele methode gebruiken, die onder meer bestaat uit de volgende individuele strategieën: 
dee transactie vermijden, het risico spreiden door derden in te schakelen, een vriendschappelijke 
relatiee aanknopen met de ander of op indirecte signalen van onbetrouwbaarheid letten. Een 
nadeell  van zulke informele strategieën is dat de principaal steeds weer ingewikkelde manieren 
moett bedenken om de betrouwbaarheid van de tegenpartij vast te stellen. 

Omm dit probleem te omzeilen kan de principaal een beroep doen op de formele 
methode:: hij zoekt steunt bij structurele beveiligingen van duurzame aard die uitgaan van 
maatschappelijkee instellingen met een formeel karakter, zoals institutionele 
selectiemechanismen,, diploma's en officiële contracten. Maar ook dan blijf t het verlenen van 
vertrouwenn onlosmakelijk verbonden met risico, want het menselijk gedrag is maar tot op 
zekeree hoogte voorspelbaar. De besproken strategieën zijn dan ook slechts manieren om het 
vertrouwensprobleemm te verkleinen. 

Preisendörferr verwijst ook naar het vertrouwensprobleem in de rationele-keuzetheorie 
vann de collectieve actie. In beginsel loont coöperatief gedrag niet in situaties die op ROSCAs 
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lijken,, wegens het probleem van de zelfzuchtige profiteur die optimaal resultaat behaalt door 
dee prestatie van zijn tegenpartij te aanvaarden, maar zich vervolgens te onttrekken aan zijn 
eigenn tegenprestatie. Het 'gevangenendilemma' leidt er dan toe dat de samenwerking niet tot 
standd komt. Maar wanneer een lange reeks van herhalingen te verwachten is, kan coöperatief 
gedragg wel lonend blijken: wanprestatie wordt dan afgestraft doordat men volgende keren 
wordtt uitgesloten van deelneming. In zijn bespreking van deze theorie benadrukt De Swaan 
hett belang van leerprocessen over langere termijn: 'daar wordt collectieve actie opgevat als 
eeneen proces dat zowel het collectieve goed voortbrengt als de collectiviteit waarvoor dit goed 
collectiefcollectief is' (De Swaan 1996a;601). Ondanks het gevaar van parasitair gedrag kan collectieve 
actiee in de dynamische maatschappelijke werkelijkheid tot stand komen onder invloed van 
gangmakers,, of van de optimistische veronderstelling dat allen wel zullen bijdragen. Is het 
samenwerkingsverbandd eenmaal gevormd, dan zullen de deelnemers beseffen dat ze voor 
verderr profijt van elkaar afhankelijk zijn en bovendien in staat zijn parasitisme doeltreffend af 
tee straffen. Er bestaat dan voldoende basis voor wederkerig vertrouwen. Ook Preisendörfer 
wijstt erop dat het onderling vertrouwen kan toenemen naarmate een transactie wordt herhaald 
enn naarmate de partijen meer zijn betrokken bij een collectief sociaal netwerk: op 
wanprestatiee staat dan een informele sociale sanctie, zodat het alsnog in ieders eigenbelang is 
aann zijn verplichtingen te voldoen. Bovendien ontstaat door langdurige samenwerking 
dikwijl ss een wederkerig loyaliteitsbesef dat het risico van parasitair gedrag sterk vermindert. 
Verderr kun je je wederpartij zo goed leren kennen dat je weet of hij betrouwbaar is. In 
hoeverree iemand daadwerkelijk te vertrouwen valt wordt medebepaald door zijn individuele 
socialisatiee en culturele achtergrond, aldus Preisendörfer. 

Watt betekent dit voor het functioneren van de kasmoni? In dit systeem is het 
vertrouwensprobleemm veel ingewikkelder dan in het twee-partijenmodel van Preisendörfer. Niet 
alleenn telt kasmoni een veel groter aantal deelnemers, bovendien wordt het tijdprobleem 
verveelvuldigdd door het roulerend karakter van het ROSCA-systeem. In een kasmoni van 12 
maandenn met 12 spelers doen zich 12 x 13 transacties voor. Elke maand moeten eerst alle 12 
spelerss hun anu inbrengen bij de kashouder; kort daarop moet die de totale maandopbrengst aan 
eenn van hen uitkeren. Zolang een speler de kas nog niet heeft ontvangen, loopt hij elke maand 
hett risico zijn inleg te verliezen. Bovendien moet men erop kunnen vertrouwen dat een speler die 
dee kas al heeft ontvangen zijn betalingsverplichtingen blijf t nakomen. De kashouder is 
afhankelijkk van de betrouwbaarheid van alle spelers want hij moet eventuele wanbetalingen 
aanvullen.. Kasmoni vormt dus een ingewikkeld netwerk van afhankelijkheidsrelaties dat wordt 
gecoördineerdd door de kashouder. 

Informatiee over de betrouwbaarheid van alle deelnemers is dan ook van het grootste 
belang.. Ook hier vervult de kashouder een centrale rol. Hij verzamelt informatie bij de eerste 
selectiee van de deelnemers, en houdt vervolgens in de gaten of iedereen zijn verplichtingen 
nakomt.. Overeenkomstig het informele karakter van de kasmoni gebruikt hij daarbij individuele 
strategieënn van zeer informele aard. Er vindt zelfs nauwelijks of geen registratie plaats van harde 
persoonsgegevenss zoals geboortedatum, adres, beroep, werkgever of loonbewijs. Ook bij het 
makenn van betalingsafspraken worden doorgaans geen contracten of schuldbekentenissen 
opgesteldd en ondertekend.*6 Wel houdt de kashouder de transacties bij aan de hand van kruisjes 
enn parafen. Voor een weergave van de boekhouding zie afbeelding 1. 
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Afbeeldingg 1. 
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5.33 Netwerken, vertrouwen en sociale controle 

5.3.11 Netwerken 
Dee kashouder rekruteert spelers uit bestaande sociale netwerken en vormt daarmee een eigen 
kasmoni-netwerk.. Een kasmoni bestaat in haar meest eenvoudige vorm uit een kashouder die 
wordtt omringd door 9 of 11 spelers, en ook zelf inlegt, zodat er 10 danwei 12 inleggers meedoen. 

Dee netwerken waaruit de kandidaten afkomstig zijn, vormen belangrijke bronnen van 
informatiee over hun betrouwbaarheid. Wanneer het kasmoni-netwerk volledig samenvalt met een 
bestaandd netwerk is de vereiste informatie onmiddellijk voorhanden. Dit is echter alleen het 
gevall  in de typische mannen-kasmoni onder collega's op de werkvloer: deze spelers kennen 
elkaarr al voldoende, en verkeren bovendien voortdurend in de gelegenheid elkaar te controleren. 
Maarr meestal zijn de deelnemers afkomstig uit uiteenlopende maatschappelijke verbanden zoals 
dee familie, vrijmetselarij, sportclubs, cafés, bedrijven en overheidskantoren. In zulke kasmoni 
kennenn de deelnemers elkaar niet of nauwelijks. De kashouder staat dan voor het probleem hoe 
hijj  geschikte spelers moet selecteren, en hoe hij hen tijdens de cyclus kan controleren. 

Tochh kan informatie-inwinning en sociale controle effectief plaatsvinden dankzij het 
sterkeface-to-facee karakter dat de persoonlijke relaties in Suriname vertonen. Het is bijvoorbeeld 
zeerr belangrijk om iemands achternaam te kennen, want dat zegt iets over de familie waartoe hij 
behoort,, zodat je hem beter kunt plaatsen. Daarom vroegen geïnterviewden ook herhaaldelijk 
naarr mijn familienaam: 'Wie ben je? Bijnaar, no? Oh, zijn dat niet die mensen [grootouders, -
oomsooms en -tantes, neven en nichten] van Toekomstweg? En wie is Wiesje Bijnaar van je dan? 
Ahh...Ahh... (van herkenning)'. Dat de deelnemers elkaar niet kennen wordt goedgemaakt doordat elk 
eenn afzonderlijke vertrouwensband heeft met de kashouder, of meespeelt via een andere speler 
diee zo'n relatie heeft en voor hem garant staat. Informatie-inwinning en verdere sociale controle 
zijnn dan ingebed in ingewikkelde relatieketens die bij de kashouder samenkomen. 

Dezee relationele inbedding laat zich goed illustreren door de kasmoni van Ma Jet. Ma Jet 
iss tweeënzestig jaar en heeft jaren de kost verdiend als huismodiste. Daarnaast is ze al meer dan 
dertigg jaar kasvrouw en zit ze tien jaar in een vrijmetselaarsloge. Haar man is gepensioneerd 
arbeiderr en zit nu ook in een loge. Ze hebben vier kinderen. In de kasmoni van Ma Jet zitten 12 
spelers.. Volgens haar kasboek: 
1.. A is een mannelijke speler van veertig jaar die bij de luchthaven te Zanderij werkt. Ma 

Jett weet niet welk beroep hij daar precies uitoefent. Ze kent A doordat hij bevriend was 
mett haar overleden neef die vroeger ook op het vliegveld werkte. Verder weet ze niet 
waarr hij woont, maar ze heeft wel zijn telefoonnummer. 

2.. B is een vrouwelijke speler van boven de vijfti g die in de verzorging werkt. Ma Jet weet 
waarr B werkt en in welke buurt ze woont. Haar telefoonnummer kent ze niet. B is een 
vriendinn van Ma Jets dochter C, waardoor ze het leven van vriendin B indirect kan 
controleren.. C zal erop toezien dat haar moeder niet wordt belazerd. Omdat B gehecht is 
aann C zal ze de vriendschap niet op het spel zetten door financieel wangedrag. 
Bovendienn zal ze haar eigen reputatie willen behouden. 

3.. C is de dochter van Ma Jet, wat ouder dan veertig, en werkt ook in de gezondheidszorg. 
4.. D is een vrouwelijke speler van boven de veertig. Ze is de pleegdochter van Ma Jet en 

zitt in het onderwijs. Ma Jet weet waar D woont en les geeft. 
5.. E is een mannelijke speler van ongeveer veertig jaar. Hij werkt bij het enige 

elektriciteitsbedrijff  in Suriname. Hij is de zoon van een goede vriendin van Ma Jet, die 
tijdenss haar jeugd haar buurmeisje was. Ma Jet weet alleen in welke buurt deze speler 
woont.. Met haar vriendin heeft ze nog contact via de loge. In deze relatie controleert 
moederr zooa E zegt te beseffen dat hij zijn moeder door financieel wangedrag in 
verlegenheidd zal brengen tegenover Ma Jet. 
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6.. F is een vrouwelijke speler van boven de vijfti g jaar die in een bejaardentehuis werkt, 
Maa Jet weet welk tehuis. Ze kent deze vrouw via de echtgenoot van F die inmiddels 
overledenn is. Hoe Ma Jet die man weer heeft leren kennen, weet ze niet meer. Ze kent 
hett adres van F niet, maar wel haar telefoonnummer. Bovendien kent de echtgenoot van 
Maa Jet een broer van F doordat ze samen in een loge van de vrijmetselarij zitten. Zo'n 
logelidmaatschapp is niet alleen belangrijk voor de controle, maar garandeert bovendien 
betrouwbaarheidd doordat de leden waarden als solidariteit en eerlijkheid delen. 

7.. G is politie-agente bij een bij Ma Jet bekend bureau. Van G heeft ze geen adres, wel het 
telefoonnummer.. Ze kent haar doordat ze bevriend is met haar tante, die G in de gaten 
kann houden. Bovendien zal G zich goed gedragen omdat ze geen gezichtsverlies wil 
lijdenn tegenover haar vriendin. 

8.. H is de veertigjarige zoon van Ma Jet. Hij is bankemployee. 
9.. I is ouder dan veertig jaar en onderwijzeres op een basisschool. Ze is getrouwd met H, 

enn dus de schoondochter van Ma Jet. I en H controleren elkaar. 
10.. J is een zestigjarige vrouwelijke speler. Ze krijgt een AOW uitkering. Ma Jet kent haar 

viaa haar tante, weet in welke straat ze woont en heeft haar telefoonnummer. 
11.. M is de zwager van Ma Jet. Hij werkt bij een ministerie waar Ma Jet informatie kan 

inwinnen. . 
12.. Speler N is Ma Jet zelf 

Inn dit kasmoni-netwerk zijn verschillende relatiesferen te onderkennen: de eerste kring wordt 
gevormdd door gezinsleden, de tweede kring bestaat uit aangetrouwde familieleden, een derde 
kringg is ontstaan door via via verworven kennissen. Ondanks het geringe aantal harde 
persoonsgegevenss weet Ma Jet genoeg om de meeste spelers in geval van fraude op te sporen. 
Niett alle spelers kennen elkaar, Ma Jet vormt het middelpunt van het relationele netwerk. 
Analysee van de relaties tussen de spelers en Ma Jet laat het volgende zien: 
-- niemand kent A. 
-- B, C en D kennen elkaar wel; C kent ook H en I. 
-- E kent de andere spelers niet, maar Ma Jet zou hem via haar vriendin kunnen aanspreken. 
-- F is ook niet bekend bij de andere spelers, maar Ma Jet kan hem opsporen via haar echtgenoot. 
-- G kent de andere spelers niet, maar Ma Jet kan in geval van problemen haar tante aanspreken. 
-- H weet wel dat zijn zus C, zijn pleegzus D en zijn vrouw I meespelen, de andere deelnemers 
kentt hij niet. 
-11 op haar beurt weet van haar meespelende echtgenoot H, schoonzus C en schoonpleegzus D. 
All ee spelers zijn naspeurbaar met uitzondering van A. Geen van de andere spelers kent hem en 
vicevice versa. Objectief gezien vormt hij het enige reële risico: als hij op een dag spoorloos 
verdwijntt na ontvangst van de kas, zal het moeilijk zijn hem op te sporen. Van zijn kant verkeert 
AA in een gunstige positie om te frauderen omdat hij als enige niet vastzit aan andere 
controlerendee relaties. Toch maakt Ma Jet zich geen zorgen, want hij draait al jaren mee en heeft 
nooitt problemen gegeven, ook al weet ze dat hij van reizen en dure auto's houdt, vooral dat 
laatste.. Enkele jaren geleden heeft zich een bijzonder geval voorgedaan dat Ma Jet het ultieme 
bewijss heeft geleverd van A's betrouwbaarheid. Een dag nadat hij kasgeld had betaald, raakte hij 
betrokkenn bij een zwaar auto-ongeluk en belandde op de afdeling Intensive Care van het 
ziekenhuis.. Ondanks zijn slechte toestand mompelde hij tegen een vriend die op ziekenbezoek 
kwamm dat hij Ma Jet nog kasgeld moest betalen. Die vriend belde haar meteen op, maar zij stelde 
hemm gerust dat speler A al aan zijn verplichting had voldaan. 

Kasmoni-netwerkenn kunnen ook een ingewikkelder structuur vertonen. Zo kan een kashouder 
meerderee kasmoni tegelijk opzetten wanneer veel spelers belangstelling tonen. Een andere 
complicatiee treedt op wanneer vertrouwelingen van een van de spelers willen deelnemen. 
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13.. K en L zijn door J in de kasmoni geïntroduceerd. Ma Jet weet dat het een zus en een 
vriendinn van J zijn, meer weet ze niet en wil ze ook niet weten. Ze doet 'geen zaken' met 
KK en L. Alle transacties geschieden via J die daarmee een dubbele verantwoordelijkheid 
draagt:: als K en L niet betalen wordt J daarop aangesproken. J zal zich dan diep 
schamen.. Omgekeerd zijn K en L zich ervan bewust dat ze bij wanbetaling de reputatie 
vann J schaden en ook hun eigen reputatie bij J op het spel zetten. Deze verstrengeling 
vann financiële, vriendschappelijke en familierelaties tussen J, K en L dwingt correct 
financieell  gedrag af. 

Doorgaanss rekent de kasvrouw zulke introduces niet tot haar directe deelnemers. Maar wanneer 
dee geïntroduceerde bij langdurige indirecte participatie goed financieel gedrag toont, kan de 
kashouderr hem als blijk van vertrouwen tot directe deelnemer promoveren 

Dee indirecte deelname van deze introduces compliceert het netwerkplaatje: er kunnen 
zoveell  vertrouwelingen via speler J meedoen dat je kunt spreken van een sub-netwerk dat 
onderr de directe coördinatie en financiële verantwoordelijkheid van J valt. J is hierin een 
subbeheerderr die er zelf op moet toezien dat al haar vertrouwelingen op tijd betalen, zodat zij 
haarr verplichtingen tegenover de kashouder kan nakomen. De controle van dit subnetwerk 
valtt geheel buiten de verantwoordelijkheid van de kashouder, zoals in het navolgende zal 
blijken.. Ter illustratie zijn in afbeelding 2 beide varianten weergegeven. 

5.3.22 Betrouwbaarheid 
Omm te weten te komen op grond van welke informatie de deelnemers eikaars betrouwbaarheid 
beoordelen,, vroeg ik spelers en kashouders naar hun criteria. De kashouders vroeg ik bovendien 
waaromm ze dachten dat de spelers hen zouden vertrouwen. 

Watt betreft het onderlinge vertrouwen tussen spelers die elkaar niet kennen, die kwestie 
delegerenn ze aan de kashouder die ze als coördinator verantwoordelijk houden voor het 
welslagenn van de kasmoni. Voorzover de spelers elkaar wel kennen, letten ze nauwlettend op 
eikaarss financiële betrouwbaarheid. In geval van onraad lichten ze onmiddellijk de kashouder in 
omm schade te voorkomen. Maar ook dan staat de vertrouwensrelatie met de kashouder centraal. 
Alss een deelnemer merkt dat een bekende medespeler fraudeert, zal hij eventuele schade dan ook 
niett bij de fraudeur verhalen maar bij de kashouder. Het gaat dus vooral om de informatie die 
kashouderr en individuele speler van elkaar registreren. 

Dee meeste spelers hadden moeite met het beantwoorden van de vraag 'waarom vertrouwt 
uu de kashouder uw geld toe?' want hun vertrouwen berust naar eigen zeggen niet op zakelijke 
criteria.. Een speler licht dit als volgt toe: 'Die betrouwbaarheid is er en meneer X is over het 
algemeenalgemeen betrouwbaar. Waaruit dat blijkt is eigenlijk een moeilijke vraag. Want het moment dat 
jeje iemand vertrouwt heb je geen speciale feiten. Ik ken zijn gedrag en hij is altijd eerlijk geweest 
tegentegen wie dan ook Maar niet alleen in geldzaken, hoor. Kijk, de meeste oplichters hebben een 
betrouwbaarbetrouwbaar verhaal klaar, maar bij meneer X hoefje niets te gaan checken. Ik vind het echt een 
moeilijkmoeilijk vraag, van waarom meneer X wel en meneer Yniet.' In feite valt hun onzakelijkheid dus 
well  mee, want eerlijkheid is ook een realistisch criterium. De onderscheidde in de antwoorden 
vann de deelnemers 'harde' zakelijke criteria als kredietwaardigheid en 'zachte' sociale criteriaa als 
discretiee en empathie. 

Alss zakelijke criteria werden genoemd: uitwendige voorwaarden als een goed inkomen, 
eenn (in)formele onderneming en een relevante opleiding, naast karaktereigenschappen als 
ondernemingszin,, zakelijkheid, eerlijkheid, stiptheid, netheid, blijkend uit fatsoenlijk gedrag. Zo 
wordtt een kasman die een winkel drijft als betrouwbaar gezien, omdat hij kennelijk genoeg 
vermogenn bezit om het risico van fraude op te vangen. Hij zal er ook niet met de kas vandoor 
gaan,, want als zakenman is hij gebonden aan zijn winkel. Bovendien zou de winkelier ernstig 
gezichtsverliess lijden tegenover zijn klanten wanneer zijn wandaad uitkwam. Een betrouwbaar 
kashouderr hoeft overigens niet per se aan al deze criteria te voldoen.. Als hij zijn verplichtingen 
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Afbeeldingg 2. Model van een kasmoni met introduces en sub-betalingsnetwerk 

K/SS 1 De kashouder die zelf bij na altij d meespeelt 

S2-S100 De overige spelers 

II  Geïntroduceerde speler 

 Men kent elkaar als persoon én als deelnemer 

<<  Men kent elkaar als medespeler 

.4..  M en kent elkaar slechts als persoon, maar niet als deelnemer 
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maarr zorgvuldig nakomt hoeft hij zelfs geen regelmatig inkomen te hebben. Diverse kashouders 
zijnn juist een kasmoni begonnen om via kasrecht inkomsten te verwerven. 

Opleidingg werd wel als criterium genoemd, maar speelt geen grote rol in de beoordeling 
vann iemands betrouwbaarheid. Een relevante opleiding als eenjaar boekhouden strekt hoogstens 
tott aanbeveling. Een zakelijke instelling telt zwaarder. Een minister vertelt over zijn 
koffiejuffrouww in wier kasmoni hij meedraaide: 'Mevrouw Bis van het eerste uur, ze heeft altijd 
koffiekoffie voor me gezet. Ze is iemand die verschrikkelijk op haar strepen staat. De keuken is haar 
terrein.terrein. Niemand komt erin zonder haar toestemming. Ze is zelfs niet verlegen om me te zeggen 
datdat ik kasmoni vergeten ben te zetten'. Ook de ondernemingszin van een kashouder kan de 
spelerss aanspreken: 'Ze organiseerde cursussen naaien, koken, doeken binden enz, dus kwam 
zeze stabiel op me over'. Andere spelers zijn gevoelig voor zijn netheid: 'Ik heb gezien bij mijn 
schoonmoeder,schoonmoeder, die trekt een paar lijntjes, schrijft een paar namen en kruisjes. Maar meneer 
K.hmK.hm hm Hij is vreselijk accuraat. Alles is zo vreselijk mooi geschreven, groot geschreven, 
echtecht netjes (trekt quasi-vies gezicht). Hij zal nooit de krabbeltjes maken die ik maak Zijn stijl 
maaktmaakt veel indruk op me, ja ' 

Alss sociale criteria noteerde ik: lidmaatschap van maatschappelijke organisaties, 
persoonskenmerkenn als leeftijd en geslacht, en karaktereigenschappen als zelfrespect, discretie, 
beheersing,, empathie, blijkend uit het gedrag van de kashouder. Zo stelde een speler vertrouwen 
inn een kasvrouw omdat haar echtgenoot lid was van een aantal verenigingen: 'Haar man zit in de 
Lions,Lions, de loge, al ale sociale dingen, dus...ik vertrouw haar.' 

Persoonskenmerkenn als geslacht en leeftijd zijn geen doorslaggevende voorwaarden, 
maarr de oudere creoolse vrouw, de bigisma, boezemt wel vertrouwen in (zie hoofdstuk 3). Dit 
bleekk bij een speler die bij zijn toetreden niets van de kasvrouw wist behalve dat ze bigisma was: 
'Ik'Ik kende haar van de buurt, goeie weg, goeie dag, want het is een bigisma, hé dus je groet 
beleefdbeleefd Het was zo, ze vroeg me op een dag en ik dacht waarom niet? Van een bigisma verwacht 
jeje toch niet dat ze gekke dingen gaat uithalen met je geld' 

Sommigee spelers gaan af op de karaktereigenschappen van de kashouder. Een speler 
schattee het zelfrespect van zijn kasman die tevens zegelbeheerder was, zo hoog in dat zij 
voorspeldee dat haar kasman 'gewoon dood zou neervallen als hij kasgeld had gegeten en hij zou 
elkeelke dag hier moeten komen'. Anderen maken de betrouwbaarheid op uit zijn gedrag. Treedt de 
kashouderr beheerst op bij meningsverschillen of maakt hij er een ordinaire scheldpartij van? 
Kashouderss worden ook gewaardeerd om hun rol als sociaal raadsvrouw of raadsman. 'Als ik 
haarhaar vertel over een probleem, merk ik echt dat ze luistert, dat ze begrijpt wat me dwars zit. 
SomsSoms zegt ze me wat ik kan doen, of wat ik absoluut niet moet doen. En een volgend keertje 
vraagtvraagt ze me hoe ik het is gegaan. Ze is dus niet vergeten.' Een betrouwbaar kashouder is 
discreett over het financiële reilen en zeilen van de spelers en roddelt niet. 

Dee vraag waarom kashouders zelfdenken dat de spelers hun geld aan hen toevertrouwen, 
maaktt hen zichtbaar verlegen. In hun antwoorden stellen ze zich bescheiden op, maar trots laat 
zichh niet zo goed verbergen. Hun antwoorden stemmen overeen met die van de spelers. Omdat 
kashouderss het belangrijk vinden dat de spelers hen vertrouwen, hebben ze er veel voor over aan 
dee verwachtingen te voldoen. Discretie is naar hun mening een hooggewaardeerde eigenschap: 
'Ah,'Ah, wat goed datje deze vraag stelt. Laat me je zo het antwoord geven (pakt daarbij zijn 
kasmoni-schriftkasmoni-schrift en wijst twee namen aan). Deze zussen weten niet van elkaar dat ze in mijn 
kasmonikasmoni zitten en ik geef het ook niet door. Stel je voor, het is privé! Ik vind dat kasmoni meer 
eeneen geheimhouding is. En achteraf als ze er achter komen zullen ze zeggen 'en dat die man niets 
loslaat,loslaat, he!' 

Eenn ander punt in hun voordeel is de spelers niet alleen zakelijk maar ook meelevend te 
benaderen.. Een kasvrouw over haar kwaliteiten: 'Kijk, ik kan mensen heel goed stimuleren om te 
sparensparen en ook om anderen dingen in hun leven te laten regelen. Dus als je bij me komt, vraag ik 
jeje direct, kijk, wat wil je, wanneer wil je het en ik maak een afspraak met je over wanneer je 
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kasgeldkasgeld kan krijgen\ Deze combinatie van zakelijkheid en sociale vaardigheden vinden de 
meestee kashouders hun sterkste punt: 'Het is heerlijk dat men je vertrouwt en dat is ook 
belangrijkbelangrijk voor je zelfwaarde. Ik vind het echt mooi, dat men me als een soort bankier ziet, ja zo 
isis het toch, en me over allerlei problemen consulteert en me respecteert' 

Omgekeerdd vroeg ik de kashouders waarom zij de spelers vertrouwen. In tegenstelling tot 
dee spelers die zowel 'harde' als 'zachte' punten naar voren brachten, noemden de kashouders 
voornamelijkk zakelijke selectiecriteria, zoals een regelmatig inkomen, ondernemerschap, sociale 
positie,, stiptheid en eerlijkheid. Kashouders willen vooral zekerheid dat de spelers de 
maandelijksee inleggelden zullen betalen, zodat ze hen selecteren op kredietwaardigheid. Dit 
verschill  komt voort uit de rolverschillen: terwijl spelers alleen op tijd moeten betalen, zijn 
kashouderss als spin in het web verantwoordelijk voor de vertrouwensrelaties, wat extra sociale 
vaardighedenn vereist. 

Hett informele kasmoni-systeem kan het vertrouwensprobleem van Preisendörfer dus adequaat 
opvangen.. Doordat het is ingebed in bestaande maatschappelijke netwerken, kunnen de 
deelnemerss informatie inwinnen over het gedrag van de anderen in verleden en heden. Zo 
selecterenn ze elkaar op betrouwbaarheid, en controleren vervolgens of iedereen zich tijdens de 
kasmoni-cycluss behoorlijk gedraagt. De kashouder speelt hierbij een centrale rol, en moet dan 
ookk aan extra zware eisen voldoen. Bovendien hebben de spelers meestal behoefte in 
opeenvolgendee cycli mee te doen, zodat het niet in hun belang is zich aan hun prestaties te 
onttrekken.. Door een gemeenschappelijk kasmoniverleden kunnen spelers en kashouder 
wederkerigg verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zelfs als ze elkaar niet rechtstreeks 
kennen. . 

Aann de andere kant kan een sterke vertrouwensband in de praktijk juist ook extra 
gelegenheidd voor oneerlijkheid scheppen doordat men minder noodzaak voelt om elkaar te 
controleren.. Vooral spelers met een vroege uitkeringsbeurt kunnen dan in de verleiding 
komenn het vertrouwen te misbruiken. Ik heb verschillende verhalen gehoord van spelers en 
kashouderss die geheel onverwachts zijn bedrogen door degene met wie ze door de jaren heen 
dee sterkste vertrouwensband hadden gekregen. Het kasmoni-spel blijf t dus een riskante 
onderneming. . 

Zoalss hieronder blijkt wordt het risico verder verkleind doordat het binnen de 
Surinaams-creoolsee cultuur als een heilige plicht geldt aan je kasmoni-afspraken te voldoen, 
zodatt de deelnemers niet uitsluitend worden gemotiveerd door eigenbelang. Doordat de 
deelnemerss dit plichtsbesef hebben verinnerlijkt, wordt hun binding aan de kasmoni-afspraken 
medee versterkt door zelfdwang uit morele motieven. Daarnaast oefent het systeem sterke 
socialee dwang op hen uit. Wanprestatie wordt afgestraft met ernstig gezichtsverlies en met 
sanctiess van de kant van de kashouder en hun medespelers. 

5.3.33 Plichtsbesef 
Alss een speler zich eenmaal heeft gebonden aan een kasmoni, beseft hij doorgaans goed dat hij 
hoee dan ook verplicht is door te betalen. Ten eerste kan hij bij wanbetaling de uitkering 
mislopen.. Spelers die vastbesloten zijn een beoogde aankoop te doen, zullen derhalve alleen al 
uitt welbegrepen eigenbelang aan hun betalingsverplichting voldoen. Dit zelfzuchtige motief is 
echterr onvoldoende, want het geldt alleen voor spelers die de uitkering nog niet hebben 
ontvangen.. Maar meestal willen de spelers hun deelname ook in volgende cycli voortzetten, 
zodatt ze er ook na ontvangst van de pot belang bij hebben te blijven betalen. Spelers bij wie bij 
hett dwangmotief voorop staat, vormen echter een risico: zij zijn kennelijk niet in staat volledig 
opp eigen kracht weerstand te bieden aan hun impulsieve begeerten. Dat zulke spelers toch aan 
hunn verplichtingen voldoen komt mede doordat ze een heilige plicht voelen de betalingsafspraak 
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naa te komen. Iedereen weet dat kasmoni wordt gebruikt om de lange-termijndoelen van de 
deelnemerss te verwerkelijken en hun sociale positie te handhaven ofte verbeteren. 

Ookk 'indirecte' spelers die de kashouder niet kennen doordat ze zijn geïntroduceerd door 
eenn medespeler, bedenken zich wel tien keer voordat ze het systeem frustreren. De 30-jarige 
vakbondsleiderr Martino staat op het punt te gaan samenwonen met zijn vriendin. Via zijn 
moederr speelt hij in een kasmoni van een kasvrouw die hij zelf niet kent. Hij heeft dus in eerste 
instantiee een financiële relatie met zijn moeder, en beseft dat hij door nalatigheid vooral haar te 
schandee zal maken. Daarnaast voldoet hij aan zijn betalingsplicht omdat hij een ijskast wil 
kopen: : 

'Ikheb'Ikheb nooit tegenzin om te gaan betalen, want ik heb een doel, die ijskast. Die f20.000 
perper maand is wel veel, [kwart van zijn salaris-AB] en soms moeten we een paar dagen 
watwat zuinigjes aan doen, maar ik zet mijn tanden in dat kasgeld!' 

Uitt diverse gesprekken met spelers bleek dat de betaling uiterst serieus wordt genomen. Een 
speelsterr toonde losse vellen papier met haar maandelijkse berekeningen die aangeven waaraan 
zee haar salaris besteedt. Het bedrag voor kasgeld staat elke maand bovenaan de lijst, gevolgd 
doorr achtereenvolgens het geld voor kinderoppas, de kosten voor schoolvervoer en voor 
elektriciteit,, water etc. 

Maarr het valt niet altijd even gemakkelijk het maandelijkse bedrag voor kasgeld opzij te 
zetten.. Sommige spelers vertellen hoe ze soms worstelden met de spanning tussen wel of niet 
betalen.. Angst om de andere spelers schade te berokkenen speelt bij deze vrouw een rol: 

'Kijk,'Kijk,  soms heb ik het geld nodig voor iets anders. Mijn wasmachine was een keertje 
kapotkapot en ik moest de kleren van al die kinderen op de hand wassen. Het was een 
geforceergeforceer en ik had dat geld om die wasmachine te repareren bijna, maar juist daaruit 
moestmoest ik kasgeld zetten. Ik zat ermee, dagenlang, hoe ga ik doen? Soms dacht ik om dat 
kasgeldkasgeld te laten en die wasmachine te laten maken. Maar dan dacht ik weer aan die 
vrouwvrouw [kasvrouw-AB]... en dan kon ik het niet over mijn hart krijgen. Ik ben dat kasgeld 
tochtoch elke maand trouw gaan zetten [betalen-ABJ. Ik was op een gegeven moment zelfs 
wreveligwrevelig geworden op die kasvrouw, maar ja, wat kon die arme vrouw eraan doen [die 
wistwist van niets-ABJ. Mijn man had later een mazzel en daarmee hebben we die machine 
gerepareerdgerepareerd Maar kijk, bij kasgeld, kan je eigenlijk niet zeggen, ik betaal niet, want je 
zetzet iedereen in problemen, al die mensen die hun plannen hebben gemaakt.' 

Voorall  kleine zelfstandigen en hosselaars die volledig afhankelijk zijn van de marktvraag kost 
hett grote moeite aan hun kasmoni-plichten te voldoen. Ze moeten elke dag weer gedreven 
hosselen,hosselen, ten minste tot het kasgeld binnen is. Kasman August die op de Centrale Markt een 
kasmonii  houdt, kan daarvan meepraten: 

'Soms'Soms is de verkoop op de markt slap en moeten mensen echt hun best doen om hun 
spullenspullen te verkopen, want ze moeten kasgeld betalen. In dit geval zal je de persoon 
moetenmoeten blijven ondersteunen, praten met die persoon en motiveren en zelfs in zijn 
handelhandel gaan bemoeien: wat verkoopje en hoe gaat het, hoe kan het niet gaan? Als het 
iemandiemand is die geen bestelling kan vinden, dan zoek je zelf een voor haar. Ik heb zelfs 
eigengemaakteeigengemaakte koekjes voor bepaalden verkocht en vis voor bepaalde anderen geleverd, 
zodatzodat ze weer verder konden met de kasmoni. Al ze al ontvangen hebben en niet meer 
kunnenkunnen doorbetalen, is het helemaal een probleem. Het is spannend voor mij, ook voor 
beiden,beiden, want als hij meewerkt dan zie je hoe hij hosselt. Soms is het zo erg met ze, dat ze 
zichzich alleen maar blindstaren op: 'hoe betaal ik die kas', 'hoe betaal ik die kas?'Dan zie 
jeje ze overwerken en bijvoorbeeld nog ijsjes ergens laat 's avonds lopen verkopen en als 
hijhij  de kasverplichting vergaard heeft, dan komt hij tot rust voor ale week en dan zo gaat 
hethet verder. Soms is het zwaar, het heeft een sociale achtergrond, maar het leert je ook 
zelfstandigzelfstandig te zijn. Als je in een grote kasmoni zit is elke gulden belangrijk.' 
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Bijj  moeders, zeker als ze alleenstaand zijn, is het plichtsbesef dikwijl s nog groter omdat ze 
steedss op termijn moeten plannen voor de gezinshuishouding. Melissa en haar zusje herinneren 
zichh goed hoe het gedrag van hun moeder veranderde als het moment om kasmoni te betalen in 
zichtt kwam. Moeder verkocht vroeger op straat zelfgebakken koekjes en zelfingemaakt fruit, 
voorr de deur van een groot warenhuis. Haar inkomsten wisselden met de dag: 

'Mijn'Mijn  moeder was echt in ik-weet-niet-hoeveel kasmoni. Daarom als ze haar kasgeld 
nietniet km betalen werd ze wrevelig en reageerde ze het op ons af. En dan wisten we dat ze 
geengeen geld had, want niet elke zondag verkocht ze goed Mijn moeder zette bij een vrouw 
SflSOperSflSOper week en dat was veel voor die tijd Mijn pleegmoeder wist hoe ze was en hield 
onsons dan uit haar buurt. Want mijn moeder kon dan niet behoorlijk tot ompraten om iets 
uituit te leggen. Ze schreeuwde dan altijd en dat wekte een vrees bij ons voor haar. Zo 
wistenwisten we van haar kasmoni, niet dat ze het ons vertelde, maar wanneer het was 'zeuren 
julliejullie  niet aan mijn hoofd vooral hoe ik mijn kasgeld niet bij elkaar kan krijgen. 'Als het 
nietniet lukte sloeg ze een week over en dan moest ze harder hosselen, maar dan kwam ze 
heelheel laat thuis.' 

Uitt zulke verhalen blijkt hoeveel strijd spelers met zichzelf leveren om aan hun kasmom-
verplichtingg te voldoen. Met zelfdwang komt men dus een heel eind, temeer doordat het streven 
naarr het eigen lange-termijndoel wordt versterkt door een verinnerlijkt plichtsgevoel tegenover 
dee medespelers.87 Toch kan wilszwakte de overhand krijgen, zodat sociale dwang te hulp moet 
komen:: de wilszwakke geeft zich dan rekenschap van de negatieve maatschappelijke gevolgen 
vann wanbetaling zoals gezichtsverlies, uitsluiting van verdere deelname en andere sancties. 

5.3.44 Sociale controle: dwang en sancties 
Dee kashouder vervult een centrale rol in de organisatie van sociale controle en sancties. Hiervoor 
iss niet vereist dat alle spelers elkaar kennen. Ze rekenen op het gezag van de kashouder, aan wie 
menn een grote verantwoordelijkheid voor de collectieve spaargelden toeschrijft. Deelnemers die 
well  op de hoogte zijn van eikaars nalatigheid spreken elkaar daarop meestal niet rechtstreeks 
aan.. Ze vertrouwen erop dat de kasvrouw het probleem oplost met behulp van uitsluiting en 
anderee sancties. 

Aangezienn kasmoni-arrangementen juridisch niet zijn vastgelegd, heeft de kashouder 
onvoldoendee wettelijke middelen om betaling af te dwingen. De wetgevende instanties in 
Surinamee en Nederland hebben zich nooit met kasgeld beziggehouden. Wel kan de afspraak om 
deell  te nemen worden opgevat als een mondelinge overeenkomst, zodat de benadeelde een 
civielee procedure wegens wanprestatie tegen de wanbetaler kan aanspannen. Maar de kosten 
hiervann kunnen zo hoog oplopen dat ze de schadevergoeding ruimschoots overschrijden. 
Bovendienn is het bij een dergelijke mondelinge afspraak moeilijk adequaat bewijs te leveren. Ik 
hebb tot nu toe niet gehoord dat een speler voor deze juridische oplossing heeft gekozen. De 
kashouderr beschikt wel over uiteenlopende informele manieren om doorbetaling te bereiken. 
Doorgaanss legt hij voor aanvang van een cyclus de regels en de consequenties van wanprestatie 
uitt aan nieuwe deelnemers. 

Err zijn drie verzuimen waardoor de spelers de continuïteit van de kasmoni kunnen 
bedreigen.. Wanneer een speler regelmatig te laat betaalt, moet de kashouder voorschieten. Het 
komtt ook voor dat hij zijn betalingen stopt voordat hij de pot heeft ontvangen, waardoor de 
kashouderr het tekort uit eigen zak moet aanzuiveren. De andere spelers verwachten immers de 
somm die aanvankelijk was toegezegd. Het zwaarste verzuim doet zich voor wanneer de speler 
niett meer betaaltt na ontvangst van de som, want dan zijn kashouder en medespelers een deel van 
hunn geld kwijt. Deze risico's zijn niet volledig uit te sluiten, maar er zijn verschillende strategieën 
omm ze zo klein mogelijk te houden. 

Dee kashouder oefent een eerste, milde vorm van druk uit met een klemmend beroep op 
dee spelers door in moralistische verhalen te vertellen hoe anderen zijn benadeeld of hoe het lot 

123 3 



fraudeursfraudeurs heeft achterhaald. Een andere tactiek is openlijk te bidden tot God dat geen enkele 
deelnemerr er met de kas vandoor gaat. Voortdurend navraag doen naar de achtergrond en de 
handell  en wandel van deelnemers is ook een manier om greep te krijgen op hun financiële 
prestaties:: ze weten dan dat ze in de gaten worden gehouden. 

Alss er desondanks reden tot wantrouwen tegen een bepaalde speler bestaat, kan de 
kashouderr verdergaande sociale controle uitoefenen door tussenpersonen in te schakelen. Buiten 
medewetenn van de deelnemers om gaat hij met derden in zee om verdachte spelers te 
controleren.. Bij vermoedens van verzuim van betaling kan hij dan tijdig ingrijpen. Kasvrouw 
Virginiaa krijgt een nieuwe deelneemster die in een kippenbedrijf werkt. Omdat ze deze vrouw 
nogg niet zo goed kent, weet ze niet welk financieel gedrag ze van haar kan verwachten. Maar, 
zegtt ze: 'Ik heb ook iemand die daar [in het kippenbedrijf-AB] schoonmaakt, dus ik waag haar 
[nieuwee speler-AB] niet zo veel, maar ik vraag aan die andere het een en ander. En dan weet ze 
nunu dat die dame in mijn kasgeld zit en zal ze me tippen als er problemen zijn. Maar eigenlijk 
verwachtverwacht ik geen problemen'. 

Dee kashouder kan de druk opvoeren via het institutionele kader waarbinnen het financiële 
systeemm draait, in het bijzonder bij de kasmoni op de werkvloer. Een effectieve tactiek is om de 
termijnn van kasgeldcontributie vast te stellen rond de datum dat het salaris wordt uitbetaald, 
zodatt nalatige deelnemers de kashouder niet kunnen wegsturen met de smoes dat ze hun salaris 
nogg niet hebben ontvangen. De kashouder maakt dan gebruik van het georganiseerde karakter 
vann de arbeidssituatie door het ritme van de werkvloer te laten samenvallen met het ritme van de 
kasmoni.. Worden de salarissen bijvoorbeeld tweewekelijks uitbetaald, dan draait de kasmoni 
eveneenss tweewekelijks. Sommige kasvrouwen gaan nog een stapje verder. Mevrouw Floor 
werktt al 16 jaar op het ministerie van Economische Zaken als financieel administratrice en 
functioneertt er bijna even lang kashouder. Ze was aanvankelijk belast met de uitbetaling van 
lonen,, wat toen nog in een loonzakje geschiedde. De kasmoni gaf geen noemenswaardige 
problemen,, behalve dat men vaak te laat betaalde, waardoor mevrouw Floor uit eigen 
portemonneee moest voorschieten. Daarom vroeg ze toestemming van haar chef om de spelers 
eenn machtiging te laten tekenen, die haar in staat stelde om de maandelijkse inleggelden vooraf 
uitt het loonslip van de ambtenaren te halen. Voortaan ging ze als volgt te werk. Een werknemer 
diee in de kasmoni speelt, meldt zich aan het eind van de maand bij mevrouw Floor om zijn 
salariss te innen. Ze zit achter haar bureau met de salarisadministratie en haar kasmoni-schrift 
voorr zich. In aanwezigheid van de werknemer haalt ze eerst de kasmoni-bijdrage uit het 
loonzakje,, noteert dat in haar schrift, waarop de werknemer parafeert Dan pas betaalt ze zijn 
salariss uit. 

Wanneerr dergelijke maatregelen niet helpen gaat de kashouder over tot impliciete 
dreigementen.. Door in verhalen terloops te zinspelen op 'mijn man werkt bij de politie' of door 
mett stelligheid aan te kondigen dat de politie nu zal ingrijpen, probeert hij spelers met negatieve 
bedoelingenn tijdig op andere gedachten te brengen. 

Iss de speler toch nalatig, dan worden harde sancties toegepast. Zo rekent kasman August 
geldboetess van f2,50 voor elke dag dat te laat wordt betaald. Kasvrouw Diana heft geen 
geldboetes,, maar laat de nalatige speler lang wachten op uitbetaling. Kasvrouw Cynthi zet 
publiekee schande in door in aanwezigheid van veel mensen luid te roepen dat de contributie nu 
eindelijkk moet worden betaald. Kasman Glen gaat over tot uitsluiting van verdere deelname: 
nalatigenn voert hij na drie verlate betalingen zonder pardon af van de deelnemerslijst, ook al 
moett hij dan wel uit eigen zak bijpassen. Ook fysiek geweld wordt niet geschuwd, maar dan 
moett de situatie ernstig uit de hand zijn gelopen. In zo'n geval kan de kashouder zoons en neven 
opp de nalatige afsturen om het geld hardhandig op te halen, of hij gaat de lijfelijk e confrontatie 
zelff  aan. Een kasman vertelde hoe hij de gouden sieraden van de hals van een vrouw had gerukt 
enn in een kanaal had gesmeten om haar te laten boeten voor de schade die ze hem had 
berokkend.. Geweld komt echter niet veel voor. 
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Genoemdee strategieën worden ook door de spelers toegepast om de kashouders te 
controleren,, die zich immers net zo goed schuldig kunnen maken aan nalatigheid of fraude als 
hett verduisteren van de kas of kleinere onregelmatigheden. Aangezien de kasvrouw of-man het 
middelpuntt van het relationele netwerk vormt, kan ze gemakkelijk vriendjespolitiek bedrijven 
doorr haar naasten een vroege beurt te gunnen. Indien de deelnemers elkaar niet kennen kan ze 
daarr lange tijd mee doorgaan. Dat sommige kasvrouwen hun verwanten of vriendinnen een 
voorkeurspositiee geven weet ik ook uit eigen ervaring. Twee vriendinnen die in de buurt van 
kasvrouww Virginia wonen en al meer dan twintig jaar in haar kasgeld meedraaien, hebben een 
intensee vriendschap met haar. Onafhankelijk van elkaar vertelden ze me hoe ze altijd een beroep 
kunnenn doen op mevrouw Virginia. *Ik hoef maar één telefoontje te plegen en ik heb mijn geld! 
off  'Ik speel alleen mee als ik binnen de eerste drie beurten val, anders niet en vrouw Virginia 
weett dat'. Wanneer zulke vriendjespolitiek uitkomt, zullen de andere deelnemers dit niet 
accepteren.. Zo verdacht deelnemer Josta haar kasvrouw van voortrekkerij, want ze kon maar 
nooitt een plaats krijgen binnen de eerste vijf uitkeringsbeurten. Welke argumenten ze ook 
aanvoerdee om de kashouder te overtuigen van haar dringende behoeften, die gaf nooit toe, onder 
hett mom dat de beurten al waren toebedeeld. Josta had het idee dat de kashouder haar eigen 
dochterr bevoordeelde die toen haar huis verbouwde, en stapte uit de kasmoni.88 

Fraudee is niet volledig uit te sluiten. Doordat de gedupeerde spelers meestal niet kunnen 
terugvallenn op juridische instituties kan de fraudeur zich uiteindelijk vrij gemakkelijk aan 
sanctiess onttrekken. Maar hoewel velen een spannend verhaal kennen, komt fraude in feite 
sporadischh voor. Slechts twee van de spelers die ik sprak hebben ooit zelf schade ondervonden 
Well  zijn de spelers dikwijls te laat met hun inleg, maar dit weet de kashouder meestal soepel op 
tee vangen. 

Wanneerr een speler of een kashouder zijn medespelers door fraude benadeelt, is de 
verontwaardigingg aanvankelijk groot. Iedereen spreekt er schande van en verkondigt dat de dader 
nooitt meer mag deelnemen. In enkele gevallen vallen er harde klappen of wordt de politie erbij 
gehaaldd die dan bemiddelend optreedt. Maar ook dan gaat het er niet echt hard aan toe. In het 
algemeenn zijn de getroffen spelers en kashouder mild jegens de boosdoener. Als het na een paar 
keerr proberen niet lukt om het geld te krijgen, laten ze het maar zitten. Ik ben geen enkele 
kasvrouww of kasman tegengekomen die blijvend achter de fraudeur aanzat en de schuld met alle 
tenn dienste staande middelen probeerde innen. 

Dee kashouder sluit de fraudeur wel uit van verdere deelname, zodat die het voortaan 
moeilijkk heeft aan kasmoni te doen. Maar ook deze sanctie is betrekkelijk, want de wanbetaler 
kann in een nieuwe omgeving met een schone lei beginnen mits de mofokoranti 
(geruchtenmachine)) zijn reputatie daar nog niet heeft aangetast. Ook bij de fraudegevallen 
waaropp ik tijdens mijn onderzoek stuitte, bleek dat men geen behoefte had de fraudeur 
publiekelijkk te bekladden. Doorvragen naar de identiteit van de fraudeur werd niet toegestaan. 
Hett is me daarom niet gelukt fraudeurs te vinden, laat staan hen te spreken. Kasmoni-spelers in 
Surinamee praten niet openhartig over fraudegevallen die ze van nabij hebben meegemaakt. Ze 
beschermenn de anonimiteit van de fraudeur en verhullen zelfs diens sekse door steeds over 'die 
persoon'' te praten. Namen worden liever niet genoemd en men gaat automatisch fluisteren als 
menn het relaas doet. 

Eenn al te zakelijke opstelling bij financiële afspraken wordt onder creolen niet 
gewaardeerd.. Men doet liefst zaken met familieleden en vertrouwelingen. Door deze 
vervlechtingg van persoonlijke en zakelijke contacten is een harde opstelling niet gepast, want de 
affectievee belangen overwegen. De situatie loopt wel eens uit de hand, maar meestal neemt men 
eenn berustende houding aan: laat het maar en houd de eer aan jezelf. De eer aan jezelf houden 
enn niet tot het uiterste achter je geld aan zitten is voor creolen erg belangrijk. Men gelooft dat je 
dee kwestie beter van je af kunt zetten om vergelding over te laten aan het Lot. De dader zal later 
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inn een heel andere situatie nog wel worden gestraft door ernstiger verlies. Het lot zal er 
bovendienn voor zal zorgen dat ji j ooit onder andere omstandigheden veel meer zal terugkrijgen 
dann je bent kwijtgeraakt, want scmyu e sai a datiyu e mai, watje zaait zul je oogsten! 

5.44 Collegiale mannen-kasmoni 
Negenn van de 38 Surinaamse kasmoni die ik heb onderzocht wijken af van de rest doordat 
netwerken,, vertrouwen en sociale controle hier op een specifieke manier functioneren. Deze 
kasmonii  bestaan uitsluitend uit mannen die samenwerken in eenzelfde bedrijf in typische 
mannenberoepenn als fabrieksarbeider, kok, taxichauffeur of havenwerker. Anders dan in de 
overigee kasmoni kennen de spelers in deze mannen-kasmoni elkaar doordat ze naaste collega's 
vann elkaar zijn, wat de sociale controle en het wederzijds vertrouwen bevordert. Bovendien 
vertonenn ze verdergaande solidariteit dan de andere kasgeldspelers, wat blijkt uit hun intensieve 
deelnamee aan kasmoni-vergaderingen en aanverwante activiteiten zoals etentjes en bezoek van 
sportevenementen. . 

Hierinn verschilt de mannen-kasmoni van de andere, meestal geslachtelijk gemengde 
kasmonii  die zich ook op de werkvloer afspelen, maar in een andere arbeidsomgeving: 
kantoren,, bedrijven, ziekenhuizen, winkels of scholen. De deelnemers aan zulke kasmoni weten 
langg niet altijd van elkaar dat ze meespelen. De relaties verlopen via de kashouder die 
verantwoordelijkk is voor de betrouwbaarheid van de deelnemers. Wellicht ligt de basis voor de 
sterkee eensgezindheid van de collegiale mannen-kasmoni in de specifieke werksfeer waarin 
handarbeiderss gezamenlijk een klus afmaken voor de baas. 

Dee kasman is een van de collega's. Dikwijl s heeft hij een gelijkwaardige functie, soms 
iss hij afdelingschef of degene die de lonen uitbetaalt. Doorgaans is het niet zijn functie maar 
zijnn reputatie die hem tot een geloofwaardige kasman maakt. Zo werd een collega tot kasman 
gebombardeerdd omdat hem wegens een niet-afgemaakte opleiding boekhouden de nodige 
administratievee vaardigheden werden toegedicht. Een ander werd kredietwaardig geacht 
omdatt hij tijdens de lunch altijd zelfgemaakte broodjes, roti en zuurwater aan zijn collega's 
sleet. . 

Dee solidariteit en het vertrouwen onder de deelnemers wordt bevorderd door 
wederzijdsee identificatie: ze werken immers onder dezelfde omstandigheden voor dezelfde 
baas.. 'Je werkt eenmaal samen en vertrouwt elkaar op die manier'. Stafmedewerkers doen 
daarentegenn niet mee omdat hun deelname tot ongewenste belangenconflicten kan leiden. De 
directiee verbiedt hen dan ook zich in te laten met de arbeiders-kasmoni. 

Bijj  het creëren van de onderlinge saamhorigheid speelt de kasman een essentiële rol. Dat 
iss goed te zien op de kasmoni-vergaderingen, waar zich verschillende processen tegelijk 
voltrekken.. De kasman spreidt zijn deskundigheid en uitdrukkingsvaardigheid tentoon terwijl hij 
aann de hand van een agenda de kasmoni-zaken doorneemt. Door een gelukkig toeval woonde ik 
eenn vergadering bij waarin de onbetrouwbaarheid van een speler aan de orde werd gesteld. Toen 
dee kasman op plechtige toon het woord nam werd het muisstil: 'Geachte kasleden. Alvorens te 
beginnenbeginnen met de agenda, wil ik iedereen die hier acte de presence heeft gegeven welkom heten. 
Welkom!Welkom! De vergadering loopt als volgt: Opening, die heeft zonet plaatsgevonden. 
Mededelingen:Mededelingen: [...]  Agendapunt 1: ongeregeldheden in de kasmoni. Agendapunt 2: 
besluitvorming.besluitvorming. Agendapunt 3: vragen en wat verder ter tafel komt. Nu zijn we bij agendapunt 1 
aangekomen,aangekomen, ongeregeldheden in de kasmoni. Beste kasleden, [doet zijn gezondheidsbril af] het 
isis een droevige zaak In de tien jaren dat ik hier kasmoni organiseer is dit me nooit overkomen. 
IkIk ben diep teleurgesteld, en wel door een van onze leden. Nee, ik noem geen namen, alleen wil 
ikik de vergadering voorhouden welke slechte bedoelingen de betreffende collega had [met gevoel 
voorr drama, laat de kasman een stilte vallen]. De collega in kwestie zou ontslag nemen, maar 
heeftheeft niemand van ons verwittigd Althans, ik ben door hem zelf niet op de hoogte gesteld Was 
eeneen van de aanwezigen wel op de hoogte? Nee! Zie je? Ik kan niet anders dm concluderen dat 
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hijhij  zijn kasgeld zou innen vóór zijn ontslag, dus hij zou ons mooi hebben gepakt [dit laatste met 
stemverheffing].. Beste kasleden, [begint de kasman weer rustig] ik heb altijd gezegd, kasmoni is 
eeneen zaak van vertrouwen en elkaar helpen, maar het moet van beide kanten komen. Kun je niet 
wegenswegens problemen, kom met me praten [doet zijn bril weer op, kijkt de zaal goed aan en vervolgt 
opp zakelijke toon]. Nu is het echter zaak te bekijken hoe groot de schadepost is [kijkt 
bedachtzaambedachtzaam in zijn kasmoni-boekj. Beste kasleden, [met opgeheven vinger] we zijn pas in de 
vijfdevijfde maand, dus een groot verlies zou ons ten deel gevallen zijn, ware het niet zo dat ik een tip 
vanvan een van de kasleden heb gekregen. Maar ik heb óók een wenk gekregen van één van die 
mannenmannen van Personeelszaken [hij laat een stilte vallen en kijkt of dit vernuftig staaltje sociale 
controlee niet aan de aandacht van de spelers of mogelijke toekomstige fraudeurs ontsnapt]. We 
hebbenhebben dus een probleem en daarom zitten we hier. Helaas, maar het zij zo. Middels deze 
vergaderingvergadering hoop ik dat we tot een besluit kunnen komen over deze onordelijkheid en ik van de 
vergaderingvergadering mandaat krijg om tegen de collega in kwestie op te treden. Daarom is hij  niet 
uitgenodigd...' uitgenodigd...' 

Doorr met regelmaat te vergaderen maakt de kasman zijn collega's 
medeverantwoordelijkk voor de kasmoni-cyclus. Zo'n openbare gebeurtenis kan ook 
sanctionerendee effecten hebben. Ze laat zien wat een oneerlijke speler te wachten staat: 
gezichtsverliess doordat zijn reputatie op straat komt te liggen. Tevens blijkt hoe goed de 
socialee controle werkt. Daarnaast komt de reputatie van de kasman voor het voetlicht, want 
iedereenn kan nu zelf beoordelen of hij de kasmoni-belangen van de spelers goed behartigt. In 
ditt specifieke geval was men tevreden over zijn optreden, want na de vergadering liep 
iedereenn naar hem om schouderklopjes te geven: 'Goed gedaan Voorie, je bent werkelijk 
goed!' goed!' 

Eenn ander bijzonder kenmerk van zulke mannen-kasmoni is de zakelijke stijl van beheer en 
woordgebruik.. De manier waarop de kasman de kasmoni beheert is meestal zeer overzichtelijk. 
Inn zijn kasmoni-boek noteert hij zijn berekeningen van de omzet. Soms maakt hij gebruik van 
computerprogramma'ss voor boekhouding of adressenbestanden. Ook overhandigt hij regelmatig 
schriftelijkee financiële staten en andere mededelingen aan de kasleden. Een voorbeeld uit de 
praktijk: : 
HetHet schrift waarin kasman B de administratie bijhoudt draagt de titel 'Sam 's Bank, Omzet 2,8 
miljoen'.miljoen'. De lijnen van zijn schema's zijn kaarsrecht, met verschillende kleuren viltstift is 
systematieksystematiek aangebracht Daarnaast krijgen de verschillende kasmoni die hij tegelijk draait een 
naamnaam overeenkomstig de hoogte van de inleggelden: Pótiman (armelui 's) kasmoni, Appeltje-
voor-ae-dorst-kasmoni,voor-ae-dorst-kasmoni, High-Society kasmoni etc. 

Mannelijkee kashouders en spelers zijn geneigd de kasmoni althans op het oog een 
'rationele'' gedaante te geven door gedragscodes en termen te ontlenen aan het formele, 
zakelijkee bureaucratische circuit. De kasmoni-transacties krijgen een formeel jasje door 
specialee vergaderingen en schriftelijke communicatie. Zo'n vergadering verloopt plechtig. 
'Twee'Twee keer per jaar houden we een kasmoni-vergadering. Daarin bespreken we: hoe verder, 
wordtwordt het vermeerderd vooral als er opslag is gekomen, blijven we samen? We stemmen 
daarover,daarover, we evalueren, anderen kondigen aan dat ze eruit gaan. De vergaderingen vinden 
opop het werk plaats in de shift tussen 16.00u en 24.00u, want overdag zou de leiding dat 
verbieden.verbieden. Wie niet op de vergadering aanwezig is krijgt een brief en moet voor akkoord 
tekenen.tekenen. Als hij niet akkoord gaat moet hij verantwoorden. Op zo'n vergadering gaat het 
alleenalleen over kasmoni en mag men voorstellen doen ter verbetering. Als ik zou willen uittreden 
alsals kasman, moet ik aan hen verantwoorden, want zij hebben me gekozen', legt een kasman 
uit.. Formeel woordgebruik blijkt uit uitdrukkingen als: een aandeel hebben, 
administratiekostenadministratiekosten inhouden, boeteclausules, kasmoni-vergaderingen uitschrijven en het 
democratischedemocratische verloop van de kasmoni. De kashouder noemt men Baas of Voorie (= afkorting 
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inn het Sranan Tongo voor voorzitter). Hij wordt zonodig ondersteund door zijn 
penningmeester. penningmeester. 

Doorr deze zakelijke vorm onderscheiden de mannen-kasmoni zich van hun 
vrouwelijkee zusters. Hoewel niet alle vrouwen bureaucratische stijl, gedragscodes en woorden 
vermijden,, zijn ze minder geneigd formele woorden te gebruiken. Ook is de stijl van 
kasvrouwenn doorgaans informeler. Hun administratie is overzichtelijk, maar veel simpeler 
opgezet:: een betaalschema zonder franje. Vooral als ze meerdere kasmoni tegelijk draaien, 
blijkenn kasvrouwen vaker niet te hebben berekend hoe hoog hun totale omzet is, terwijl ze de 
financiëlee details wel goed kennen. Zo bestaan de kasmoni van Vrouw V. uit 249 inleggelden. 
Samenn berekenden we dat die verdeeld zijn over 23 spelers. Hoeveel geld er maandelijks door 
haarr vingers gaat, weet ze niet. Vrouw V. licht toe: 'Ik tel nooit het aantal mensen, ik tel het 
geldgeld ook niet. Ik ontvang, ik weet precies van wie, ik betaal uit, ik weet precies aan wie en wat 
overblijftoverblijft is van mij.' 

Dee formele stijl en taal in de mannen-kasmoni versterkt het zelfrespect en het 
saamhorigheidsgevoell  van de deelnemers. Werken met de handen geeft minder status dan 
werkenn op kantoor, dat immers denkwerk veronderstelt. Om hun deelname aan zo'n 
traditioneell  en soms inferieur geacht spaar- en kredietsysteem als kasgeld te rechtvaardigen, 
pakkenn ze het gewichtig aan. Zo verheffen ze zich tot respectabele werknemers die zich 
kunnenn meten met de 'witteboordenemployees'. Er ontstaat een wij-gevoel: de spelers 
onderscheidenn zich van gewone kasmoni-spelers met trotse uitspraken als "wij  doen het 
democratisch'democratisch' of 'ónze kasmoni heeft een vorm'. Verder verhoogt een formele aanpak de 
persoonlijkee status van de kasman. B die al 20 jaar kas houdt, heeft zijn administratie tot in de 
puntjess verzorgd. Hij licht toe: 'In het begin onthield ik alles gewoon, niets op papier. Maar 
laterlater kon ik zoveel namen niet onthouden en ben ik met deze administratie begonnen. En toen 
menmen zag hóe, wilde iedereen me als kasman hebben en houden.' 

Kenmerkendd voor de mannen-kasmoni op de werkvloer is verder dat ze deel uitmaken van een 
brederr gemeenschapsverband. De participatie is zo algemeen dat collega's raar opkijken wanneer 
eenn van hen niet meedoet. In tegenstelling tot spelers in de andere kasmoni praten ze onderling 
veell  over het spel, en vooral over voorgenomen besteding. 'Kasmoni had effect op iedereen', 
verteltt een mannelijke speler die in de jaren 60 in een groot mijnbouwbedrijf werkte. 
'Bijvoorbeeld'Bijvoorbeeld als iemand van zijn kasgeld een bromfiets koopt, leren schoenen of een horloge. 
HetHet was leuk, je praat erover zo van 'Ay, tra wiki mi tori regel, mi kan bay mi bromfiets' (Mooi 
zo,, volgende week kan ik mijn zaakjes regelen en mijn bromfiets kopen. En als je niet meedeed, 
vroegvroeg iedereen je 'waarom niet?' 

Veell  mannen vinden dat het kasmoni-spel de onderlinge solidariteit op het werk 
vergroott en de sfeer verhoogt. Soms is er een speciaal potje voor gemeenschappelijke 
activiteiten,, gevormd door de kasman die er zijn kasrecht in deponeert. Daaruit betalen de 
spelerss uitjes en etentjes of cadeau's voor jarige of zieke collega's. Dat deze 
gezelligheidsactiviteitenn samenvallen met de kasmoni blijkt uit het feit dat uitsluitend de 
kasmoni-spelerss eraan meedoen. Een speler vat dit treffend samen: 'Niet-spelers horen er niet 
bijbij  en ze gaan ook niet komen op ome activiteiten.' 

Hieruitt blijkt dat sommige collega's van deelname worden uitgesloten, meestal 
wegenss onkredietwaardigheid, onbetrouwbaarheid of een wispelturige leefstijl. Soms doet een 
collegaa uit zichzelf niet mee omdat hij zich niet thuisvoelt bij de groep spelers, bijvoorbeeld 
doorr spanningen op de werkvloer. Exemplarisch is het vrijwilli g isolement van de enige 
Marronn chauffeur van een creools taxibedrijf. Hij voelde zich gediscrimineerd door zijn 
creoolsee collega's omdat die alle gewelddadige berovingen op taxichauffeurs op conto van 
zijnn etnische broeders schreven. Inschattend dat hij niet welkom zou zijn in hun kasmoni, trok 
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hijj  zijn consequenties. Om dezelfde reden deed hij niet mee aan de voetbalwedstrijden die zijn 
collega'ss in de weekenden organiseerden. 

Dee solidariteit in mannen-kasmoni kan leiden tot steun voor een collega wiens baan op 
hett spel staat. 'Het is regelmatig voorgekomen', vertelt een speler, 'dat de ploeg ging dealen 
metmet de voorman en een goed woordje voor hem ging doen, omdat men de betreffende arbeider 
alsals kasmoni-speler positief had ervaren in de zin van betrouwbaar, zakelijk, gezellig. Bij dat 
soortsoort onderhandelingen kon de voorman dan vragen aan de ploeg hoe hij was en of hij weg 
moest.moest. De ploeg beoordeelde dan zijn sociaal en financieel gedrag. Wat dat betreft weegt het 
adviesadvies van de ploeg zeer zwaar, vergis je niet!1 Zo kunnen deze mannenkasmoni de 
bedrijfspolitiekk beïnvloeden. 

Dee saamhorigheid in deze mannen-kasmoni heeft een ander karakter dan de 
traditionelee solidariteit die volgens antropologen als Ardener kenmerkend is voor het 
gemeenschapslevenn waarin ROSCAs floreren. Het gaat om een functionele solidariteit in de 
beroepssfeer,, die eerder doet denken aan de arbeidersonderlinges in het negentiende-eeuwse 
Europa.. Maar de solidariteit van de mannen-kasmoni is veel beperkter, want de uitkeringen 
wordenn evenals in de overige kasmoni besteed aan de persoonlijke doeleinden van de 
individuelee spelers. Van collectieve stakings- of verzekeringskassen is geen sprake.89 

5.55 Samenvatting 
Kasmonii  kan haar functies alleen naar behoren vervullen als alle deelnemers regelmatig aan 
hunn verplichtingen voldoen. Door het informele karakter van het systeem zijn ze aangewezen 
opp wederzijds vertrouwen, maar dat kan problematisch zijn. Volgens het model van 
Preisendörferr rijst het vertrouwensvraagstuk zodra een tijdsinterval optreedt tussen een uitruil 
vann prestaties: hoe weet de eerste actor dat hij de tweede kan vertrouwen? Bij kasmoni ligt dit 
probleemm nog ingewikkelder doordat het systeem bestaat uit een netwerk van meerdere 
deelnemerss die in een roulerend tijdschema prestaties uitwisselen onder coördinatie van een 
kashouder.. Toch kan het kasmoni-systeem het vertrouwensprobleem overwinnen. 

Omdatt de deelnemers elkaar meestal niet als zodanig kennen, draagt de kashouder de 
verantwoordelijkheidd voor de selectie van betrouwbare deelnemers en het uitoefenen van de 
vereistee sociale controle: hij is de spin in het netwerk bij wie alle relatieketens samenkomen. 
Aann de betrouwbaarheid van de kashouder zelf worden dan ook extra hoge eisen gesteld. Bij 
dee keuze van een kasman of -vrouw laten de spelers zich leiden door een combinatie van 
'harde'' en 'zachte' criteria: een zakelijk karakter, ondernemingszin en een nette boekhouding 
scorenn hoog, naast een hoog zelfrespect, fatsoenlijke omgang met anderen en discretie. Van 
zijnn kant beoordeelt de kashouder kandidaat-spelers uitsluitend op 'harde' criteria, omdat hij 
inn de eerste plaats zekerheid nodig heeft over hun kredietwaardigheid en serieuze karakter. 
Hijj  rekruteert hen uit diverse maatschappelijke netwerken, die hem in staat stellen informatie 
overr deelnemers in te winnen. 

Dee betrouwbaarheid van een speler wordt niet alleen bevorderd doordat hij voordeel 
verwachtt van zijn deelname aan een reeks kasmoni-cycli, maar ook doordat het onder creolen 
alss een heilige plicht geldt de inleg te betalen. Deze morele zelfdwang wordt aangevuld met 
socialee dwang. Als speler en kashouder eenmaal in een kasmoni-verband zijn gestapt 
controlerenn ze elkaar om financiële nalatigheid en fraude te voorkomen. Daartoe maken ze 
gebruikk van een aantal sanctionerende tactieken van toenemende ernst: van moraliseren of 
biddenn gaat men over tot expliciete dreigementen, uitsluiting en soms ook geweld. De 
doelmatigheidd van de sancties bij daadwerkelijke fraude is echter klein: de fraudeur gaat 
uiteindelijkk meestal vrijuit dankzij de milde opstelling van de meeste creolen. Maar door de 
vrijj  hechte sociale controle komt fraude in de praktijk weinig voor. 

Bijzonderee aandacht verdienen de collegiale mannen-kasmoni van handarbeiders op 
dee werkvloer. Doordat het kasmoni-netwerk hier grotendeels samenvalt met de 
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arbeidsgemeenschapp is de sociale controle optimaal. Verder onderscheiden deze kasmoni zich 
doorr solidariteit en een formalistische beheersstijl. Hierin doen ze denken aan de negentiende-
eeuwsee West-Europese arbeidersonderlinges die zich in veel gevallen via stakingskassen 
transformeerdenn tot vakbonden. Maar de inzet van de Surinaamse collegiale kasmoni is veel 
individualistischer:: hoewel ze onderdeel vormen van een breder saamhorigheidsverband, 
wordtt de kasmoni-opbrengst gebruikt voor persoonlijke doeleinden. 

Inn het komend hoofdstuk verplaats ik mijn aandacht naar de kasmoni in Nederland. Ik 
vestigdee me in de Amsterdamse Bijlmer om het kasmoni-spel van de creolen van dichtbij te 
bestuderen.. Zo kreeg ik ook de mogelijkheid om zelf deel te nemen in een kasmoni-netwerk. 
Hoofdstukk 6 doet hiervan verslag. 
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