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Hoofdstukk 6 

EENN JAAR KASMONI IN DE BIJLME R 

6.11 Rayon X 
Inn mei 1997 neem ik mijn intrek in een van de hoogbouwflats van de Bijlmer in Rayon X. De 
omgevingg biedt een landelijke aanblik door het parkachtige ontwerp van grasvelden, bomen, 
struikenn en waterpartijen, doorsneden door fiets- en looppaden. De voorkant van mijn flat kijkt 
uitt op een vijver waarin eenden en zwanen zwemmen, de achterkant geeft zicht op een park. De 
bewonerss genieten er volop van, vooral 's zomers wordt er veel gevist en gebarbecued. Voor 
kinderenn is de Bijlmer ideaal omdat ze vrij buiten kunnen spelen, zonder rekening te hoeven 
houdenn met gevaarlijk snelverkeer. 

Tegelijkertijdd maakt dit woongebied een verloederde indruk: flatgebouwen, garages en 
winkelcentrumm zijn verveloos, overal slingert huisvuil en de kinderboerderij oogt triest. In het 
kaderr van vernieuwing zijn garages, buurthuizen en delen van de administratieve gebouwen van 
dee woningbouwcorporatie tegen de vlakte gegaan. De hoogbouwflats worden momenteel 
ingrijpendd gerenoveerd. 

Mett een paar behulpzame vrienden verhuis ik in een busje naar mijn flat. De toegang tot 
dee centrale hal op de begane grond is geforceerd, een tegel in de muurdikke glazen wand is 
kapotgeslagenn zodat iedereen de deur van buitenaf kan openen. We moeten naar de tweede 
verdieping.. In de lif t ligt een enorme plas urine. Hoe krijgen we mijn spullen naar boven zonder 
datt ze worden besmeurd? Een rondslingerende rol behang brengt uitkomst als vloerbedekking. 

Wee worden bekeken door een groep Antilliaanse jongens die voor het portiek hangen. Ze 
installerenn zich daar 's zomers van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met biertjes, barbecue en 
luidee muziek, merk ik later. Cool monsteren ze iedereen die het flatgebouw binnenloopt. De 
bewonerss voelen zich geïntimideerd en ergeren zich groen en geel. Aanmaningen van de 
huismeester,, zelf van Antilliaanse afkomst, om ergens anders vertier te zoeken mogen niet baten. 
Dee jongens gaan even weg, maar hangen na een halfuur weer op hun gebruikelijke plek. Tijdens 
mijnn verhuizing kom ik voor de flat een oude kennis uit Suriname tegen. Als ik haar naar de 
woonsfeerr vraag, klaagt ze over smerigheid en vandalisme, maar vooral over dat 'gedoe met die 
jongenss daar*. Ze heeft het gevoel dat ze haar elke keer als ze het flatgebouw verlaat met hun 
ogenn uitkleden en is bang voor hen. Ze verhuist nu naar een flat verderop die volledig is 
beveiligdd met videocamera's. 

Overr smerigheid en vandalisme heeft ze geen woord teveel gezegd. Regelmatig is de lif t 
vann mijn flat kapot. Neem je de lif t naar beneden om boodschappen te doen, bij terugkomst laat 
hijj  het al weer afweten. Hoewel hij elke ochtend wordt schoongemaakt, hangt er altijd een 
doordringendee urinestank. Grond en wanden zijn regelmatig bevuild met plas, spuug en soms 
ookk bloed of braaksel. Een enkele keer plaatst iemand er zijn huisvuil en steekt het vervolgens in 
dee fik om zijn sporen, zoals geadresseerde enveloppen, uit te wissen. 

Uitt afkeer van de viezigheid raken veel bewoners de lif t zo min mogelijk aan. Nadat ze 
dee deur met de mouw van hun jas hebben geopend, drukken ze met hun sleutels op de 
bedieningsknoppen.. Boodschappentassen worden nooit even op de grond gezet. Voor ze hun 
woonkamerr binnengaan trekken sommigen meteen hun schoenen uit en wassen hun handen. 
Bezoekerss worden geacht hetzelfde te doen. Ik ken mensen die met een vochtige doek langs 
bankk en stoelen gaan nadat ze door een bezoeker zijn bezeten. 

Ookk in de centrale binnenhal is het een troep. Als het heeft geregend vormt zich als 
gevolgg van een lekkage een grote waterpoel. Veel bewoners gooien reclameblaadjes, 
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aanbiedingen,, informatiebladen, buurtkrantjes of verkeerd geadresseerde post op de grond in 
plaatss van in de prullenbak, wanneer ze hun post uit de postvakken in de hal hebben opgehaald. 
Ikk zie dikwijls brieven van de sociale dienst, belastingsdienst of incassobureaus op de grond 
liggen. . 

Geregeldd worden postbussen opengebroken. Na mijn verhuizing duurt het een paar 
wekenn voor ik de sleutels van mijn postbus krijg. De huismeester legt me uit dat ik even moet 
wachten,, omdat ik een compleet nieuw slot zal ontvangen. De vorige bewoner was namelijk met 
dee noorderzon vertrokken wegens huurschuld, maar kwam daarna nog wel langs om stiekem zijn 
postt op te halen. Om dit te voorkomen heeft de huismeester mijn postbus met een ijzeren plaat 
dichtgelast,, zodat hij niet kan worden opengebroken en er ook geen post meer in kan. 

Eenn van mijn eerste lessen over mijn flat is dat je veilige afstand moet houden van de 
balkonss wanneer je langs de flatgebouwen loopt. Anders krijg je vallend afval op je hoofd: van 
spuug,, drankjes en verrotte bloemen, tot vuilniszakken, matrassen, oud meubilair, televisies en 
fietsen.. Wie toch getroffen wordt, kan beter geen actie ondernemen. Als je de politie belt kunnen 
dee daders je klikgedrag afstraffen door pesterijen. Dat de politie bij aanklachten over vallend vuil 
ookk rekening houdt met lopende burenruzies, blijkt wanneer ik aangifte doe nadat een 
neersuizendee blauwe fiets me bijna heeft verpletterd. De agenten die me thuis opzoeken om een 
proces-verbaall  op te stellen, vragen meteen of ik soms in onmin leef met mijn buren. Ik zou me 
immerss op vijandige medebewoners kunnen wreken door ze valselijk aan te klagen; of wellicht 
wildenn de buren een conflict met mij beslechten door een fiets op mijn hoofd te gooien. 

Err zijn meer regels waaraan je je als Bijlmerbewoner moet houden. Ga niet bij je buren 
klagenn over hun smerige baklucht of luide muziek. Wie dat toch doet, leert het snel af. Mijn 
buurvrouww attendeert me al de eerste dag op de volgende ongeschreven regel: 'Wel de buurt is 
prettig,prettig, maar je zal wel af en toe mijn stereo heel luid horen. Ik hoop niet datje boos wordt. Nee, 
iedereeniedereen zet zijn muziek hier luid, klagen heeft geen zin, anders ga je ruzie krijgen, hoor!' 

Velenn die de Bijlmer niet kennen vinden het niet prettig om er te lopen. Angst spreekt uit 
opmerkingenn van vrienden en kennissen die ik op bezoek krijg: ta je niet bang hier alleen te 
wonen?? Of om hier 's avonds rond te lopen? Wat eng, achter al die hoeken en bochten kunnen 
zichh jongens verstoppen! Als ik hier zou wonen zou ik alle ramen van mijn huis beveiligen. De 
zouu gewoon alle buren mobiliseren om geld bijeen te zamelen voor een solide slot op de 
galerijdeur.'' Vooral blanke vriendinnen durven niet alleen door de Bijlmer te lopen. Ze willen 
steedss dat ik ze van het metrostation haal en weer terugbreng. Dat kan ik wel begrijpen, want de 
criminaliteitt in de Bijlmer is hoog, en in de donkere benedenhal van het winkelcentrum hangen 
dagg en nacht junks rond. Toch begint hun angst me na een tijdje de keel uit te hangen: geloven ze 
nuu echt dat ze bij elke stap zullen worden besprongen door 'die zwarte jongens?' Ik noch mijn 
bezoekerss hebben zelf nooit iets vervelends van hun meegemaakt. Ook de Antilliaanse jongeren 
voorr mijn flat vallen mee. Na enige tijd groeten we elkaar, en als ik met fiets en zware tassen de 
lif tt in wil helpen ze me een handje. 

6.1.11 Mij n galerij 
Sindss mijn intrek is de galerij bewoond door vier creools-Surinaamse gezinnen (een vijfde 
creoolss gezin woont bij een ervan in), een Surinaams gezin van bum's, een Surinaams-creools-
Marokkaanss echtpaar, een Antilliaanse vrouw, een Pakistaans echtpaar, twee Afrikaanse mannen 
enn een gezin van onduidelijke etniciteit. Dat ik het laatste gezin niet kan thuisbrengen, komt ook 
doordatt het geen naambordje heeft - zoals de meeste bewoners. 

Err vindt een groot verloop van bewoners plaats: het creools-Marokkaanse echtpaar 
verhuistt na enige tijd, in hun plaats komt de Pakistaanse familie. Waar nu de twee Afrikaanse 
mannenn wonen heb ik al drie keer nieuwe bewoners zien intrekken. Het huis van het gezin van 
onbekendee herkomst heeft al een paar maal leeg gestaan. Het inwonend creools gezin is 
inmiddelss ook verhuisd. 
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Dee buren bemoeien zich over het algemeen weinig met elkaar. De heb zelf maar met een 
paarr medebewoners contact. Het is ieder voor zich en God voor ons allen. Dat blijkt ook uit de 
manierr waarop men omgaat met collectieve goederen als veiligheid. Als het slot van de 
galerijdeurr weer eens kapot is, kan dat snel verholpen zijn met één telefoontje naar de 
huismeester,, maar niemand neemt het initiatief. Dit is ook wel begrijpelijk, want de service van 
dee woningbouwcorporatie heeft een slechte naam. In het algemeen is gebrek aan onderlinge 
solidariteitt kenmerkend voor de flatbewoners. 

Afgezienn van luid sprekende voorbijgangers op de galerij, auto's met dreunende bassen, 
muziekoverlastt van de buren, een timmerende of borende medebewoner of ruziënde buren is het 
err rustig wonen. Ook de veiligheid valt in mijn buurt mee. Ongeveer de helft van de bewoners 
heeftt diefijzer voor de ramen geplaatst, maar sinds ik er woon is er op mijn galerijgang nooit 
ingebroken.. Brakenhof, Dignum, Wagenaar e.a. (1991;62-4) hebben onderzoek gedaan naar 
vormenn van criminaliteit in de Bijlmer als inbraak in auto's en woningen, berovingen en 
zedendelichten.. Criminaliteitsmetingen over de jaren 1989 en 1990 laten grote verschillen per 
flatflat zien. Mijn flat blijkt de minste criminaliteit tee kennen, in contrast tot bijvoorbeeld Hoogoord 
enn Frissenstein. 

Ikk woon op nummer 4 van de galerij. De vorige bewoner van mijn huis, hoor ik van mijn 
Surinaams-creoolsee buurvrouw Jola, was een blanke Nederlander die met een Surinaamse vrouw 
leefde.. Ze zijn stilletjes verhuisd wegens een enorme schuldenlast, bang dat de deurwaarder hun 
goederenn in beslag zou nemen. Dat gevaar hing inderdaad in de lucht. Weken nadat ik mijn 
intrekk heb genomen ontvang ik nog dreigbrieven van incassobureaus die aan de vorige bewoner 
zijnn gericht. 

Jolaa woont rechts van mij op nummer 5. Ze is 44 jaar en leeft al 14 jaar in deze flat. Jola heeft 
eenn baan als stadswacht, maar haar werklust is tot het nulpunt gedaald. Ze wil nu van het GAK 
eenn uitkering krijgen. Ze hoopt die in de wacht te slepen 'door gewoon een beetje ie zeuren over 
mijnmijn rug, want drieëntwintig yari Ju mi libi mi wroko keba gi denpanpan bakra A sari now. So 
denden bakra tan, fysiek den e wroko yu uit fik heb al drieëntwintig jaren gewerkt voor die kut 
HollandersHollanders Nu is het genoeg.' Zo zijn Hollanders, ze buiten je fysiek helemaal uit' Ze verheugt 
zichh al op een leven zonder werk: lekker uitslapen, zich uitdossen om te gaan winkelen, veel 
uitgaann met vriendinnen en mannen versieren. Jola is een brutale vrouw die geen blad voor de 
mondd neemt. Ze praat luid en gebruikt schunnige taal. Vier jaar geleden is ze getrouwd met een 
23-jarigee Marrokaan die toen illegaal in Nederland verbleef, maar nu dankzij het huwelijk de 
Nederlandsee nationaliteit heeft verworven. Momenteel zoekt hij vast werk in de horeca. Omdat 
hijj  goed kan kickboksen werkt hij op zaterdag als uitsmijter bij de plaatselijke Surinaams-
Chinesee winkelier. Jola prees Fouad altijd de hemel in om zijn capaciteiten als de ideale 
echtgenoot,, maar sinds kort maakt hij veel ruzie met haar. Volgens Jola is hij veranderd 'sinds a 
kisikisi in redi buku, want dan ing efiri ing srefi, maar mi o sori ing!' (omdat hij sinds kort door het 
huwelijkk Nederlander is geworden, waardoor hij zich onafhankelijk van me voelt, maar ik zal 
hemm een lesje leren!). 

Hunn vijf kamerwoning is tot de nok gedecoreerd met goudkleurige beeldjes, fotolij sten, 
accessoiress in vitrinekasten met gouden rand, vissen in een aquarium en slingers rond 
deuropeningen.. Het geheel is omkleed met zware, in lagen gedrapeerde gordijnen. Op de vloer 
ligtt een hoogpolig tapijt. Omdat Jola zich voor haar huwelijk met Fouad tot de islam heeft 
bekeerd,, heeft ze een kamer ingericht als tempel. In een andere kamer staat een tabernakel omdat 
zee ook nog het wintigéioof praktiseert. Dat gaat heel gemakkelijk samen, zij en Fouad zien veel 
raakvlakkenn tussen beide religies. 

Jolaa heeft altijd geldgebrek. De ene keer wacht ze op haar zuster die geld komt langs 
brengen,, dan weer verheugt ze zich op de nyan (letterlijk eten, hier som geld) die een ex-vriend 
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haarr heeft beloofd. Dat geld heeft ze dan weer dringend nodig om haar sieraden van het pandhuis 
tee halen. Regelmatig vraagt ze me om een beetje rijst, suiker of kleine bedragen. Na zes maanden 
verhuizenn Jola en Fouad naar Sloterdijk, ze wil graag 'anders' gaan wonen. Een Pakistaanse 
familiee komt in hun plaats. 

Jolaa zegt twee keer in kasmoni te hebben ingelegd, maar beide keren liep dat op een 
teleurstellingg uit. Ze beweert dat ze op het laatst een brutale neef f500 heeft moeten betalen om 
hett kasgeld van f3000 bij een nalatige kasvrouw te innen. De twijfel aan haar verhalen, omdat ze 
niett in staat is de details op een samenhangende manier bijeenn te voegen. 

Opp nummer 6 naast Jola en Fouad woont buurvrouw X, anoniem want een naambordje 
ontbreekt.. Ze stamt af van Surinaamse bum's. Ze heeft vier schoolgaande kinderen, geen 
echtgenoot.. Zij en haar kinderen groeten alleen mij. Verder is ze bevriend met twee creoolse 
mannenn die op nummer 3 wonen. Jola weet dat zij er al ruim acht jaar woont. Volgens de buren 
iss ze arrogant. Ze vindt zich kennelijk te goed voor de buurt. 

Opp nummer 7 woont een echtpaar met twee kleine kinderen. Ik weet niet waar ze vandaan 
komen,, ze hebben geen naambordje. 

Opp nummer 8 aan het eind van de galerij woonde lange tijd een Surinaams-creoolse rastaman 
mett een grote herdershond. Sinds kort zie ik Afrikanen in- en uitlopen. 

Linkss van mij op nummer 3 wonen de twee creoolse mannen waarmee buurvrouw X bevriend is. 
Zee laten zich nauwelijks zien, vroeg weg, laat thuis. Door de muziek en de geur van hun eten 
weett ik dat het Surinaamse creolen zijn. 

Naastt hen op nummer 2 woont de Curacaose Poppi, 36 jaar, met haar tweejarig dochtertje. Ze 
levenn van een bijstandsuitkering. De vader is een Nigeriaan die regelmatig zijn dochter opzoekt 
enn geld voor haar verzorging brengt. Poppi heeft geen relatie meer met hem. Ze vertelt dat hij 
haarr meteen heeft gedumpt nadat hij via haar Nederlander was geworden. Haar huis oogt 
armzalig:: vier stoelen en een tafel, een versleten bank en een grote televisie, niks gezelligheid. 
Poppii  heeft geen telefoon meer, sinds die ooit is afgesloten wegens een hoge schuld. In een hoek 
staann kartonnen dozen met goederen die met grote regelmaat naar Curacao worden verstuurd. Af 
enn toe verhuurt ze een kamer aan behoeftigen. Als ik haar vraag of dat een structurele business is, 
slaatt ze me goedlachs op de schouder 'hmm, je vraagt veel, waarom doe je dat, want alleen 
macamba'smacamba's (Nederlanders) zijn zo, maar misschien hoe je studeert en een boek schrijft' 
Regelmatigg roept ze mij als autoriteit in. 'Dit wil ik je vragen, want mijn zuster en ik wedden. En 
ikik zeg wacht, ik ga mijn buurvrouw vragen want ze studeert aan Universiteit. Zeg me, veel Joden 
zijnzijn vermoord in de oorlog, maar er zijn toch veel meer slaven vermoord in de slavernij? Dit kan 
ikik niet verdragen, ik lees er veel over en het doet me echt pijn. Als ik naar die films kijk, huil ik, 
echtecht waar. Maar ook in Suriname was veel slavernij, doet het jou geen pijn?' 

Poppii  heeft wel eens in som, de Curacaose variant van kasmoni, gespeeld, samen met 
haarr zuster. Daarna nooit meer, ze weet niet waarom. In Curacao komt het veel voor, vertelt ze. 
Eenn mannelijke kennis die haar bezoekt zegt wel regelmatig aan scan mee te doen, samen met 
anderee mannelijke collega's op zijn werk, waar hij kok is. Waarom hij som speelt? Met sam kan 
jeje veel kopen in een keer, dat is dat ding ervan.' De vraag of het op Curacao voor mannen geen 
taboee is sam te spelen, omdat een man die zich met zo'n vrouwenzaak inlaat volgens Antilliaanse 
opvattingenn wel homo zal zijn. Hij antwoordt dat hij meespeelt omdat zijn moeder een heel grote 
kabeskabes di sam (som-houdster) is geweest. Bovendien heeft hij de indruk dat het taboe op som-
spelendee mannen op Curacao afneemt. 
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Opp nummer 1, de laatste woning, woont Ruben met zijn gezin in bij zijn schoonzuster. Bij 
kennismakingg herken ik hem als een oude schoolgenoot uit Suriname. Ruben werkt op een 
kantoor,, maar zoals veel Surinamers in Nederland blijf t hij erg vaag over de aard van zijn werk. 
Inn Paramaribo kende ik hem als een vlot uitgaanstype. Nu is hij al een paar jaar actief in de 
Pinkstergemeentee en leidt hij een keurig leven, je kan nietje hele leven doorgaan met uitgaan 
enen vrouwen versieren. Het is gewoon niet goea\ je bevuilt je geest met te veel plezier en 
dyugudyugudyugudyugu (drukte).' Met zijn vrouw en schoonzuster heb ik nooit gesproken. Ze groeten liever 
niet.. Hij heeft nooit in kasmoni ingelegd, zijn vrouw evenmin. Tenminste voorzover hij weet, 
zegtt hij met een je-weet-wel lachje. Na vijf maanden verhuist hij met zijn gezin naar een woning 
buitenn de Bijlmer. 

Eenn Pakistaans echtpaar met twee jonge kinderen komt in het huis van Jola wonen. Man en 
vrouww zijn werkloos. In het begin blijf t onduidelijk wie de nieuwe huurders zijn, want het is een 
komenn en gaan van broers, zusters en schoonfamilie. Er wordt twee keer per dag gekookt, zodat 
elkee bezoeker een bordje eten krijgt. Ze spreken naast Pakistaans ook Engels, maar geen woord 
Nederlands.. Nederlandstalige post wordt meteen weggegooid, zodat ze nooit op de hoogte zijn 
vann aankondigingen van de woningbouwcorporatie. Eerst woonden ze een flat verderop, tot die 
inn brand vloog door een kapotte lamp in de babykamer. Ze moeten nu helemaal opnieuw een 
woningg inrichten. Of ik ongebruikte spulletjes heb, bedelt mijn nieuwe buurvrouw Farida, vooral 
kinderkledingg is welkom. De gezondheid van de baby die bij de brand veel rook naar binnen 
heeftt gekregen, laat nog te wensen over. Hij is sterk vermagerd, kijkt uitdrukkingloos en lijk tt aan 
eenn groeistoornis te lijden. Als ik vraag of haar kind niet erg klein is, antwoordt ze dat geen van 
haarr kinderen graag eet. Ze willen alleen maar snoepen, en ze kan niet streng zijn. Met steun van 
f50000 van de woningbouwcorporatie voor de geleden brandschade kan de familie de 
belangrijkstee huisraad aanschaffen. Anderhalve maand later is het huis aangekleed, grijze 
vloerbedekking,, zwartleren meubels, muziekinstallatie, bedden, alles nieuw. Af en toe komt 
Faridaa bij me zitten voor een praatje. Ze vraagt me de oren van het lijf : 'Ah, you study, ye, very 
nice!nice! And you live here all alone by yourself? Do you have a boyfriend? Ah, you are very slim, 
howhow old are you? Oh, then look at me, I'm only 24 but look at my belly, so fat. The other day 
whenwhen the social worker came he told me he thought I was 35years. That's how I look he said' 

Eenn keer kom ik Farida tegen op weg naar het winkelcentrum. Ze haalt een pak brieven 
uitt haar boodschappentas: die gaat ze naar het postkantoor brengen, want ze zijn verkeerd 
geadresseerd.. Als ik de brieven bekijk, zie ik dat ze zijn gericht aan Jola en haar Marokkaanse 
echtgenoot,, de vorige bewoners. De zeg Farida dat ze de post gerust aan mij kan geven, omdat ik 
Jola'ss telefoonnummer heb. Bij thuiskomst bekijk ik de brieven goed. Van de tien zijn er zes 
afkomstigg van diverse incassobureaus. De bel Jola op om haar te melden dat er een stapel post 
voorr haar ligt. Ze ruikt onraad, want ze vraagt niet eens naar de afzenders. Ze roept dat ik de 
brievenn meteen moet weggooien. Wil je dan niet weten wie je heeft geschreven? vraag ik. 'Nee 
meisje,meisje, gooi weg!', gilt ze bijna. De doe ze in de brievenbus met de mededeling Verhuisd'. 

Opp een avond als ik sta te koken, belt de Pakistaanse buurvrouw aan. Ze moet me 
dringendd spreken. Eenmaal binnen haalt ze een pak papieren uit haar tas. Ze vertelt dat de 
brievenn afkomstig zijn van bedrijven waarbij ze schulden heeft, maar dat ze verder niet weet wat 
err allemaal in staat. Of ik ze voor haar wil lezen. Een brief komt van KPN Telecom die een 
aanmaningg stuurt voor twee nog niet betaalde telefoonrekeningen: een van f900 voor een 
regulieree aansluiting en een van f500 voor een mobiele telefoon. Een tweede briefis afkomstig 
vann de woningbouwcorporatie die via incasso ruim f2870,- vordert. Volgens Farida zijn deze 
schuldenn ontstaan doordat ze als gevolg van de brand waren vergeten op tijd huursubsidie aan te 
vragen.. De ongesubsidieerde huursom van f911,- per maand kunnen ze niet van hun uitkering 
betalen.. Een derde brief bevat de mededeling dat de sociale dienst de kinderbijslag inhoudt ten 
behoevee van de schuldeisers. Een vierde brief is afkomstig van KEA's incassobureau: een bed 
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vann f712,- is nog steeds niet betaald. Farida reageert dat ze zelfs nooit een acceptgiro van IKEA 
heeftt ontvangen. 

Eenn paar dagen erna staan we samen in de lif t met twee Nederlanders. Farida is boos. Ze 
iss vroeg opgestaan om de sociale dienst rekenschap te vragen over een korting, 'these fucking 
DutchDutch people, foetert ze, all they think of is money. They don't care...they just don't care.' Ze 
vraagtt me of ik haar wil helpen brieven te schrijven naar de verschillende bedrijven. We maken 
eenn afspraak voor de volgende morgen, maar tot de dag van vandaag is Farida niet komen 
opdagen.. Ik hoor daarna niets meer over de kwestie. De vermoed dat haar man er een stokje voor 
heeftt gestoken. 

Kametis,Kametis, chit, de Pakistaanse varianten van kasmoni, zeggen Farida niets. Ik heb haar 
verteldd dat ik daar een boek over schrijf. Ze lijk t er nooit van te hebben gehoord, wat mij een 
beetjee vreemd voorkomt. Maar als ik haar er bij een andere gelegenheid nog eens naar vraag, 
krijgg ik dezelfde reactie. 

6.1.22 Solidariteit 
Dee meeste Bijlmerbewoners lijken langs elkaar heen te leven, zonder dat ze belangstelling tonen 
voorr elkaar of voor collectieve zaken als overlast en veiligheid. Niemand schijnt zich zorgen te 
makenn over wat er buiten zijn flat gebeurt, zolang de troep van buiten maar niet binnenkomt. Als 
flatbewonersflatbewoners elkaar in de lif t tegenkomen, groeten ze elkaar meestal niet. Bewoners van dezelfde 
galerijj  hebben weinig contact met elkaar. 

Inn mijn flatgebouw is een bewonersvereniging opgericht om aller belangen te behartigen. 
Hett bestuur bestaat uitsluitend uit etnische Nederlanders. De keramieklessen, de sportschool en 
dee bar worden slechts door een handjevol blanke bewoners bezocht. Ook de opkomst bij 
informatiedagenn of ledenvergaderingen is buitengewoon laag en voornamelijk een witte 
aangelegenheid.. Voorstellen tot gezamenlijke actie voor de veiligheid in en rondom de flat of 
renovatieplannenn krijgen nauwelijks respons. Op algemene ledenvergaderingen komen zelden 
meerr dan vijftien bewoners opdagen, op een na allen blank. 

Err heerst wel solidariteit in negatieve zin. Nederlanders, in het bijzonder gezagsdragers, 
wordenn als vijanden gezien. Velen klagen over de media die de Bijlmer en haar bewoners 
stigmatiseert.. Deze anti-Nederlandse saamhorigheid wordt zichtbaar als de politie een zwarte 
jongenn aanpakt, wat ik twee keer heb meegemaakt. Een winkeldief wordt in het winkelcentrum 
inn de Amsterdamse Poort op heterdaad betrapt. Terwijl agenten de achtervolging inzetten, rent 
hett winkelende publiek uit nieuwsgierigheid met ze mee. Wanneer de politie de diefin zijn kraag 
heeftt gevat, kijken de toeschouwers kritisch toe hoe ze hem onderhanden neemt. Op het moment 
datt de dief geboeid op zijn rug op de grond ligt en een van de agenten met een been op zijn rug 
gaatt staan in afwachting van een politieauto, barst het zwarte publiek los. Waarom zet u uw voet 
opop zijn rug? Uheeft hem toch al vast? Ja, mensonterend gaan jullie met zwarten om. Altijd! Bij 
eeneen witte dief'hadu dat niet gedaan. 'De dief, zich bewust van zijn meelijwekkende positie, buit 
dee situatie uit. Hij begint erbarmelijk te kermen alsof hij ter plekke ernstig wordt mishandeld. De 
agent,, geschrokken van de publieke verontwaardiging, verontschuldigt zich en verbetert zijn 
houding.. Wanneer de dief vervolgens naar de politieauto wordt gebracht, loopt een hele menigte 
inn het kielzog mee en vraagt 'de arme jongen' straks niet zo hard aan te pakken. Oudere 
moederfigurenn strelen de huilende dief troostend in zijn gezicht. 'Stil, hoor mi boy, stil maar. Ik 
begrijpbegrijp datje problemen hebt, maar waarom laatje andermans dingen ook niet met rust, hé?' 
Hett publiek inspecteert hoe de dief in de auto wordt geplaatst, voordat de politie mag wegrijden. 

Inn het algemeen betreft de eensgezindheid, voorzover aanwezig, in eerste instantie de 
eigenn etnische groep, en in de tweede plaats groepen waarmee men zich het meest kan 
identificeren,, zoals Surinaamse met Antilliaanse creolen. Toen een Turkse vrouw met twee jonge 
kinderenn werd betrapt op diefstal in het winkelcentrum van Rayon X stak niemand een vinger 
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voorr haar uit. Integendeel, het voornamelijk zwarte publiek keek smalend toe hoe ze door de 
politiee werden afgevoerd. 

Doorgaanss staan de verschillende etnische groepen vijandig tegenover elkaar. De 
hoofdenn van de Bijlmerbewoners staan bol van de wederzijdse vooroordelen. Surinaamse 
creolenn duiden de Antillianen aan met karoe's (mais), omdat ze veel mais eten. Surinamers 
kijkenn op hen neer daar ze slecht Nederlands spreken en vinden ze dom en agressief. Bovendien 
likkenn Antillianen de kut van vrouwen, terwijl zulke orale geschiedenissen bij Surinaamse 
mannenn absoluut taboe zijn. Die gaan er prat op hun yeye (ziel, diepste ik) niet door een 
vrouwenkutt te laten bezoedelen. 

Surinamerss noemen Afrikanen steevast bokoe: een Surinaamse benaming voor een 
gerooktee en gezouten vis met een sterke geur die Afiikanen veel zouden eten. Surinamers maken 
daarbijj  geen onderscheid tussen Ghanezen, Nigerianen, Zuid-Afrikanen etc. Ze vinden Afrikanen 
onbeschoftt omdat ze in de winkel altijd zouden voordringen. Ook kunnen Afrikanen niet tellen, 
ziee je niet hoe lang ze altijd bij de kassa staan te dralen? Bovendien houden de vrouwen van 
afdingen,, op de markt zeuren ze altijd om een lagere prijs voor artikelen. Je kan aan de 
lichaamstaall  van veel Surinamers zien dat ze Afrikanen slecht verdragen. Ze willen niet voor hen 
opzijj  gaan. Als een Afrikaan een Surinaamse meisje versiert vindt de Surinaamse man dat hij aan 
zijnn bezit komt. Bovendien gaat de Afrikaanse man naar zijn mening te direct en te vasthoudend 
tee werk. 'Als ze nee zegt is het nee.' Het liefst wil hij de Afrikaan direct een lesje leren en 
opkomenn voor zijn sisa (zuster, te interpreteren als het Afro-Amerikaanse sister waarmee 
zwartenn hun onderlinge solidariteitsgevoelens uiten). Nichtjes worden gewaarschuwd zich niet 
mett Afrikanen in te laten. 

Afrikaansee mannen zijn zich bewust van de Surinaamse minachting. Surinamers gaan 
ruww met hen om, klagen ze. Maar in hun visie is het de Surinamer die minachting verdient omdat 
hijj  zijn Afrikaanse herkomst verloochent. Zij lachen op hun beurt om Surinaamse mannen met 
hunn felgekleurde shirts en schoenen, gouden tanden, gouden sieraden en de Nikes waarmee ze 
durvenn uit te gaan. Ze vinden het onvoorstelbaar dat Surinaamse mannen kinderen bij vrouwen 
verwekkenn en die vervolgens niet verzorgen. Surinaamse vrouwen vinden ze daarentegen leuk 
enn gezellig. 'Their appearance is nice, they dress up very nice and they dance good' Voor hen 
doenn ze hun uiterste best om takitaki (een benaming van het Sranantongo) te leren, wat ze een 
mooiee taal vinden. Volgens Nigerianen lijk t het zelfs veel op hun pidgin English. Afrikaanse 
mannenn zien het echter als een minpunt van sommige Surinaamse vrouwen dat 'they go straigth 
forfor the capital.' Als ze je net hebben leren kennen, vragen ze al of je hun huur betaalt, of de 
uitgaansjurkk die ze bij het eerste afspraakje willen aantrekken. 

Surinaamsee vrouwen vinden Afrikanen behulpzaam. Ze bieden hulp aan als je met zware 
tassenn loopt, doen de deur voor je open, en wanneer je met je kinderwagen niet de tram of metro 
inn kunt, helpen ze graag een handje. Bovendien zorgen ze tenminste voor hun kinderen. Maar ze 
slaann vrouwen, en hard ook. Wees gewaarschuwd Afrikaanse mannen nooit geld te lenen. Het is 
eenn veelbeproefde strategie een zielig verhaal op te dissen over een broer die hen heeft opgelicht 
mett een grote som geld die was bestemd als startkapitaal voor 'a business'. Als je hen dan veel 
geldd leent, zie je het gegarandeerd nooit meer terug. 

Tott slot, Ghanezen staan bekend als harde werkers. Ze hebben geen kapsones om hun 
handenn uit de mouwen te steken zolang het maar betaalt. Nïgerianen houden zich vooral bezig 
mett vervalsing van verblijfsdocumenten en bankpapieren. Met het laatste lichten ze banken en 
grotee bedrijven op. Vergeleken met Afrikanen gelden Surinamers als te lui om te werken, maar 
zee willen wel veel geld hebben om dure dingen te kopen. 

6.1.33 Sociale leven 
Elkee dag is het ergens in de Bijlmer marktdag. Men kan op de markt terecht voor tropische 
productenn als vlees, vis, groenten, fruit en kruiden. Daarnaast heeft elk rayon een winkelcentrum. 
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Hett winkelcentrum in mijn buurt telt een twintigtal winkels. Om zes uur gaan ze dicht. Het enige 
bruinee café sluit zijn deuren ook om die tijd. Op donderdag is er geen koopavond. Na 
sluitingstijdd is het winkelplein uitgestorven. Alleen een aantal straatjongens en -meiden trappen 
nogg lol op het plein. Junkies en ander gespuis staan er te overleven, de hele nacht door. 

Err bestaat weinig mogelijkheid om uit te gaan. Jongeren die naar de disco of bioscoop 
willen,, moeten met de metro naar de binnenstad. Omdat de metro na half een 's nachts niet meer 
rijdt,, zijn ze aangewezen op de nachtbus of snordertaxi als ze 's nachts naar huis terugkeren. 

Well  heeft elke flat een buurthuis waar verschillende activiteiten voor jong en oud worden 
opgezet.. Slechts weinig bewoners doen er mee. Men zoekt zijn plezier liever bij culturele 
verenigingenn of stichtingen uit eigen etnische kring. Surinaamse creolen zeggen het gezelschap 
vann de eigen kondremans te prefereren omdat de communicatie vanzelfsprekend is. En je kunt 
lerenn van wat onze landgenoten in Nederland overkomt. Ook meent men dat het goed is voor de 
eigenn identiteit om met elkaar om te gaan, 'want in Nederland, tussen al die bakra dreig je jezelf 
tete verliezen.' Deze ontmoetingen verschaffen creolen bovendien een omvangrijk netwerk 
waarbinnenn ze allerlei diensten uitwisselen. Ze bieden een bron van klandizie voor hossels. Om 
soortgelijkee redenen vormen ook de andere nationaliteiten in de Bijlmer hun eigen clubjes. 

Dee etnische afzondering is ook zichtbaar in het straatleven dat zich afspeelt op het plein 
vann Rayon X waar veel mannen hun vertier zoeken, zoals ze in hun land van herkomst gewend 
waren.. Op twee hoekjes vinden Afrikanen elkaar, een onder een boom en een aan de voorkant 
vann drie winkels van Afrikaanse ondernemers. Op het plein zijn minstens zes hoekjes waar 
creools-Surinaamsee mannen elkaar treffen. Rayon X staat bekend als de plek waar de meeste 
Surinaamsee creolen wonen. Op het plein ontbreekt een Antilliaanse hoek, want Antillianen 
zoekenn hun vertier liever in rayon Kraaienest waar zich veel landgenoten hebben gevestigd. 

Inn deze maatschappelijke omgeving, waar solidariteit en kredietwaardigheid dikwijls 
uiterstt twijfelachtig blijken, speelt zich niettemin een levendig kasmoni-verkeer af. Dit is ook te 
zienn bij andere etnische minderheden zoals Antillianen (sant), Ghanezen (susu), Nigerianen 
(esusü),(esusü), Marokkanen (nouba), Mauretaniers (ügitde), Ethiopiërs (ikub\ Chinezen en 
Hindostaansee Surinamers. Bij de twee laatste groepen spelen zelfstandige ondernemers mee die 
tienduizendenn guldens inleggen. Soms vindt acculturatie plaats: een Braziliaanse, een 
Antilliaanse,, een Ethiopische, een Chinese, een Marokkaanse of autochtone Nederlandse speler 
speeltt mee in een creoolse kasmoni. 

6.1.44 Mij n kasmoni-spel 
Dee ben als kind opgegroeid tussen de kasmoni van mijn moeder, grootvader, tantes en nichten. 
Zelff  heb ik er vroeger nooit aan meegedaan, want evenals mijn vader en ooms zag ik het 
economischee nut niet. Geld bewaren op de bank leek mij winstgevender vanwege de rente. Ik 
zagg destijds voorbij aan het voordeel van snel en goedkoop krediet. Pas toen ik met dit 
onderzoekk begon, ben ik mee gaan doen om het kasmoni-systeem van binnenuit te begrijpen. In 
hett tweede jaar van mijn onderzoek, sloot ik me, enige tijd na mijn verhuizing naar de Bijlmer, 
aann bij de kasmoni van Mavis. 

Vann Nona hoor ik dat kasvrouw Mavis nog twee spelers zoekt voor haar kasmoni. Nona 
iss de hartsvriendin van Maureen, die weer een heel goede vriendin van mij is. De bel Mavis 
meteenn op om mezelf te introduceren. Ze vertelt me dat de maandelijkse bijdrage flOO,-
bedraagt,, 'maar je mag ook meer zetten, hoor. In mijn kasmoni is de bijdrage eenpersoonlijk, 
maarmaar wel een vast bedrag'. De betaling moet voor de derde dag van de maand binnen zijn, 
omdatt ze de vierde uitbetaalt. Ze vraagt me haar geen mevrouw te noemen, 'maar gewoon Mavis, 
hoor".. Mavis is een vrolijk babbeltype dat gemakkelijk een uur over haar eigen leven praat. Ze 
will  weten wat ik doe, want ze heeft gehoord dat ik 'een scriptie' schrijf over kasmoni. Daarna 
verteltt ze honderduit over een boek dat ze zelf aan het schrijven is. Ze is iemand die veel van 
lezenn houdt, zegt ze, en ook 'naar culturele dingen en musea' gaat. Ze heeft verschillende 
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Surinaamsee toneelstukken en cabaretvoorstellingen gezien. Haar culturele ontwikkeling bewijst 
zee ook nog door een paar klassieke Surinaamse literaire werken te noemen, waarbij ze schrijvers 
enn titels door elkaar haalt. Ze stelt zelfingenomen vast dat ze '....niet één van die Surinamers [is] 
diedie hier wonen, steuntrekken en maar van dag tot dag leven. Weetje, ik vind als je hier woont 
moetmoet je je toch een beetje optrekken enzo. Ik ben geïnteresseerd in alles, ik wil me zelf 
ontwikkelen.'ontwikkelen.' Haar boek moet gaan over haar lijdensweg als moeder bij wier veertienjarige 
dochterr drie jaar geleden een ernstige ziekte is geconstateerd. Wat heeft ze precies? vraag ik 
onsurinaams.. 'Ek..eh takru siki' (kwaadaardige ziekte), beroept ze zich op het grote Surinaamse 
taboee op ziekte. Als goed Surinaams verstaander vraag ik niet door. Althans niet in dit eerste 
gesprek. . 

Nonaa vertelt dat ze meteen na het bericht van de ziekte van haar dochter ontslag heeft 
genomenn als directiesecretaresse bij een bank om haar geestelijk op te vangen. Ze leeft nu van de 
bijstand,, maar wil voor zichzelf beginnen. In het verleden heeft ze namelijk ook al allerlei zaken 
gedaan.. Ze bakte koek en pom, naaide kleren op bestelling en verkocht kleding en sieraden op 
partiess bij mensen thuis. Later wilde ze een boetiekje beginnen, maar ze kon geen formeel 
krediett krijgen. Een Surinaams-creoolse bankemployee die zich als informeel investeerder 
opwerptt om creools ondernemerschap aan te moedigen, leende haar een beginkapitaal in ruil 
voorr een bepaald percentage van de winst. Maar sinds de ziekte van haar dochtertje heeft ze van 
verderee onderneming afgezien. 

Aann het eind van het telefoongesprek vertelt Mavis dat ik f1200 zal ontvangen. Daaruit 
vraagtt ze geen kasrecht. Als een speler haar wil belonen, dan liever met bloemen of een 
cadeautje.. Het geld zou ze toch maar opmaken aan huishoudelijke zaken, waardoor ze er niet 
echtt van geniet. De verwachtte dat ze voor deze eerste betaling een ontmoeting zou voorstellen, 
omm te zien met wie ze in zee gaat. Dat schijnt Mavis niet nodig te vinden, want ze geeft me het 
nummerr van haar VSB-rekening waarop ik kan storten. De stel echter voor het geld persoonlijk 
langss te komen brengen. 

Hett is één uur in de middag als Mavis de deur van haar driekamerwoning voor me opendoet. Ze 
woontt er alleen met haar veertienjarige dochter. Zij en de vader zijn al een poos uit elkaar. Haar 
dochterr zit nog op school. Terwijl ik in de woonkamer plaatsneem, gaat Mavis even thee halen. 
Dee neem het geheel in me op. Felgele gordijnen, een donkerblauw tapijt, een blauwe tafel, gele 
vaasjes,, blauwgele sierdoekjes en andere tierlantijntjes in dito kleuren zetten de toon. Het geheel 
moestt ooit IKEA-trendy ogen, maar de tijd heeft zijn sporen achtergelaten. Door het ontbreken 
vann haakjes hangen de zelfgemaakte gordijnen niet meer strak voor het raam. Over de versleten 
meubelss is een verlepte roze plaid gelegd. Maar alles is wel schoon en netjes. Uit de radio klinkt 
muziek,, de televisie staat aan op RTL4. Mavis zegt graag naar Oprah Winfrey te kijken die ze 
'eenn geweldige vrouw* vindt. 

Maviss wil overkomen als een vrouw van de wereld. Ze draagt een strakke gele legging 
mett een paarse trui, maar ze presenteert zich daarin alsof ze een mantelpak draagt. Naar haar 
manierr van bewegen te oordelen waant ze zich in een groot en luchtig huis. Ze zet de thee op 
tafell  en gaat tegenover me zitten in een hoek van de driezitsbank. Daar wiebelt ze haar gekruiste 
benenn nonchalant op en neer, een arm hangt losjes over de rugleuning. Ze rookt een sigaret. Als 
zee praat, houdt ze haar hoofd hoog. Ze kiest haar woorden vlot en articuleert keurig. 

Dee vertel haar dat ik als onderzoeker niet alleen geïnteresseerd ben in mijn aandeel in de 
kasmoni,, maar vooral inzicht wil krijgen in wat zich zoal afspeelt. Dat begrijpt ze. Ze stemt toe 
datt ik regelmatig achter de schermen meekijk. 

Zee vertelt dat ze al vanaf 1983 in diverse kasmoni heeft ingelegd. De eerste keer was op 
dee werkvloer van Van Gend & Loos waar ze samen met andere Surinaamse uitzendkrachten in 
dee avonduren bijklust. Sindsdien heeft ze veel gedaan met kasgeld. Mavis' speelt vanuit een 
economischh motief, wegens het renteloze krediet: 'Het is prettig snel veel geld te hebben en dan 
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gaga je uitgebreid winkelen.' Drie jaar geleden werd ze kasvrouw: 'Het begon allemaal met een 
grap.grap. Mijn vriendin en ik hadden eigenlijk geld nodig en mijn vriendin zei 'begin een kas, nol' en 
toentoen heeft mijn zuster die het al deed het mij geleerd' Zij en haar zuster waren verbaasd te horen 
datt hun moeder vroeger in Suriname jaren kasgeld zette bij de buurvrouw. 

Inn Mavis' kasmoni zitten twaalf spelers: zes familieleden (de spelers 1,2,3,4,5 en 6, zie 
hieronder),, twee vriendinnen (9, 10), twee kennissen (7,8) en twee geïntroduceerde spelers van 
wiee ze niet veel afweet (11, 12). De kasmoni telt elf vrouwen en een man. Elf spelers zijn van 
creoolsee afkomst, Nona is Javaanse. Het rijtje dat in Mavis' kasmoni-boek staat, komt niet perse 
overeenn met de orde van uitbetaling: 
Spelerr 1 is de 35-jarige zuster van Mavis. Ze is maatschappelijk werkster en woont in 
Amsterdamm West. 
Spelerr 2 is ook een zuster van Mavis die bij een verzekeringsmaatschappij werkt. Ze woont in 
Amsterdamm Noord. Ze is 33 jaar. 
Spelerr 3 is een tante die eveneens in Amsterdam Noord woont. Ze krijgt een bijstandsuitkering. 
Spelerr 4 is een zuster van Mavis. Ze woont in Almere. Ze is 45 jaar en zit in de verpleging. 
Spelerr 5 is een 33-jarige zwager van Mavis die bij Martin Air werkt. Zijn specifieke beroep weet 
Maviss niet 'maar nu je het vraagt, ik moet hem dat toch eens vragen'. 
Spelerr 6 is de 21-jarige dochter van de zuster die in Almere woont. Ze werkt als secretaresse en 
volgtt een HBO-opleiding. 
Dee spelers 7 en 8 zijn twee kennissen van Mavis die eikaars zusjes zijn. In Suriname waren ze 
Mavis'' buurmeisjes. Zuster X woont in de Bijlmer. Ze is onderwijzeres van beroep, 42 jaar. 
Spelerr 8 is dus zuster Y. Ze is 47 jaar, woont in Rotterdam en werkt als secretaresse. 
Spelerr 9, Gladys, is een kennis van Mavis die gezinsverzorgster is. Mavis heeft haar als klant 
ontmoett op een van haar eigen kledingparties. Omdat beiden kinderen hadden leek het hen leuk 
samenn uitstapjes naar musea en dergelijke te maken. Deze Gladys is tevens de vriendin van een 
nichtt van Mavis. Ze zat aanvankelijk bij Mavis' zuster in een kasmoni, voordat Mavis zelf 
kasvrouww werd. Ze ging destijds elke maand kasgeld storten bij de VSB bank in de 
Amsterdamsee Poort, maar omdat het altijd zo druk was, kwam ze eerst koffiedrinken bij Mavis. 
Toenn Mavis met kasmoni begon nam die haar over van haar zuster, dat was praktischer. Deze 
kenniss heeft zich in de loop der jaren een echte vriendin getoond, want als Mavis het moeilijk 
heeftt staat ze helemaal voor haar klaar. Maar dat geldt eigenlijk voor alle spelers, voegt Mavis 
hieraann toe. 'Ik zeg altijd ze zijn geen familie maar ik noem ze zo.' 
Spelerr 10 is al vijftien jaar een vriendin van Mavis, maar volgens Mavis 'lijkt  het alsof ik haar 
mijnmijn hele leven alken, dus 36jaar.' Ze woont in Amsterdam Oost en werkt als receptioniste. 
Spelerr 11 is een duo, mijn kennis Nona die de elfde plaats deelt met haar vriendin Sandra. Mavis 
weett alleen dat Nona 'ergens in een cafetaria werkt in de Poort.' Nona is 32 jaar. Nona werkt in 
eenn Surinaams eethuis in de Amsterdamse Poort, waar ze de leiding heeft over zes andere 
verkopers.. Ze legt zelf niet in in deze kasmoni-ronde, maar neemt slechts het uitkeringsrecht 
overr van speelster Sandra die een schuld van flOOO bij haar heeft. Dit betekent dat Sandra de 
kasvrouww blijf t doorbetalen, terwijl de kas uiteindelijk direct aan Nona wordt uitgekeerd ter 
vereffeningg van Sandra's schuld. Nona en Sandra kennen elkaar al 10 jaar uit Suriname. Sandra 
iss de halfzuster van een roemrucht politicus. Dankzij 'goede papieren' heeft ze diverse goede 
banenn zoals bij het RIAGG. Dat Sandra spoedig voorgoed naar Suriname vertrekt kan een 
probleemm opleveren voor de kasmoni. Zal ze in het economisch verloederde Suriname genoeg 
verdienenn om maandelijks vier maal de inleg van f100, dus f400, over te maken aan de kasvrouw 
inn Nederland? Maar Sandra treft voorzorgsmaatregelen, vertrouwt Nona me toe. Voor haar 
vertrekk probeert ze tijdig een sociale uitkering van CADANS te regelen. Dat geld moet een 
aanvullingg bieden op het inkomen dat ze in Suriname gaat verdienen. Daaruit zal ze ook de 
kasmonii  aan Mavis doorbetalen, om de rest naar Suriname over te boeken. 
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Spelerr 12 is de vriendin van Nona die 'een scriptie schrijft over kasgeld', ik dus. 

Dee meespelende familieleden, incluis 7, 8 en 9, kennen elkaar; zij kennen 11 en 12 niet, en 
omgekeerd.. De spelers 11 en 12 kennen elkaar. Hoewel de familieleden elkaar kennen, hoeven 
zee niet van elkaar te weten dat ze samen in Mavis' kasmoni zitten. Dit is het geval bij 4 en 6, de 
zusterr van Mavis en haar dochter. Op verzoek van de laatste weet moeder niet dat dochter 
meespaart.. Dat vindt Mavis geen probleem, ze ziet het als de zwijgplicht van de kasvrouw. 

Niett alle spelers leggen hetzelfde vaste bedrag in. Naar behoefte betaalt men een of 
meerderee anu, waardoor de uitkering per speler verschilt: een anu levert f1200 op, twee anu 
leverenn f2400 op enzovoorts. 

Opp een na komt geen van de spelers op het eind van de maand persoonlijk bij Mavis 
langss om kasgeld te brengen. Ze storten het op Mavis' VSB-rekening of gireren het. 'Alken 
VrouwVrouw Toosje en dan blijft  ze koffie drinken. Ze is echt mijn moeder-overste, een leuk en tof 
persoon,persoon, haar had ik op die party ontmoet'. 

Anderss dan de meeste kasvrouwen spaart Mavis niet mee in haar eigen kasmoni, maar in 
diee van haar zuster. Ze zegt dat ze bij uitkering uit haar eigen kasmoni aan zichzelf niet dezelfde 
vreugdee zou ervaren als wanneer ze van een andere kasvrouw ontvangt. Bovendien ziet ze dan 
niett wat ze met het geld doet, omdat ze het te snel zou uitgeven. In de afgelopen jaren heeft ze 
mett de uitkeringen uit andere kasmoni immers altijd leuke dingen gedaan zoals een vakantiereis 
maken,, uitgaan, mooie schoenen en kleren kopen. Om dat zo te houden vindt ze het beter om in 
andermanss kasmoni te spelen. Haar dochter speelt ook in die kasmoni. 'Ik heb haar gezegd dat 
alsals ze mode wil ze er zelf voor moet sparen. Dus mijn zuster vroeg haar cm mee te doen, om 
haarhaar aan te zetten tot verantwoordelijkheid Ze stort het voor haar op de bank Nee hoor, ze 
vergeetvergeet het niet.'Nu we het toch over haar hebben, vraag ik opnieuw naar haar ziekte. Mavis 
weifeltt even, maar vertelt dan op gedempte toon dat ze aan verlamming lijdt. Ze heeft al een kuur 
ondergaan,, maar doordat men destijds een verkeerde diagnose stelde is de verlamming 
teruggekomen. . 

Wee praten vervolgens over het vertrouwen dat ze in de spelers stelt, een gevoelig punt in 
dee kasmoni. De vraag haar op welke basis ze Nona en mij in haar kasmoni heeft opgenomen. 
Sandra,, die Nona en mij introduceerde, heeft mij immers nooit ontmoet. Daar schrikt Mavis van, 
zee had niet geweten dat Sandra mij helemaal niet kent. Nee, Nona heeft ze eigenlijk ook nooit 
gezien.. Sandra zou wel een ontmoeting met Nona 'regelen', maar daar is het nog niet van 
gekomen.. Maar, houd ik haar verder voor, Sandra remigreert binnenkort naar Suriname. 'Wel, ik 
ziezie het zo. Sandra vertrouwt Nana en ik vertrouw Sandra en Sandra kent Nona al heel lang. Ik 
weetweet dat Sandra voor haar instaat. Sandra kent jou helemaal niet. Als jij  iets uithaalt met 
kasgeldkasgeld heeft Sandra een probleem, dat geldt ook voor jou. Daarom heb ik jou en Nona op het 
laatstlaatst gezet om te zien hoe jullie betalen. Nieuwkomers krijgen nooit een vroege beurt, ze mogen 
ookook geen bigi anu (meerdere mleggelden) zetten, want je weet maar nooit' 

Naa deze uitleg bedenkt Mavis zich plots dat ze, voor ik wegga, mijn gegevens moet 
noteren.. De krijg de indruk dat ze had volstaan met mijn naam en achternaam als ik het 
onderlingee vertrouwen niet ter sprake had gebracht. Ze blijf t lang weg om een pen te zoeken, 
maarr uiteindelijk vindt ze er een. Ze noteert mijn achternaam, adres en telefoonnummer. De vraag 
mee af of mijn hoedanigheid van onderzoeker een stille rol heeft gespeeld in haar afweging. Om 
haarr geen woorden in de mond te leggen, besluit ik die vraag niet te stellen. 

Objectieff  gezien, welk risico neemt Mavis nu eigenlijk door Nona en mij te laten 
meespelen?? Goed beschouwd is het niet zo groot. Omdat Sandra die voor Nona betaalt, een 'oude 
speler**  van Mavis is, kan Mavis daar zeker van zijn - althans voorzover ze het risico van 
wanbetalingg na Sandra's remigratie naar Suriname klein acht. Met mij neemt ze wel enig risico. 
Dee kan drie dingen doen om de kasmoni te frustreren regelmatig niet op tijd betalen, óf me 
tussentijdss terugtrekken, óf na uitkering nooit meer doorbetalen. Om me de laatste twee 
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mogelijkhedenn te ontnemen, heeft Mavis me aan het eind van de cyclus geplaatst. Maar als ik 
kwaadd wil houd ik me bij de eerste kasmoni-ronde gedeisd. De zou dan bij een tweede of derde 
rondee een goede kans maken op een vroege beurt, waardoor ik alsnog mijn slag kan slaan. Indien 
ikk dat zou doen, zou ik mijn vriendinnen Nona en Maureen echter niet meer in de ogen kunnen 
kijken.. Mijn gezicht zou bij hen voor eeuwig zijn gevallen. Tegen deze achtergrond is de kans op 
fraudee van mijn kant klein. 

Hett enige risico dat Mavis met mij neemt, is regelmatig verlate betaling. Ze zou dan tot 
haarr ergernis steeds uit eigen zak moet voorschieten. Ik zou overigens niet uit kwadee opzet te laat 
betalen,, dat levert me immers niets op. De oorzaak zou eerder liggen in een gebrekkige zakelijke 
instellingg of financiële overmacht. Ongeacht de reden, van de kasvrouw zou ik steeds boze 
telefoontjess krijgen. Ze zou me daarna voorgoed uit haar kasmoni verwijderen. Bovendien zou ik 
ookk dan gezichtsverlies lijden bij Maureen en Nona. Aangezien gebrek aan punctualiteit noch 
financiëlefinanciële overmacht bij mij een rol speelt is ook dit risico in feite van de baan, al kan Mavis dat 
nogg niet weten. 

Welkk risico loop ik van mijn kant? Als Mavis er met de kasmoni vandoor gaat, zal ik als 
laatstt ontvangende speler de grootste verliezer zijn. Om mijn geld terug te krijgen zou ik via haar 
netwerkk invloed op haar moeten uitoefenen. Maar van mijn medespelers ken ik alleen Nona, die 
Maviss te weinig kent om haar op fraude aan te spreken. De meest voor de handliggende 
mogelijkheidd zou zijn dat Maureen Sandra vraagt om namens mij bij Mavis te bemiddelen. Zij 
zijnn immers vriendinnen. Maar Sandra woont binnenkort voorgoed in Suriname, dus ook die 
oplossingg vervalt. In mijn situatie zou het wellicht het meest efficiënt zijn om aangifte te doen bij 
dee politie. Deze overwegingen spreek ik uiteraard niet hardop uit. 

Wee bespreken of Mavis in haar kasmoni ooit problemen heeft ondervonden. Zelfheeft ze 
onderr haar eigen spelers nog nooit fraude meegemaakt, vertelt ze, maar wel van nabij. Zo kreeg 
eenn vriendin van haar te maken met een spoorloos verdwenen kasvrouw op het moment dat ze 
aann de beurt was om te ontvangen. Door dit fiasco is Mavis' vriendin zo teleurgesteld dat ze 
kasgeldd heeft afgezworen. Mavis' zuster had als kasvrouw een nare ervaring met een vriendin 
vann haar oom die in haar kasgeld speelde. Toen de relatie met de oom uitging, betaalde de ex-
vriendinn opeens niet meer door, hoewel ze de uitkering al had geïncasseerd. Dit was extra pijnlijk 
voorr Mavis zuster, omdat ooms vriendin haar dringend had verzocht de uitkering van f6000 al de 
derdee maand te ontvangen, opdat ze haar verjaardag groots kon vieren. 'En opeens was ze niet 
meermeer bereikbaar, telefonisch niet enzo. Wij met zijn allen hebben mijn zuster toen financieel 
bijgesprongen.' bijgesprongen.' 

Maviss heeft zelf geen fraude ondervonden, maar wel 'andere streken, hoor*. Ze heeft een 
aantall  keren spelers moeten schrappen omdat ze slecht betaalden. Daar waren ook twee nichten 
bij,bij, want 'in zaken ken ik geen familie'. Mavis heeft hen tot drie keer toe telefonisch tot betaling 
moetenn manen, omdat ze laat waren. 'Maar telefoneren kost me geld Ik vind dat het jouw 
verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid is om kasgeld te zetten.' Een andere speelster vertrok onaangekondigd met 
vakantiee naar Suriname en betaalde niet door. Ze beweerde dat ze haar man had opgedragen haar 
inlegg maandelijks over te dragen, maar dat vindt Mavis flauwekul. 'Zaak is zaak, het is jouw 
verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid dat ik mijn geld krijg. We zijn nog steeds de beste vrienden hoor, want ik 
houhou niet van vijandschap, maar we doen geen zaken meer.' Dan was er nog de vrouw van Mavis' 
neef;; 'echt een misselijk mens, het was zij die me vroeg om in mijn kasmoni te komen, maar ik 
moestmoest haar wel vijf maanden lang elke maand opnieuw bellen om te vragen waar me geld was 
wantwant ze had nog niet voor me gestort en dan was het al den 10e. Dan had ze geen tijd gehad, dan 
moestmoest ze de kinderen zuster en zo, dan was ze lui geweesl..Toen heb ik haar voor straf van 
plaatsplaats verwisseld, naar de laatste plaats. Ze was boos, maar dat kon me niets schelen Ik heb 
haarhaar gezegd, meisje, ik ben niet boos, maar ik constateer een feit. Via mijn saldofoon van de VSB 
konkon ik precies nagaan wanneer, wat, door wie voor me gestort was en als iemand niet op tijd 
stortstort kom ik in problemen met andere afschrijvingen en daar houd ik niet van, een brief van de 
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bankbank met dat ze een afschrijving niet konden verrichten. Ik wil niet door anderen slecht 
betaalgedragbetaalgedrag krijgen.' 

Ookk heeft Mavis spelers gehad die na een paar maanden afzegden. Een klap voor Mavis 
omdatt ze gedurende de resterende maanden hun inleg moest betalen; de kas moet immers 
kloppen.. Gelukkig kan ze haar inleg later wel weer zelf incasseren. Als sanctie geeft ze de namen 
vann zulke spelers meteen door aan de andere kasvrouwen in haar kennissenkring. De speler die 
haarr dat onlangs had geflikt, bleek dat ook al in een andere kasmoni te hebben gedaan. 'Én ze 
heeftheeft het bij mij ook op zo een vervelende manier gedaan. Ze zou me een maandag kamen 
betalen,betalen, donderdag was het geld nog niet binnen, maar heeft ze gebeld op een moment dat ze 
wistwist dat ik niet thuis was en heeft ze mijn dochter gezegd, 'zeg aan mama dat dat ding niet meer 
doorgaat'.doorgaat'. Dat vind ik echt laf.' Mavis heeft het aan haar geweten overgelaten. Ze hebben geen 
ruzie,, maar zaken zal Mavis nooit meer met haar doen. 'En als ze belt praten we gewoon, hoor, 
overover 'koetjes en kalfjes, zoals over haar dochter waar ze nu problemen mee heeft. Ik praat niet 
overover de kasmoni als ze er zelf niet over begint. Ik kan het ook goed scheiden, ze blijft  mijn 
vriendin,vriendin, zo ben ik' 

6.22 Een jaar  kasmoni 
Dee ben benieuwd hoe deze kasmoni zal verlopen. Ik ben me er diep van bewust dat ik een 
serieuzee verplichting op me heb genomen. Aanvankelijk nam ik me voor om het kasgeld elke 
maandd zelf bij Mavis thuis te brengen, maar in de praktijk werkt het anders uit. Ik koos 
uiteindelijkk voor het gemak van girale overschrijving, omdat mijn plan om de kasmoni 
regelmatigg te blijven volgen anders zou moeten samenvallen met de maandelijkse betaling. Dat 
wass niet altijd handig: de betaling zou stagneren wanneer Mavis of ik elkaar op een bepaalde dag 
niett konden ontmoeten. Bovendien wilde ik onder geen beding te laat betalen, laat staan het 
vergeten.. De merkte dat ik het alleen al van de gedachte benauwd kreeg. De koos ervoor om 
voorall  op safe te spelen om de maandelijkse betaling op tijd te voldoen. 

Zoo leerde ik de belangrijke les dat het deze kasmoni-spelers vooral gaat om het 
praktischee doel. Geen ontmoetingen zonder direct nut. Naar gelang van de persoonlijke 
omstandighedenn wordt kasgeld overgemaakt met overschrijvingskaarten, saldo- of girofoon, 
gestortt bij de dichtstbijzijnde bank, gedeponeerd in de brievenbus van de kasvrouw, via een 
tussenpersoonn afgegeven of persoonlijk bezorgd. 

Tenn tweede leerde ik dat het stress geeft om mezelf er steeds opnieuw aan te herinneren 
datt ik de laatste week van de maand vooral niet moet vergeten kasgeld over te maken. De betrapte 
mee erop dat ik een goede indruk op de kasvrouw wilde maken. Dat ze mij en Nona als 
nieuwkomerss aan het eind van de cyclus had geplaatst was wel terecht, maar ik zag het toch een 
beetjee als een motie van wantrouwen. Bovendien wilde ik mijn kansen op een vroege beurt in 
eenn volgende ronde niet verspelen. Een vroege uitkering zou in de toekomst immers best van pas 
kunnenn komen. 

Hierdoorr begreep ik, ten derde, welke verantwoordelijkheid de kasvrouw neemt door het 
geldd van soms tientallen deelnemers te beheren. Om zeker te zijn van een soepele betaling 
beginnenn sommige kashouders al een paar dagen voor de betalingstermijn hun spelers 
telefonischh of persoonlijk aan te manen: Tiet is alweer bijna eind van de maand, vergeet je nietje 
kasgeldkasgeld te zetten?' 

Hoewell  Nona en ik elkaar een tot twee keer in de maand zien en we elkaar regelmatig 
overr de telefoon spreken, hebben we het gedurende deze speelronde maar drie maal over onze 
kasmonii  gehad. Uk een eerder gesprek weet ik dat Nona aan kasgeld doet vanwege de 
spaarverplichtingg die ermee gepaard gaat. 'Ik kan moeilijk sparen!' Eén keer spreken we over 
alless en nog wat, als Nona nog even wil weten of ik de eerste inleg al heb betaald. Haar 
onschuldigee en vluchtig gestelde vraag heeft onbedoeld een controlerend effect. Door mijn 
bevestigendd antwoord weet Nona nu dat ik al heb voldaan, wat ze kan interpreteren als stipt en 
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zakelijkk gedrag. Een andere keer vraagt ze of ik in juni mijn uitkering zal ontvangen. Deze vraag 
kann ze uit louter nieuwsgierigheid hebben gesteld. Toch lijk t het haar eerder te gaan om een soort 
controle,, want de kasvrouw had Nona laten weten dat ze haar in juli zou uitkeren. Bij een derde 
gelegenheidd vraag ik Nona in het kader van mijn onderzoek wat ze met haar uitkering zal doen. 

Uitt deze spaarzame communicatie met Nona blijkt een vierde les: spelers praten niet over 
kasgeldd tenzij het nodig is. Soms doen ze dat bewust, omdat ze bepaalde verwanten, vooral 
partnerss of broers en zusters, niet willen laten weten dat ze over geldreserves beschikken. Ze 
verklarenn bang te zijn dat ze de financiële claims van familieleden niet kunnen weerstaan. Een 
spelerr vertelde dat ze haar kasmoni voor haar man geheim houdt, "want anders gaat hij zeggen 
datdat ik de auto best mag repareren. Ik zou niet echt nee kunnen zeggen, want met die auto brengt 
hijhij  me naar het werk en hij brengt de kinderen ook naar school' Maar over het algemeen praat 
menn er niet over omdat het even oninteressant is als geld storten op de bank of gireren. Als je er 
niett naar vraagt, weetje dus niet wie wel of niet spaart. Veel creolen zijn verbaasd wanneer ik ze 
vertell  dat naar mijn schatting een op de drie creoolse Surinamers in Nederland in kasmoni speelt. 

Dee behoor daar nu zelf ook toe. Ik denk na over de f1200 die ik over twaalf maanden zal 
ontvangen,, in juni 1999. De voel geen emotie bij het vooruitzicht, maar misschien komt dat nog. 
Ikk weet nog niet waaraan ik het geld zal besteden, anders dan de meeste spelers die wel een doel 
vooraff  hebben. Zo lost Sandra haar schuld van flOOO bij Nona af. Nona zal met dat bedrag haar 
nieuwee huurhuis inrichten. 

EersteEerste maand van de kasmoni: juni 1998 
Iedereenn heeft Mavis betaald. De betaling van sommigen is weliswaar een paar dagen verlaat, 
doordatt de bank girale overschrijvingen traag verwerkt. Maar dit levert geen problemen op voor 
dee kasmoni. 

Spelerr 1, Mavis' zuster, moet f2400 ontvangen, maar zij begrijpt een kleine vertraging 
wel.. Mavis heeft deze uitkering inmiddels op haar rekening bij de VSB-bank gestort. Met dat 
geldd wilde de zuster een paar nieuwe spullen voor haar huis kopen. Maar omdat haar auto 
onverwachtss stuk ging, heeft ze die maar gerepareerd. 

Maviss vertelt dat ze haar nichtje Lita, speler 6, heeft gebeld om het rekeningnummer van 
haarr rijschool te vragen. Dit nichtje speelt namelijk al twee rondes mee met het voornemen met 
dee uitkering rijlessen te betalen. Maar daar komt steeds niets van terecht. De eerste keer heeft ze 
haarr verjaardag gevierd, de tweede keer modieuze kleren gekocht. Nu vindt Mavis het tijd om in 
tee grijpen. In samenspraak met Lita's moeder is bepaald dat Mavis de uitkering van haar nichtje 
eigenhandigg op de rekening van de rijschoolhouder mag storten. Zo wil ze Lita dwingen iets 
nuttigss met haar spaargeld te doen. In november moet Mavis haar nichtje uitbetalen. Het is 
afwachtenn wat er dan gebeurt. 

Juli Juli 
Dee betaling van twee spelers is veel te laat binnengekomen. Mavis heeft hen gebeld om hen 
verantwoordingg te vragen. Volgens de een was de saldofoon zo druk bezet dat ze er niet 
tussenkwam.. Volgens de ander stond er een veel te lange rij  bij de VSB-bank, waardoor ze 
moedelooss is weggegaan. Ze besloot het geld dan maar per giro over te maken, zodat de betaling 
helaass iets langer zal duren. Het eerste verhaal vertrouwt Mavis niet. Het tweede wel, want dat 
probleemm maakt ze zelf regelmatig mee wanneer ze een betaling moet storten. Mavis schiet uit 
eigenn zak voor, in het vertrouwen dat de betalingen uiterlijk volgende week binnen zullen zijn. 

Dee pot van f3600 heeft ze aan een andere zuster uitbetaald. Die zal het geld naar 
Surinamee overmaken voor een huis dat ze daar bouwt, evenals twee vorige keren. 

Hett nichtje heeft het rekeningnummer van de rijschool nog niet aan Mavis doorgegeven 
gegeven,, ondanks herhaalde verzoeken. Lita is niet blij met de afspraak tussen tante en moeder. 
Zee zeurt aan Mavis' hoofd dat ze 'iets anders' met het geld wil doen. Omdat ze over dat 'iets 
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anders'' vaag blijf t dreigt Mavis haar niet te zullen uitbetalen. 'Geef me het nummer van je 
rijschool,rijschool, dan stort ik je kasgeld daarop.' 

Omm spelers in andere kasmoni te leren kennen word ik lid van een gezelligheidsvereniging in de 
Bijlmer.. Alida, algemeen-secretaris van het bestuur, introduceert me. Alida heb ik leren kennen 
viaa een informant. Ze leeft van een sociale uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. In het 
verledenn heeft ze veel plannen gehad die ze nooit realiseerde. Zo wilde ze ooit studeren aan de 
universiteit,, een andere keer zou ze maatschappelijk werkster worden, en nu wil ze zich graag 
verderr bekwamen in het bestuursvak. Naar eigen zeggen is ze niet meer in staat te werken 
doordatt haar ex-vriend en diens moeder haar hebben behekst. Toch is Alida een ondernemende 
vrouw.. Ze is de leidster van een vrouwelijk kawinaffoep. Verder heeft ze een paar keer het 
initiatieff  genomen tot huldiging van verdienstelijke Surinamers en is ze langs cafés en 
verenigingenn gegaan om daarvoor sponsoring te zoeken. Ook heeft ze een comité opgericht om 
geldd voor goede doelen in te zamelen. Ze koestert plannen om een radioprogramma op te zetten 
waarinn Surinamers hun problemen naar voren kunnen brengen. 

Troefcalll  is een kaartspel, onder Surinamers populair bij jong en oud. Twee partijen van 
elkk twee deelnemers komen tegen elkaar uit. Alle deelnemers krijgen dertien speelkaarten. De 
kunstt is de tegenpartij af te troeven zonder datje zijn kaarten kent. Elke woensdagavond van acht 
tott half tien wordt er geoefend. De eerste keer dat Alida me meeneemt, word ik door de 
aanwezigenn van top tot teen opgenomen. De voorzitter is daartoe zelfs opgestaan. Hij kijkt Alida 
vragendd aan als ze op hem afloopt. Ze legt de situatie meteen uit. 'Nee, ze komt ook Troefcall 
spelen.'spelen.' Dan is het goed. De schrijf me in en word bij een groep ingedeeld. De vereniging kent 
ongeveerr vijfenzestig leden, maar slechts twintig verschijnen elke week, waaronder de partner 
vann Alida. De spelers zijn bijna allen van creoolse afkomst, enkelen van creools-Indiaanse of 
creools-Hindostaanss afkomst. Ze zijn zo'n veertig jaar of ouder. Met twee creoolse jongemannen 
hoorr ik met mijn 32 jaar tot de jongsten van de groep. Er is een bar waarachter een creoolse staat. 
Rondomm hangt een vast groepje stamgasten te borrelen. De televisie staat aan en er wordt 
Surinaamsee muziek gespeeld. 

Dee barhoudster heet Annemarie. Zij is tevens kasvrouw. In Annemarie's kasmoni zitten 
twintigg spelers, vertelt ze later, waaronder drie leden van de vereniging. De overige deelnemers 
zijnn familieleden en goede vrienden. Volgens Annemarie nemen haar spelers vooral deel 
vanwegee de spaardwang. 'Kijk, sommige mensen zijn te zwak om zelf te sparen, vooral wij 
creolencreolen hebben dat sterk Ik ben ook een van ze. Als ik geen kasmoni zet, kom ik niet vooruit in 
mijnmijn leven' Een van hen is Alida die f200 per maand inlegt (zie ook het vorige hoofdstuk). Ook 
Alidaa zegt haar toevlucht tot kasmoni te nemen omdat die haar dwingt hoe dan ook geld opzij te 
zetten.. Ze moet immers haar reis naar Suriname bekostigen. Daar zal ze onder meer haar zuster 
bijstaann bij wie een mom' bakru moet worden verdreven. Deze maand ontvangt ze van 
Annemariee f2000. 

Volgenss het wwrö-geloof is een bakru een lagere geest die, eventueel in opdracht van 
anderen,, vijanden kan plagen. Hij wordt voorgesteld als een korte gedrongen gedaante met een 
groott hoofd. Creolen geloven dat je een moni bakru kan weren door een pa moni (soort schelp) 
off  een knoflook in je portemonnaie te doen. Iemand met een moni bakru merkt dat haar geld 
ineenss op is, of dat ze een deel van haar geld niet meer kan vinden terwijl ze het kortgeleden 
heeftt ontvangen. Rekeningen kunnen dan niet meer betaald worden, de financiële problemen 
stapelenn zich op. 

Alss Annemarie en ik een keer alle anu van de spelers optellen komen we op een 
maandelijksee omzet van f6500. Dat had ze zelff  nooit beseft. Annemarie kijkt bedachtzaam, dan 
verschijntt een glimlach op haar gezicht. Ze moet even aan het idee wennen. Ze realiseert zich nu 
pass welk risico ze neemt door dit grote bedrag te beheren. 'San, dat ik al die tijd met f6500 
guldengulden in mijn zak loop\ overpeinst ze. Daarna dringt tot haar door hoe waardevol het is dat de 
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spelerss haar vertrouwen. 'Weetje, en dat al die mensen me dan vertrouwen, he? Dat vind ik wel 
leuk,leuk, hoor?' Annemarie's gedrag is typerend voor een aantal kasvrouwen dat de totale opbrengst 
vann de anu niet telt, noch het aantal deelnemers. Wel tellen ze het aantal arm en weten ze feilloos 
hoeveell  anu ze van welke spelers moeten ontvangen. 

Dee sfeer in de vereniging is gemoedelijk. Het is er zelden lawaaiig, ruzie heb ik nooit 
meegemaakt.. Als de wedstrijden beginnen kijkt iedereen ernstig. Het enige wat je hoort is 
ontevredenn gemompel over de geselecteerde kaarten, of onderhuids getreiter van verliezende 
spelers. . 

Elkee maandagavond komt Ma Lanni met haar karretje binnenrijden. Daarin zitten flessen 
mett ingemaakt Surinaams fruit, zelfgebakken cake en koekjes, waaronder gesuikerde pinda- en 
kokoskoeken,, bollen, losse sigaretten en sigaren. In een hoekje gaat ze zitten uitrusten van de 
dag.. Ze bestelt een drankje bij de bar en praat wat. Iedereen in de Bijlmer kent Ma Lanni. 'Deze 
naamnaam heeft de Bijlmer me gegeven en ik ben er trots op '. Ze heeft twee zonen in Suriname 
verloren,, een door straatgeweld, de ander pleegde zelfmoord. De vermoed dat ze daarom zo is 
begaann met de straatjunkies die haar mammie noemen. Ze zegt een van de weinigen te zijn die 
henn niet minacht en veroordeelt. Wanneer ze op straat loopt, groet ze hen allemaal bij naam en 
vraagtt belangstellend hoe het vandaag met ze gaat. Als de junks niet genoeg geld hebben om iets 
tee kopen, stuurt ze hen niet met lege handen weg. Ze graait net zo lang in haar kar tot ze iets 
heeftt gevonden waar alle junks dol op zijn: zoetigheid. Voor een zachte prijs kunnen ze dan een 
zoetee bol krijgen of een in suiker gestoofd vruchtje. De junks zijn erg op haar gesteld en belonen 
haarr rijkelijk.  'Hmm mammie, die bol heb je vandaag lekker gemaakt, hoor. Wat is het geheim? 
Zij :: Ach je weet, alle kruiden komen uit Suriname. Is lekker, no?' Hij: 'Ja, mammie.' Ma Lanni 
legtt veel geld opzij in de kasmoni van Annemarie. 'Kasmoni is een goed ding want het leert je 
sparen.sparen. Ik zet veel, omdat ik daarmee mijn huis in Suriname bouw. Ik spaar bij Annemarie omdat 
ikik bang ben dat ik weer aan mijn geld zal gaan.' Met een knipoog onthult ze dat haar inleg meer 
dann fl 000 bedraagt, maar naar het exacte bedrag mag ik niet vragen. 

Alidaa ontvangt kasgeld van Annemarie en vertrekt naar Suriname. Ik weet dat het haar 
veell  moeite heeft gekost het benodigde geld voor ticket, zakgeld en ritueel bijeen te krijgen. Het 
handgeldd had ze tot vlak voor het vertrek niet bij elkaar. Maar ze heeft uiteindelijk toch een 
redelijkk bedrag vergaard, dankzij financiële steun van haar zusters en partner en de opbrengst van 
dee verpande sieraden van haar dochter. Alida zal twee maanden in Suriname blijven. Daar ik 
goedd op de hoogte ben van haar geldproblemen, vraag ik me af hoe ze na uitkering de kasmoni 
zall  doorbetalen. Ze had de vijfde beurt en moet na ontvangst nog f1000 betalen. 

Augustus Augustus 
Ikk vraag Mavis of mijn kasgeld, dat ik altijd vóór de achtentwintigste van de maand stort, wel op 
tijdd binnenkomt. Dat blijkt niet het geval, ze zegt mijn betaling pas de vijfde of de zesde van de 
maandd te ontvangen. Ze verzekert me dat ze daar absoluut geen probleem mee heeft. Over mijn 
verlatee honderdje zal ze heus haar nek niet breken. De neem me toch voor voortaan eerder te 
storten.. Zo maak ik een betere indruk, denk ik bij mezelf. 

Spelerr 3, Sandra, die plannen heeft naar Suriname terug te keren, ontvangt f4800, de 
opbrengstt van vier anu. Mavis is blij dat ze Sandra met de uitkering gelukkig maakt. Zoals de 
meestee kasvrouwen vindt ze het prettig als spelers met een lach op haar gezicht haar huis 
verlaten.. Dat betekent immers dat zij het goed hebben gedaan. 'Daarom', zegt Mavis, heeft 
Sandraa 'me goed gemazzeld met een vette lekkers'. Mavis lijk t zo goed geluimd dat haar dag niet 
meerr stuk kan. lie je wel\ leert ze me, 'als je goed met mensen leeft, leven zij ook goed met jou'. 
Hé,, verkoos Mavis niet cadeaus boven geld? 'Ja, maar deze keer is het anders, als men me een 
tientjetientje of vijfentwintig gulden geeft, maak ik het zo weer op, maar Sandra heeft me f200,-
gegeven,gegeven, dat zal ik toch niet zomaar opmaken?' 
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Dee bel kasman Earl. De weet van zijn bestaan dankzij Vrouw Fia die zelf jarenlang kasvrouw is 
geweestt in Suriname en in Nederland. Toen ik haar een jaar geleden in Suriname interviewde, 
liett ze zich ontvallen dat haar zoon in Nederland haar kasmoni had overgenomen, 'maar hij doet 
hethet heel zakelijk, hoor, je gaat geen grappen met hem maken.' Ze gaf me zijn telefoonnummer 
Earll  nodigt me uit voor een bezoek bij hem thuis in Amstelveen. 

Kasmann Earl speelt kasgeld vooral uit economische overwegingen. Hij profiteert zo 
dubbell  door het voordeel van renteloos krediet van kasmoni te combineren met het rentevoordeel 
vann banksparen: de eerste uitkering incasseert hij altijd zelf volgens de spelregel 'firn arm no e 
gogo na doro' (de eerste inleg gaat niet naar buiten), om dat geld vervolgens op zijn spaarrekening 
tee storten met het oog op rente. Daarnaast is kasmoni Earls hobby Toen hij een paar jaar geleden 
eenn computer aanschafte, was dat vooral om "bankier te kunnen spelen*. Bovendien strookt deze 
elektronischee manier van administreren goed met zijn algehele zakelijke aanpak. Met behulp van 
hett verwerkingsprogramma SPSS noteert hij nauwkeurig de adressen en beroepsgegevens van 
allee spelers. Earls zakelijkheid blijkt ook zijn uitgebreide boeteregeling voor laatbetalers: een 
telefonischee of schriftelijke aanmaning, alles kost geld. Earl heeft een speciale bankrekening 
waarnaarr de contributie kan worden overgemaakt. Als extra service geeft hij zijn spelers het 
nummerr van zijn mobiele telefoon, zodat ze hem te allen tijde kunnen bellen met vragen over de 
kasmoni.. De spelers wordt op het hart gedrukt bij vragen of problemen meteen te bellen. In een 
reglementt heeft Earl met vergroot lettertype de twaalf regels aangegeven waaraan alle spelers 
zichh moeten houden. Met behulp van een bevriende advocaat heeft hij een schuldbekentenis 
geformuleerdd die de inleggers moeten ondertekenen. Earl gebruikt voor uiteenlopende 
boodschappenn verschillende soorten brieven van speciaal gekleurd papier, waaruit blijkt dat hij 
eenn echte liefhebber is. Een laatbetaler ontvangt een aanmaning op rood papier. Ook het 
reglementt is op een rood vel afgedrukt. De heuglijke aankondiging van een kasuitkering krijgt de 
deelnemerr op geel papier. 

Alss ik bij Earl op bezoek ben gaat de telefoon Een kandidaat-speler wil opgenomen 
wordenn in zijn kasmoni. Terwijl hij me een knipoog van verstandhouding geeft, zegt hij haar: 
Wacht,Wacht, ik zet de computer even aan.' Na een paar  seconden: 'Zo, dan kan ik je naam invoeren. 
Mooi,Mooi, die staat erin.' Earl vervolgt: 'Nu vraagt de computer je huisadres. Ok, dat staat er ook 
NuNu vraagt mijn computer nog adres en telefoon van je werk' Waarom communiceert Earl 
zogenaamdd in opdracht van zijn computer met de speler in plaats van rechtstreeks? Earl denkt na 
overr  zijn antwoord: 'Wel, bij ons Surinamers valt dat toch gemakkelijker als je zoveel vragen 
ineensineens stelt. Dan laat ik mijn computer het doen.' Een volgende keer  vertelt Earl dat hij  de 
bewustee beller bij nader inzien toch niet in zijn kasmoni heeft opgenomen. Haar man die een 
vriendd van hem is, heeft hem gewaarschuwd, 'ze houdt van schulden!' Earl: 'Én als haar man 
datdat zelf over haar zegt., ik bedoel, hij  kan het weten.' Het afzeggen van deze kandidaat-speler 
zall  Earl ook op een indirecte manier  doen. 'Ja, ik vind het wel een beetje pijnlijk  voor dr, maar 
ikik  bel haar op en zeg 'sorry, ik wil wel, maar mijn computer zegt 'vol'. Einde discussie.' Earl weet 
datt creolen vergaande zakelijkheid niet van elkaar waarderen. Hij verschuilt zich strategisch 
achterr zijn computer, waarmee hij tegelijkertijd inspeelt op de ervaringswereld van creolen: 'ze 
wetenweten dat alles m Nederland nu eenmaal met de computer gaat'. 

Collegaa Piet is een van de twee Nederlanders die sinds kort in Earls kasmoni meespelen. 
Nieuwsgierigg zoek ik hem thuis op. Piet is een goeduitziende veertiger (die bewust geen vrouw 
off  kinderen wil). Zijn koopwoning aan de Lauriergracht telt twee verdiepingen. Op de 
benedenverdiepingg is een atelier waar hij schilderijen maakt en potten bakt. De bovenverdieping 
heeftt hij warm ingericht. Een houten vloer, geelgroen geruite gordijnen, zachtgele meubelen en 
eenn houten eetstel. Hij zegt een levensgenieter te zijn die van gezelligheid houdt. 'Regelmatig 
mensenmensen over de vloer, koken, huis schoonmaken, reizen en een goed café met houten vloeren, 
zoalszoals hier om de hoek bij mij.' Zijn huis is nog niet af. De badkamer moet opnieuw worden 
betegeldd en er komt een ligbad. In de slaapkamer wordt een waterbed geplaatst. Maar dat moet 
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allemaall  in december gebeuren, wanneer hij zijn kasgeld van f6000 ontvangt. In totaal zal hij dan 
f90000 aan allerlei inkomsten krijgen. 'Ja, kasgeld is een lekker appeltje voor de dorst. Het is 
goedkoopgoedkoop krediet datje van de bank nooit zou krijgen. Als ik op de bank zou sparen zou ik wel 
renterente krijgen, maar die is zo weinig.' Ik ben benieuwd waarom hij als Nederlander die onbekend 
iss met deze spaartraditie, kasman Earl vertrouwt. 'Earl ken ik al tien jaar van Schiphol. We zijn 
heelheel goede vrienden en onze vertrouwensrelatie is hecht Ik zag hem een keer bezig met allerlei 
papierenpapieren en ik was nieuwsgierig. Hij liet me alles zien en ik vond het echt schitterend Ik dacht ik 
doedoe mee, ik had dit al eerder moeten weten. Ik had echt geen enkele scepsis Ik kan het moeilijk 
uitleggen,uitleggen, maar ik vertrouw hem volledig. Hij stelt zich open, meer dan de andere collega's, en 
zozo kun je een vertrouwensrelatie opbouwen. Doet een andere Hollander ook mee? Nee, ik heb 
absoluutabsoluut geen idee wie dat is, maar kijk, dat bedoel ik nou met het vertrouwen in Earl. Hij zal 
nooitnooit zeggen wie er wel of niet in zit. Hij zwijgt erover als het graf.' 

September September 
Ookk deze maand is niet al het kasgeld op tijd binnengekomen, waardoor Mavis f300 uit eigen 
zakk moet voorschieten. Dit komt haar niet goed uit. Ze heeft de nalatigen gebeld om hen uit te 
leggenn in welke problemen ze haar brengen. Daarop beloven ze beterschap. Mavis gelooft nu 
well  dat sommige spelers door drukte bij de saldofoon niet op tijd kunnen storten. Toen ze laatst 
telefonischh geld voor iemand moest overmaken ondervond ze namelijk hetzelfde probleem. 

Maviss heeft haar zuster Sheron f1200,- uitgekeerd, waarmee die haar verhuiskosten zal 
betalen.. Omdat Mavis haar wil beschermen tegen de vele andere kosten die zo'n verhuizing met 
zichh meebrengt, stelt ze voor haar zusters uitkering te bewaren tot twee weken nadat Sheron is 
verhuisd.. Sheron vindt dat een goed plan. 'Want ik weet hoe wij vrouwen zijn, uiteindelijk stop je 
hethet in depot of in het huishouden en je ziet niet meer watje ermee gedaan hebt, terwijl je voor 
eeneen doel hebt gespaard ' 

Nichtjee Lita heeft deze maand weer gebeld om Mavis ervan te overtuigen dat ze het 
kasgeldd echt voor 'iets anders' nodig heeft. Mavis houdt voet bij stuk, 'geef me het 
rekeningnummerrekeningnummer van die rijschool, dan zal ik het daarop voor je storten.' Maar ze krijgt het 
nummerr weer niet. 

Sandraa is naar Suriname vertrokken. Tevoren heeft ze met Mavis afspraken over de 
betalingg gemaakt. Sandra verwacht dat de uitkeringsinstantie CADANS haar een sociale 
uitkeringg zal geven waarmee ze het resterende kasgeld kan betalen. Mavis heeft wat twijfels over 
ditt plan omdat Sandra vertrekt terwijl de aanvraag nog niet is gehonoreerd. Maar haar vriendin 
wuiftt die weg. Mavis hoopt maar dat het goed zal gaan. 

Inn de kasmoni van Annemarie, de barvrouw van de gezelligheidsvereniging, gaat iets grondig 
mis.. Speelster Alida is inmiddels teruggekeerd uit Suriname. Maar hoe vaak ik ook probeer haar 
tee bellen, ik krijg geen gehoor, ook niet via haar mobiele telefooa Ik vraag me af of ze al is 
verhuisd,, of intussen misschien een nieuw telefoonnummer heeft genomen. Tot ik haar vriendin 
Marchaa in het winkelcentrum ontmoet. Als ik naar Alida vraag, roept ze uit: 'Ja, meisje, Alida 
moétmoét zich schuilhouden, want ze is er vandoor met kasgeld van Annemarie. Ik ben echt boos op 
haar.'haar.' Marcha vertelt in geuren en kleuren wat er is voorgevallen. Op een avond heeft Alida haar 
minnaarr Johannes gestuurd om kasgeld voor haar te ontvangen - Johannes heeft een gezin, maar 
verwektee daarnaast een buitenkind bij Alida. Kort na ontvangst vertrok Alida voor een maand 
naarr Suriname, waarna ze nooit meer heeft doorbetaald, ook niet na terugkeer in Holland. 
Daaropp zocht Annemarie contact met Marcha. Kon Marcha telefoonnummer en adres van Alida 
aann haar geven? Marcha is hier niet op ingegaan omdat ze haar handen schoon wilde houden; ze 
wass immers geen partij bij de financiële afspraak. 

Maarr toen de kasvrouw een maand later nog niets van Alida had gehoord, hoewel die 
inmiddelss in Holland moest zijn teruggekeerd, besloten Marcha en haar man Humbert haar toch 
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tee helpen. Ze bedachten een plan waarin ze beiden buiten schot konden blijven: zodra ze Alida's 
minnaarr in de verenigingsruimte opmerkten, zou Humbert Annemarie telefonisch tippen. Dan 
konn die Johannes aanspreken op de fraude van zijn buitenvrouw en haar telefoonnummer en 
adress vragen. Zo gezegd, zo gedaan. Johannes bleek niet te weten dat Alida na ontvangst nooit 
meerr had betaald. Uit medeleven met Annemarie gaf hij haar Alida's, adres, telefoon- en mobiele 
nummer.. Annemarie belde meteen, maar zodra Alida de bekende stem hoorde gooide ze de 
hoornn op de haak. Haar mobiele telefoon schakelde ze ook meteen over op de berichtenservice. 
Ditt heeft zich tot zes keer toe herhaald. 

Alss ik Annemarie zie, zegt ze diep teleurgesteld te zijn in Alida. Dit had de kasvrouw niet 
achterr haar speelster vermoed. 'Ik dacht echt, toen ik haar zag en hoe ze praat, ze is een vrouw 
metmet respect'. Alida had haar reputatie destijds veel te mooi voorgesteld: ze spaarde maandelijks 
all  fl 100 in de kasmoni van Marcha, verkondigde ze, f200 per maand kon ze ook nog wel missen. 
Ditt bleek achteraf gelogen, Marcha houdt al jaren geen kasmoni meer. Het was Annemarie ook 
onbekendd dat Alida van een uitkering leefde, anders had ze wel uitgekeken. 

Alidaa laat nog steeds niet van zich horen. Nu Annemarie haar adres heeft kan ze haar 
persoonlijkk opzoeken, alleen komt ze niet gemakkelijk in die buurt. De kasvrouw denkt erover 
hett maar bij dit verlies te laten. Berustend: 'Want je krijgt er alleen maar domme (lees: 
gewelddadige)gewelddadige) ruzie van. Bovendien had mijn man me hiervoor gewaarschuwd.' 

Opp een dag loop ik in het winkelcentrum een buurmeisje tegen het lijf , dat ik niet meer had 
gezienn sinds het midden vann de jaren 80. We gaan op een bankje in de zon zitten en halen oude 
herinneringenn op. Zij is nu chefverkoopster in een kledingwinkel. Ik vertel haar dat ik een boek 
overr kasgeld schrijf. Ze vindt dat zo leuk dat ze uitroept: 'dan moetje een keer met mijn broer 
praten,praten, want hij kan heel goed kasgeld houden.' Dat lijk t me een goed idee. De bel hem op om 
mee aan hem voor te stellen. Twee dagen later zoek ik hem op in het café waar hij vaak zit. 

Dee drieëndertigjarige kasman Stanley is ziekenverzorger van beroep. In zijn vrije tijd 
helptt hij zijn vrienden in de keuken van een creools-Surinaams café te Amsterdam West. Hij 
werktt daar voor de gezelligheid, en ook omdat zijn allerbeste vriend er chef-kok is. Stanley is 
eenn vlot modern type. Zijn hoofd is kaal geschoren en aan zijn oren prijken twee zilveren 
creooltjes.. Hij draagt een strak zwart truitje op een wijde blauwgrijs geruite broek. Een ketting 
mett blauwe en grijze kralen maakt het geheel af. Stanley beheert acht kasmoni met een totale 
omzett van f7000. De aanleiding? 'Het beviel me niet dat ik niet zag wat de jongens met hun geld 
deden.deden. Als ze hadden ontvangen zag ik alleen maar Nikes, mooie hemden en sieraden. Toen heb 
ikik ze gezegden aangemaand om met een kasmoni te beginnen. Ik zei spaar, orden je leven en nu 
gaatgaat het zo goed dat ze me zelfs wijzen wat ze met hun kasgeld doen, ticket, geld naar hun 
moedermoeder in Suriname, voor auto's en dat soort dingen.' 

Stanleyy is al vanaf zijn dertiende kasman. Zijn carrière begon in Suriname waar hij met 
tantes,, neven en nichten op eenprasi-oso woonde. Iedereen zette kasgeld bij hem, ook een van 
zijnn oudtantes die zuurgoed op het erf verkocht, vertrouwde hem haar geld toe. Daarna heeft hij 
zijnn hele leven lang overal kasmoni opgezet. Tijdens zijn laatste jaren in Suriname was hij 
werkzaamm in een groot hotel. Dankzij zijn kasmoni zijn bijna al zijn collega's daar in staat 
geweestt een ticket te kopen om naar Nederland of Amerika te emigreren. 

Stanleyy beschrijft zichzelf als iemand die graag organiseert en anderen goed kan 
stimulerenn hun doelen te bereiken. 'Ik weet niet hoe het komt, maar in de familie doet men altijd 
eeneen beroep op me. Altijd als er iets gedaan moet worden is het 'bel Stanley, bel je oom of je neef.' 
JJcc vraag hem naar zijn beweegredenen om in een kasmoni in te leggen: Meestal zegt men dat 
kasgeldkasgeld je discipline geeft om te sparen, zo voel ik het ook.' 

Onlangss heeft men zijn hulp ingeroepen in verband met een famiriman sani, een 
familieritueell  dat in Suriname moet worden uitgevoerd. Voor het welslagen van zo'n ritueel 
moetenn zoveel mogelijk familieleden aanwezig zijn. Daarom heeft men Stanley gevraagd een 
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specialee kasmoni op te zetten opdat men geld opzij kan zetten voor de reis. Er is afgesproken dat 
hijj  niemand uitbetaalt, maar het geld bewaart tot aan de voorbereidingen van het vertrek. In 
eerstee instantie wil Stanley niet veel kwijt over de reden voor het familieritueel. Dan vertrouwt 
hijj  me toe dat er al jaren een vloek op zijn familie rust die ze maar niet kunnen uitbannen. Pas 
veell  later onthult hij dat sommige familieleden er ernstige last van ondervinden: slepende 
onderlingee ruzies, een aan drugverslaafde nicht, een tante die geen kinderen kan krijgen, een 
ouderee zuster die vier van haar negen kinderen verloor, een oom die last heeft van een geest die 's 
nachtss de liefde met hem bedrijft en hem verhindert een vaste liefdesrelatie te beginnen. In 
decemberr zal zijn hele familie naar Suriname afreizen om de familievloek uit te bannen, in de 
hoopp dan eindelijk te worden verlost. 

Oktober Oktober 
Maviss krijgt bericht uit Suriname dat haar vader ernstig ziek is. Zij en haar zusters maken 
plannenn er zo snel mogelijk heen te reizen. Ze is bijzonder aangeslagen, vertelt ze, want ze heeft 
altijdd een hechte band met haar vader gehad. Ze zal een kleine maand in Suriname verblijven. De 
boekhoudingg draagt ze zolang over aan een nicht. 

Dee kasmoni van Annemarie verloopt nog steeds niet naar wens. Het is drie maanden verder, 
maarr Alida heeft nog steeds niet betaald. Annemarie wil nu toch doordrukken. Ze zet Alida's 
partnerr onder druk. Hij had immers voor ontvangst getekend, dreigt ze, dus kan ze hem voor de 
politiee slepen. Gevoelig voor dit argument belooft hij Alida ertoe te bewegen Annemarie te 
woordd te staan. In werkelijkheid wil Annemarie de politie niet bij deze affaire betrekken uit 
medelijdenn met Alida's jonge dochter: ze vindt het zielig voor het kind als de politie haar moeder 
ophaalt.. Maar door haar dreigement hoopt Annemarie Alida tenminste zover te krijgen dat die 
haarr terugbetaalt, desnoods in termijnen. Pas als dat niet lukt zal ze overwegen de politie in te 
schakelen.. Ze hoopt echter uit de grond van haar hart dat het niet zo ver hoeft te komen. 

Inn de vereniging praat iedereen intussen schande over wat Alida Annemarie heeft geflikt. 
Menn vermoedt dat ze het met voorbedachte rade heeft gedaan: ze heeft vast haar partner laten 
tekenenn om hem voor de schuld te laten opdraaien. De meesten vinden het verdacht dat Alida het 
plotsklapss met hem heeft uitgemaakt. Sinds bekend is dat ze met haar kasgeld in Suriname een 
grotee winti pre (ritueel feest) heeft gehouden, wordt de verontwaardiging nog groter. 'Fayu kan 
gogo dansiyu man-dansi, danyu musupai kasisensi?' (Hoe durft ze met zulke overgave te dansen 
terwijll  ze kasgeld moet betalen?). Iedereen is ervan overtuigd dat haar wwtf-problemen nooit 
zullenn overgaan als ze zo handelt, omdat a moni no segi (het geld daarvoor niet gezegend is). En 
dann heeft een genezingsritueel geen effect. Een vrouw vertelt een soortgelijk verhaal over twee 
zusterss die als kasvrouwen diverse malen spelers hadden bestolen. Hoeveel geld ze ook uitgaven 
aann medicijnmannen om hun geesten te bezweren, het heeft nooit geholpen. Uiteindelijk zijn ze 
voorr straf door een mysterieuze brand, faya bron (vurige brand), de dood ingejaagd. De rest van 
hett gehoor maakt instemmende geluiden en doet hier en daar een duit in het zakje. 

Geenn van de leden durft Alida aan te spreken als ze haar op straat tegenkomen, uit vrees 
voorr bemoeial te worden uitgemaakt. Maar ze nemen zich voor nooit meer zaken met haar te 
doen.. Anderen zeggen dat ze een grote bocht om haar heen maken zodra ze haar zien. Een aantal 
zweertt haar geloofwaardigheid voor eeuwig in twijfel te trekken. Niemand zal meer iets geloven 
vann al haar verhalen over ex-vriendjes en buitenvrouwen die haar hadden behekst. 'Trouwens, 
watwat denkt ze wel, ze is moeders mooiste niet', voegt iemand er gemeen aan toe. 

Enn wat doet Alida? Om zich van alle blaam te zuiveren heeft ze de tegenaanval ingezet, 
voordatt haar reputatie volledig op straat ligt. Aan ieder die het horen wil vertelt ze dat het 
Annemariee is die haar met kasgeld heeft belazerd en nu ruzie zoekt. Sinds Annemarie van deze 
tegenbeschuldigingg heeft gehoord loopt ze elke dag met haar kasmoni-schrift in haar tas, om te 
bewijzenn dat de zaak precies andersom zit. 'Kijk \ toont ze me, 'hier staat het zwart op wit 
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BetaaldBetaald aan Johannes Kobus Drageman, want zo heet hij, de somma van f2000. Dan lieg ik toch 
niet?' niet?' 

Bcc ben voor de gezelligheid op bezoek bij mijn oude schoolvriendin Karin in Rotterdam als haar 
nichtjee Whitney, 25 jaar oud, van twee straten verderop binnenwipt. Karin vertelt dat Whitney en 
haarr vriendje in de kasmoni van haar zuster spelen. Ze hebben beiden voor de laatste 
uitkeringsbeurtt gekozen, omdat ze niet wilden doorbetalen na ontvangst. 'Anders geniet je niet 
vanvan je geld Je hebt ontvangen, je koopt er iets mee en je moet daarna nog betalen. Nee hoor, 
geefgeef mij maar als laatst.' Ik ben nieuwsgierig wat ze van hun kasgeld kopen. Whitney heeft een 
saxofoonn aangeschaft, want ze zit al een tijdje op les. Met de volgende uitkering wil ze een 
geavanceerdee video-installatie kopen om zich te bekwamen als videojockey. Haar vriend die 
discjockeyy is in een bekende Rotterdamse discotheek, heeft een eigen mengpaneel gekocht. 

Dee vraag vanuit welke motieven de jonge Whitney zich bij de kasmoni heeft aangesloten: 
'Mijn'Mijn  moeder zei beter gaan jullie in een kasmoni, dan leer je sparen want ik zie niet wat jullie 
metmet je geld doen. Kijk, je neemt je iets voor, maar op een gegeven moment, doe je er toch wat 
andersanders mee. En als ik nu zo kijk, geef ik mijn moeder gelijk, daarom zit ik nu weer erin.' 

Terwijll  de kasmoni van Earl draait, wil een speler haar uitkeringsbeurt vervroegen. Of het 
mogelijkk is al in november te ontvangen in plaats van pas in februari? Ze heeft namelijk een 
aanmaningg gekregen van KPN Telecom over een rekening ter hoogte van f1460. Earl vraagt 
eerstt goed door over het probleem: hoe is het zover gekomen? Hoeveel aanmaningen heb je al 
gekregen?? Hoezo kun je het niet betalen? Ze verklaart dat haar zwager, aan wie ze een groot 
geldbedragg heeft geleend, haar niet volgens afspraak terugbetaalt. Nu is ze ten einde raad, KPN 
Telecomm heeft al gedreigd de zaak over te dragen aan een incassobureau. Earl neemt het verzoek 
zwaarr op. Hij weet dat zijn spelers erop rekenen dat ze hun geld in een vooraf bepaalde maand 
uitgekeerdd zullen krijgen. Hoewel een beroep op acute nood algemeen wordt aanvaard, vindt hij 
hett toch ongemakkelijk spelers hiervoor te benaderen. Daarom mag dit niet te vaak gebeuren. Hij 
kann niets beloven, antwoordt hij, maar hij zal zijn best doen: vanavond belt hij een rondje, dan 
magg ze hem morgen terugbellen. Ze smeekt hem om alles voor haar in het werk te stellen. Als ik 
Earll  voorhoudt dat sommige kashoudsters zich naar eigen zeggen van deze regel distantiëren 
onderr het motto ik-kan-niet-over-andermans-geld-beschikken, zegt Earl dat dat lariekoek is. Hij 
doett een beroep op solidariteit en wederkerigheid 'Je kent je spelers goed en als ze je in 
vertrouwenvertrouwen nemen over een probleem, leef je toch een beetje met ze mee. We zijn mensen onder 
elkaarelkaar en vandaag is zij het, maar morgen ben jij  het die hulp nodig heeft.' 

Diee avond gaat Earl op zijn computerscherm alle spelers na: welke speler kan hij 
benaderenn zonder diens plannen te schaden? Wie zal de uitkering niet al te dringend nodig 
hebben?? Welke speler is van nature het meest flexibel? Earl kiest uiteindelijk twee spelers: een 
zusjee en een vriend. Hij kiest zijn zusje, omdat hij van haar nog geen concrete bestedingsplannen 
heeftt gehoord. De tweede keus valt op zijn vriend, omdat die met kasgeld meestal mode en 
mooiee spullen voor zijn huis koopt. Hij bereikt zijn vriend eerder dan zijn zusje en legt hem het 
probleemm discreet voor, zonder de naam van de betreffende speler te noemen. Zijn vriend hoeft 
niett lang na te denken. Hij wilde deze keer een computer voor zijn zoon kopen, maar zoveel 
haastt heeft dat niet. Als iemand inn de problemen zit, wil hij zijn plan best even opschuiven. 

November November 
Spelerr 6, nichtje Lita, heeft haar kasgeld toch van Mavis gekregen. Mavis geeft toe dat Lita's 
gezeurr haar murw heeft gemaakt. 'Ik kon niet meer, a sma e law mi (ze maakt me gek)!' Haar 
nichtjee is haar uitkering van f1200 persoonlijk komen halen. Ze heeft een grote bos bloemen 
voorr tante meegebracht, wetende dat ze die liever krijgt dan kasrecht. 
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Maviss ontvangt een naar telefoontje van haar moeder uit Suriname: Sandra houdt zich 
niett aan de afspraak. Ze betaalt niet op tijd en dan ook nog in kleine beetjes. Mavis maakt zich 
grotee zorgen over de financiële consequenties. Ze legt me nu pas uit hoe de betaling vanuit 
Surinamee is geregeld. De afspraak is dat Mavis, die inn Nederland de financiële zaken van haar in 
Surinamee wonende moeder behartigt, Sandra's maandelijkse inleg van f400 van haar moeders 
rekeningg opneemt. Daarop zal Sandra Mavis' moeder in Suriname in vreemde valuta uitbetalen. 
Sandraa moet daartoe met Surinaams geld Nederlands geld opkopen, een kostbare transactie nu de 
inkoopwaardee van vreemde valuta door de economische recessie sterk is gestegen. Mavis hoopt 
maarr dat deze afspraak verder goed loopt, ondanks de klacht van haar moeder. Sandra heeft zich 
altijdd een goede betaalster getoond, dus daar zal het niet aan liggen. Maar je weet maar nooit. 

Transatlantischee kasmoni-betalingen komen veel voor. Zo speelt Mavis*  moeder op haar 
beurtt in een kasmoni in Nederland. Dat doet ze ook via Mavis, die haar moeders Nederlandse 
bankrekeningg gebruikt voor de betalingen. Een andere bekende van Mavis betaalt haar kasmoni 
doorr vanuit Suriname enveloppen met geld mee te geven aan vrienden die bij de Surinaamse 
luchtvaartmaatschappijj  werken. 

Dee vraag Mavis voorzichtig naar de gevolgen voor de schuldverrekening tussen Sandra en 
Nona,, in het geval dat Sandra nalatig zou blijven. Voorzichtig, want ik sprak er nooit eerder met 
haarr over. Mavis is zichtbaar getroffen door deze vraag. Er valt een stilte, ze kijkt me strak aan. 
'Zo,'Zo, dus je weet ervan. Want uit mezelf zou ik je het nooit hebben verteld, omdat ik niet wil dat 
NonaNona dit hoort.' En dan dwingend: 'Maar je gaat me moeten beloven datje dit niet doorvertelt 
aanaan Nona. Want echt, ik vermoord je!' Ik geef haar mijn woord. Mavis legt uit dat ze geen 
gezichtsverliess bij Nona wil lijden. Die is immers een vreemde die voor het eerst in haar kasmoni 
meedoet.. De eerste indruk die Nona van haar als kasvrouw heeft, zal de belangrijkste zijn. 
Bovendienn wil ze Sandra's reputatie niet bij Nona te grabbel gooien. Mogelijk zou Nona bang 
wordenn dat ze haar geld niet krijgt wanneer ze het slechte nieuws over Sandra hoort, met als 
gevolgg een flinke ruzie tussen Nona en Sandra. Mavis zegt Nona persoonlijk niet te kennen, 
maarr bij de kennismaking heeft ze indruk gekregen dat zij heel stipt is met financiële afspraken. 
Alss goede kennis van Nona kan ik dat laatste volmondig beamen. 

Edwinaa die ik allang ken als vriendin van de familie en als kasvrouw, laat me weten dat haar 
mann in de vroege ochtend van zondag in de huiskamer aan kanker is gestorven. Wilfred is 65 jaar 
geworden.. Hij laat bij Edwina een dochtertje van negen jaar achter. Meteen na Wilfreds dood 
heeftt Edwina de arts en de familie gebeld. Binnen tien minuten zijn de eerste familieleden 
gearriveerd,, daarna stroomt het huis in Den Haag vol: (half)kinderen, (half)broers en 
(halfzusters,, neven, nichten en goede vrienden. Ze zijn uit alle hoeken van Nederland gekomen, 
Amsterdam,, Rotterdam, Almere en Purmerend. Ook ik voeg me bij het gezelschap 

Dee oudste broer van Wilfred is lijkenwasser en weet wat hem te doen staat. Samen met 
tweee neven ontdoen ze de dode van zijn kleren en wassen hem, binden ze om zijn penis een 
stonbanti:stonbanti: een penislap van witte katoen die op de hand is gemaakt. Met de stonbanti aan kan de 
dodee waardig aan zijn reis naar het dodenrijk beginnen. Daarna krijgt Wilfred een witte 
onderbroekk en een wit laken over zich heen. Omdat de overledene een man is, mogen alleen 
mannenn dit doen. Edwina loopt in shocktoestand van alles en nog wat in het huis te regelen. 

Dee telefoon staat intussen roodgloeiend. Dan krijgt Edwina een telefoontje uit Suriname 
vann haar vader en oudste zuster. Ze vinden het jammer dat ze er als ervaren lijkenwassers niet op 
kunnenn toezien dat hun collega's in het verre Holland alles goed doen. Terwijl ze bezig zijn alle 
rituelenrituelen met Edwina door te nemen, ontstaat aan de andere kant van de lijn lichte paniek over de 
nalevingg van een ritueel met een sarpusi. Een sarpusi is een stukje donkerblauwe katoen dat 
wordtt geplaatst in het kruis van de vrouw waarmee de overledene een relatie had. Edwina heeft 
begrepenn dat haar sarpusi eerst moet worden gewassen voordat ze het kort voor de begrafenis 
overhandigtt aan een van vrouwelijke lijkenwassers die het in de stonbanti van Wilfred moet 
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stoppen.. Geschrokken van deze uitleg leggen vader en zuster omstandig uit dat Edwina haar 
sarpusisarpusi juist onder geen beding mag wassen. Bovendien mag ze de besmeurde sarpusi niet 
afgeven,, maar moet ze die persoonlijk in de stonbanti van Wilfred plaatsen. Je weet immers 
nooitt of de sarpusi niet in de handen terecht komt van een kwaadwillige, die dan jouw smurrie 
kann gebruiken om je te beheksen. Edwina belooft geschrokken dat ze hun richtlijnen nauwgezet 
zall  volgen, temeer daar er ruzie is ontstaan tussen haar en de schoonfamilie die haar ervan 
beschuldigtt Wilfred via hekserij de dood in te hebben gejaagd. Het ritueel met de sarpusi en de 
stonbantistonbanti is een belangrijk element in de creoolse dodenverering. Als Wilfreds stonbanti niet met 
Edwina'ss besmeurde sarpusi wordt verenigd, zal Wilfreds geest geen afscheid van haar kunnen 
nemenn en daarom 's nachts de liefde met haar komen bedrijven. Dit zal Edwina beroven van haar 
levenskrachtt waarop de dood kan volgen. Pas als het ritueel naar behoren is afgewikkeld zijn ze 
voorgoedd uit elkaar. 

Dee onomkeerbare scheiding van levenden en doden is ook voelbaar in Edwina's kasmoni. 
Hoewell  zij officieel als kasvrouw naar buitentrad, was het Wilfred die de boekhouding hield en 
dee fijne kneepjes van het vak onder de knie had. Voortaan moet Edwina haar penningmeester 
missen.. Na Wilfreds dood gaan zij en haar negenjarige dochtertje alle oude kasmoni-schriften na, 
omm te kijken op welke manier Wilfred de administratie bijhield. Na enige tijd heeft ze dat door, 
zodatt ze de kasmoni kan voortzetten. Edwina vraagt wel eerst aan alle spelers afzonderlijk of ze 
nogg vertrouwen in haar kasmoni stellen, nu Wilfred wegvalt als inkomstenbron van haar 
huishouding.. Ze verzekeren haar dat ze nog steeds graag willen meedoen. Haar kasmoni loopt 
immerss al tien jaar als een trein, zeggen ze, dus haar reputatie is ijzersterk. Edwina ziet dit als een 
bijzonderr compliment. Dat er vertrouwen in haar heerste wist ze wel, maar ze had zich niet 
gerealiseerdd dat het zo groot was. Het stimuleert haar om met de kasmoni door te gaan en het 
vertrouwenn niet te beschamen. 

Ookk voor Edwina zelf is inleggen in kasmoni altijd een psychische noodzaak geweest. Ze 
spertt haar ogen wijd van verbazing als ik haar vraag waarom ze niet zelfstandig spaart. 'Nee, 
meisje,meisje, want dat ding dat ze een pinpas noemen is gevaarlijk. Zodra je wat ziet pin je maar, hoe 
moetjemoetje sparen dan?' Wilfred zag het anders 'het enige voordeel is dat kasgeld net een soort 
rentelozerenteloze lening is'. 

December December 
Ookk deze keer arriveren de betalingen van diverse spelers te laat, zodat Mavis opnieuw moet 
voorschieten.. Maar omdat de derde van de maand ditmaal op een maandag valt, neemt ze 
niemandd iets kwalijk: de bank is in het weekend gesloten en kan dan geen betalingsopdrachten 
verwerken.. Zo is haar ervaring. 

Spelerr 8 heeft deze maand kasgeld ontvangen. Mavis heeft geen idee hoe ze het wil 
besteden.. Daar vraagt ze ook nooit naar, omdat ze daarmee inbreuk op andermans privé-leven 
zouu maken. Alleen alss een speler er zelf over begint kent ze zijn plannen. 

Maviss weet nu ook wat haar nichtje Lita eigenlijk van plan was met de uitkering. Ze 
heeftt er 'Dolce & Gabana's [merk van een bepaalde modelijn] mee gekocht en geen rijlessen'. 
Maviss begrijpt achteraf dat Lita die allang op het oog gehad moet hebben, want haar nichtjes 
pratenn tegenwoordig alleen maar over mode. 'Maar ach, ze zijn jong \ besluit ze begripvol. 

Sandraa heeft Mavis nu al twee keer vanuit Suriname gebeld, om haar uit te leggen dat ze 
dee verhoopte uitkering uiteindelijk niet heeft gekregen. De uitkeringsinstantie CADANS had 
haarr opgeroepen om persoonlijk op het kantoor te verschijnen, maar ze kon niet binnen de 
termijnn komen omdat ze toen al in Suriname was. Daarop heeft CADANS de aanvraag 
geseponeerd.. Sandra betuigt diepe spijt, en belooft Mavis dat ze alle moeite zal doen om haar 
tochh te betalen. Dat is behoorlijk moeilijk: ze moet van haar Surinaamse salaris Nederlandse 
guldenss opkopen, terwijl de koers met de dag stijgt. Maar Sandra verzekert haar uiterste best te 
zullenn doen. 
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Naa een paar maanden doet zich een tegenslag voor in de kasmoni van Earl. Piet heeft hem de 
afgelopenn tijd veel problemen gegeven. Nadat Earl hem had uitgekeerd wilde Piet extra geld van 
hemm lenen: ze zouden samen naar Suriname gaan en Piet wilde absoluut niet vertrekken zonder 
zijnn gouden sieraden, die hij echter had verpand. Earl leende hem f2500 om die sieraden te 
kunnenn terughalen zodat hij ze in Suriname kon dragen, maar onder een uitdrukkelijke 
voorwaarde:: 'We zijn vrienden, maar we doen nu zaken, hé.' Piet beloofde Earl plechtig zijn 
schuldd meteen bij terugkeer te zullen aflossen. Maar toen ze bij terugkomst op Schiphol 
neerstrekenn bleek dat Piet terstond een boete van f750,- moest voldoen. Piet, totaal berooid, 
vroegg Earl dit bedrag eveneens voor te schieten. Sindsdien heeft hij Earl slechts kleine bedragen 
terugbetaald,, en houdt hij zich niet aan de afspraken. Ook heeft hij zijn kasmoni nog niet 
afbetaald.. Onlangs wilde Piet weer f1700 lenen, maar daar gaat Earl niet op in. Nu is het zaak 
Piett tot betaling te manen. Voor nieuwe kasmoni zal Earl hem in elk geval nooit meer vragen. 

Terwijll  Earl klaagt over Piets financieel gedrag, speelt de laatste mooi weer. Als ik hem 
spreekk rept hij met geen woord over de problemen, maar beweert juist dat het heel goed gaat met 
dee kasmoni. Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. 'Oh, ja, toch wel. Dat ik de volgende keer 
nietniet meer mee speel Het is me heel goed bevallen hoor, daar niet van, maar ach, het is leuk 
geweestgeweest voor een keertje, ik wilde het gewoon eens uitproberen.' Ik slik dit ogenschijnlijk voor 
zoetee koek, want ik heb Earl beloofd niet te laten merken dat ik op de hoogte ben van de 
problemen.. Earl wil Piet niet in verlegenheid brengen. 

Januari Januari 
Maviss is niet in staat me uitgebreid te woord te staan over de gang van zaken in haar kasmoni. Ze 
moett nog veel in orde maken voor haar reis naar Suriname, waar ze drie weken zal blijven. Haar 
nichtjee zorgt in de tussentijd weer voor het goede verloop van Mavis' kasmoni. 

Mij nn Turkse schoonheidsspecialiste in de Bijlmer is opgevoed door een Javaans-Surinaamse 
pleegmoeder.. Als ze hoort waar mijn boek over gaat, kirt ze 'Óh wat leuk, maar dan moetje 
GwenGwen spreken.' Gwen is haar creoolse boezemvriendin die al jaren een kasmoni draait. Zelf 
speeltt ze niet mee in Gwens kasmoni, zegt ze, want ze kan heel goed zelfstandig geld apart 
houden.. Ze belt Gwen op om te vragen of ze mij haar telefoonnummer kan geven. Een paar 
dagenn later zit ik bij Gwen thuis. 

'Het'Het goede van kasgeld is datje voor een doel kan sparen. Het is beter dan de bank, want 
jeje krijgt je geld snel, zonder rente te moeten betalen', verklaart Gwen. Evenals bij  Earl wordt 
haarr kasmoni gebruikt voor een familiegebeurtenis: haar familie wil groots vieren dat oma deze 
maandd tachtig wordt. Broers en zusters zullen met hun kinderen naar Paramaribo afreizen. 
Anderss dan bij Earl bewaart Gwen de uitkeringen van slechts drie familieleden tot ze 
daadwerkelijkk voorbereidingen voor hun reis treffen. Deze drie achten het geld veiliger bij 
Gwen,, anders zouden ze het vast voortijdig opmaken aan andere dingen. Volgens Gwen is de 
helee familie al twee jaar bezig met plannen maken, sinds de dood van opa: oma miste hem erg, 
zodatt het haar extra goed zal doen zich bij haar kroonverjaardag omringd te weten door al haar 
kinderenn en kleinkinderen. Nu het moment nadert praat de hele familie over niets anders. 'Het is 
zozo erg met ons dat we onze zaktelefoons gebruiken om allerlei berichten over de voorbereiding 
naarnaar elkaar sturen, net een soort fax. Soms krijg ik wel dertien berichten op een dag.' Welgeteld 
drieëntwintigg familieleden zullen naar Suriname afreizen. Oma woont er in een groot huis, waar 
dee meesten zullen intrekken. Dat belooft absolute gezelligheid, voorspelt Gwen mijmerend. 

Februari Februari 
Spelerr 9, Gladys, een vriendin van Mavis, is heel boos geworden omdat Mavis haar één dag te 
laatt heeft uitbetaald. Eén dag te laat maar? vraag ik verbaasd. Maar Mavis schijnt ook niet te zijn 
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verschenenn op een nadere afspraak om de betaling alsnog te regelen. Ze geeft toe dat ze haar 
vriendinn inderdaad slordig heeft behandeld. Maar dat komt doordat ze zo van slag was wegens 
haarr  vaders dood. Ik zegje eerlijk, ik heb me toen niet zo bezig gehouden met wie wel betaalde 
ofof niet Ik dacht 'later zie ik wel' Mavis neemt het Gladys kwalijk dat die geen rekening houdt 
mett haar leed. Ze kreeg niet eens de kans om alles uit te leggen. Ze begrijpt wel dat ze Gladys' 
plannenn heeft doorkruist. Haar vriendin had namelijk een betalingsafspraak met een reisbureau 
voorr een reis naar Suriname. Maar, verdedigt Mavis zich, een speler dient te weten dat hij zijn 
kasmoni-plannenn niet strikt moet afstemmen op de dag van uitkering. Er kan immers iets 
onverwachtss tussenkomen, vooral bij zaken als een vliegticket of schulden. Zo heeft ze het altijd 
geleerdd van haar moeder, en zo heeft ze het zelf altijd gedaan, aldus Mavis. Bc heb nooit eerder 
vann deze regel gehoord. Naar mijn inschatting zou een kasvrouw met zo'n stelling niet zakelijk 
overkomeaa Toch lijk t Mavis*  verbazing over de boosheid van haar vriendin oprecht. 'Ik heb 
haarhaar nog nooit zo meegemaakt, ik denk dat ze haar eigen stress heeft'. Mavis is diep in haar 
teleurgesteld,, ze voelt er niets voor de vriendschap voort te zetten. Op een 'klein 
communicatieprobleemcommunicatieprobleem heeft ze kinderachtig gereageerd met allerlei straffe berichten op mijn 
voicevoice mail' Verder heeft ze gehoord dat haar vriendin over haar is gaan kletsen. En ze heeft 
Maviss nooit meer teruggebeld om op haar verzoeningspogingen te antwoorden, noch om haar 
medelevenn te betonen met de dood van haar vader. 

Dee ga naar het verschepingsbedrijf Jos Steeman in het winkelcentrum om een doos met spullen 
naarr mijn familie in Suriname te sturen. Er werken daar drie creoolse mannen, een wisselend 
groepjee vrienden houdt hen gezelschap. Alleen Pa Sjeni, een respectabele grijsaard, ontbreekt 
nooit.. Hij heeft een vaste plek bij de deur, zodat hij kan zien wat komt en gaat. Hij zegt nooit 
veel,, maar amuseert zich met de switi tori van de anderen. Door die verhalen hangt er altijd een 
gezelligee sfeer. Allerlei onderwerpen passeren de revue, waarbij de aanwezigen van het ene 
onderwerpp naar het andere springen: het weer, jonge vrouwen, voetbal, herinneringen aan 
Suriname,, het leven in Nederland, de Bijlmerramp, Bouterse. De heren kennen me intussen 
goed.. Iedere keer als ik binnenkom, plagen ze me goedmoedig. 'Dag mevrouw de kasmoni, loopt 
hethet goed met het boek? We wachten het af, hoor.' En voor  wie het nog niet weet. 'Datra asmao 
tron,tron, datra, luku bun nanga a smal (doctor wordt ze, doctor, pas dus goed op met haar!).'  De ga 
nooitt meteen weg, maar gooi een balletje op, want je weet maar nooit: 'Spaart een van 4e heren 
somss in een kasmoni?' Op die manier heb ik onder anderen de zuster van Pa Sjeni kunnen 
interviewen.. Maar meestal vang ik echter bot: 'nee', 'maar één keer gespeeld', 'is iets voor 
vrouwen'of'iss een risico'. 

Maarr deze keer heb ik beet. Een jongeman van zo'n zesendertig jaar komt de winkel 
binnen.. Hij heeft een rode baseballpet op, zijn donkerblauwe jeansbroek is met kaarsvet 
volmaaktt gladgeperst, aan zijn nek hangt een gouden ketting met een munt waarop de kop van 
koninginn Juliana, aan zijn voeten draagt hij blauwrode lakslippers. Een van zijn makkers roept: 
Hee Roy, je zat toch in kasmoni? Vertel die dame, no, ze schrijft een boek dan kan ze je verhaal 
metmet eigen oren horen.'Roy maakt een tjoeri (afkeurend tjilpend geluid), en doet alsof hij het 
lastigg vindt dat ze hem aan die vervelende zaak herinneren. Maar als hij de smalende gezichten 
vann zijn gehoor waarneemt, wil hij best kwijt wat hem is overkomen. Iedereen luistert mee 
wanneerr Roy staand en met veel lichaamsgebaren zijn relaas in het Sranan Tongo doet: Wel, een 
keerkeer heeft mijn vrouw me gevraagd mee te spelen in de kasmoni van haar moeder. Ik zou haar 
elkeelke maand het geld geven zodat zij het weer aan mijn schoonmoeder kon geven. Elke maand 
f200,-.f200,-. Ik dacht ik koop een mooie stereo voor mijn auto of iets voor die jongens. Ik heb twee 
kinderenkinderen met haar. Maar na een tijdje dacht ik 'hé, ik hoor niets meer van kasgeld, laat me haar 
vragenvragen wanneer ik moet krijgen'. Toen ik mijn vrouw vroeg, zei ze me dat kasgeld allang is 
afgelopen.afgelopen. 'Hoe dan? Ik heb niets ontvangen.' Zij:  jawel, ma heeft het mij gegeven. Ik:  maar 
waarwaar is het dan? Zij:  weL.ik heb dinges gekocht voor die jongens en ik heb eten ermee gekocht. 
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Ik:Ik:  dinges gekocht voor die jongens en eten? Het is mijn geld en ik heb niets gezien ervan. Ik ben 
metmet haar tekeer gegaan, maar ze zei me gewoon dat omdat ze er dingen mee heeft gekocht voor 
diedie jongens en eten, het geld ook aan mij is besteed Ik had geen recht om verontwaardigd te zijn. 
IkIk was het niet met haar eens en ging bij mijn schoonmoeder klagen Maar zij gaf mijn vrouw 
ookook gelijk Weetje, toen bedacht ik dat vrouw en schoonmoeder me gewoon hebben misbruikt en 
datdat ze het met voorbedachte rade hebben gedaan. I sabi toch, gewoon den sma pleeg wan coup 
nana mi tapu, wan furu oso kasmoni-coup (Weet je wel, ze hebben gewoon een coup op me 
gepleegd,gepleegd, een full house kasmoni-coup). Nooit meer krijgt iemand me zo ver!' 

Maart Maart 
Maviss heeft haar vriendin f2400 kasgeld uitbetaald. Ze heeft geen idee wat ze ermee gaat doen. 
Nogg steeds slaapt ze slecht wegens haar probleem met Sandra. Ze denkt ook aan haar moeder die 
nuu financieel tekort komt: ze heeft er moeite mee dat ze steeds haar moeders rekening moet 
aansprekenn om het kastekort aan te zuiveren, maar er is geen keus. Dat ze haar moeders 
spaargeldd gebruikt, praat Mavis voor zichzelf goed met de hoop dat Sandra het kastekort alsnog 
zall  aanzuiveren. Ze weet dat Sandra er ook onder lijdt, want 'dit is niet haar doen'. Sandra is haar 
financiëlee afspraken altijd stipt nagekomen. Daarnaast heeft ze zich in de loop der jaren een 
echtee vriendin betoond. Ook nu blijf t ze haar verantwoordelijkheid erkennen. Sandra belt en 
schrijftt regelmatig, waardoor Mavis weet dat ze onder het gezichtsverlies lijdt. Mavis kan 
daaromm niet echt boos worden, hoeveel schade ze ook ondervindt. Toch zal ze zo'n afspraak 
nooitt meer maken. Voor de volgende kasmoni-ronde zal ze haar vriendin van deelname moeten 
uitsluiten.. 'Ik heb gewoon geen andere keus, ze zet me in problemen en het is heel zwaar voor 
me.'me.' Ze beseft dat Sandra deze maatregel zal betreuren. Maar, redeneert Mavis verder, ze kan 
Sandraa misschien toch nog wel in een nieuwe kasmoni opnemen, maar dan onder de voorwaarde 
datt ze maar met één cam speelt. Zo kan ze haar toch nog een beetje helpen. 

Ikk ontmoet Ursila, een vijftigjarige Bijlmerbewoonster die pedagogiek heeft gestudeerd. Ze is 
onlangss van de hoogbouwflat verhuisd naar de betere nieuwbouwwijk in de Bijlmer. Ze zegt 
haarr roots nu eindelijk te hebben gevonden. Haar nieuwe huis gaat ze daarom helemaal 
traditioneell  creools en Afrikaans inrichten. Alle westerse meubels mogen op straat. 

Ursilaa had al eerder gehoord dat iemand een boek over kasgeld aan het schrijven is en 
wildee 'die dame' graag ontmoeten. Toen ze in 1994 nog bezig was met haar doctoraalscriptie 
overr creoolse vrouwen, was ze de kasmoni zelf al in de literatuur tegengekomen, vandaar. Na 
onzee ontmoeting tipt ze in haar enthousiasme een bevriende radiopresentator Een week later 
vraagtt die me iets over mijn onderzoek te vertellen op de radio. Hij leidt een lokale creools-
Surinaamsee zender die vanuit het ideaal van zwart bewustzijn programma's verzorgt. Het doel is 
jongerenn het besef bij te brengen dat ze ondanks hun huidskleur succes kunnen hebben in deze 
blankee samenleving. 

Wee zijn nog maar een paar minuten live in de lucht, wanneer een geluidstechnicus met 
dreadlockss door de glazen tussenwand drukke gebaren in mijn richting maakt. De begrijp er niets 
van.. Hoewel ik van mijn stuk ben gebracht, probeer ik me op mijn verhaal te concentreren. In de 
muzikalee pauze legt de presentator me uit dat zijn medestanders de woorden 'creool' en *bakra' 
diee ik afwisselend gebruik, te denigrerend vinden voor zwarten, net als het woord 'neger1. Ze 
hebbenn namelijk uitgezocht dat creool letterlijk 'runaway cattle' betekent en bakra letterlijk 'baas 
derr zielen': in het Sranan Tongo betekent "ba' immers baas en Tcra' ziel. Van zulke racistische 
woordenn willen ze afstand nemen. Ik voel me ongemakkelijk. Bc wilde met mijn presentatie de 
creools-Surinaamsee gemeenschap iets positiefs vertellen over haar eigen cultuur, maar deze 
opmerkingg dwingt me tot een vergaande politieke correctheid waaraan ik niet wil meedoen. Bc 
weett bovendien dat hun interpretatie van de herkomst van *bakra' etymologisch erg vergezocht is. 
Alss ik mijn bezwaar kort uitleg, besluit de presentator er geen punt van te maken. 
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Maarr dan gebeurt er nog iets ongemakkelijks. Tijdens de live-uitzending mogen 
luisteraarss telefonisch reageren. Een creoolse beller vraagt wantrouwig of mijn onderzoek soms 
doorr een blanke instelling wordt gesubsidieerd, en wat die instelling vervolgens met de resultaten 
gaatt doen. 'Want, ik erger me eraan dat bakra opgeleiden uit Suriname betalen om onderzoek te 
doendoen Die bakra willen al ome geheimen weten, ons afzwakken, helemaal in ons doordringen 
zoalszoals ze in de slavernij hebben gedaan. En nu gaan ze er op een moderne manier mee door. 
TerwijlTerwijl de bakra over henzelf niets, maar dan ook niets loslaten. Meisje, waarom werkje daar 
aanaan mee? Je geeft al onze geheimen prijs.' Ik begrijp zijn gevoelens, antwoord ik, maar dit lijk t 
mee dit niet de geschikte plek om deze discussie te voeren. De beloof hem na de uitzending 
uitgebreidd te woord te staan. Hoewel ik zijn kritiek onzinnig vind, heb ik toch een onbehaaglijk 
gevoel.. Ik voel me te kijk gezet als prototype van een blaka bakra (zwarte Hollander) die als 
afgevaardigdee van een blanke instelling tegen betaling spionagewerk onder haar eigen mensen 
verricht.. Gelukkig hebben de meeste andere telefonische vragen een neutrale, informatieve 
strekking. . 

Alss ik Mavis opbel, roept ze haastig: 'Ay, ik zou je ook bellen, om je te zeggen datje deze maand 
voorvoor het laatst hoeft te storten, maar je bent op dit moment mijn wissel, ben je thuis, dan bel ik je 
zozo terug?' Blijkens het volgende telefoongesprek maakt Mavis zich nog steeds zorgen over haar 
probleemm met Sandra, dat een grote schaduw op haar kasmoni-vreugde werpt. Ze overweegt 
serieuss er hierna mee te stoppen, deze spanning kan ze echt niet aan. Mavis zinspeelt erop dat ze 
Nonaa en mij waarschijnlijk niet op tijd kan betalen als gevolg van Sandra's wanbetaling. Ik 
schrik.. Ik merk dat ik een beetje bang word straks mijn f1200 mis te lopen. Vervolgens deelt 
Maviss opgeruimd mee dat ze bij betalingsproblemen Nona zal voortrekken. De vraag haar 
waaromm juist ik zou moeten lijden onder Sandra's nalatigheid, terwijl ik toch elke maand stipt 
mijnn verplichtingen ben nagekomen. 'Dat is omdat jij  er nu van weet, maar Nona weet van niets 
enen ze zal denken dat het mijn schuld is als ik haar niet op tijd kan betalen' Daar kan ik inkomen. 
Hett valt me op dat Mavis' toon tijdens dit gesprek niet verontschuldigend, maar volstrekt 
neutraall  klinkt. Hiermee lijk t ze uit te drukken: had je maar niet alles over Sandra en Nona willen 
weten,, dan had ik jou nu in plaats van Nona kunnen sparen. Het is opvallend dat ze niet eens 
vraagtt of ik wel met haar plan instem. 

Ietss anders is dat Mavis in dit gesprek tot twee maal toe praat over een totale uitkering 
vann fl 100, terwijl ik in twaalf maanden f1200 bij haar heb opgepot. Een snelle controle van mijn 
giroafschriftenn leert me dat ik gelijk heb. Morgen zal ik dit misverstand met Mavis bespreken. 

Inn vervolg op de radio-uitzending word ik gevraagd een lezing te houden voor de creoolse 
jongerenverenigingg Soso Krakti (Louter Kracht) in de Bijlmer, die evenals de eerdergenoemde 
omroepverenigingg onder de vlag van zwart bewustzijn opereert. De voorzitter, een jongeman van 
255 jaar, verwacht dat ik een goede 'zwarte' indruk op het gehoor zal maken, vooral 'hoe je haar 
zozo kroes is'. Aan het eind van mijn verhaal staat hij op, bedankt me en sluit plechtig af met de 
redeneringg dat de aanwezigen hun vereniging best verder kunnen financieren met behulp van 
kasmoni:: een school, een cultureel centrum, een bibliotheek, noem maar op. Maar hoe?, vraagt 
zijnn jeugdig gehoor. Om te beginnen doordat de leden hun uitgekeerde kasgelden in een potje 
vann de vereniging storten. 'Met kasmoni moeten we niet alleen maar kleine zaken kopen, wij 
creolencreolen moeten het meer gaan investeren.' Er ontstaat grote verontwaardiging. Een meisje 
springtt op en verwoordt opgewonden de gevoelens van de rest: 'Dat ik. ik met mijn kasgeld, dat 
ikik zelf heb gespaard, moet ik dat in een potje van de vereniging zetten? Nee, hoor, wat ik in 
kasgeldkasgeld spaar is voor me zelf, dat ga ik echt aan niemand geven!' De overigen zijn het roerend 
mett haar eens. De voorzitter druipt af. Hij mompelt nog dat 'daarom blakamans (zwarte mensen) 
nooitnooit vooruit gaan komen.' Hieruit blijkt weer dat kasmoni-spelen als een uiterst persoonlijke 
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zaakk geldt. Anderen hebben er niets mee te maken of je eraan doet en waaraan je de uitkering 
besteedt. . 

Bcc ga in op een van de vele uitnodigingen, voor een ritueel feest waarop de gasten in creoolse 
klederdrachtt verschijnen, die ik in de loop van dit jaar ontvang. Deze keer moeten de vrouwen 
eenn broko bere koto aan, een meterslange rok waarvan een deel middels een koord tot over de 
buikk wordt gerold. Een portier zal erop toezien dat de gasten zich strikt aan dit kledingvoorschrift 
houden.. Ik moet een nieuwe rok laten maken. Met minimaal zes meters stof en maakloon komen n 
dee kosten uit op zo'n f200. 

Dezee koto zal ik dragen op de verjaardagsviering van Carmelita die vijfendertig wordt: 
Zee geeft twee zondagen achter elkaar feest. Op de zondag van haar verjaardag vindt een 
kerkelijkee dienst plaats, op de tweede zondag eenprisiri kawina (een ritueel gezelligheidsfeest). 
Dee hoge kosten worden voor een deel uit kasmoni betaald. 

Dee maak me klaar om naar het feest te gaan. Terwijl ik me aankleed voel ik een spanning 
inn me opkomen, want ik ben er niet zo zeker van of ik de koto goed schik. Ik bel snel een van 
mijnn tantes op in de hoop dat die nog thuis is. Ik heb geluk. Ze geeft me een paar instructies. 
Toch,, als ik in de spiegel kijk ben ik niet helemaal overtuigd. De mis de hand van mijn moeder 
diee me in Suriname in zulke situaties liefdevol hielp aankleden. Onzeker ga ik de deur uit. Bij 
binnenkomstt in de feestzaal speur ik meteen de zaal af: waar zitten mijn tantes, dan kan ik ze 
vragenn of mijn kleren goed zitten? Ah, daar! Ze nemen me vriendelijk op, zonder dat hun gezicht 
eenn spier van afkeuring vertrekt. De tante van de telefoon loodst me naar haar oudere zuster. 
'Kijk'Kijk  even naarAspha, hoor', zegt ze veelbetekenend. Deze tante duwt me in de beschutting van 
dee dichtstbijzijnde pilaar om me voor een flater te behoeden: mijn rok heb ik te hoog gedrapeerd, 
opp de manier waarop creoolse bruiden hun trouwjurk schikken. Met hulp van haar beste vriendin 
begintt tante aan mijn kleren te sjorren. Op een gegeven moment sta ik alleen nog in mijn 
traditionelee ondergoed. De vrouwen zijn zeker een half uur met me bezig. De zweet van 
schaamte,, maar ben ze innig dankbaar dat ik nu aan de etiquette voldoe. 

Hett feest is in volle gang. Op een kawinapre als deze voeren de vrouwen een rijdans uit 
inn een kring, tegen de richting van de klok in. De jarige danst in het midden, samen met een paar 
anderee oudere respectabele vrouwen, bigi sma, die deze avond belangrijke rituele functies 
vervullen.. De meeste mannen staan nonchalant aan de zijkant te borrelen en te praten. Eventueel 
deinenn ze wat mee op de muziek, een enkeling voegt zich in het dansende vrouwengezelschap. 
Ditt alles overeenkomstig de normale arbeidsverdeling bij dit soort ceremoniële feesten. 

Hoee later het wordt, hoe ritmischer de muziek. Regelmatig breekt een danser uit de orde 
vann de kring, danst verder in het midden waar ze zich met schokkende en ongecontroleerde 
bewegingenn in de richting van de muzikanten beweegt. Daar blijf t ze staan om zich volledig te 
latenn gaan op de muziek. Het starre gezicht vertoont geen enkele emotie, de ogen zijn 
weggedraaidd of vertonen een wezenloze uitdrukking: de danser is in trance geraakt. Volgens de 
w/H/ï-religiee is ze nu bezeten door een geest. Terwijl de bigi sma in het midden doordansen, 
houdenn ze de in vervoering geraakte nauwlettend in de gaten. Om de paar minuten stappen ze op 
haarr af om hun armen beschermend om haar heen te slaan. Ze spreken haar kalmerend toe, geven 
haarr zoete drank uit een kalebas of wrijven haar armen en gezicht in met pemba, een soort witte 
klei.. Dit is om haar winti te verwelkomen en te voeden. Uit eigen ervaring weet ik dat zo'n 
trance,, hoewel ze maar kort duurt, je lichamelijk volkomen uitput. De vrouwen laten de danser 
evenn tot bedaren komen, maar na een paar seconden laten ze haar weer los om haar dans af te 
maken.. De andere feestgangers dansen onvermoeid door, terwijl enkelen ook in trance geraken. 
Dee jarige Carmelita komt eveneens op deze manier in het reine met haar geesten. 

Carmelitaa is de partner van Woloe. Carmelita en Woloe zijn een paar maanden geleden 
verhuisdd uit de hoogbouw naar de nieuwbouwwijk van de Bijlmer waar ze nu met hun beide 
zoontjess wonen. Officieel zijn ze gescheiden opdat Carmelita bijstand kon aanvragen. Woloe 
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werktt bij een gerenommeerd computerbedrijf, en hosselt in zijn vrije tijd bij als snorder. 
Niemandd kent zijn precieze beroep, totdat Carmelita hem tijdens een huiselijke ruzie in bijzijn 
vann anderen uitkleedt: 'Je hangt maar de rijke Piet uit met je dure auto's, merkkleding en al die 
geweldigegeweldige reizen van je. Zomaar speel je bigi (groot). Maar laat iemand je vragen wat voor werk 
jeje precies daar doet, dan sta je met een mond vol tanden. Want wat die hele geweldige Piet daar 
doetdoet is magazijnwerk!' 

Voorr het feest is Carmelita's moeder uit Suriname overgevlogen. Ze heeft tevoren dozen 
voll  rituele lappen, kalebassen, drank, kruiden en dergelijke op de zeepost gedaan. Carmelita en 
Woloee hebben een grote feestzaal gehuurd voor hun driehonderdvijftig gasten, alsmede een 
muziekband.. Er zijn inmiddels kapitalen uitgeven aan traktaties en representatiekosten. Er zullen 
vierr verschillenden maaltijden worden geserveerd, naast kroketten, loempia's, bara, diverse 
taartjess en koekjes. De zaal wordt versierd met rituele lappen, de kledingstukken van Carmelita 
enn haar kinderen moeten nog worden genaaid. De feestceremonie schrijft voor dat Carmelita die 
avondd drie verschillende kostuums draagt. 

Haarr man is het niet eens met de financiële gang van zaken. Woloe klaagt dat Carmelita 
maarr liefst f12000 heeft neergeteld voor dit feest. Hoe komt ze dan aan het geld? wil ik van hem 
wetenn 'Ik  weet niet en bemoei me er niet mee. Want dalijk yu o sjiefa denpapiera o kon insey 
(straks(straks zal je zien hoe de brieven van schuldeisers naar binnen zullen vallen). Op mij hoeft ze 
dandan niet te rekenen, want ik help niemand met schulden. Ik heb haar al gezegd Zelf ben ik al een 
paarpaar jaar schuldvrij en dat wil ik zo houden.' 

Vann Carmelita weet ik dat ze vanaf haar laatste bigiyari van vijfjaar geleden al bezig is 
mett de voorbereiding van deze kroonverjaardag. Ze heeft van haar uitkering en het huishoudgeld 
vann haar man steeds kleine beetjes opzij gelegd. Daarnaast speelde ze voor dit grote doel in twee 
kasmoni,, waarvan een bij haar moeder in Suriname. Wat is Carmelita's motief om in kasmoni te 
spelen?? 'Je weetje geld zit vast, je kan er niet meer aankomen.'Hs\ kasgeld liet ze elke maand 
overmakenn door een Hindostaanse winkelier in het winkelcentrum, die het geld dan dezelfde dag 
inn Surinaamse courant bij haar moeder bracht. Met de uiteindelijke kasmoni-uitkering kon 
moederr in Suriname meteen het benodigde kopen en opslaan. Ook heeft Carmelita voor deze 
gelegenheidd een deel van haar vele gouden sieraden verpand. Een andere kredietbron vormde 
haarr familie. Het getuigt immers van creoolse solidariteit dat partner, ouders, ooms, tantes, 
broers,, zusters en goede vrienden geld of een ander geschenk aan de jarige geven. De helft van 
dee muziekkosten heeft Carmelita bijvoorbeeld van haar zuster cadeau gekregen. Een van de 
kostuumss heeft een tante betaald. Nichten en vriendinnen nemen een deel van de versnaperingen 
voorr hun rekening. Bovendien rekent Carmelita erop dat gasten haar op de feestavond eerder 
contantt geld dan cadeaus zullen geven. Een grote goudkleurige doos waarin geld kan worden 
gedeponeerdd heeft dan ook een prominente plaats in de danszaal gekregen. 

LaatsteLaatste maand van de kasmoni: mei 
Ikk bel Nona om te vragen of kasvrouw Mavis haar al heeft bericht over de uitbetaling, aangezien 
zijj  in mei moet ontvangen. 'Nee, hoezo, is er wat?' vraagt ze argwanend. Ik: 'Nee, Mavis 
beloofdebeloofde me in juni uit te betalen en aangezien jij  voor mij op de lijst staat, vroeg ik me af welke 
afspraakafspraak ze met jou had gemaakt.'  Nona: 'Hoeveel geld ga jij  krijgen? Ik: ƒ7200'. Nona: 'En 
hoeveelhoeveel neemt ze eruit dan' De: 'wel ze zei me dat ze niets neemt, alleen als jij  haar geeft Maar 
zeze heeft liever een cadeau. Ik weet nog niet wat ik ga doen.' Nona: 'Hmm, merkwaardig, want ik 
moetmoet f 1000 krijgen in plaats van f1200. Ik ga Sandra vandaag nog bellen om te horen watmeer 
ikik  weer zou ontvangen.' Ik: 'Ga je daarvoor helemaal naar Suriname bellen?' Ik vertel Nona 
ookk over het idee van Mavis dat ze mij fl 100,- moeten betalen in plaats van f1200,-. Ook dit 
bevreemdtt Nona. 

Dee krijg de indruk dat Nona onraad ruikt. Maar voor ik daarnaar kan vragen, vertelt ze iets 
datt een heel ander licht werpt op de betrouwbaarheid van Sandra. Toen Sandra Nona een keer 
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eenn schuld van f2000 moest terugbetalen, kwam ze een paar dagen voor de betalingsdatum met 
eenn vreemd verhaal op de proppen. Ze verzuchtte zonder directe aanleiding dat ze net had 
ontdektt dat kasvrouw Mavis met haar geld had gerommeld. Daarom kon ze Nona maar de helft 
betalen.. Toen Sandra haar vroeg hierover niets aan Mavis te vragen, kreeg Nona argwaan: 
waaromm zou zij Mavis iets gaan vragen, ze waren toch geen vriendinnen van elkaar? Ze doorzag 
Sandra'ss valstrik en reageerde direct. 'Kijk,  als je me niet kan betalen, zeg me gewoon vooraf en 
dandan maken we een andere afspraak, want ik ben een moeilijk mens als het om mijn geld gaat 
DanDan denk ik niet na, maar schiet ik je dood Want ik heb al het een en ander meegemaakt' 

Nona'ss dreigementen zijn niet loos. Ze is een keer genept door haar beste vriend toen ze 
vann hem een illegaal rijbewijs zou kopen. Ze had hem f4000 betaald, maar een rijbewijs heeft ze 
nooitt  gezien. 'Maar ik ben nog niet klaar met hem. Ik wacht op een man' (vriend) die nog in de 
gevangenisgevangenis zit, dan mi o seni ing go reken qfnanga mg! (dan stuur ik hem om met hem af te 
rekenen}).'rekenen}).' Zoals ik haar ken met haar jongensachtig gedrag en veel vrienden in het illegale 
circuit,, is ze heel goed in staat tot een ernstige afrekening. 

Nadatt Nona duidelijk had gemaakt geen verder uitstel van betaling te dulden, had Sandra 
dee week daarop alles afbetaald. Maar ook daarna bleef Sandra onbetrouwbaar. Bij een andere 
gelegenheidd beloofde ze tegen contante betaling een tweedehands auto van Nona te kopen, met 
eenn lening die ze net van de bank had gekregen. Maar een bevriende employee van de 
betreffendee bank maande Nona tot voorzichtigheid. 'Je moet met haar uitkijken, want ze heeft 
altijdaltijd  veel praatjes.' Nona realiseert zich dat dat laatste maar al te waar is. 'Ze is iemand, ze praat 
veelveel en laatje niet uitpraten, zodra je er tussen wil komen ing e koti yu mofo, maar dati nafu 
bruyabruya yu ede. Maar sma no e kist mi nanga den Anansistreek disi (... snijdt ze je de woorden, 
maarmaar dat is om je te afte leiden. Maar niemand pakt mij met zulke Anansistreken).' 

Nonaa besluit ookk Mavis te bellen om naar de datum van haar uitkering te vragen. Hoewel 
ikk niets over Sandra's probleem heb losgelaten, druk ik Nona op het hart Mavis niet te laten 
wetenn dat wij met elkaar hebben gepraat, De wil onder geen beding dat Mavis argwaan krijgt dat 
ikk mijn mond zou hebben voorbijgepraat. Nona geeft me haar woord en ik geef haar Mavis' 
telefoonnummer. . 

Maarr wie schetst mijn verbazing als ik Mavis bel, precies één dag nadat Nona haar vraag 
overr de betaling op Mavis' antwoordapparaat heeft achtergelaten: ik hoor de pieptoon van geen 
contact.. Via KPN Telecom vernemen we dat Mavis een geheim telefoonnummer heeft genomen. 
Wee zijn onaangenaam verrast: waarom heeft ze plotsklaps een geheim nummer, en hoe kunnen 
wee haar ooit nog bereiken? Ons wantrouwen wordt nog groter als Mavis na meer dan een week 
nogg steeds geen contact met ons heeft opgenomen. Nona neemt zich voor bij kennissen 
rondvraagg te doen naar Mavis' nieuwe telefoonnummer. 

Intussenn schrijf ik Mavis een brief met het verzoek zo spoedig mogelijk contact met me 
opp te nemen over het misverstand rond de totale som, en om een afspraak te maken over de 
betaling.. In de tussentijd maak ik me ernstige zorgen over mijn geld. Wat zal ik doen als ze me 
uiteindelijkk belazert: de politie inschakelen, een advocaat in de arm nemen, haar naam 
bekladden?? De besluit om het er hoe dan ook niet bij te laten zitten. De zal mijn ingelegde geld van 
f12000 krijgen! Het blijf t elf dagen stil, waarna ik er een tweede brief achteraan stuur. De deel 
Maviss daarin strategisch mee dat ook Nona zich zorgen maakt over de stilte rond haar. De hoop 
maarr dat de situatie me niet dwingt Nona toch op de hoogte te stellen van Sandra's wanprestatie. 
Opp deze impliciete dreigbrief reageert Mavis onmiddellijk Ze spreekt op mijn antwoordapparaat 
inn dat ze Nona en mij over drie dagen zal uitbetalen. Ze geeft haar nieuwe 06-nummer door 
waaropp ik haar kan bellen. In Mavis' woorden op het antwoordapparaat hoor ik geen enkele 
verontschuldiging,, in haar stem geen spoortje gêne. Het is de vriendelijke, doch opgeruimde toon 
vann de voormalige directiesecretaresse die namens haar baas routinematig, prettige en vervelende 
mededelingenn aan cliénten doorgeeft. Die avond ontkent ze aan de telefoon twee brieven van mij 
ontvangenn te hebben: ze heeft alleen de laatste gekregen, waarna ze meteen heeft gebeld. Maar 
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laterr in het gesprek blijkt dit een leugen, wanneer ze uit zichzelf het misverstand over de hoogte 
vann mijn uitkering rechtzet. Dat punt heb ik namelijk alleen in de eerste brief besproken. Ik laat 
hett erbij. Mavis belooft de volgende zaterdag zowel bij mij als bij Nona kasgeld langs te 
brengen. . 

Naa zoveel leugenachtigheid ben ik daar niet bijster gerust op, maar als Mavis aanbelt doe 
ikk monter open. De vertrouwenskwestie hangt voelbaar tussen ons. Ze zet zich zwaar op mijn 
stoel.. Ik schenk thee om de sfeer wat losser te maken en ga tegenover haar zitten. Hoewel ze 
vrolijkk over koetjes en kalfjes begint te praten zie ik een vrouw voor mij die zwaar gebukt gaat 
onderr financiële problemen en onder schaamte voor haar wanprestatie als kasvrouw. Mavis heeft 
haarr best gedaan er onbekommerd uit te zien, gekleed in tijgerbtoes en behangen met vele 
goudenn sieraden. De dikke lagen foundation op haar vermoeide gezicht kunnen echter niet 
maskerenn dat ze diep van binnen heel somber is. Om toch niet beklagenswaardig over te komen 
doett ze elk probleem waarover ze vertelt af met een ach-zo-is-het-leven-maar-ik-red-het-wel. De 
velee tegenslagen die ze opsomt, komen op mij ongeloofwaardig over: Gelukkig heeft Sandra 
haarr tekorten inmiddels aangezuiverd, maar daar staat veel ellende tegenover: haar dochters 
gezondheidd is verslechterd; een aantal andere familieleden werd ziek of stierf; ze moet 
verhuizen;; ze moet weer naar Suriname om iets te regelen; haar auto heeft het laten afweten; de 
wasmachinee vertoont een mankement, en zo meer. En dan zonder aanleiding, tussen haar 
problemenn door: 'By the way, ik ga jou vandaag niet betalen maar Nona, dan betaal ik jou 
dinsdagdinsdag OK?'Jk antwoord dat dat me teleurstelt, maar dat ik dan dinsdag beslist op mijn geld 
reken.. 'Ja, dinsdag zeker, want mijn zus rekent op een belastingvoordeel en dan gaat ze me met 
watwat geld helpen.' De vind de situatie zo ranzig dat ik besluit niet door te vragen over de oorzaak 
vann haar kastekort. De wil me haar leugens besparen. Intussen ratelt ze onverstoorbaar door over 
all  haar problemen. Kennelijk wil ze me de indruk geven dat die haar nog steeds veel geld kosten. 
Zouu het een hint zijn om me de komende dinsdag weer met een smoes af te schepen? Na 
anderhalfuurr stapt Mavis op, op weg naar het café waar ze met Nona heeft afgesproken. 

Dee volgende dag krijg ik een verontwaardigde Nona aan de telefoon. Mavis heeft haar 
maarr f900 betaald in plaats van f1000. Dat was niet volgens afspraak met Sandra, wierp Nona 
Maviss tegen. Maar Mavis hield voet bij stuk dat zij de opdracht zo had begrepen. Nona sloot de 
zaakk kort: 'Dan bel ik Sandra in Suriname om opheldering te vragen.' Hoezeer Nona hierover 
ookk gebelgd was, toch voelde ze zich verplicht de kasvrouw met 60 te bedanken voor bewezen 
diensten.. Mavis riep blij uit dat ze meteen bloemen voor zichzelf zou kopen. 'Wat voor poeh 
bloemen',bloemen', schampert Nona kwaad, 'dat is gewoon show, ze had niet eens geld om een softdrink 
tete kopen.' Ook zij heeft het bekeken met Mavis, temeer daar ze laatst een nicht van Sandra 
ontmoettee die ook een boekje opendeed over de reputatie van Mavis en Sandra. Nona is 
uiteindelijkk blij dat ze, hoewel een maand verlaat, het grootste deel van haar geld heeft gekregen, 
wantt ze had er behoorlijk over ingezeten. Nu ik nog. Mocht Mavis weigerachtig blijven, dan zet 
ikk alle informele en formele dwangmiddelen in. De zal niet rusten voor ze me volledig uitbetaalt. 

Dee vraag Annemarie het telefoonnummer van AÜda, omdat ik haar nog wat foto's wil brengen en 
ookk haar visie op de kasmoni-fraude wil horen. Daar heeft Annemarie geen moeite mee. De vind 
hett een moeilijke onderneming Alida over haar frauduleuze gedrag te ondervragen, omdat ik 
haarr daarmee in verlegenheid zal brengen. Vooruitlopend op de zaak verwacht ik dat ze op een 
vann de volgende twee manieren zal reageren. Mogelijk ontkent ze de fraude volledigg en schuift 
zee de verdenking op het slachtoffer. Of ze bekent, maar dan zal ze haar wandaad meteen 
rechtvaardigenn in de trant van ik-ben-ook-vaker-belazerd-dus-nu-is-het-mijn-beurt. Om 
onduidelijkee redenen verwacht ik van Alida geen volledige bekentenis. 

Thuiss bij Alida praten we over ditjes en datjes. In Suriname is het ritueel om de rnoni 
bakrubakru uit te drijven goed verlopen, maar Alida is verder niet deelzaam over dit onderwerp. Ze 
hooptt alleen maar dat haar zuster verder kan met haar leven. Dan deelt ze me ongevraagd mee 
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datt ze zich sinds haar terugkomst uit Suriname niet meer heeft laten zien in de 
gezelligheidsvereniging,, omdat ze rust nodig heeft. Om die reden heeft ze ook haar telefoon 
afgesloten. . 

Dee haal diep adem voor ik durf te vragen wat er tussen haar en kasvrouw Annemarie is 
voorgevallen.. Ik houd Alida voor dat ik het niet uit bemoeizucht vraag, maar ten behoeve van 
mijnn boek: daarbij pas ik het principe van hoor en wederhoor toe. Ik vertel haar dat Annemarie 
mijj  het een en ander heeft verteld, waarop ik haar héb geantwoord ook Alida's kant van het 
verhaall  te willen horen. Alida trekt eerst lijkbleek weg en stamelt dan: 'Wat er met de kasmoni 
is?is? Niets, die is allang afgelopen. Ik moet niet haar betalen, maar juist zij heeft me niet al mijn 
geldgeld gegeven.' 

Dee confronteer haar met de details: dat haar minnaar het volle bedrag van f2000 heeft 
ontvangen,, dat hij daarvoor heeft getekend, dat hij heeft geprobeerd een afspraak tussen haar en 
dee kasvrouw te arrangeren, dat ze de hoorn zes keer in Annemarie's oor heeft gelegd, dat 
Annemariee op haar voice mail heeft ingesproken. 'Maar ik heb geen voice mail', liegt Alida 
glashard.. Hoe ik ook doorvraag - 'maar als jij  het bent die f 1000 van Annemarie moet 
ontvangen,ontvangen, waarom ben je er dan al die maanden nooit achteraan gegaan, terwijl je zoveel 
financiëlefinanciële problemen hebt? Waarom heb je de politie er dan niet bijgehaald? Waarom heb je 
AnnemarieAnnemarie nooit teruggebeld?' - Alida ontkent stellig, maar in de wirwar van haar verklaringen 
ontbreektt elke samenhang. 

Alidaa wordt woest omdat Annemarie zo over haar liegt en gaat tot de tegenaanval over: 
ikk moest eens weten hoeveel spelers Annemarie in de gezelligheidsvereniging heeft belazerd en 
hoee ze daar de partners van andere vrouwen afpakt, hoe ze anderen behekst en zo meer. De blijf 
vriendelijkk knikken, maar antwoord dat ik het niet begrijp. De hoop dat ze er begrip voor heeft dat 
ikk Annemarie hierover nog het een en ander zal vragen, zeg ik. 'Ja, hoor', reageert Alida, 'ik ben 
zelfszelfs blij  datje me dit hebt verteld, want dit ken echt niet. Ik ga haar ook aanspreken. Ik ben echt 
boosboos op haar, ik weet gewoon niet wat me overkomt.' 

Terugg bij Annemarie vertel ik niet alle details, maar alleen dat Alida beweert dat zij, 
Annemariee het is die haar achterstallig, kasgeld moet betalen. Annemarie slaakt een diepe zucht. 
Zee heeft geen woorden voor zoveel leugenachtigheid. 'Zullen we een keer samen naar haar 
toegaan?'toegaan?' Mij best. 

Driee dagen later belt een woedende Alida me op: 'Ik heb nooit kunnen bevroeden dat jij 
zozo gemeen kon zijn', roept ze. 'Hoe heb je Annemarie kunnen vertellen dat ik heb gezegd dat 
juistjuist zij mij moet betalen?' De geloof mijn oren niet. De herinner Alida aan mijn aankondiging dat 
ikk Annemarie met haar verklaring zou confronteren, ten behoeve van mijn boek. 'Potverdori, 
welkwelk kut boek, ik weet van geen enkel boek', scheldt Alida. Hoewel ik niet weet wat me overkomt, 
houdd ik haar rustig voor dat ik van mijn bedoelingen nooit een geheim heb gemaakt. 'OX\ geeft 
Alidaa toe, "maar dan snap ik toch niet datje dit ook allemaal moet weten voor je onderzoek.' Ze 
blijf tt razen en tieren dat ik over haar heb gelogen. Dan rolt een tweede onsamenhangende 
verklaringg uit haar mond. De kan Alida niet volgen. Het lukt me ook niet haar van mijn onschuld 
tee overtuigen. Om een eind aan dit geschil te maken, besluit ik erboven te gaan staan: 'Wel Alida, 
alsals ik je verkeerd heb begrepen spijt me dat zeer.' Maar Alida kent geen vergeving: 'Kind, er zijn 
hogerehogere machten in de wereld en die zien alles, als mensen straks dingen overkomen, moeten ze 
nietniet verbaasd zijn waar het vandaan komt.' Als insider weet ik dat dit een impliciete bedreiging 
mett hekserij inhoudt. De gruw tot het bot van zoveel gemeenheid. Ik ben ook een beetje bang dat 
zee de daad bij het woord voegt, want ik heb in haar slaapkamer een w/'ntf-tempel en allerlei 
anderee attributen gezien. 

Naa het telefoongesprek voel ik me diep ellendig. Waarom moest mij dit overkomen? De 
gaa langs bij een vriendin voor wat afleiding en blijf daar tot laat. De dag erna ben ik kalmer. Een 
informantt stelt me gerust: ik hoef me geen zorgen te maken over beheksing. Omdat ik niets heb 
misdaan,, heeft zwarte magie geen effect op mij. Wel moet ik zeven ochtenden lang met water 
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eenn plengoffer brengen en even zoveel dagen Psalmen uit de bijbel lezen vanaf de bladzijde die 
ikk voor me krijg als ik die opensla. De moet vooral geen waarde aan Alida's woorden hechten, 
anderss zal ik geneigd zijn elke willekeurige lichamelijke klacht aan hekserij toe te schrijven, 
waardoorr ik van kwaad tot erger zou vervallen. Ik ben enigszins gerustgesteld, maar als ik een 
paarr dagen later een stijve nek voel, denk ik toch: zou het? 

Kortt na mijn bezoek heeft Annemarie Alida telefonisch gesproken. Ze gelooft haar oren 
niett als ik haar vertel dat Alida me de huid vol heeft gescholden, want tegen haar deed ze juist 
poeslief.. 'Ach meid, kontje kasgeld gauw halen, hoor. Wat die dame van dat boek zegt, klopt 
niet.niet. Laten we vooral geen ruzie maken over geld, want wij creolen moeten elkaar helpen. Zo 
moetenmoeten we leven. Ja, ik ben thuis, kom je het geldom 12.00 uur halen? Nee, die dame van het 
boekboek hoeft er niet bij te zijn, want we hebben al alles besproken.' Maar als Annemarie even later 
aanbelt,, doet Alida de deur niet open. Haar mobiele telefoon neemt ze ook niet op. Annemarie 
Iaatt een berichtje achter op de voice mail. Och ja, die voice mail. 

Ikk probeer Alida's dubbelzinnige gedrag te begrijpen. Enerzijds erkent ze geen schuld 
omdatt ze met alle middelen haar reputatie wil redden. Ze gaat alvast tot de aanval over voordat 
iemandd ook maar over iets haar wandaad weet: het is juist Annemarie die haar via kasgeld heeft 
bestolen,, niet zij. Op die manier zaait ze verdeeldheid. Kamp 1 gelooft oprecht dat Alida 
slachtofferr is geworden van Annemarie's hebzucht. Kamp 2 schaart zich aan de kant van 
Annemarie.. Als Alida door mij rechtstreeks met de feiten wordt geconfronteerd, ontkent ze alles, 
maarr voelt ze zich gedwongen extra geloofwaardig over te komen. Daartoe verspreidt ze 
ongevraagdd allerlei niet ter zake doende negatieve verhalen over Annemarie. Anderzijds erkent 
Alidaa volmondig haar schuld zodra ze persoonlijk met Annemarie te maken krijgt. Ze belooft 
alsnogg te voldoen, maar komt die afspraken niet na. Alida volgt deze strategie omdat ze 
Annemariee niet wil betalen. Als ze wel wilde maar niet kon, had ze Annemarie wel een 
verklaringg gegeven en om uitstel gevraagd. Maar dat heeft ze nooit gedaan. 

Annemariee zal daarom alle moeite doen om alsnog aan haar geld te komen, desnoods 
doorr Alida in het openbaar aan te spreken. Om die openbare schande te vermijden zal Alida zich 
nogg geruime tijd verstoppen. Bij een publiekelijke confrontatie zal ze niet schuwen Alida te 
betichtenn van diefstal of zal ze haar met gespeelde welwillendheid aan het lijntje houden. Deze 
uitvluchtenn zal ze net zo lang toepassen tot ze weet dat Annemarie's verzet is gebroken. Moe van 
allee misleidingen en vernederingen die gepaard gaan met vergeefs bellen en langskomen, zal ze 
tenslottee de eer aan zichzelf houden. Ze heeft immers ook haar trots. Om dit verlies te 
compenserenn zal ze haar heil zoeken bij het lot, in de overtuiging dat het noodlot zeker ooit met 
Alidaa zal afrekenen. Annemarie's kamp zal haar gelijk geven in deze berusting. Zo bereikt Alida 
haarr doel: ze hoeft Annemarie dan nooit meer terug te betalen, terwijl ze haar naam zo goed 
mogelijkk heeft gered. Na een poos zal ze weer met opgeheven hoofd rustig op straat lopen, want 
hett gevaar van openbare schande is geweken. In een nieuw kamp kan ze een nieuw slachtoffer 
maken. . 

Dinsdagavondd half tien begeef ik me met loden schoenen naar het huis van Mavis waar ze met 
mee heeft afgesproken om mijn kasgeld te overhandigen. Ze is daar nu al twee weken te laat mee. 
Dee heb weinig vertrouwen dat ze me het volle bedrag zal betalen. De maandagavond daarvoor 
hadd ik haar nog opgebeld om te benadrukken dat ik op mijn geld rekende, omdat ik het absoluut 
dringendd nodig heb. Mavis verzekerde dat het goed zou komen, naar ik bespeurde een twijfel in 
haarr stem. De hele dinsdag pieker ik over wat me te wachten staat. Ze heeft het geld vast niet en 
doett niet voor me open. Of ze geeft me maar een deel van het geld. In dat laatste geval zal ik 
misschienn dagen of zelfs weken moeten zeuren over het resterende deel, zonder de zekerheid dat 
ikk het ooit krijg. Nadat ik bij Mavis ben aangekomen, zet ik mijn fiets vast en bel aan. Haar goed 
geluimdee stem klinkt door de intercom. Binnen verwelkomt ze me hartelijk, loodst me meteen 
naarr haar slaapkamer, pakt een enveloppe met geld en telt het uit: twaalfhonderd gulden. De krijg 
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eenn onnoemelijk tevreden gevoel op het moment dat al die briefjes van flOO in mijn hand 
neerkomen.. Ik ben zo opgelucht dat ik niet aarzel Mavis met f50 te belonen. Dan wil ik zo gauw 
mogelijkk weg van deze plek, weg van dat ding dat me stress! De wissel een paar quasi-
opgewektee zinnen met Mavis, nog een paar bedankjes, en tien minuten later sta ik weer buiten. 
Yes,, ik heb mijn kasgeld! De zweef naar huis. 

Epiloog Epiloog 
Mijnn eigen kasmoni-spel heb ik afgesloten. Ik doe niet meer mee aan volgende rondes, want 
Maviss vind ik te onbetrouwbaar. Gedurende de resterende periode waarin ik dit proefschrift 
schreef,, heb ik wel het verdere wel en wee van de hoofdrolspelers gevolgd. 

Maviss is meteen na ons conflict met kasgeld gestopt. Allerlei persoonlijke problemen zijn 
haarr teveel geworden, zodat ze het niet kon opbrengen ook nog aan kasgeld te denken. Haar 
zusterr is ook gestopt met haar kasmoni, wegens onenigheid met een paar spelers. Over Sandra is 
Maviss niet meedeelzaam, ze zegt alleen dat ze nog vriendinnen zijn. Nona houdt haar ©00,-
onaangeroerdd tussen haar kleren verborgen, want haar makelaar heeft nog geen geschikt huis 
voorr haar kunnen vinden. Voorlopig gaat ze niet meer in een kasgeld, ook zij heeft haar bekomst 
vann de affaire met Mavis. 

Annemariee heeft op advies van haar man de strijd met Alida opgegeven. Hij vond het 
geenn prettig idee dat Annemarie Alida thuis zou moeten opzoeken om de verschuldigde uitkering 
opp te halen: hij achtte haar in staat het geld eerst door zwarte magie te bewerken. Maar als ze 
elkaarr toevallig op straat zouden tegenkomen en Alida Annemarie terstond wilde betalen, 
redeneerdee hij, kan dat geen kwaad omdat ze dan geen tijd heeft gehad om het geld te bewerken. 
Annemariee begreep de zorgen van haar man volkomen. Ze had zelf onlangs al opgemerkt dat de 
nieuwee vriendin van Alida's ex-minnaar er behoorlijk slecht uitzag. Die vriendin klaagde erover 
datt haar bloed niet in orde was, maar ze niet wist waaraan dat lag. Annemarie concludeerde 
meteenn dat Alida haar uit wraak had behekst. Dus liever geen confrontatie met Alida. Het verlies 
vann f1000 was groot, maar daar kwam ze wel weer overheen. Annemarie putte genoegdoening 
uitt de overtuiging dat Alida nooit gelukkig zal worden met het gestolen geld. Daar schuilt 
immerss geen positieve kracht meer in. 

Earll  ging tijdens de volgende kasmoni-ronde tien dagen naar Suriname om de 
vijfenzestigstee verjaardag van zijn moeder groots te vieren. Eigenlijk zou Piet ook meereizen, 
maarr daar kwam iets tussen. 'Zie je Piet dus nog, Earl? Ja, het contact tussen ons is goed. Piet 
heeftheeft me tot de laatste cent betaald, het kostte me wel een paar stemverheffingen, hoor, maar hij 
zagzag in dat hij het te bont had gemaakt. Hij is eerlijk en daar hou ik van.' Toch zal Earl hem nooit 
meerr geld lenen, juist omdat hij vriendschap koestert. Piet begrijpt dat en waardeert het zelfs. 
Maarr gaat hij nu niet mee naar Suriname omdat zijn sieraden weer bij het pandhuis liggen? Earl 
schatertt het uit. 

Kasmann Stanley overweegt met zijn kasmoni te stoppen. Alle acht?, reageer ik verbaasd. 
Datt niet, maar sommige vrienden hebben hem teleurgesteld. 'Maar ik heb ervan geleerd Kijk, 
hethet is altijd de kasman die wordt kwalijk genomen. Niet iedereen komt rustig praten voor uitleg, 
maarmaar gaan meteen schelden. Maar ik kan een fout maken, zij ook, maar dan kan je er rustig over 
praten,praten, weetje. Dus als iemand mij onbeschoft behandelt, en ik moetje betalen, dan press ik je 
metmet je kasgeld ' Helaas heeft hij dit heeft onder andere moeten doen met Dayna de barmeid. Ze 
hadd Earl in een vroeg stadium een datum opgegeven waarop ze wilde ontvangen, vanwege haar 
vakantiereiss naar Suriname. Earl was dat helaas vergeten en beloofde de anu aan iemand anders. 
Verontwaardigdd trapte Dayna een ruzie van jewelste. Earl stak de hand in eigen boezem en 
zorgdee ervoor dat ze het geld toch op tijd kreeg. Maar in de tussentijd had Dayna haar 
ongenoegenn tegenover andere spelers geuit en gezworen desnoods met geweld haar uitkering te 
krijgen.. Daarop besloot Stanley haar op de proef te stellen. Toen ze haar geld kwam opeisen, 
antwoorddee hij dat hij het niet had. Dat was niet waar, maar hij wilde zien hoe ze zou reageren. 
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Tott zijn verbazing maakte ze aanstalten hem meteen in de haren te vliegen. 'Wel, ik heb haar 
meteenmeteen haar geld gegeven, maar nu weet ik met wie ik te doen heb. We groeten elkaar, meer niet, 
verderverder betaalt ze keurig op tijd Maar hierna mag ze niet meer komen' Er zijn nog andere dingen 
voorgevallen,, maar daarover wil Stanley niet meer praten. Het roept teveel oude woede in hem 
op.. Hij overweegt nu ernstig alleen nog met zijn familie en het cafépersoneel door te gaan. 'Ik 
benben nog jong en wil niet doodgaan aan kasmoni-stress.' 

Gwenn is nog steeds houdster van de familie-kasmoni. Ze beleeft er veel plezier aan. 
Inmiddelss heeft ze een kasmoni geopend voor de allerkleinsten in de familie, die een tientje per 
weekk mogen inleggen. Zo leren ze al jong met geld omgaan, doceert Gwen. Noemenswaardige 
problemenn heeft ze niet gehad, alleen wilden sommige spelers hun uitkeringsbeurten verruilen 
wegenss onverwachte onkosten. 'Maar dat gaat vrij  goed Wij als familie steunen elkaar als het 
gaatgaat om dat soort dingen, zolang het kan, hoor. Die afspraak hebben we wel, want kasgeld is om 
elkaarelkaar te helpen.' 

Carmelitaa en Woloe hebben de spanningen over rituele feesten en geld uitvoerig 
uitgepraat.. Woloe heeft Carmelita voorgehouden dat een feest niet zo duur hoeft te zijn. Hij 
neemtt zichzelf als voorbeeld: 'Vraag Carmelita, nooit heb ik mijn verjaardag groot gevierd, 
gewoongewoon een reisje of een barbecue met familie in de tuin. Dat is mijn kiek Carmelita weet het.' 
Dee maanden na het feest hebben ze financieel behoorlijk krap gezeten. Alle reserves waren op. 
Woloee moest veel extraritten als snorder maken. Dat viel zwaar, laat thuis en weer vroeg op. Hij 
hooptt dat Carmelita nu echt eens gaat begrijpen dat hij niets met die winti-dmges te maken wil 
hebben.. Carmelita mag hun kinderen daar ook niet in betrekken. Zijn vrouw heeft beterschap 
beloofd.. Ze zegt Woloe te begrijpen, maar hij moet zich ook realiseren dat een moeder geen 
rituelenn kan uitvoeren zonder haar kinderen. Die zijn immers noodzakelijk voor hun 
bescherming.. Zullen de feesten soberder worden, Carmelita? Ze lacht fijntjes achter Woloe's rug. 
Ikk weet niet, hoor, want Myana wordt over twee jaar tien, antwoordt ze veelbetekend. Woloe 
weett niet dat Carmelita allang weer in de weer is met plannen voor de bigi yari van haar zoon. 
Zee spaart daarvoor met kleine bedragen, verdeeld over twee kasmoni. 

Weduwee Edwina zet zo goed en zo kwaad het kan haar kasmoni voort. Sinds Wilfred is 
overleden,, speelt ze niet meer met bigi anu. Haar aanvraag voor een weduwepensioen loopt nog, 
enn ze werkt nu vijf in plaats van drie dagen in de week. Zelf speelt Edwina nog maar met een 
halvee inleg: 'Maar kleine winst is zoete winst. Mijn kleine meid komt zo niets tekort. Alleen ik als 
moedermoeder doe het met minder. * Ze acht het een te groot risico om in haar nieuwe situatie met een 
grotee inleg te spelen. Als er iets mis gaat moet ze immers in staat zijn de tekorten aan te zuiveren. 

Dee overweeg mijn eigen houding nog eens, en besluit in de toekomst alleen aan kasmoni 
meee te doen als ik daarmee familieleden en vriendinnen kan plezieren. Sparen doe ik liever op de 
bank,, lenen op krediet staat me niet aan. Mijn deelname aan de kasmoni van Mavis was 
spannend,, maar gaf te veel stress toen mijn uitkering in gevaar kwam. Maar Mavis verschafte me 
mett haar onbetrouwbare gedrag wel gouden materiaal voor mijn verslag. 

6.33 Samenvatting 
ParticiperendeParticiperende observatie 
Dee Bijlmermeer, in de jaren 60 volgens modernistisch ontwerp gebouwd als functionele woon-
enn slaapstad, heeft zich sinds de jaren 70 ontwikkeld tot toevluchtsoord voor kansarme 
immigrantenn uit een veelheid van niet-westerse landen. In de flatcomplexen leven uiteenlopende 
etnischee groepen bij elkaar, maar niet met elkaar. De Bijlmer biedt hen een moderne 
woonomgevingg met goed transport, sociale uitkeringen en legio andere voorzieningen. Tussen 
hett groen, de exotische levensmiddelen en binnen de muren van hun huiskamers voelen de 
verschillendee immigrantengroepen zich thuis. Ze passen zich ten dele aan hun nieuwe omgeving 
aan,, maar bewaren ook veel van hun oorspronkelijke levenswijzen. Mede daardoor is het 
woongebiedd verloederd: wonen in opeengestapelde flatlagen is velen vreemd. Een aantal 
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faciliteitenn als de lif t en de klachtenservice van de woningbouwvereniging werken verre van 
optimaal.. Een minderheid van de bewoners vertoont extreem onaangepast gedrag door de lif t te 
bevuilenn of afval van het balkon te gooien. De uiterst geringe deelname aan collectieve acties, 
doorgaanss voortkomend uit blank initiatief, getuigt van weinig saamhorigheid. 

Dee grootste bevolkingsgroep wordt gevormd door creolen die uit Suriname stammen. 
Vann alle nieuwkomers zijn zij het meest vertrouwd met de Nederlandse cultuur, al is het alleen 
doordatt ze van huis uit Nederlands spreken. Toch leven ook zij in een etnisch-creoolse 
hokjescultuur,, waarin familie, vrienden en etnisch bepaalde activiteiten zoals feesten en hosselen 
centraall  staan. Ook de kasmoni-tradkie maakt deel uit van deze levenswijze, hoewel een aantal 
elementairee voorwaarden voor het kasmoni-systeem in de Bijlmer onder druk staat. Ten eerste 
garandeertt oriëntatie op de eigen groep allerminst dat de groepsleden voldoende onderlinge 
solidariteitt vertonen, want in de anonieme Nederlandse verzorgingsstaat kan men zich veel 
gemakkelijkerr aan de groepscontrole onttrekken dan in Suriname. Bovendien is het slecht gesteld 
mett de kredietwaardigheid, wegens de lage inkomens en de hoge uitgaven van de meeste 
Bijlmerbewoners. . 

Doorr in de Bijlmer te gaan wonen kon ik, zelf Surinaams-creoolse immigrante, als 
participatee de levens van kasmoni-spelers van nabij observeren. Als deelnemend onderzoeker 
wonn ik het vertrouwen van kasmoni-spelers door me in hun netwerken te laten opnemen: ik deed 
meee aan gezelligheidsactiviteiten en voegde me in de kasmoni van kasvrouw Mavis. Dankzij 
mijnn creoolse achtergrond verwierf ik gemakkelijk toegang. Ik kreeg al gauw allerlei 
persoonlijkee verhalen te horen over intieme zaken als ziekten, familiegeheimen, winti en 
liefdesrelaties.. Men maakte me deelgenoot van roddels, wat aangeeft dat ik als een van hen werd 
beschouwd.. Tegelijkertijd meldde ik steeds uitdrukkelijk dat ik wetenschappelijk onderzoek naar 
kasmonii  verrichtte. Hoewel creolen iemand die veel vragen stelt vrijpostig vinden, lukte het me 
overr veel gevoelige onderwerpen te praten. Mijn grondige gevraag konden ze wel plaatsen: zo-
zijj  n-al-die-Iogen. Deze aanvaarding van mijn sociologische nieuwsgierigheid vond ik 
geruststellend,, ze vormde zowel een blijk van acceptatie als een erkenning van afstand tussen 
henn en mij. 

Mezelff  observerend merkte ik hoe ik mijn deelnemersrol in de loop van mijn onderzoek 
serieuzerr ging nemen. Ik begon mijn participatie aan Mavis' kasmoni als buitenstaander. Toen ik 
inn Suriname woonde gaf ik de voorkeur aan de bank omdat ik kasgeld onzakeüjk vond. Ik ging 
dann ook alleen in Mavis' kasmoni voor mijn onderzoek. Anders dan de normale spelers gebruikte 
ikk mijn uitkering niet voor een concreet vooraf bepaald doel, maar stortte haar op mijn 
spaarrekening.. Maar na enige tijd raakte ik persoonlijk betrokken bij het welslagen van deze 
kasmoni:: ik wilde Mavis' vertrouwen niet beschamen en voelde me ongemakkelijk wanneer ik 
mijnn verplichtingen niet stipt nakwam. Toen ik zelf het slachtoffer van wanbetaling dreigde te 
worden,, reageerde ik verontwaardigd. Ik zon op sancties: de politie inschakelen, een advocaat in 
dee arm nemen of publieke schande over Mavis afroepen? Bc reageerde kortom als elke deelnemer 
mett een persoonlijk belang, boos en wraakzuchtig. Uiteindelijk besloot ik aan het einde van deze 
rondee uit de kasmoni te stappen: mijn vertrouwen in Mavis was verdwenen naarmate ik meer 
informatiee over haar reputatie kreeg. 

Mijnn dubbelrol als deelnemer en waarnemer leverde ook een conflict op in mijn contact 
mett speelster Alida. Hoewel ik haar van begin af aan duidelijk had gemaakt dat ik informatie 
verzameldee voor mijn onderzoek, bracht ze daar geen begrip voor op toen haar reputatie op straat 
dreigdee te komen. Toen zag ze me alleen als een creoolse die haar kwaad had gedaan en 
daarvoorr moest worden gestraft. Voor mijn rol als onderzoeker toonde ze geen enkel respect. 
Ookk van mijn kant raakte ik emotioneel in het conflict met Alida verwikkeld. Haar dreigement 
mee met zwarte magie te beheksen liet me niet koud, want ik ben opgegroeid met het winti-
geloof.. Mijn kritische afstand als onderzoeker bleek onvoldoende om deze dreiging af te weren. 
Omm mijn angst te bedwingen moest ik ook zelf mijn toevlucht zoeken bij de w/w/x-religie. 

166 6 



Niett alleen Alida reageerde vijandig op de onderzoeker in mij, ook bij de zwartbewuste 
programmamakerss van de lokale creools-Surinaamse radio en sommige luisteraars stuhte ik op 
negatievee reacties. De meeste creolen zijn trots als een van hen iets in de Nederlandse 
samenlevingg presteert, maar een aantal zet daar juist sceptische vraagtekens bij. Ze vragen zich 
aff  of creolen hun intellect niet kritiekloos in dienst stellen van moderne slavernij gedreven door 
blankee Nederlanders. Zo'n aantijging raakt elke creoolse intellectueel diep, omdat hij wordt 
aangeklaagdd als blokt bakra. 'zwarte Hollander1 is een gruwelijk scheldwoord voor de zwarte die 
zijnn ziel aan de blanke duivel heeft verkocht. Al vond ik zulk wantrouwen in mijn onderzoek 
onzin,, toch voelde ik me gedwongen me te verdedigen en nog eens kritisch bij mezelf te rade 
gaan.. Op zo'n moment merkte ik hoe afhankelijk ik was van het respect en de welwillendheid 
vann mijn eigen mensen. 

MotievenMotieven en functies 
Mijnn participerend onderzoek wijst uit dat de Surinaamse immigranten in de Bijlmer om 
dezelfdee financiële redenen aan kasmoni deelnemen als hun tegenvoeters in Suriname. Het niet-
financiëlefinanciële 'nostalgische motief kwam bij mijn medespelers in Zuidoost in het geheel niet voor, 
watt alleen al te verwachten was omdat de rijkere Surinamers zich elders in Nederland hebben 
gevestigd.. Zes deelnemers uit mijn verslag noemden het voordeel van renteloos krediet dat bij de 
formelee instellingen ontbreekt, en spelen dus vanuit het 'economisch motief. Een enkeling maakt 
nogg optimaler economisch gebruik van de uitkering: kasman Earl int zelfde eerste uitkering in 
zijnn kasmoni bij wijze van renteloos krediet, en stort die meteen op de bank om er ook nog rente 
opp te verdienen. Een meerderheid van negen spelers voerde het 'dwangmotief op: het ging hen 
omm de spaardwang die van het kasmoni-systeem uitgaat, waardoor ze zich onttrekken aan 
onwenselijkee impulsen om hun geld meteen op te souperen. Vanuit ditzelfde motief voegden 
enkelenn nog een extra bewaarfunctie toe aan het kasmoni-stelsel: ze stemden er vrijwilli g mee in 
datt de kashouder de uitkering voor hen bewaarde tot de beoogde uitgave zich daadwerkelijk 
voordeed.. Sommige kashouders benadrukken het educatieve karakter van kasmoni: het leert je 
sparen. . 

Inleggenn om te sparen vanuit een traditioneel' motief, dus zonder vergelijking met de 
voordelenn van formeel sparen, trof ik in de Bijlmer niet aan, waarschijnlijk doordat Surinamers 
inn Nederland meer vertrouwd zijn met het banksysteem. Wel speelde dit traditionele motief een 
ondergeschiktee rol bij Whitney en haar vriendje, de twee Haagse spelers uit de tweede generatie. 
Aann de ene kant stelden zij zich zakelijk op: ze gebruikten hun uitkering om te investeren in hun 
muzikalee carrière. Ze zijn bovendien goed bekend met banksparen. Als voornaamste voordeel 
vann de kasmoni noemden ze het dwangmotief. Maar daarnaast vertoonden ze ook een 
onzakelijkee gevoelsmatige voorkeur om de laatste uitkering te ontvangen: daarna hoeven ze 
namelijkk geen betalingen meer te verrichten. Dit is economisch ondoordacht, want sparen op de 
bankk is in dat geval voordeliger vanwege het rentevoordeel. Ook in een ander opzicht handelden 
dezee inleggers traditioneel: hun keuze voor kasmoni berustte vooral op het gezaghebbende 
adviess van hun moeder. 

Bijj  deze twee spelers blijkt ook fraai hoe in eenzelfde persoon vaak verschillende 
motievenn door elkaar spelen, zoals puur zakelijke naast meer traditionele. Een speler als Earl die 
zichh uitsluitend zakelijk opstelt, is eerder uitzondering dan regel. 

Anderss dan in Suriname werd een enkele keer een uitkeringsbeurt vervroegd om 
onverwachtee schulden te voldoen. Het oorspronkelijke bestedingsdoel wordt dan doorkruist. Dh 
beroepp op de 'noodfunctie' van kasmoni krijgt in Nederland wellicht een groter belang doordat 
menn hier meer onder financiële druk staat van overheidsinstanties, terwijl ook andere 
schuldeiserss zich zakelijker opstellen dan in Suriname. 
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Besteding Besteding 
Dee uitkering die de spelers via dit informele spaar- en kredietsysteem verwerven, besteden ze aan 
dezelfdee materiële en spirituele zaken als de kasmoni-spelers in Suriname. Ze geven het in de 
eerstee plaats uit aan consumptie-artikelen van min of meer duurzame aard, zoals modieuze 
kleding,, sieraden, muziekinstrumenten en -installatie, (reparatie van) een auto, vakantiereizen, 
verhuizing,, migratie, huis en huisinrichting. Of ze voldoen er schulden mee die ze met genoemde 
aankopenn hebben gemaakt. Ook reizen naar zieke of overleden familieleden in Suriname worden 
ermeee bekostigd. In enkele gevallen wordt de uitkering gebruikt voor het betalen van 
onvoorzienee schulden, zoals bij het gemeentelijk energiebedrijf. Dat sommige spelers als Sandra 
mett kasgeld hun schulden aflossen, is in zekere zin te zien als financieel zakelijk gedrag. Hoewel 
zulkee aflossingen materiële vooruitgang vertragen, voorkomen ze in elk geval dat spelers verder 
afglijdenn naar financiële misère. Verder wordt de kasmoni-uitkering besteed aan immateriële 
zaken,, in het bijzonder aan rituelen en ceremoniële feesten zoals het uitdrijven van een moni 
bakrubakru of een grootse viering van een kroonverjaardag met broko bere koto. 

Dee deelnemers maken zelf geen scherp onderscheid tussen materiële en immateriële 
bestedingen:: voor hen vormen die onderdelen van eenzelfde levenspatroon. De noem ze hier toch 
afzonderlijkk om te voorkomen dat mijn verslag een overdreven indruk geeft van de rol die 
rituelenrituelen in het Surinaamse leven spelen. In mijn verhaal heb ik extra nadruk gelegd op typisch 
creoolsee activiteiten als Wilfreds dede oso en Carmelita's wintipre, die onbekend zijn bij niet-
creoolsee lezers. Ceremonies ten gelegenheid van belangrijke levensgebeurtenissen als 
kroonverjaardagenn en dood nemen een belangrijke plaats in het creoolse leven in. Toch kan deze 
nadrukk een vertekend beeld opleveren als men niet in het oog houdt dat het grootste deel van de 
kasmoni-uitkeringenn wordt besteed aan alledaagse consumptie-goederen. In Mavis' kasmoni 
geldtt dit zelfs voor alle spelers van wie ik de besteding te weten kwam. Ook de kasmoni-spelers 
uitt de lagere maatschappelijke klasse die relatief meer aan de Hwift'-religie hechten, besteden hun 
kasgeldd grotendeels aan materiële zaken. Een behoorlijk aantal kasmoni-spelers laat zich 
principieell  niet met winti in. Ze geloven niet in het buitenaardse en ergeren zich aan de grote 
geldbedragenn die met de rituelen gemoeid zijn en aan de malafide praktijken van sommige 
bonoemansbonoemans (medicijnmannen). Het kasmoni-stelsel zelfheeft een zakelijk karakter zonder enige 
rituelerituele lading. 

Netwerken,Netwerken, vertrouwen en sociale controle 
Familiee speelt een belangrijke rol in de levens van creolen in Suriname en Nederland, ook als ze 
doorr een oceaan van elkaar gescheiden wonen. Kosten noch moeite worden bespaard om een 
jarigee moeder, oma of vader overzee te bezoeken of hen bij overlijden te begraven. Er wordt veel 
onderlingee steun geboden in de vorm van telefoongesprekken en goederenpakketten. 
Transatlantischee kasmoni vormen een toonbeeld van deze Surinaams-Nederlandse 
familieverbondenheid. . 

Hett familienetwerk speelt vanouds ook een belangrijke rol in de kasmoni-praktijk. Veel 
kashouderss rekruteren in eerste instantie spelers uit hun naaste familie, daaromheen worden 
vriendenn en kennissen gevraagd. De kasmoni van Mavis biedt hiervan een mooi voorbeeld: 
alleenn Nona en ik kwamen Van buiten*. 

Opp dit punt hebben Suriname en Nederland zich de laatste decennia echter verschillend 
ontwikkeld.. In de Surinaamse kasmoni-netwerken is het belang van de familiekring veel kleiner 
gewordenn ten gunste van de kring van collega's. Een verklaring van deze verschuiving in 
Surinaamsee kasmoni-netwerken is dat de werkvloer in de huidige Surinaamse economische 
omstandighedenn een betere vertrouwensbasis biedt dan de familie- en buurtsfeer. Door de 
armoedee zijn niet-werkende familieleden dikwijls niet in staat aan de inlegpÜcht te voldoen. 
Doorr emigratie naar het buitenland kan een familielid zich onverwachts aan sociale controle 
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onttrekken.. Daarentegen garandeert vast werk met een regelmatig inkomen iemands 
kredietwaardigheidd en vergemakkelijkt het de onderlinge controle. 

Bijj  de Surinamers die de kasmoni-traditie met hun migratie naar Nederland hebben 
meegenomenn heeft deze verschuiving van familiale naar collegiale kasmoni zich niet 
voorgedaan.. Dankzij de verzorgingsstaat beschikt elke Nederlander over een gegarandeerd 
inkomen.. Het hangt dan verder van iemands persoonlijke financiële reputatie af of hij als 
vertrouwenwekkendd kasmoni-speler geldt. In het grootschalige Nederland kan zo'n 
vertrouwenskwestiee het best worden uitgemaakt binnen het vertrouwde familienetwerk, dat 
bovendienn het zekerste kader vormt voor verdere sociale controle. Bedrijfsleven en 
overheidsinstellingenn in Nederland zijn hiervoor veel minder geschikt, omdat Surinaamse 
creolenn daar meestal niet onder elkaar verkeren. Opvallend genoeg lijk t de kasmoni-traditie wat 
ditt betreft beter bewaard in Nederland dan in het land van herkomst, als gevolg van emigratie in 
beteree tijden. Wel heeft ook in Nederlands-creoolse families de individualisering toegeslagen, 
watt blijkt uit de vele kasmoni-afspraken en transacties die tegenwoordig via de telefoon, 
saldofoon,, girale afschrijving of bankstorting geschieden. 

Hett vertrouwen dat Mavis stelt in bloedverwantschap is een strategie om het risico van 
oneerlijkee spelers uit te sluiten. Het grotere risico met relatief onbekenden als ik vangt ze op door 
mee de laatste uitkeringsbeurt te geven: ik heb dan zelf aan al mijn verplichtingen voldaan. Deze 
strategiee werkt niet feilloos, want fraude komt veel voor in de Bijlmerse kasmoni, naar mijn 
schattingg tweemaal zo vaak als in Suriname. Dit wordt mede veroorzaakt doordat familieleden in 
dee anonieme Nederlandse verzorgingsstaat minder van elkaar afhankelijk zijn. Bovendien is de 
kredietwaardigheidd van veel spelers zwak door lage inkomens en hoge uitgaven. 

Tochh kan de frequentie van fraude in mijn verslag te zeer zijn uitvergroot doordat ik 
voorall  opvallende gebeurtenissen heb vermeld. Allicht kan het kasmoni-systeem alleen blijven 
draaienn zolang de meeste betalingen correct verlopen. Wanneer Mavis voortdurend tegen 
oncontroleerbaree wanbetalers als Sandra zou oplopen, kan ze de trouwe inleggers niet meer 
uitbetalen,, zodat die hun vertrouwen in haar kasvrouwschap snel zouden verliezen. De 
wanbetalingg van Sandra op zichzelf kon Mavis' kasmoni nog wel overleven. In dit geval kon 
Maviss de kernleden van haar netwerk, haar naaste familieleden en vriendinnen, sparen door het 
risicorisico af te wentelen op randfiguren als Nona en ik, die weinig invloed kunnen uitoefenen op 
Maviss en haar omgeving. Behalve ons keerde Mavis ook haar vriendin Gladys te laat uit, wat 
hunn vriendschap opblies. Tussen Mavis en haar meespelende familieleden is daarentegen niets 
wanordelijkss voorgevallen, althans voorzover ik weet. Dit positieve verloop werd bevorderd 
doordatt dezen allen in de eerste uhkeringsbeurten vielen, wat doet vermoeden dat Mavis haar 
familiee een voorkeursbehandeling geeft. De loyaliteitsbanden tussen hen zijn het sterkst, haar 
belangg om in deze familiekring haar reputatie hoog te houden het grootst. 

Zoo staat Mavis ondanks alles bij het merendeel van de spelers nog steeds te boek als 
betrouwbaar.. Dit is mogelijk doordat collectieve controle van alle spelers op de kashouder 
ontbreekt.. Het netwerk van Mavis' kasmoni is niet op alle plaatsen even hecht: veel familieleden 
wetenn niet van eikaars deelname, van andere deelnemers weten ze vaak niet eens het bestaan. De 
kashouderr houdt, als een spin in haar web, als enige contact met alle spelers. Maar ook dat 
contactt verloopt meestal onpersoonlijk. Ontmoetingen worden alleen gearrangeerd als dat 
praktischh nut afwerpt, want de spelers zijn vooral geïnteresseerd in de financiële voordelen van 
kasgeld.. Bij kasvrouw Mavis komt slechts één speler maandelijks over de vloer om kasgeld te 
betalen,, maar vooral om haar als intieme vriendin op te zoeken. Ook Ma Lanni brengt haar 
kasgeldd persoonlijk bij Annemarie in de gezelligheidsvereniging, maar die bezoekt ze toch al 
regelmatigg om met anderen bij te praten en haar huisvlijt te slijten. In tegenstelling tot de 
maandelijksee inleg worden uitkeringen meestal wel persoonlijk overhandigd, vooral om de 
praktischee reden dat de kasvrouw een beloning verwacht. Door deze geringe communicatie 
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tussenn de spelers kan een onbetrouwbare kashouder lange tijd ongestoord blijven doorwerken, 
zolangg ze maar niet alle inleggers tegelijk bedriegt. 

Behalvee via bloedverwantschap en vriendschapsketens wordt de vereiste sociale controle 
nagestreefdd door sanctiedreiging. De leden van de kaartvereniging vertelden verhalen over het 
gevaarr van ongezegend geld en bestraffing door winti. Zulke w/wtf-sancties werken 
vanzelfsprekendd alleen bij de gelovigen, andere spelers staan er onverschillig tegenover. Kasman 
Earll  hief dan ook seculiere sancties in de vorm van boetes bij wanbetaling. Daarbij maakte hij 
strategischh gebruik van zijn computer: die stelt hem in staat tegenover zijn spelers een zakelijke 
houdingg aan te nemen wanneer hij een pijnlijke zaak moet afhandelen. Hiermee haakt hij in op 
dee bestaande onpersoonlijke cultuur van de westerse bureaucratie. 

Evenalss in Suriname dienen sancties vooral als dreigement. Wanneer het erop aankomt 
ziett de benadeelde er dikwijls vanaf ze daadwerkelijk uit te voeren. Bij oneerlijkheid lopen de 
emotiess hoog op, maar uiteindelijk wordt niet hard afgerekend. Kasvrouw Annemarie streek na 
eenn moeizame strijd van bijna vijf maanden met de frauduleuze Alida de vlag, de politie heeft ze 
err nooit bij willen betrekken. 

Ookk de sanctie van een slechte reputatie heeft maar weinig effect. Zowel kashouder als 
spelerr moeten wel kunnen bogen op een goede naam in de creoolse gemeenschap. Toen 
Annemariee en Alida hun reputatie dreigden te verliezen vochten ze dan ook hard om die te 
verdedigen.. Alida draaide de beschuldiging om en bedreigde haar vijanden met winti. Annemarie 
voeldee zich verplicht om haar onschuld te bewijzen door overal haar kasmoni-boekje te tonen. 
Dee slechte reputatie van een speler komt pas naar buiten nadat hij een wandaad heeft gepleegd. 
Alida'ss reputatie werd pas aan de kaak gesteld toen ze zich al voor Annemarie schuilhield. Nona 
enn ik hoorden pas van de wandaden van Marie en Sandra toen er moeilijkheden kwamen. Dit 
komtt doordat men in het dagelijkse leven niet over kasgeld praat: kasmoni is als routinezaak veel 
tee onbelangrijk, en deelname geldt bovendien als een privé-aangelegenheid. Zo trekken veel 
fraudeurss uiteindelijk aan het langste eind. Maar hoewel misdaad loont doen er kennelijk te 
weinigg fraudeurs mee om het systeem als geheel te ondermijnen. Op de lange duur heeft de 
selectiee van spelers en kashouders dus toch voldoende effect. Hoewel, zoals mijn epiloog uitwijst 
dreigenn veel kashouders hun vertrouwen in het systeem dreigen te verliezen. 

Suriname-Nederland Suriname-Nederland 
Blijkenss mijn directe bevindingen in de Bijlmermeer heeft de emigratie van kasmoni uit 
Surinamee naar Nederland het systeem niet fundamenteel veranderd. Integendeel, in de 
Nederlandsee welvaartsstaat is de oorspronkelijke familie-kasmoni beter geconserveerd dan in het 
verpauperdee Suriname. 

Kasmonii  vervult een belangrijke functie bij het streven van Surinaamse immigranten om 
zichh te handhaven in de nieuwe zakelijke omgeving die ze in Nederland aantreffen. Deze 
omgevingg brengt ook veranderingen in het kasmoni-spel teweeg. Het systeem lijk t zakelijker te 
worden:: traditionele motivatie lijk t vrijwel verdwenen, en voor administratie en sancties wordt 
somss gebruik gemaakt van geavanceerde communicatiemiddelen en computers. 

Tegelijkertijdd eist de grootschaliger, anoniemer en zakelijker Nederlandse samenleving 
haarr tol. Onder druk van hoge levenskosten en onvermurwbare schuldeisers doen spelers vaker 
eenn beroep op de noodfünctie van de kasmoni. Het kasmoni-stelsel is gevoeliger geworden voor 
fraudee doordat wanbetalers zich gemakkelijker ontrekt aan groepscontrole in de anonieme 
Nederlandsee samenleving. Bovendien weet elk individu zich verzekerd van een basaal inkomen 
datt hem onafhankelijk maakt van zijn onmiddellijke omgeving. 

Tott zover mijn verslag van de alledaagse praktijk in een aantal kasmoni die ik tussen 
19977 en 1998 tijdens mijn verblijf in de Bijlmer van dichtbij volgde. In het volgend hoofdstuk ga 
ikk meer systematisch in op de vraag welk effect de migratie naar Nederland heeft gehad op deze 
Surinaamsee traditie. 
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