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Hoofdstukk 7 

KASMONII  IN NEDERLAND 

7.11 Inleiding 
Kasmonii  heeft in Nederland haar karakter behouden, hoewel op onderdelen veranderingen 
zijnn ingetreden. Ook in Nederland bedraagt het aantal deelnemers minimaal 10 personen. 
Vrouwenn vormen de meerderheid, maar mannen zijn goed vertegenwoordigd. Evenals in 
Surinamee komen de meeste deelnemers uit de lagere en de middeninkomensgroepen. De vond 
kasmonii  in maatschappelijke verbanden als de familie, personeel van bejaardentehuizen, van 
kantiness van grote bedrijven, van supermarkten, scholen, postkantoren en banken. De 
inlegsommenn variëren van f50 tot f500 per persoon per maand; afhankelijk van de 
persoonlijkee behoeften doet men met een dubbele, een halve of slechts een kwart inleg mee. 
Uitgaandee van een gemiddelde inleg van f250 per persoon is maandelijks ruim 8 miljoen 
guldenn aan kasgeld in omloop.90 De redenen voor deelname zijn ook in Nederland 
voornamelijkk van financiële aard: goedkoop krediet en spaardwang vormen de 
hoofdmotieven. . 

Err zijn ook verschillen. In Suriname vormen kasmoni in werkverband de meerderheid, 
terwijll  in Nederland de meeste kasmoni voorkomen onder familie, vrienden en buurtgenoten. 
Vann deelname uit nostalgie door de elite is in Nederland niets gebleken. Verder doet men hier 
veell  meer dan in Suriname een beroep op de noodfunctie van kasgeld: wie voor onvoorziene 
financiëlee problemen komt te staan, vraagt om een vervroegde uitkering. Veel spelers menen 
datt de vertrouwensbasis is veranderd: zijn spelers en kashouders in Suriname meestal te 
vertrouwen,, hier is hun gedrag minder voorspelbaar. Bovendien signaleert men dat het 
systeemm in Nederland zakelijk en hard is geworden, een probleem dat Lenders en Van de 
Rhoerr al in het begin van de jaren 80 signaleerden bij hun onderzoek naar creoolse 
alleenstaandee moeders in Amsterdam (1983;34-5). 

Dee verminderde betrouwbaarheid zou volgens mijn informanten blijken uit een 
toenemendd aantal spelers en kashouders dat er stiekem met de kas vandoor gaat uit 'a monibigi 
nana den ay' (hebzucht). Bovendien vragen kashouders steeds hogere vergoedingen, waarbij ze 
voortdurendd nieuwe spelregels invoeren. In Nederland stuitte ik op een tiental spelers dat de 
gevolgenn van fraude aan den lijve heeft ondervonden, tegen twee in Suriname. Dit wekt het 
vermoedenn dat kasmoni-fraude hier veel vaker voorkomt dan in Suriname, maar ik heb ook 
rekeningg gehouden met de creoolse cultuur van switi tori:  creolen vermaken elkaar graag met 
sterkee verhalen waarbij de grens tussen waarheid en fictie vervaagt. Om waargebeurde 
fraudeverhalenn van zulke switi tori te onderscheiden heb ik de slachtoffers gedetailleerd, dat wil 
zeggenn van dag tot dag, laten vertellen hoe het bedrog aan het licht kwam en hoe het conflict 
escaleerde.. Aangezien alle verhalen uit de eerste hand coherent waren, acht ik ze geloofwaardig. 
Dhh betekent dat in Nederland inderdaad veel meer fraude voorkomt dan in Suriname. Een speler 
constateertt  somber: Kasmoni geeft m Nederland absoluut veel meer problemen dan in 
Suriname.Suriname. Het heeft te maken met hebzucht en mensen misleiden je!' 

Tochh zetten veel Nederlandse creolen hun geld opzij in kasmoni. Wanprestatie komt dus 
niett zo vaak voor dat het systeem als zodanig in gevaar wordt gebracht. Wellicht heeft de 
kasmonii  zich kunnen handhaven door de gesignaleerde verzakelijking en verharding, die mede 
zall  zijn beïnvloed door de nieuwe zakelijkheid waarmee de Surinaamse creolen in hun tweede 
vaderlandd worden geconfronteerd. 
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Inn Nederland hebben de inheemse informele onderlinges al lang geleden plaatsgemaakt voor 
formelee commerciële en overheidsinstellingen. De arbeidersonderlinges, ontstaan in de 
voegindustriëlee samenleving van de 19' eeuw, zijn verdwenen toen het land zich in de loop van 
dee 20c eeuw ontwikkelde tot een hooggeorganiseerde verzorgingsstaat. Nederland is nu een 
postindustriële,, vooral op dienstverlening gerichte democratische rechtsstaat met een hoog 
produktie-- en welvaartspeil. Als reactie op de toenemende maatschappelijke differentiatie is de 
overheidd een steeds ingrijpender coördinerende en sturende rol gaan spelen. Er ontwikkelde zich 
eenn omvangrijke bureaucratie die veel gebieden van het maatschappelijk leven beheerst volgens 
onpersoonlijkee bestuurlijke principes. De maatschappelijke verschillen zijn afgenomen, steeds 
meerr groepen hebben zich geëmancipeerd tot zelfbewust burgerschap met bijbehorende 
democratischee participatierechten. Door verbetering van het algemeen onderwijs is ook de kennis 
gedemocratiseerd.. Sociale wetgeving cumuleerde na de Tweede Wereldoorlog tot een 
uitgebreidee verzorgingsstaat die elke Nederlander een basale bestaanszekerheid biedt. Volgens 
Dee Swaan (1989) heeft de collectivisering in onderwijs, gezondheidszorg en verzekering tegen 
inkomensdervingg bij tegenslag bewerkstelligd dat het civilisatieproces, zoals geanalyseerd door 
Norbertt Elias, zich ook voordoet bij de lagere maatschappelijke lagen. Door de toenemende 
onderlingee afhankelijkheid binnen deze combinatie van sociaal-democratie en kapitalistische 
markteconomiee nam ook bij de arbeiders de 'dwang tot vooruitzien en zelfdwang' toe. 
Tegelijkertijdd maakten collectieve overheidsvoorzieningen individuen steeds onafhankelijker van 
hunn onmiddellijke sociale omgeving, waardoor de invloed van traditionele verbanden als 
kerkgenootschappenn afnam. Nederlanders konden hun leven zelfstandiger ontwerpen, wat een 
zakelijke,, door zelfbeheersing gekenmerkte levenshouding bevorderde. Maar deze 
ontwikkelingenn gaan voor een deel voorbij aan grote groepen immigranten uit niet-westerse 
landenn die vanaf de jaren 60 naar Nederland zijn getrokken. Enerzijds verkeren ze qua opleiding 
enn inkomen aan de onderkant van de maatschappij, anderzijds lijden ze onder discriminatie van 
dee kant van de inheemse inwoners.91 Bovendien hebben de meesten geen deel gehad aan de 
mentalee ontwikkeling die generaties Nederlanders volgens de civilisatietheorie hebben 
ondergaan. . 

Kortom,, de emigrerende Surinamers verhuisden vanuit de periferie van de kapitalistische 
wereldd naar het centrum, en kwamen zo terecht in een samenleving die, veel meer dan de 
Surinaamse,, wordt gekenmerkt door structurele differentiatie, individualisering en een zakelijke 
mentaliteit.. Dit kan leiden tot culturele tegenstellingen. Volgens Surinamers werkt de 
zakelijkheidd van Nederlanders verlammend op je levenslust. Nederlanders kennen geen spontaan 
sociaall  leven. Een speler vergelijkt de Nederlandse gezelligheid met de Surinaamse: 'Ik zag het 
opop mijn werk. Als we met het personeel een borreltje pakten, dan betaalt iedereen zijn eigen deel. 
WijWij Surinamers zijn niet zo, één betaalt gewoon de hele hap ', aldus een mannelijke deelnemer. 

Verderr leidt de zakelijke opstelling van de Nederlanders ertoe dat ze niet meer als 
vanzelfsprekendd voor hun oudere familieleden zorgen: 'Ik vond werk in de thuiszorg. Het was 
geestelijkgeestelijk erg inspannend Ik kon me niet voorstellen dat ze die oudjes, als ik niet kwam, de hele 
weekweek verder alleen waren. En het was niet zo dat ze geen kinderen hadden, hoor'. Overname 
vann de Nederlandse zakelijkheid vormt dan ook een bedreiging voor de familiesolidariteit: 'Ik zal 
jeje uitleggen waarom. Mijn oudste broer, gepensioneerd marineman, woont als sinds 1950 in 
NederlandNederland Hij leeft samen met zijn bakravrouw in Breukelen. Hij zegt tegen me, 'Robert, als je 
langslangs wil komen moet je eerst bellen hoor, zodat ik een kopje rijst bij kan zetten'. Maar je 
begrijpt,begrijpt, we zien elkaar niet zoveel. Het drijft  ons uit elkaar'. 

Omgekeerdd lijken creoolse praktijken als kasmoni vanuit de zakelijke Nederlandse visie 
irrationeel,, zoals blijkt uit de reacties van veel Nederlanders: wat is het economische nut van 
kasgeldd als je er toch geen rente over krijgt? 
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7.22 Migrati e naar  Nederland 
Niett alle Surinaamse immigranten hebben een bijdrage geleverd aan de import van kasmoni, die 
immerss een klassengebonden traditie is. Tot de jaren 60 was migratie naar Nederland een 
eliteaangelegenheidd (Van Amersfoort 1974;138-40, 144). Sinds jaar en dag werden de creoolse 
kinderenn van welgestelde ouders naar Nederland gestuurd voor verdere studie, want met een 
Nederlandss diploma op zak vond je een veel betere baan. Voor zover bekend kwam in Suriname 
kasmonii  onder deze groep nauwelijks voor. 

Kenmerkendd voor de geïmmigreerde elite was dat ze zich sterk oriënteerde op westerse 
waarden.. Haar leden waren hoog opgeleid en hadden prestigieuze beroepen als advocaat, 
tandartss of hoofdonderwijzer. De kinderen kregen zoveel mogelijk een westerse opvoeding. 
Dezee elite vestigde zich in universiteitssteden als Leiden, Groningen en Utrecht en werd zonder 
noemenswaardigee problemen opgenomen in de Nederlandse samenleving. Wie kwam om te 
werkenn kon snel een baan vinden, mede doordat de Nederlandse economie zich in een 
groeiperiodee bevond (Van Amersfoort 1974; 144). 

Eenn speler herinnert zich die tijd als student*  'In die steden had je deftige Surinaamse 
gezinnen.gezinnen. Surinamers die het hadden gemaakt zoals Wong Chun, die was professor in een 
ziekenhuis,ziekenhuis, een Hindostaanse meneer was wiskundige aan de Universiteit in Nijmegen, ene 
CambleCamble was lector Psychologie, Herman Wekker ook een intellectueel... Deze mensen waren dé 
geïntegreerdegeïntegreerde Surinamers die het gemaakt hadden in Nederland We keken vreselijk tegen ze op. 
AmsterdamAmsterdam was niet in trek bij hen, maar goed voor het gewone creoolse volk dat in de jaren 60 
enen 70 naar Nederland verhuisde. Want toen kreeg je andersoortige Surinamers' Informeel 
sparenn en krediet opnemen paste niet bij de levenswijze van deze bovenlaag. Voor zover men 
kasmonii  kende, dacht men er negatief over. 'Kasmoni kenden wij niet, het was al een schande als 
jeje met een beurs studeerde, want dat betekende datje ouders je studie niet konden betalen. Nee, 
kasmonikasmoni was gewoon niet denkbaar in Leiden', aldus Martin, die nu algemeen secretaris is bij 
eenn bank in Suriname. 

Dee deelname aan kasmoni lag anders bij de 'andersoortige' Surinamers die vanaf het 
middenn van de jaren 60 naar Nederland trokken. Deze migranten waren voornamelijk afkomstig 
uitt de volks- en middenklasse. Ze hadden basis- of mulonderwijs genoten en vervulden 
laagbetaaldee beroepen als arbeider, in de ambtenarij of als employee in de vrije sector. Ze 
kwamenn naar Nederland om sociaal-economische zekerheid te verwerven via betere kansen op 
werkk en degelijk onderwijs (Van Amersfoort 1974; 140,144). Vanouds was deze groep in 
Surinamee goed bekend met kasgeld. Mondelinge mededelingen bevestigen dat ze er zich ook al 
inn de jaren 60 in Nederland mee bezighielden. De vroegste kasmoni ontstonden in familiekring, 
inn de anonieme pensions waar de eerste groepen Surinaamse migranten door de gemeenten 
werdenn ondergebracht, en op de werkvloer wanneer Surinamers er onder elkaar waren.9 

Eindd jaren 60 woonden 25.000 Surinamers in Nederland (BrakenhofF, Dignum ca. 
19911 ;36). Mijn informanten herinneren zich deze periode als een heerlijke tijd. De economie 
draaidee goed, en er viel veel geld te verdienen als je maar wilde hosselen. Velen begonnen een 
kasmonii  om met de uitkering hun huis in te richten, achtergebleven familieleden te laten 
overkomenn of andere wensen te verwezenlijken. In een aantal gevallen vormde persoonlijke 
financiëlefinanciële nood de aanleiding kasgeld op te zetten. Zo vertelt kasvrouw Vera hoe ze in 1964 met 
haarr eerste kasmoni begon. Ze werkte toen bij de PTT in Den Haag met een groepje Surinaamse 
studentenn dat 's avonds sorteerwerk verrichtte. Op een gegeven moment ontmoette ze een jonge 
creoolsee vrouw die zwaar in de problemen zat: ze had geen vast verblijf, geen werk en weinig 
geld,, waarvan ze bovendien een deel naar haar kinderen stuurde die bij haar moeder in Suriname 
warenn achtergebleven. Ze zat zo diep in de put, dat Vera medelijden met haar kreeg. 'Ik heb haar 
eeneen brief naar de PTT laten schrijven waar ik zelf al zat en ze kreeg een oproep. Zo zijn we met 
kasmonikasmoni begonnen. We zeiden we zetten f25 gulden en we geven haar als eerste zodat ze haar 
dingendingen kan doen.' 
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Inn de jaren 70 kwamen ook Surinamers uit de lagere sociale klassen in grote getale naar 
Nederland.. Veel van deze immigranten hebben hun tickets gekocht met de opbrengst uh 
kasmoni.933 Een aantal Surinaamse kashouders heeft ernstige schade geleden doordat spelers 
meteenn daarna vertrokken zonder aan hun verdere betalingsplichten te voldoen. 

Inn het begin werd de Surinaamse migratie gedomineerd door creolen, later in de jaren 70 
maaktenn ook andere etnische groepen de oversteek. Veel Hindostanen vertrokken rond de 
onafhankelijkheidd in 1975 omdat ze de politieke gevolgen van creoolse overheersing vreesden. 
Ookk de militaire machtsovername en de decembermoorden in het begin van de jaren 80 deden 
velenn Suriname de rug toekeren (Lucassen & Penninx 1985;43,68). In de periode daarna nam de 
trekk naar Nederland af door het strikte toelatingsbeleid van de Nederlandse overheid, maar 
wegenss de economische verslechtering in Suriname is migratie om het economische lot te 
verbeterenn daar nog steeds een begeerd doel. Tussen 1990 en 1998 verhuisden 17.000 personen 
mett een Surinaamse achtergrond naar Nederland.94 Vrouw Joan migreerde vier jaar geleden op 
50-jarigee leeftijd en probeert nu haar volwassen dochter te laten overkomen: 'In 1994 kwam ik 
voorgoedvoorgoed Ik was moe van de slechte situatie in Suriname. Op het ministerie was eigenlijk geen 
werkwerk voor ons, het betaalde slecht, dus ik besloot toen een ander leven te gaan leiden in Europa' 
Voorr Suriname is de trek naar Nederland een ingrijpende gebeurtenis geweest, want eenderde 
vann de bevolking verliet het vaderland (Lucassen & Penninx, 1985;44). 

Thanss vormen de 302.515 personen van Surinaamse afkomst een van de grootste 
minderheidsgroepenn in Nederland. Het is een groep die vooral door geboorte gestaag groeit. Een 
meerderheidd van 182.000 behoort tot de eerste generatie, terwijl 115.000 worden gerekend tot de 
tweedee generatie, gevormd door personen met tenminste één ouder die in Suriname is geboren.95 

Amsterdamm telt 60.000 inwoners met een Surinaamse achtergrond, Rotterdam 45.000, Den Haag 
35.000,, Utrecht en Tilburg respectievelijk 8.000 en 3.000. Bij gebrek aan betrouwbare gegevens 
overr de etnische herkomst van Surinamers wordt het aantal creoolse Surinamers in Nederland 
geschatt op 30%, de groep Hindostanen op 40%, terwijl 30% behoort tot de overige 
bevolkingsgroepenn zoals Javanen, Marrons, Indianen en Chinezen.96 

Dee vertrouwde kasmoni-traditie die vanaf de jaren 60 meeverhuisde naar Nederland, 
bleeff  een belangrijk onderdeel uitmaken van het creoolse levenspatroon. Een aantal creolen 
spreektt zelfs van 'een roulette van kasmoni' aan het eind van de jaren zeventig. Met de 
opbrengstenn konden de essentiële zaken worden betaald waarvoor elke migrant zich geplaatst 
ziet:: de inrichting van een nieuwe woning, de zorg voor de achtergebleven familie en de 
overtochtt van familieleden uit het geboorteland. Daarnaast wordt kasgeld gebruikt voor de 
gebruikelijkee doelen zoals vakantietickets, auto's, gouden sieraden, kleding en rituele 
ceremoniën.. Naar mijn schatting doet hier evenals in Suriname een derde van de Surinaamse 
creolenn uit de volks- en middenklasse aan kasmoni-sparen. 

7.2.11 Surinamers in Nederland 
Surinaamsee immigranten hebben hun maatschappelijke achterstand in Nederland inmiddels in 
veell  opzichten ingehaald. Ze nemen een betere sociale positie in dan andere etnische 
minderhedenn als de Antillianen, Turken en Marokkanen. Blijkens het onderzoek van Van 
Niekerkk (2000) doen de creolen uit Suriname het iets beter dan de Hindostanen. 

Aanvankelijkk hadden Surinaamse migranten, vooral de groep die de oversteek waagde 
tussenn de jaren 70 en 80, moeite om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. De 
Nederlandsee economie vertoonde in die periode een terugval als gevolg van de oliecrises van 
19733 en 1979. Aan het eind van de jaren 70 was 25% van de Surinaamse beroepsbevolking 
werkloos,, in 1985 ruim 40%. Maar vanaf 1988 begon de werkloosheid onder Surinamers 
drastischh te dalen, in 1998 tot 10%. Uit Van Niekerks onderzoek blijkt dat veel Surinamers nu 
werkzaamm zijn in de dienstverlening. In dit opzicht verschillen ze niet van de autochtone 
Nederlanders,, hoewel ze naar verhouding wat zijn oververtegenwoordigd in de gezondheids-
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enn de welzijnssector. Qua functieniveau lopen ze nog achter op autochtonen. In de 
middenniveauss zijn Surinamers en inheemse Nederlanders weliswaar gelijkelijk 
vertegenwoordigd,, maar op de lagere beroepsniveaus werken relatief veel Surinamers, terwijl 
opp de hogere niveaus slechts een minderheid te vinden is (Van Niekerk 2000;21-4). 

Ookk op onderwijsgebied hebben Surinamers vanaf de jaren 80 aanzienlijke vooruitgang 
geboekt.. Tot die tijd was de achterstand op autochtone Nederlandse kinderen vrij groot, maar 
sindsdienn worden de verschillen steeds kleiner, vooral op het middenniveau. Alleen op het 
hoogstee en het laagste onderwijsniveau zijn de verschillen nog vrij groot: 15% van de 
Surinamerss behaalde in 1998 een hbo- of vwo-diploma, tegenover 28% autochtone 
Nederlanders.. Op het laagste onderwijsniveau voltooit 29% van de Surinamers het voortgezet 
onderwijss niet, terwijl dat bij autochtone Nederlanders slechts 18% is (Van Niekerk 2000;111-

23). . 
Dee creoolse Surinamers zijn succesvoller dan de Hindostaanse. Creolen hebben gemiddeld 

eenn hoger onderwijsniveau, een betere positie op de arbeidsmarkt, een hoger functieniveau en 
duss ook een hoger arbeidsinkomen. Creolen zijn niet vaker werkloos dan Hindostanen. De 
relatieff  gunstige positie van de creolen is niet verwonderlijk, want ze hadden al vóór hun 
emigratiee een voorsprong. In Suriname waren ze reeds tijdens de slavernij in aanraking gekomen 
mett westers onderwijs, terwijl de Hindostanen pas rond 1920 aan hun maatschappelijke opmars 
begonnenn (Van Niekerk 2000;26-9). 

Dee creoolse gemeenschap in Nederland is samengesteld uit verschillende klassen, 
waartussenn evenals in Suriname geen grote afstand bestaat, met uitzondering van de elite. Leden 
vann dezelfde familie kunnen tot verschillende klassen behoren. Venema, die een klassenindeling 
ontwierpp op grond van opleiding, beroep en inkomen, onderscheidt een middenklasse die een 
hbo-- of hogere opleiding heeft en werkt op een hoger beroepsniveau, een hogere volksklasse die 
muloo of havo-onderwijs heeft genoten en geschoold of lager kantoorwerk doet, en een 
volksklassee die slechts een ulo- of eenn lbo-diploma heeft en ongeschoold werk verricht (Venema 
1992;23).. De reken deze twee laatste groepen tot de volksklasse. Kasmoni-spelers zijn 
voornamelijkk te vinden in de volks- en de middenklassen. 

7.2.22 De Bijlmer 
Voorall  de Amsterdamse Bijlmermeer heeft een grote aantrekkingskracht op Surinamers 
uitgeoefend.. De Bijlmer is ontworpen om de huisvestingsproblemen in Amsterdam op te vangen. 
Eindd jaren 60 had de bevolking van Amsterdam haar grootste omvang bereikt met 873.000 
inwoners,, bij een gemiddelde woningbezetting van 3,47. Het verwachte aantal van 1 miljoen 
rondd het 'jaar 2000 zou de stad niet kunnen huisvesten. Zo ontstond bij Stadsontwikkeling het 
plann om een afzonderlijke satellietstad te bouwen met kwalitatief goede woningen voor 10.000 
draagkrachtigee Amsterdammers, die daar vooral zouden wonen. Voor andere voorzieningen 
kondenn ze terecht in het hart van de oude stad. Wel zouden in de Bijlmer veel recreatieve 
voorzieningenn komen, zoals collectieve ruimten voor kinderopvang, hobbyzalen, 
repetitielokalen,, buffets en logeerkamers. Deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd. 

Overeenkomstigg de stedenbouwkundige opvattingen uit de jaren 50 had het Bijlmerplan 
driee doeleinden: integratie met Amsterdam, schaalvergroting en gemeenschapsvorming. De 
functionelee integratie met de oude stad zou via metro en autowegen verlopen. Integratie binnen 
dee Bijlmer moest tot stand komen door de aanleg van een netwerk van voet- en fietspaden en 
veell  groen. De grootschaligheid werd tot uitdrukking gebracht in de architectuur: gebouwen met 
elff  bouwlagen, omvangrijke parkeerruimten en open ruimtes. De ontwerpers hadden een nieuw 
soortt mens voor ogen. De ideale Bijlmerbewoner maakt deel uit van een 'ideale individu-
gemeenschapp relatie', identificeert zich eerder met de Bijlmer als geheel dan met zijn eigen 
woning,, ontwikkelt nieuwe samenlevingsvormen en maakt veelvuldig gebruik van de 
gemeenschappelijkee open ruimtes (Feddema 1982; 14-7). 
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Maarr ideaal en werkelijkheid kwamen niet overeen. De scheiding van functies en de 
grootschaligheidd gaven problemen. Doordat de Bijlmer zich op de oude stad richtte bleef interne 
integratiee uit. De bewoners konden moeilijk wennen aan de hoogbouw, de verkaveling en het 
verkeersnetwerk.. Feddema concludeert: 'Een van de meest afschrikwekkende aspecten van de 
helehele structuur is het feit dat zelfs op warme weekenddagen de groene ruimten tussen de 
woonblokkenwoonblokken vaak nauwelijks bevolkt zijn. Bij slecht weer kunnen ze ronduit guur en tegelijk 
'onguur''onguur' aandoen' (1982; 15). De nieuwee mens kwam dus niet opdagen. De bewoners vonden de 
Bijlmerr onplezierig om in te wonen. Ze voelden zich onveilig en ontheemd zodat ze zich 
terugtrokkenn in hun eigen woning. De sociale controle nam af, de agressie steeg. 

Geconfronteerdd met een enorme leegstand, raakten de woningbouwcorporaties in 
financiëlefinanciële problemen door de hoge onderhoudskosten van de hoogbouwliften, huismeesters, 
huisvuilverwerking,, ventilatoren en centrale verwarming. Doorberekening van deze kosten 
maaktee de huurprijs onaanvaardbaar hoog. Zo kwamen niet-gezinnen, kamerbewoners, 
onderhuurderss en migranten in de Bijlmer te wonen, voor wie de hoge huurprijs geen probleem 
vormdee omdat ze toch al hoge huren betaalden (Feddema 1982; 19-21). 

Dee leegstand in de Bijlmer schiep in de jaren 70 voor veel Surinaamse nieuwkomers de 
gelegenheidd om snel en gemakkelijk woonruimte te vinden. Wie nog geen huis had kraakte een 
leegstaandee woning in Gliphoeve (Brakenhoff, Dignum e.a. 1991;41). In de jaren daarop vonden 
Surinamerss die naar Nederland migreerden vrijwel meteen een onderkomen in de Bijlmer. In 
19711 vormden de bewoners van Surinaamse en Antilliaanse afkomst er een meerderheid van 
eenderdee (Brakenhoff, Dignum e.a. 1991;32). Van de ruim 60.000 personen met een Surinaamse 
herkomstt die in Amsterdam verblijven, wonen nu 26.410 in de Bijlmer, voornamelijk creolen uit 
dee lagere inkomensgroepen.97 

Eenn ruime meerderheid van de Bijlmerbewoners is allochtoon, verdeeld over bijna 150 
verschillendee nationaliteiten.98 De woonomstandigheden zijn de laatste decennia sterk 
verslechterd.. Mede doordat een groot aantal woningen in Zuidoost werd onderverhuurd, werden 
dee minst-draagkrachtigen aangetrokken (Brakenhoff, Dignum e.a. 1991;32). Hierdoor is dit 
gedeeltee van Amsterdam een thuishaven -geworden voor kansloze zwarten, waaronder 
asielzoekers,, illegalen, verslaafden en criminelen. In de hoogbouwflats wonen vrijwel geen 
personenn uit de middenklasse. Het werkloosheidscijfer bedraagt meer dan 25%; ruim 14% is 
afhankelijkk van een uitkering van de sociale dienst.99 Van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 25 
enn 55 jaar is ongeveer 30% alleenstaand moeder.100 Nadat hoogbouwflats, winkel- en 
recreatiecentraa jaren waren verloederd, is vanaf 1992 een grootscheepse vernieuwing ingezet. 
Omm de Bijlmer het aanzicht van een gewone wijk te geven moet een kwart van de flats wijken 
voorr laagbouwwijken met stedelijke straten. Hiermee hoopt men tweeverdieners en jonge 
gezinnenn uit de middenklasse aan te trekken. 

Ondankss de verpaupering voelen veel creolen zich thuis in de Bijlmer. Ma Josa woont al 
200 jaar in flat Geldershoofd (voormalige Gliphoeve, die in 1982 ingrijpend werd gerenoveerd 
wegenss overlast door prostitutie, (drugs)criminaliteit etc.-AB): lIk verhuisde naar Gliphoeve. Het 
waswas echt een heerlijke tijd Iedereen kende elkaar, het was net één grote familie. Er werd wel 
veelveel gestolen enzo, maar gelukkig heb ik daar nooit last van gehad Later met de renovatie is dit 
[dee sfeer-AB] allemaal veranderd en is het minder gezellig, maar ik woon hier goed, a doti bun 
gigi mi, mi yeye te/d dyaso' ('De aarde hier is goed voor mij, mijn diepste 'ik' houdt van deze 
plek').. Aldus uit Ma Josa haar diepe verbondenheid met haar woonplaats. 

Dee Bijlmer bleek een goede omgeving om op informele manier cultuurspecifieke 
goederenn en diensten uit te wisselen die de Nederlandse samenleving niet kan bieden (zie ook 
Kloostermann et. al. 1997;2). Hosselen is evenals in Suriname erg populair onder creolen. 
Eenentwintigg van de 63 ondervraagde spelers hosselen, vooral de kasvrouwen tonen zich 
actief.. Zulke hossels verschaffen creolen een omvangrijk netwerk waaruit ze klanten 
rekruteren:: oma's passen op kinderen van werkende familieleden, snorders onderhouden het 
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verkeerr van en naar de verschillende flats, ondernemende Heden maken goedkoop telefoneren 
enn snel geldtransport naar het thuisland mogelijk, monteurs bieden in flatgarages 
reparatiedienstenn aan, actievelingen organiseren feesten, vrouwen verkopen dagelijks 
zelfklaargemaaktee warme maaltijden aan huis of leveren ze op bestelling voor grote feesten, 
naaisterss zetten kostuums voor rituele ceremoniën in elkaar, jonge meisjes vlechten, weven of 
ontkroezenn haar tegen betaling, anderen leggen geld in in gok- en kaartspelen of sparen of 
nemenn krediet in kasmoni. Omdat veel creolen in de Bijlmer zich met kasmoni bezighouden, 
iss het bij uitstek een geschikte plek om deze praktijk van dichtbij te bestuderen. 

7.33 De kasmoni-spelers 
Inn de periode van mei tot en met november 1997 heb ik, met mijn flat in de Bijlmer als 
uitvalsbasis,, 63 spelers uitgebreid gevraagd naar de betekenis die kasmoni voor hen heeft. De 
contactenn zijn voornamelijk gelegd met behulp van de sneeuwbalmethode, wat ook de beste 
methodee bleek om spelers bereid te vinden voor een interview. In het verdere verloop van het 
onderzoekk bleef ik regelmatig contact onderhouden met diverse deelnemers om de 
ontwikkelingenn in hun kasmoni te volgen, zoals verhogingen van de inleg, uitsluiting van 
nalatigee spelers, vrijwilli g vertrek van oude en toetreding van nieuwe spelers en besteding van 
kasgelden. . 

Dee heb er bij de selectie van te ondervragen spelers rekening mee gehouden dat 
exclusievee concentratie op de Bijlmer een vertekend beeld kan opleveren van het leven van 
Surinaamsee creolen in Nederland, doordat in 'Bemre' voornamelijk creolen uit de lagere klassen 
wonen.. Daarom benaderde ik doelbewust spelers uit diverse sociale lagen, die voor een deel ook 
elderss leefden. Tweeëndertig wonen in de Bijlmer, de overige 31 leven verspreid over 
Amsterdam,, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

Verderr heb ik bij mijn selectie rekening gehouden met de mogelijkheid dat 
migratieverleden,, opleidingsniveau en sociaal-economische positie van de spelers invloed 
hebbenn op de manier waarop ze met kasgeld omgaan. Wat het migratieverleden betreft: het is 
denkbaarr dat het belang bij informeel sparen en kredietnemen afneemt naarmate immigranten 
doorr langdurig verblijf meer integreren in de Nederlandse samenleving. Van de 63 spelers zijn 
177 in Nederland geboren of op jonge leeftijd hier naartoe verhuisd, 20 spelers zijn tussen het 
zesdee en zestiende levensjaar naar Nederland verhuisd, 26 spelers waren bij migratie ouder dan 
zestienn jaar. 

Verderr is het mogelijk dat men meer afstand van kasmoni neemt naarmate men hoger is 
opgeleid.. Dit zou overeenkomen met de situatie in Suriname, waar kasmoni nauwelijks 
voorkomtt onder de hoogopgeleide elite. Het opleidingsniveau van de onderzochte spelers in 
Nederlandd varieerde van universiteit tot basisschool. Tien spelers, veelal ouderen, hebben alleen 
dee basisschool bezocht. Twaalf hebben een middelbare (beroepsopleiding voltooid, 5 een 
hogeree beroepsscholing of een academische studie gevolgd. De rest van de spelers heeft een ulo-, 
mavo-- of daaraan gelijkgesteld diploma 

Ookk de sociale positie van spelers kan van invloed zijn. Van de 63 spelers knjgen op het 
momentt van mijn onderzoek 8 een werkloosheidsuitkering, 5 moeders met jonge kinderen 
ontvangenn een bijstandsuitkering, 8 senioren een algemene ouderdomsuitkering. Tweeëndertig 
hebbenn betaald werk, onder meer als bejaardenverzorg(st)er, verpleegkundige, administratief 
medewerk(st)er,, onderhoudsmonteur, bouwvakker, chef-kok, onderwijzeres), politieman, 
beveiligingsbeambte,, bankemployee, boekhoud(st)er, directeur van een psychiatrische kliniek en 
staffunctionaris.. Hun inkomens variëren van £1800,- tot ÖOOO netto per maand. Zeven spelers 
studerenn nog in combinatie met een deeltijdbaan, drie zijn schoolgaand. 
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7.44 Motieven en functies 
Uitt de verschillen in motivering van spelers in Nederland en Suriname blijkt dat de kasmoni in 
Nederlandd op onderdelen is veranderd. Bij Nederlandse spelers werd het traditionele motief door 
niemandd genoemd. Het nostalgische motief bij de hoogopgeleide elite, in Suriname genoemd 
doorr 8 van de 57 ondervraagden, heb ik evenmin aangetroffen. Daarentegen speelt nostalgie, 
anderss dan in Suriname, wel een bijrol bij de economisch gemotiveerde spelers die het in de 
eerstee plaats gaat om de kredietfunctie. Het economisch motief als zodanig vertoont een lichte 
toename:: terwijl het in Suriname bij 20 van de 57 spelers voorkomt, wordt het in Nederland 
genoemdd door 33 van de 63 deelnemers. Naar verhouding laat het aantal Nederlandse spelers dat 
wegenss de spaardwang speelt weinig verschil zien: 30 van de 63, tegen 25 van de 57 Surinaamse 
deelnemers.. Solidariteit wordt evenals in Suriname door geen van de spelers als motief genoemd 
enn speelt ook hier hoogstens een secundaire rol. Een opvallend verschil is dat Nederlandse 
kasspelerss veelvuldig een beroep doen op de noodfünctie. 

Inn Suriname noemde maar een kleine minderheid van 4 van de 57 deelnemers het zuivere 
gebruikk van de spaarfünctie als hoofddoel. Daarmee brachten ze een 'traditioneel' motief naar 
voren:: hun deelname aan kasmoni is niet gebaseerd op een objectieve afweging van de 
economischee voor- en nadelen, maar op vertrouwdheid met de traditie. Ooit was die traditie 
economischh gezien volmaakt rationeel: voordat creolen uit de lagere klassen toegang hadden tot 
hett formele bankwezen, bood het informele kasmoni-systeem hen een van de voordeligste 
manierenn om geld opzij te zetten. De vier 'traditionalisten' in Suriname sparen nog steeds op die 
manier,, zonder zich er goed rekenschap van te geven dat je tegenwoordig extra rentevoordeel 
kuntt krijgen via de spaarbank. In Nederland speelt dit traditionele motief bij geen van de 
ondervraagden,, tegen de verwachting in ook niet bij spelers uit de eerste generatie. 

Eenn puur nostalgisch motief - hoogopgeleiden en rijken nemen belangeloos deel uit 
respectt voor de traditie of uit solidariteit met de spelers - ben ik in Nederland niet tegengekomen. 
All ee Nederlandse spelers hebben dus in de eerste plaats een financieel oogmerk. Wel speelt dit 
nostalgischee motief een belangrijke bijrol bij 12 van de 33 Nederlandse spelers met een 
economischh motief, terwijl het niet leeft bij de economisch georiënteerde spelers in Suriname. 
Dezee 12 spelers vormen een specifieke groep: ze zijn allen afkomstig uit de tweede, in Nederland 
opgegroeidee generatie en behoren tot de middenklasse. In tegenstelling tot de puur 'nostalgische' 
spelerss in Suriname heeft deze groep doorgaans geen hoge opleiding of een hoog inkomen, maar 
eenn middelbare opleiding en een redelijk inkomen. Anders dan de Surinaamse nostalgici leggen 
zee redelijke tot vrij hoge bedragen in. Naar eigen zeggen voelen ze zich door hun westers 
georiënteerdee opvoeding vervreemd van hun oorspronkelijke cultuur. Ze zien in deelname aan 
kasmonii  een dankbare gelegenheid om hun creoolse identiteit te verstevigen. Sociaal-juridisch 
medewerkerr Mila was 6 jaar toen zij met haar familie naar Nederland kwam. 'Het voordeel was 
tochtoch om via de kasmoni een snelle lening te krijgen en dat zonder rente te moeten betalen Ik heb 
pOOOpOOO ontvangen en ik heb er een auto mee gekocht. Ik deed het ook, omdat het echt iets 
SurinaamsSurinaams is, hé. Ik ben in Nederland erg Nederlands opgevoed, en mijn ouders hebben me ook 
eeneen Nederlandse opvoeding gegeven, want toen we hier naar toe kwamen, waren er nog heel 
weinigweinig Surinamers die hier woonden'. 

Ookk in Nederland gaat het dus in de eerste plaats om de financiële functies van kasmoni. 
Hierbijj  zijn evenals in Suriname twee hoofdgroepen te onderscheiden. De 33 deelnemers met 
eenn economisch motief handelen economisch gezien volmaakt rationeel door een beroep te doen 
opp de kredietfunctie: zo ontlopen ze de rente die ze bij bankkrediet zouden moeten betalen. 
Daarnaastt maken 30 deelnemers vanuit het dwangmotief gebruik van de spaarfunctie. Ook voor 
henn biedt kasmoni een objectief voordeel boven banksparen. Deze groep wil graag geld opzij 
zetten,, maar mist hiervoor naar eigen zeggen de vereiste zelfdiscipline. Ze handelen 'onvolmaakt 
rationeel':: als compensatie van hun wilszwakte biedt het kasmoni-systeem hen het mechanisme 
vann zelfdwang tot sociale dwang, via welke omweg ze hun doel alsnog bereiken. 
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Inn hoofdstuk 4.2.8 kwamen mijn bezwaren aan de orde tegen de opvatting van Van 
Weteringg dat de kasmoni draait om onderlinge solidariteit en andere traditionele cultuurwaarden. 
Inn Suriname speelt het solidariteitsmotief geen rol; dikwijls kennen de deelnemers elkaar niet 
eens.. Hetzelfde geldt voor de kasmoni in de Bijlmer en de rest van Nederland. Voor zover de 
spelerss elkaar wel kennen, zoals in een familie-kasmoni, en bovendien van elkaar weten dat ze 
meespelen,, kan dit bijdragen aan het saamhorigheidsgevoel, maar veel komt niet dit voor. Over 
hett algemeen vah bij individuele spelers slechts een abstract solidariteitsbesef te bespeuren: ieder 
voeltt zich moreel verplicht te betalen om te voorkomen dat de medespelers schade lijden. Dit 
beseff  doet zich het sterkst voor bij de kashouders die kasmoni zien als een systeem 'om elkaar te 

helpea'' . 
Dee derde financiële functie, noodvoorziening, komt in Suriname en in Nederland 

nauwelijkss voor als expliciet motief om aan kasmoni deel te nemen. Ze speelt wel een latente rol: 
inn onvoorziene omstandigheden doen spelers er een beroep op. In de Surinaamse praktijk wordt 
daarvann slechts bij hoge uitzondering gebruik gemaakt, in Nederland komt zulk onvoorzien 
gebruikk veel vaker voor. 

7.4.11 De noodfunctie 
Dee noodfunctie van de kasmoni houdt in dat een speler voor zijn beurt een beroep mag doen op 
dee pot wanneer hij wordt getroffen door plotselinge tegenslag, ten koste van de vastgelegde 
beurtenn van medespelers. Dit is een secundaire functie: kasmoni werkt in de eerste plaats als een 
spaar-- en kredietsysteem, en wordt door de spelers ook als zodanig gezien. De meeste inleggers 
gevenn aan dat ze zich bij aanvang een bepaalde aankoop in het vooruitzicht hebben gesteld. Men 
doett in Suriname in feite pass een beroep op de noodfunctie als er sprake is van ernstige tegenslag 
zoalss ziekte, sterfgeval of brand. De heb daar maar van twee oudere spelers gehoord dat ze 
doelbewustt op grond van deze overweging meededen. In het geheel noteerde ik in Suriname vijf 
verhalenn uit de eerste hand over daadwerkelijke inschakeling van de noodfunctie. 

Inn Nederland zegt geen enkele deelnemer zich met de hulp van kasmoni in te dekken 
tegenn tegenslag. Desalniettemin laat de praktijk van de noodfunctie een interessant verschil zien 
mett Suriname: blijkens gesprekken met kashouders en spelers doen Nederlandse spelers vrij 
vaakk voortijdig een beroep op de pot omdat ze in nood verkeren. De heb 19 van zulke incidenten 
opgetekend.. Het ging daarbij, anders dan in Suriname, niet om ziekte, sterfgeval of brand, maar 
voornamelijkk om onverwachte hoge rekeningen van publieke en commerciële instanties. Tien 
vann de spelers die een beroep deden op de noodfunctie, zeiden regelmatig in nood te komen door 
oplopendee schulden. Bij vijf spelers ging het daarentegen om een eenmalige financiële 
noodtoestand,, bijvoorbeeld door onvoorziene hoge kosten als gevolg van ziekte. 

Eenn deelnemer die wegens financiële nood een voortijdige uitkering ontvangt, krijgt een 
vormm van renteloos krediet. Maar anders dan bij de bewuste krediettrekkers die onder het 
economischh motief vallen, is hier geen sprake van rationele economische planning. De tien 
spelerss die regelmatig in schulden raken, vertonen juist een gebrekkige financiële zelforganisatie. 

Inn de kasmoni van Vrouw Taya wordt veelvuldig een beroep gedaan op dee noodfunctie: 
'In'In al die achttien jaren dat ik kasgeld houd is echte nood maar één keer voorgekomen. Wel heel 
vaakvaak dat mensen willen ruilen. De reden om te willen ruilen is meestal dat sieraden van Peepe 
(pandhuis)(pandhuis) moeten worden weggehaald Dat komt het meest voor, want pandhuis is een redding 
voorvoor velen' In de praktijk reageert de kasvrouw met zakelijke voorzichtigheid op zulke 
noodtoestanden.. Beroep op de noodfunctie kan immers een bedreiging voor het systeem vormen: 
iemandd kan nood veinzen om met de vervroegde uitkering de plaat te poetsen. Bovendien 
kunnenn de plannen van de overige spelers in gevaar komen. Gebruik van de noodfunctie is dus 
eenn delicate zaak. De geïnterviewde kashouders benadrukten dat de spelers die er een beroep op 
doen,, heel eerlijk moeten zijn en "met papieren moeten langskomen' om te bewijzen dat er 
daadwerkelijkk riskante schulden bestaan. Bijvoorbeeld dat ze een rekening hebben gekregen van 
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KPNN Telecom of ENW (thans NUON) zodat afsluiting dreigt. Ook niet-betaalde rekeningen van 
hett pandhuis vormen zo'n risico, omdat anders de beleende kostbare gouden sieraden worden 
geveild.. Verder zijn brieven van postorderbedrijven of van deurwaarders voldoende reden voor 
eenn beroep op de noodfunctie. Kasvrouw Jane: 'Sommigen zeggen het geld niet vroeg te willen, 
paspas in de achtste maand en dan opeens hijgen ze hoge nood, bijvoorbeeld een hoge 
telefoonrekeningtelefoonrekening en dan moet ik lopen bellen om htm probleem op te lossen. Is echt heel lastig, 
maarmaar per ljuni voer ik een nieuwe regel in. De eerste hand gaat niet naar buiten, in geen van 
beidebeide kasmoni. Ik doe dit omdat het te vaak voorkomt dat mensen cito geld nodig hebben voor 
problemenproblemen zoals verzekering, wegenbelasting, rekeningen van school die binnen twee weken 
betaaldbetaald moeten worden, hoge telefoonkosten, auto-onderdelen, kinderen die op kamp gaan, geld 
inin verband met zieke familieleden in Suriname...' 

Ookk mag het niet te vaak voorkomen dat dezelfde speler de noodfunctie inroept, want dat 
wektt de verdenking van een wispelturige levenswandel. 'Nee, één persoon gaat niet steeds bij 
meme komen om te ruilen. Want dan ben je niet serieus bezig. Maar dat heb ik ook nooit 
meegemaakt.'meegemaakt.' Bij de spelers zal het niet opkomen om de kashouder herhaaldelijk met hun 
financiëlee problemen lastig te vallen, 'want je wil toch ernstig overkomen op de kasvrouw'. Ze 
zoekenn dan een andere oplossing voor hun financiële nood. Andere spelers zijn van mening dat 
zee het de kasvrouw niet steeds moeilijk kunnen maken, Svant dan maak je eigenlijk misbruik*. 

Hett is niet mogelijk precies aan te geven hoeveel spelers de noodfunctie inroepen. Een 
kasvrouww houdt dit soort dingen zelf niet bij, maar kan wel een paar voorvallen opnoemen. 
Aangevuldd met verklaringen van spelers die zelf in een noodtoestand hadden verkeerd, heb ik uit 
dee eerste hand in totaal 19 incidenten opgetekend waarbij de volgorde van de kasmoni wegens 
tegenslagg werd gewijzigd. 

7.4.22 Verklaring van de verschillen in motieven en functies 
All  met al laat de kasmoni in Nederland een aantal verschuivingen zien in de motieven van de 
spelerss en het gebruik dat ze van het systeem maken. Terwijl krediet en spaardwang ook hier de 
voornaamstee redenen voor deelname vormen, zijn traditie en nostalgie als zelfstandige motieven 
verdwenen.. Nostalgie speelt nog wel een bijrol naast het economisch motief van kredietspelers. 
Niet-geplandee kredietverlening om tegemoet te komen aan financiële nood is fors toegenomen. 
Dezee verschillen in motieven en functies tussen Surinaamse en Nederlandse spelers zijn alle te 
begrijpenn als uiteenlopende reacties op de nieuwe sociaal-economische omgeving. 

Eenn deel van deze veranderingen is waarschijnlijk een gevolg van integratie in de 
Nederlandsee samenleving. Dat de traditioneel ingestelde kasmoni-spelers zijn verdwenen komt 
vermoedelijkk doordat vrijwel alle Nederlanders spelenderwijs vertrouwd raken met het formele 
bankverkeerr door regelmatig gebruik van girorekening en pinpas. Het verdwijnen van de 
categoriee nostalgische spelers uit de hoogste klasse is te verklaren door de relatief gemakkelijke 
integratiee van de elite, waardoor de sociale afstand tot de kasmoni-spelende klassen is 
toegenomen.. Ook de fysieke afstand is groter doordat de diverse maatschappelijke klassen na 
emigratiee in verschillende Nederlandse steden zijn gaan wonen. Creolen uit hogere en lagere 
klassenn zullen elkaar minder regelmatig in een gemeenschappelijk werkomgeving treffen. Er is 
duss veel minder kans dat een nostalgische welgestelde meespeelt in de kasmoni van zijn 
huishoudsterr of werknemer. Kortom, de elite die in Suriname al grote distantie tot kasgeld 
vertoonde,, heeft er in Nederland alle banden mee verloren. 

Hierr tegenover staat de opkomst van een groep economisch gemotiveerde spelers uit de 
middenklassee die nostalgie als bijmotief noemt. Deze groep, afkomstig uit de tweede generatie, 
ervaartt hoe opwaartse sociale mobiliteit en integratie in de Nederlandse samenleving haar 
creoolsee tradities aantast. Men probeert hieraan tegenwicht te bieden door deelname aan 
kasmoni.. In Suriname hebben economisch georiënteerde spelers geen reden voor zulke 
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nostalgischee neigingen. Ze zijn daar als vanzelfsprekend omgeven door de creoolse cultuur die, 
anderss dan in Nederland, niet ter discussie staat. 

Hett toegenomen gebruik van de noodfunctie wegens oplopende schulden lijk t eerder 
eenn gevolg van een gebrekkige integratie. Nederland is een rijk land met een welvaart die 
Surinamerss van huis uit niet kennen. In het land van herkomst is de levensstandaard laag en 
dee toegang tot formeel krediet beperkt. Nederland biedt daarentegen een uitgebreid 
assortimentt aan consumptie- en luxeartikelen dat binnen het bereik van brede lagen van de 
bevolkingg ligt. Bovendien hebben Nederlanders gemakkelijk toegang tot allerlei vormen van 
formeell  krediet van banken en andere commerciële instellingen, zoals kortlopend krediet, 
doorlopendd krediet, (persoonlijke) leningen, kredietkaarten en comfortcards. Eenmaal in 
Nederlandd moeten immigranten aan deze luxe wennen. Een deelnemer herinnert zich hoe hij 
schrokk van het betrekkelijk hoge inkomen dat hij in Nederland ging verdienen: 'Geld hier 
maaktmaakt ons Surinamers blind In Suriname hadden we het niet zo breed Toen ik in Suriname 
werktewerkte [vóór 1974-AB], verdiende ik maar S/180 per maand En met dat geld kon je leven, 
eeneen biertje drinken, een vriendinnetje wat geven, al was het maar S/15 of S/20. Men had nooit 
grofgrof geld gezien in handen. Maar toen men hier kwam, zag men gelijk grof geld Want toen ik 
begonbegon te werken, kreeg ik opeens f1400. En dat heeft Surinamers hier in de problemen 
gebracht,gebracht, ze gingen allerlei dingen bestellen, het geld moest op. Maar als je een schuld maakt 
moetjemoetje weten datje het moet betalen, want daarom maak je een schuld.' Veel ondervraagden 
herinnerenn zich goed hoe creolen in de beginjaren van de migratie inderdaad in het wilde weg 
spullenn kochten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze bij winkels en postorderbedrijven 
eenn slechte naam hebben opgebouwd wegens wanbetaling: 'Vroeger toen Holland Holland 
was,was, was het leven hier echt goed, maar blakaman pori ing' (creolen hebben er een potje van 
gemaakt). . 

Bovendienn is het inkomen van veel immigranten ook weer niet zo hoog. Een aantal 
Surinamerss kwam naar Nederland voor een beter leven, maar niet per se voor goedbetaald werk. 
Dee economische zekerheid die ze in Suriname ontbeerden, was hier te vinden in de vorm van 
socialee voorzieningen. Hoewel leven van een uitkering naar Nederlandse maatstaven een teken is 
vann achterstand en marginalisering, betekent het voor Surinamers stabiliteit en zelfs vooruitgang: 
jee krijgt zo immers een hoger inkomen dan in Suriname. Maar in het dure Nederland is een 
bijstandsuitkeringg gauw op. 

Dee Nederlandse levensstandaard brengt tal van nieuwe financiële verplichtingen met 
zichh mee. In de interviews kwam regelmatig naar voren dat spelers in Nederland moeite 
hebbenn met het grote aantal diensten waarvan ze noodgedwongen afhankelijk zijn. 'Voor alles 
moetjemoetje hier betalen', is een veelgehoorde verzuchting. Ook dit is een groot verschil met 
Suriname.. Ter vergelijking, een modale burger in Suriname staat maandelijks voor minimaal 
zess woonlasten: huishuur, elektriciteit water, telefoon, ziektekosten en belasting. Een modale 
Nederlandsee burger betaalt maandelijks minimaal elf rekeningen voor noodzakelijke 
voorzieningen:: huishuur, elektriciteit abonnement kabelaansluiting, water, kookgas, 
stookkosten,, telefoon, ziektekosten, diverse belastingen, kijk- en luistergeld en huis- en 
inboedelverzekering.. Kashouders en spelers in Nederland zijn zich goed bewust van de druk 
diee deze nieuwe omstandigheden opleggen en alle financiële problemen vandien, zoals 
geldgebrekk wegens oplopende schulden. Kasgelduitkeringen worden dan ook regelmatig 
gebruiktt om onvoorziene financiële noden het hoofd te bieden. 

Meerr dan eenderde van de Nederlandse spelers, voornamelijk afkomstig uit de 
volksklasse,, verklaart regelmatig schulden te hebben. Deze groep doet ook het meest een beroep 
opp de noodfunctie: 10 van de 15 geïnterviewden die naar eigen zeggen deze functie hadden 
ingeroepen,, vallen in deze categorie. Lody die spaardwang als motief aanvoert, vertelt onder 
welkee omstandigheden ze een beroep doet op acute nood: Mijn God, want ik ben iemand, ik kan 
echtecht niet sparen. Als ik het probeer en ik zie iets moois kan ik het niet laten liggen. Daarom is 
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kasgeldkasgeld echt een hulpmiddel, vooral als je opeens een brief krijgt van de deurwaarder.' Dit geldt 
niett voor 5 spelers die de noodfünctie slechts incidenteel gebruikten voor een onvoorziene extra 
uitgave,, bijvoorbeeld in verband met ziekte of overlijden. Opvallend is dat alle 10 spelers die 
veelvuldigg een beroep doen op de noodfünctie om steeds terugkerende schulden te betalen, als 
hoofdmotieff  spaardwang opgeven, terwijl de andere 5 het kredietmotief aanvoeren.101 Deze 
samenloopp is begrijpelijk, want wie financieel 'onvolmaakt rationeel' handelt in de zin dat hij 
niett kan sparen zonder externe dwang, zal ook eerder schulden laten oplopen dan een kasmoni-
spelerr met volmaakte financiële rationaliteit. 

Dee verschuivingen in de kasmoni-praktijk zijn dus een gevolg van de diverse reacties van 
dee spelers op de Nederlandse omgeving, die variëren met hun migratieverleden, sociaal-
economischee positie en opleiding. Onder de kasmoni-deelnemers tekent zich een bovenlaag af, 
gevormdd door creolen van de tweede generatie uit de middenklasse, die naast het kredietmotief 
nostalgiee als bijkomend motief noemen, tegenover een onderlaag van creolen uit de volksklasse 
mett een dwangmotief die regelmatig de noodfünctie inroepen. De eerste groep bestaat uit 
socialee stijgers: ze raken meer geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, wat een neiging 
tott nostalgie stimuleert. De andere groep vertoont juist een gebrekkige aanpassing aan de 
Nederlandsee financiële zakelijkheid. Kasmoni vormt voor hen een overlevingsstrategie in een 
all  te zakelijke omgeving. De overige krediet- en dwangspelers nemen maatschappelijk een 
tussenpositiee in. Ze doen hoogstens incidenteel een beroep op de noodfünctie. 

7.4.33 Roodstaanders en zwartstaanders 
Aann de uitersten van deze spelerscategorieën zijn twee tegengestelde levensstijlen te 
onderscheiden,, die ik identificeer met de prototypen 'roodstaanders' en 'zwartstaanders'. 
Roodstaanderr Alida is laag opgeleid. Ze heeft een dochtertje van drie jaar verwekt met een 
mann die zelf al een gezin heeft, waardoor hij hen slechts incidenteel wat geld kan toestoppen. 
Zee geniet een werkloosheidsuitkering. Zoals veel uitkeringsgerechtigden gelooft ze dat ze van 
dee sociale dienst niet op de bank mag sparen, zodat ze haar toevlucht zoekt tot heimelijk 
kasmoni-sparen.. In werkelijkheid hanteert de sociale dienst een spaargrens van f5600.102 Het 
misverstandd dat sparen verboden is, wordt gevoed doordat spelers uitgebreid verantwoording 
moetenn afleggen over kasgeld dat op hun girorekening is gestort. Ambtenaren van de dienst 
reagerenn veelal negatief op het vreemde kasmoni-fenomeen. 

Alidaa vult haar uitkering aan met inkomsten uit de hossel van haarvlechten. Financiële 
tekortenn vangt ze op met gokken, bingo of kleine leningen van familie en vrienden, of door grote 
bedragenn te lenen van banken, met name van de Gemeentelijke Krediet Bank. Daarnaast 
verpandtt ze regelmatig haar gouden sieraden wanneer ze geld tekort komt. Deze financiële 
bronnenn boortt ze ook aan om aan haar kasmoni-verplichtingen te voldoen. 

ZeZe is zelf jaren kasvrouw geweest, maar legt haar geld nu in in een kasmoni van iemand 
anders.. 'Ik heb het negen jaar gedaan. Teveel teleurstellingen met mensen die ik vertrouwde. 
MijnMijn  hele salaris ging op een gegeven moment op aan voorschieten. Wanneer mensen moeten 
betalenbetalen zie je ze niet, zijn ze aan het gokken ofzo, en wanneer ze moeten ontvangen, zie je ze wel 
InIn die tijd stond mijn telefoon roodgloeiend, 'Alida, kan je voorschieten?' Ik heb zelfs mijn 
sieradensieraden moeten verpanden en nieuwe schulden gemaakt en oude schulden verergert, alleen om 
dede kas te dichten. Die dame waar ik je net over vertelde was ook zo een mooie. Het viel me op 
datdat wanneer ze kwam betalen het altijd na 23.00 uur 's avonds was, wanneer bingo was 
afgelopen.' afgelopen.' 

Roodstaanderss als Alida hebben vaak bij de bank een gkokwartaalkrediet-lening 
afgesloten,, dat wil zeggen dat ze rood staan om meer financiële armslag te hebben. Vaste lasten 
zoalss huur, elektriciteit of telefoon laten ze gewoonlijk niet automatisch afschrijven, omdat ze 
zelff  controle willen hebben op hun inkomen, met het gevolg dat ze elke maand weer 
berekeningenn moeten maken over hun betalingsverplichtingen. Het komt bij roodstaanders ook 

182 2 



veell  voor dat ze in een opwelling een nieuw bankstel of stereoapparaat kopen, terwijl ze zich dat 
eigenlijkk niet kunnen permitteren. Het spreekt voor zich dat hun neiging tot wanbetaling hen 
financieelfinancieel kwetsbaar maakt, wat dikwijl s gevolgen heeft voor hun kasmoni-verplichtingen. Om 
diee reden weren sommige kashouders spelers die leven van een bijstands- of 
werkloosheidsuitkering. . 

Hett dagelijkse levensonderhoud is kostbaar: hoewel Surinaamse groenten, vlees, vis en 
drankk duurder zijn dan vergelijkbare Nederlandse levensmiddelen, houden veel roodstaanders 
vastt aan de Surinaamse recepten (zie ook Van Wetering 1996;155). Wortels zijn konijnenvoer, 
spruitjess en witlof krijgen ze niet door hun keel. Surinamers die wel regelmatig Nederlandse 
gerechtenn bereiden, vinden ze 'verhollandst'}™ 

Evenalss de meeste spelers reserveert Alida kasgeld voor duurzame zaken die ze niet in 
éénn keer van haar maandelijkse inkomsten kan kopen. Kasmoni is de enige zekere manier om 
ondankss een verstikkend web van schulden en financiële verplichtingen geld apart te zetten om 
nett als iedereen feesten te geven of naar Suriname te gaan voor familiebezoek mfamiriman sani 
(rituelee zaken binnen familieverband). Daarnaast gebruikt ze het kasgeld als een soort sociaal 
vangnett waarop ze in geval van financiële nood kan terugvallen. Ook koopt ze veel gouden 
sieradenn om die bij geldnood weer te verpanden. 

Alidaa heeft altijd geldgebrek; als ik haar een halfjaar later spreek zijn haar financiële 
problemenn zelfs groter geworden. Ze moet dan haar zus Ingrid naar Suriname begeleiden voor 
eenn genezingsritueel. Ingrid heeft last van een moni bakru, een kwelgeest die al haar geld 
opvreet.. Ingrid noch haar familie zoekt de verklaring voor haar geldgebrek in haar onbeheerste 
uitgavenpatroon.. De boze geest moet worden uitgedreven, en wel in familieverband, liefst in 
Suriname.. Maar Alida heeft op dit moment niet genoeg geld voor de overtocht. Ze heeft zich niet 
aann de afbetalingsafspraken gehouden met schuldsaneringmaatschappij Crediam, die zich over 
haarr schulden had ontfermd. Dientengevolge is ze op de zwarte lijst gezet, zodat ze nergens meer 
formeell  krediet kan aanvragen. Alida is radeloos. Ze belt stad en land af om toch ergens krediet 
tee krijgen, want haar familie kan haar niet helpen. Bc geef haar de telefoonnummers van twee 
schuldsaneringverenigingenn van Bijlmerbewoners, maar die wijzen haar af omdat ze niet in hun 
flatgebouwflatgebouw woont. Ze heeft nog maar f1500 nodig voor zakgeld; de f2000 voor de ticket wordt al 
veiligg opzij gezet in een kasmoni. Het sparen onder dwang helpt haar dus al een eind in de goede 
richting.richting. Alida noemt spaardwang dan ook als motief om aan kasmoni deel te nemen, hoewel ze 
hett geld in de praktijk soms gebruikt om met een beroep op de noodfunctie openstaande 
rekeningenn te betalen. Maar haar Suriname-reis gaat door. Ze besteedt de kasmoni-uitkering aan 
haarr ticket, en krijgt het uiteindelijk toch f900 handgeld bij elkaar: ze heeft een paar gouden 
sieradenn van haar dochtertje verpand, haar zusters hebben haar toch maar wat geld geleend, en de 
vaderr van haar dochtertje heeft haar een klein bedrag cadeau gegeven. 

Zwartstaanderr Patricia kwam op 13-jarige leeftijd naar Nederland. Ze heeft een Hbo-
opleidingg genoten en verzorgt commerciële trainingen bij een grote bank in Rotterdam. Haar 
mann Roy die hier al 30 jaar woont, is ingenieur bij een staalconstructiebedrijf. Patricia en Roy 
hebbenn twee zoons van negen en vijftien jaar. De oudste ambieert een carrière als 
profvoetballer.. Zowel Patricia als haar man bezitten een auto. Patricia en Roy hebben onlangs 
eenn huis gebouwd in Suriname, want wie weet zullen ze hun oude dag toch daar slijten. Ze 
overwegenn nu ook om een woning in Nederland te kopen. Het huis in Suriname hebben ze 
voorr een groot deel afbetaald met het kasmoni-krediet: de opbrengst van f5000 hebben ze drie 
jaarr lang op de rekening van de verkoper gestort. Op Patricia's werk wordt al jaren kasgeld 
gehoudenn onder Surinaamse en Antilliaanse personeelsleden. Ze kan naar eigen zeggen heel 
goedd met haar Nederlandse collega's opschieten, maar haar beste vrienden vindt ze onder de 
Caraïbischee medewerkers, want 'dat schept toch een band1. 
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Royy en Patricia lezen het Algemeen Dagblad en hebben ook een abonnement op De 
Groene.. Ze gaan hooguit eens in de vijf jaar met vakantie naar Suriname omdat ze ook 
belangstellingg hebben voor andere plaatsen. Patricia en Roy vinden het belangrijk om "wat aan 
cultuurcultuur te doen'. Daarom laten ze de kinderen veel lezen, educatieve televisieprogramma's 
bekijkenn en culturele manifestaties bezoeken zoals exposities, musea en lezingen. 'Maar niet 
naarnaar winti, winti dingen, hoor!', vermeldt Patricia haastig. Hoewel zij en haar man de winti-
cultuurr niet verloochenen, nemen ze er afstand van. Bepaalde rituelen zoals een owryyari wasi 
(ritueell  kruidenbad ter afscheid van het oude jaar) willen ze wel naleven. Maar ceremoniën 
waarbijj  een medicijnman ziekte of tegenslag zou moeten bestrijden, vermijden ze omdat je 
daarbijj  te veel wordt beschouwd als een willoos slachtoffer van het lot. Ook kunnen ze niet 
begrijpenn waarom de genezers daar zoveel geld voor vragen. De kasmoni-opbrengst wordt dan 
ookk niet besteed aan rituelen. Deelname aan kasgeld dient voor Patricia wel een cultureel belang. 
'Kasmoni'Kasmoni is echt een creools ding. Het hoort bij ons en ik doe het omdat ik daarmee een traditie 
inin ere kan houden. Ik woon hier al zo lang hier, en zo Surinaams zijn we ook weer niet 
opgevoed' opgevoed' 

Sindss vier jaar is Patricia kasvrouw. 'Het voordeel van kasgeld is plannen. Kijk, met 
kasgeldkasgeld heb je in korte tijd veelgeld en je kan er echt iets mee doen. Mijn zusje wil bijvoorbeeld 
inin december een gitaar ermee kopen, mijn man stort het op de bank voor de rente, een paar 
collega'scollega's willen er mee op vakantie gaan.' Ze speelt zelf mee wegens het voordelige krediet. Ze 
will  met de opbrengst nog zoveel meer doen, zoals rijlessen betalen voor de oudste zoon. 

Zwartstaanderss als Patricia hebben hun financiële levens vrij goed op orde. Doordat ze 
geenn schulden maken hoeven ze nauwelijks een beroep te doen op de noodfunctie van kasmoni. 
Mett de uitkering kopen ze daadwerkelijk de duurzame goederen die ze op het oog hadden. 
Patriciaa koestert nostalgie als bijkomend motief: dankzij de kasmoni voelt ze zich weer een 
beetjee Surinaams. 

Hoewell  Alida en Patricia zijn geportretteerd naar werkelijk bestaande personen, illustreren 
hunn portretten ideaaltypische uitersten in levensstijlen. De realiteit is dikwijl s diffuser. De 
meestee kamoni-spelers bevinden zich tussen beide extremen in; en ook een typische 
'zwartstaander'' zal wel eens met kasgeld een financiële schuld aflossen, terwijl een 
'roodstaander'' luxe zaken als een vakantieticket of nieuwe meubels betaalt. Het onderscheid 
geeftt wel twee tegengestelde tendensen aan die zich bij twee groepen kasmoni-spelers als 
reactiee op dee Nederlandse omgeving aftekenen. 

Zowell  rood- als zwartstaanders kunnen het voortbestaan van kasmoni onder druk zetten. 
Dee sociale stijgers kunnen op den duur dezelfde richting inslaan als de nostalgische elite van 
weleer:: ze worden buitenstaanders zonder financiële behoefte aan kasgeld. Als deze tendens zich 
voortzet,, zullen ook zij uiteindelijk niet meer deelnemen. Voor de roodstaanders die veelvuldig 
eenn beroep doen op de noodfunctie, vervult het systeem mede de functie van sociaal vangnet. 
Maarr wanneer het roodstaan zich stelselmatig voordoet, kan dat het hele spaarsysteem in gevaar 
brengen:: kasmoni kan dan haar gangbare roulerende spaar- en kredietfunctie niet meer vervullen. 
Bovendienn kan een consequente roodstaander niet aan zijn eigen kasmoni-verplichtingen 
voldoen.. Hierdoor dreigt hij af te glijden naar de groep creolen in de onderklasse die over 
onvoldoendee middelen beschikt om geld opzij te zetten. Kasmoni wordt in Nederland dus zowel 
vann boven als van beneden bedreigd. 

Hett systeem staat in Nederland bovendien onder druk doordat de voorwaarden van 
wederzijdss vertrouwen, adequate netwerken en sociale controle hier minder vanzelfsprekend 
aanwezigg zijn dan in Suriname, zodat fraude zich op groter schaal voordoet. Hoe staat het precies 
mett het risico van fraude en wat zijn de strategieën om het voortbestaan van kasgeld desondanks 
tee waarborgen? 
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7.55 Fraude 
Fraudee komt in Nederland veel meer voor, mede doordat de verleiding door een veelheid van 
oorzakenn groter is dan in Suriname. Ten eerste staat men hier onder zwaardere druk om tijdig 
dee rekening te voldoen voor een groot aantal voorzieningen. Wanneer kasmoni-spelers toch 
willenn leven volgens het vrij kostbare creools bestedingspatroon, kan dit gemakkelijk tot 
financiëlee spanningen leiden. Wie op een gegeven moment de rekeningen van formele 
schuldeiserss niet meer kan betalen, wordt bang voor de financiële consequenties van 
incassobureauss en deurwaarders. Moet dan ook nog de kasvrouw worden betaald, dan zal hij 
haarr aanspraak als eerste ontwijken. Ze is immers slechts een informele schuldeiser zonder 
doeltreffendee wettelijke middelen om betaling af te dwingen. Van haar kant weet de kasvrouw 
datt spelers die schulden maken, haar als eerste zullen laten vallen. Ze probeert dit te 
vermijdenn door dergelijke riskante spelers uit te sluiten, maar dat lukt niet altijd. 

Hett risico van fraude wordt versterkt doordat creolen nogal mild omgaan met 
wanbetalers,, ook in Nederland. Een fraudeur wordt meestal niet langdurig achtervolgd om 
alsnogg aan zijn financiële verplichtingen te laten voldoen, aangezien de benadeelde bang is zijn 
zelfrespectt te verliezen of publiekelijk te schande te worden gezet door tegenacties van de 
wanbetaler.. Soms ook laat de benadeelde de zaak rusten uit medelijden met de fraudeur, die 'het 
all  moeilijk genoeg heeft'. Bovendien heerst het geloof dat het lot op den duur afrekent met 
oneerlijkee spelers. Grote moeite om je geld terug te krijgen kun je je dus beter besparen. 

Verderr functioneert de sociale controle in Nederland minder goed dan in Suriname. 
Kasmonii  bestaat bij gratie van wederzijds vertrouwen. Dit wordt bevorderd wanneer de 
deelnemerss traceerbaar zijn binnen gemeenschappelijke netwerken, zodat er voldoende 
informatiee en dwangmiddelen beschikbaar zijn om elkaar te controleren. In een grootschalige 
anonieme,, individualistische maatschappij als de Nederlandse bestaat hiervoor minder 
gelegenheid.. Oneerlijke spelers hebben hier veel mogelijkheden om betaling te ontlopen of de 
kass te verduisteren, want ze kunnen de confrontatie met hun benadeelde medespelers 
gemakkelijkk vermijden en zijn minder kwetsbaar voor sociale uitsluiting. 

InIn Suriname woont ruim 64% van de bevolking in Paramaribo, de enige stad die het land 
kent.. Doordat de afstanden niet groot zijn, kunnen de bewoners elkaar gemakkelijk bereiken met 
auto,, bromfiets, of "wilde busjes' en taxi's die het openbaar vervoer onderhouden. Door hex face-
to-faceto-face karakter van de samenleving zijn de onderlinge relaties hecht en de mogelijkheden tot 
socialee controle groot. Dat veel familie- en buurt-kasmoni hebben plaatsgemaakt voor kasmoni 
onderr collega's, is vermoedelijk bevorderd doordat het salaris een steviger vertrouwensbasis 
biedtt en de sociale controle onontkoombaar is. 

Dii  Nederland ligt de situatie anders. De Nederlandse kasmoni zijn sterker dan in 
Surinamee familie- en buurtgecentreerd. De ontwikkeling naar kasmoni onder collega's heeft zich 
inn Nederland niet voorgedaan, alleen al doordat er weinig bedrijven zijn waar Surinaamse 
creolenn onder elkaar verkeren. Tegelijkertijd zijn de familieverhoudingen hier afstandelijker en 
zijnn ook de verhoudingen binnen de familie-kasmoni abstracter geworden. Door de betrekkelijk 
royalee sociale voorzieningen kun je je als individu gemakkelijk onttrekken aan familiale 
verplichtingen.. De familiebanden staan hier bovendien onder druk doordat familieleden verder 
uitt elkaar wonen, dikwijl s in verschillende steden. 'Kijk', legt een speler de algemene ervaring 
vann Nederlandse creolen uit, 'm Suriname is het heel anders. We zijn daar in een kleine 
gemeenschap,gemeenschap, een ieder kent een ieder, je ziet je buurvrouw vandaag niet, morgen zegje, 'ik heb 
uu gisteren niet gezien, was u ziek of zo?' Maar hier in Nederland, ik woon in Amsterdam, ik 
verhuisverhuis van de ene op de andere dag en ik ga naar Utrecht of Arnhem wonen, niemand weet 
waarwaar ik naar toe ga. Hier is heel anoniem, je ziet het zelf, je buurvrouw zie je misschien een 
maandmaand zelfs niet. Dus hier is kasgeld moeilijk' 
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Maarr hoewel grote woonafstanden en individualisering de familiesolidariteit abstracter 
maken,, blijf t de familie toch een essentiële rol in ieders leven spelen. Wie bij elkaar in de buurt 
woontt komt regelmatig bij elkaar langs, zo niet vormt de telefoon een plaatsvervangend 
communicatiemiddel.. Door het intensieve telefoongebruik zijn de telefoonrekeningen van 
Surinamerss in Nederland relatief hoog, zoals het NIBUD (1997) aantoonde: Surinamers bellen 
tweeëneenhalff  keer zoveel als hun autochtone landgenoten. De familiebanden zijn dan ook nog 
hechtt genoeg om als basis te dienen voor kasmoni-netwerken. 

Dee kasmoni-contacten tussen spelers die wel in eikaars buurt wonen, verlopen dikwijls 
ookk via telefoon en bank. Telefonisch worden spelers gerekruteerd, afspraken gemaakt, nieuwe 
spelerss geïntroduceerd en geschillen beslecht. Diverse spelers storten hun inleg bij de plaatselijke 
bankk op de rekening van de kashouder of schrijven het giraal over. Vooral de VSB-bank is 
geliefdd vanwege haar vlotte afhandeling. Persoonlijk langsgaan om kasgeld te brengen komt 
steedss minder voor. Kasman Earl ziet geen van zijn spelers maandelijks over de vloer komen. 
Kasvrouww Mavis ziet van de veertien spelers slechts één vrij geregeld. 

Doordatt men elkaar veel minder regelmatig tegenkomt, kunnen kwaadwillige kasmoni-
spelerss zich gemakkelijker aan sociale controle onttrekken. Een veelbeproefde manier is om 
onmiddellijkk na de wandaad een geheim telefoonnummer te nemen. Via KPN Telecom is de 
aanvraagg hiervoor binnen drie werkdagen gehonoreerd. In Suriname daarentegen leidt zo'n 
aanvraagg tot een lange, ingewikkelde procedure. Bovendien word je daarmee niet echt 
onbereikbaar,, want een oneerlijke speler is gauw thuis opgezocht. Onder creolen in Nederland, 
mett name in de Bijlmer, zijn geheime telefoonnummers, zich niet laten vermelden in de 
telefoongidss en afwezigheid van naambordjes op de voordeur meer regel dan uitzondering. Het 
wordtt niet hardop gezegd, maar iedereen weet dat men dit doet om controlerende sociale 
instantiess en ongewenste intimi buiten de deur te houden. 

Eenn fraudeur kan ook 'niet thuis' spelen, een strategie die hem wordt aangereikt door de 
Nederlandsee voordeurpolitiek. Zicht op andermans privé-leven stuit in Nederland op een 
duidelijkee grens in de vorm van de voordeur van woonruimte, flat, galerij of trappenhuis. Zodra 
dee deur dicht is kun je niet naar binnen gaan of kijken om te onderzoeken wat daar gebeurt. Deze 
situatiee verschilt van Suriname met zijn losstaande huizen op een eigen erf. Je kunt de poort 
openen,, een rondje om het huis lopen en naar binnen kijken of de wanbetaler werkelijk niet thuis 
is.. Zo kan men inschatten wat zich binnenshuis afspeelt, bijvoorbeeld of een verdachte speler op 
hett punt staat te verhuizen. In Nederland ligt dit veel moeilijker. 

Neemm Vrouw Joan die haar malafide kasvrouw langdurig moest beloeren om te weten 
wanneerr ze thuis was: 'Aan de telefoon had X me beloofd dat ik op een bepaalde dag moest 
komen,komen, omdat ze me mijn kasgeld wou geven. Maar voordat ik ging, belde ik even om haar te 
zeggenzeggen dat ik kom. Maar niemand nam op. Het ging een poosje door dat de telefoon niet werd 
opgenomen.opgenomen. Ik ben toen een paar keer langsgegaan en heb aangebeld, maar niemand deed open, 
terwijlterwijl  ze met zijn zovelen daar in huis wonen. Soms zag ik dat iemand op de galerij kwam 
piepen,piepen, maar de deur blijft  dicht Toen voor mijn geluk, zag ik haar op de Amsterdamse Poort, 
[handenwrijvend[handenwrijvend voegt ze er aan toe] het was marktdag, meisje! Ik begon haar luid aan te 
sprekenspreken en ze zei, praat niet zo hard', maar ik zei 'nee, ik moet luid praten, want het gaat om 
mijnmijn geld dat ik maar niet kan krijgen. Ze zei 'kom zo een dag langs'. Ik heb eerst gebeld en 
inderdaadinderdaad ze is niet thuis zeggen ze. Alleen die plaat draaien ze dagenlang voor me af. Maar 
toentoen tipte een kennis me, dat ze op zo een tijdstip wordt afgehaald door vriendinnen om naar 
bingobingo te gaan. Ay mijn moeder, tóen ben ik gegaan, ik ben met mijn gespannen achterwerk op 
haarhaar afgegaan. Meisje, ik heb aangebeld en de deur werd enthousiast opengedaan, want ze 
dachtdacht dat het haar bezoek was, toch? Toen ze me zag, schrok ze. Ik zei 'vandaag vandaag wil ik 
mijnmijn geld' en ik liep helemaal door naar de huiskamer. Ze sputterde nog tegen, maar ik bleef 
erbij.erbij. Wel ze heeft me al mijn geld f 1750 direct gegeven.' 
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Terwijll  de buurtcontrole het in Suriname onmogelijk maakt na ontvangst van de kas 
ongemerktt te verhuizen, levert dat voor oneerlijke spelers in Nederland niet veel moeilijkheden 
op.. Ze verdwijnen naar een andere stad of een ander land, bijvoorbeeld door terug te gaan naar 
Suriname.. Sommigen gaan na het innen van de kas met vakantie naar Suriname en zien wel hoe 
zee de brokken bij thuiskomst lijmen. Zoals de 65-jarige Theodorus die hier al 27 jaar woont uit 
eigenn ervaring vermeldt: 'Met kasgeld zou ik naar Suriname gaan als zakgeld, want een ticket is 
alal zo duur. Eind van de maand zou ik mijn geld bij haar gaan halen, maar ze vroeg me nog een 
dagdag uitstel Tuurlijk' zei ik, maar ja, toen wist ik nog niets. In de tussentijd had ze alles al 
geregeldgeregeld om weg te gaan naar Suriname. Dus toen ik ging om mijn geld te heden stond iemand 
andersanders voor de deur. Nieuwe huurders die me vertelden dat mevrouw X voorgoed naar Suriname 
waswas vertrokken. Ik stond er versteld van, ik waspOOO verloren. Wat kon ik doen? Ik dacht ik heb 
haarhaar vertrouwd, ze heeft het geld gebruikt, het is voor God ' 

7.66 Vertrouwen, netwerken, sociale controle 
Dee nieuwe Nederlandse omgeving met haar ruimere mogelijkheden tot fraude heeft ook 
veranderingg gebracht in de manier waarop spelers eikaars betrouwbaarheid controleren. Zo 
wordtt dikwijls meer duidelijkheid geëist over de verhoudingen binnen het kasmoni-netwerk: een 
introducéé neemt er geen genoegen meer mee dat hij de kasvrouw niet kent. De praktijk heeft 
uitgewezenn dat zo'n maatregel tot ingewikkelde fricties kan leiden, zoals bij speler Maureen die 
m ee meteen in het eerste gesprek de vuistregels leert: 'Als iemand je hier in Nederland vraagt om 
viavia haar in een kasmoni te gaan, dan is het eerste watje moet vragen (ze telt met haar vingers 
vanvan één tot drie): wie is zij? waar woont ze? breng mij m contact met haar! Die fout had ik 
gemaakt.gemaakt.**  Maureen en X waren hartsvriendinnen en collega's. Hoewel ze elkaar dagelijks op het 
werkk zagen, belden ze elkaar ook 's avond om eikaars 'stem te horen.' Als blijk van hun intieme 
vriendschapp hadden ze besloten getuige te zijn bij eikaars huwelijk. X' huwelijk had al 
plaatsgevonden,, nu zou X getuige zijn bij het aanstaande huwelijk van Maureen. X die kasgeld 
speeldee bij een mevrouw, had Maureen uitgenodigd om ook mee te doen. De inleg was f150, de 
uitkeringg bedroeg f1500. Met dh geld zou Maureen trouwringen voor haar huwelijk kopen. X 
zouu de pot eerder ontvangen dan Maureen. En omdat Maureen de kasvrouw niet kende, zou X 
haarr uitkering ook voor haar innen. Dus: 'Het wekte zo een bevreemding toen X me twee dagen 
langlang niet terugbelde, terwijl ik haar al een paar keer had gebeld Toen ik haar maandag op het 
werkwerk aansprak zei ze dat ze niet wist hoe ze me moest zeggen dat de kasvrouw plotseling naar 
SurinameSuriname was vertrokken. Maar op een avond belde een collega me en gaf me een wenk dat X 
overover de hele catering rondbazuint dat ik nooit kasgeld betaalde, maar nu toch opeens kasgeld 
wil.wil. Ook een andere vriendin belde me dat ze in de metro had opgevangen dat terwijl ik geen 
kasgeldkasgeld had gezet ik toch wil ontvangen om trouwringen te kopen. Toen wist ik genoeg. Een 
dagjedagje fluisterde een collega me in me oor 'ik geef je spoedig het nummer van de kasvrouw'. Dat 
heeftheeft ze ook gedaan. Ik ben helemaal bij die kasvrouw thuis geweest en dat was een eerlijke, 
betrouwbarebetrouwbare vrouw die al jaren kasgeld houdt en in allerlei business zit zoals Avon : ze was 
nooitnooit naar Suriname geweest en X haar had voorgehouden dat ze met twee anu speelde en zo 
heeftheeft de kasvrouw haar ook uitbetaald Dus de mooie vriendschap tussen zij en ik is ten einde.' 
Voortaann zou Maureen beter op haar tellen passen en altijd een directe band aangaan met de 
kashouder. . 

Eenn andere strategie is de samenstelling van het netwerk te wijzigen. Terwijl de familie 
vanoudss geldt als dè bron voor het rekruteren van betrouwbare spelers, besluiten sommige 
kashouderss juist familieconcentraties te vermijden. Normaliter brengen spelers een zus, broer, 
neeff  of oma in de kasmoni waar ze zelf al aan meedoen. Daar hebben deze kashouders echter 
slechtee ervaringen mee. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat zus A die haar maandelijkse 
kasverplichtingg niet kan nakomen, steeds geld leent bij haar meespelende broer B om de kasman 
tee betalen. Als zus A broer B niet terugbetaalt, zit B met een tekort waardoor hij zelfde kasman 
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niett  kan betalen. Om zulke fricties te voorkomen is het beter  om maar  één speler  per  famili e te 
latenn deelnemen. Volgens de betrokken kashouders beschermt deze regel niet alleen de kasmoni, 
maarr  ook de speler  zelf. In familie-kasmoni moetje immers soms opdraaien voor  de inlegschuld 
vann een familielid . Zo had kasman Earl flOOO tegoed van een deelneemster. Toen hij  haar 
meespelendee nicht moest uitbetalen, trok hij  op eigen gezag flOOO van haar  uitkerin g af met het 
argumentt  dat zij  de ontbrekende flOOO maar  bij  haar  nicht moet gaan halen. Earl heeft dit ook tot 
tweee keer  toe in zijn eigen famili e gedaan.105 

Tenn derde kan men de middelen voor  controle formaliseren. Omdat er  veel meer  dan in 
Surinamee behoefte bestaat aan bewijs, worden kasmoni-afspraken op papier  gezet. De kashouder 
laatt  de spelers een schuldbekentenis tekenen, of stelt een reglement op waaraan de deelnemers 
zichh door  een handtekening binden (zie afbeelding 3). Dergelijke overeenkomsten worden door 
dee kashouder  zelf opgesteld, of met behulp van een bekende die politieagent of juris t is, zoals in 
hett geval van Ma Josa (zie afbeelding 4): 'Het is een hele tijd goed gegaan, maar nu doe ik het 
anders.anders. Iedereen moet een schuldbekentenis tekenen bij ontvangst. Het is opgesteld door een 
advocaatadvocaat en die advocaat is mijn neef. Hij heeft het gratis voor me gedaan. Daarmee heb je een 
beetjebeetje zekerheiden mensen worden er een beetje ernstiger van.' 

Afbeeldingg 3. Reglement van een kashouder 

BESTEE KASDEELNEMER , 

Welkomm in het kasgeld van het jaar  '97/'98. 
Hierbijj  wil ik de reglementen doorgeven, Die per  31 Aug. van start gaaa 

1.. Wilt u er  altijd voor  zorgen dat het kasgeld altijd voor  het einde van de maand binnen is; daarna heeft u tot en 
mett  de vijfde van de daaropvolgende maand de kans om te betalen. 

2.. Dt wil u nogmaals dringend erop wijzen uw naam duidelijk te vermelden bij  het overmaken van het kasgeld. Dit 
iss van groot belang om misverstanden te voorkomen, verder  kost het mij  ook mircter  ad"ministratiewerk . 

3.. Het kasgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer ******** *  van de V.S.B. 

4.. Bij  het niet op tijd  betalen van het kasgeld (5*  van de volgende maand wordt u F2,50 per  dag in rekening 
gebracht, , 

5.. heeft u na de vijfde nog niet betaald wordt er  telefonisch contact met u opgenomen; deze wordt u ook in 
rekeningg gebracht aL Fl,- per  gesprek. 

6.. Bij  de start van het kasgeld krijg t u eenjaaroverzicht om mee te kruisen. Hiermee kunt u bijhouden of u gelijk 
looptt  met de desbetreffende maand. Verder  staat er  met rood aangegeven in welke maand u uw kasgeld 
ontvangt t 

7.. Als u aan de beurt bentomkasgeld de ontvangen, gebeurt dat precies aan het einde van de maand. 

8.. Wenst u uw kasgeld eerder  dan aan einde van de maand te ontvangen dan dient u dit drie weken van tevoren te 
melden.. Dit geldt alleen voor  degene die aan de beurt is. 

9.. Als u volgend jaar  niet verder  wilt gaan met zetten van kasgeld dient u het vroegtijdig door  te geven. 

Mett  deze bovengenoemd punten hoop ik dat het kasgeld op een plezierige manier  zal verlopen. Heeft u nog vragen 
off  bezwaar, dan kunt u contact opnemen met dhr  **** *  tel: 020-****** *  of 06-******* * 

Mett  vriendelijke groeten . 
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Afbeeldingg 4 

^ Y f l H F . F . N g f > M S T T 

,, . v , wonende te 
Dee ondergetekende: ».....« / verklaart te 

aann de * 
hebbraOTtvMgenn van mede ondertekende 1JI.M. W—* wonende te Amsterdam en 
ïe r feT te^ -^k ee domicilie kiezende ten kantore vary-Mr «.LR. Den* te Utrecht aan de 
Raliielaann 46, de somma van ƒ ,- (Zegge: , Z'\i'"jL 
wegeneenn tussen ondergetekenden bestaande en aan hen genoegzaam bekende 
overeenkomstt  onder  de naam "Kasgeld" . 

Getekendd en goedgeschreven tee Amsterdam de ^ . 

(Ï.M.M . . 
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Bijj  sommige kashouders gaat de behoefte aan vastgelegde regels en bewijzen van betaling samen 
mett een formelere stijl in het algemeen.106 Op de computer voeren ze via programma's als SPSS 
enn EXCEL een adressenbestand van alle deelnemers in om daarmee hun administratie bij te 
houden.. Zo maken ze ook kasmoni-schemas die ze voor alle spelers uitdraaien: daarin is een 
roosterr afgebeeld met de betalingstermijnen en de dag waarop de geadresseerde speler zal 
ontvangen,, de namen van andere spelers niet zijn vermeld. Deze stijl ben ik tegengekomen bij 
vierr kashouders, twee mannelijke en twee vrouwelijke. Alle vier hebben gemeen dat ze vóór hun 
16ee jaar naar Nederland kwamen, en nu tussen de 30 en 38 jaar zijn. Ze zijn middelbaar opgeleid 
enn hebben een goedbetaalde baan. Doordat ze in hun jeugd deelnamen aan de kasmoni van hun 
moederr of tante, waren ze van jongs af goed bekend met de kasmoni-praktijk. Eén van hen nam 
dee clientèle van zijn moeder over toen die wegens ouderdom stopte. Hij wilde uitdrukkelijk 
afrekenenn met moeders ouderwetse stijl, gekenmerkt door stapels vergeelde kasmoni-schriften en 
eenn administratie met kruisjes en parafen van spelers die thuis langskwamen om te betalen. De 
anderee drie zijn uit zichzelf begonnen. Niet alleen streven ze doelmatigheid na, ze benadrukken 
ookk dat ze deze zakelijke administratie leuk vinden, een soort thuisbankiertje spelen. Twee van 
henn hebben daarvoor zelfs een computer aangeschaft. 

Eenn vierde manier van fraudebestrijding is een hoog kasrecht te vragen, tot maximaal één 
arm.arm. Hiermee willen kashouders naar eigen zeggen risico's minimaliseren: als een speler te laat 
off  in het geheel niet betaalt, kan de kashouder het ingehouden kasrecht inzetten om de financiële 
schadee op te vangen. Deze redengeving wordt echter betwijfeld door kritische spelers en door 
kashouderss die geen kasrecht vragen. Ze vinden het hebzuchtig om zo'n hoge vergoeding te 
eisen.. Immers, waarom geeft de kashouder het kasrecht niet terug wanneer zich in feite geen 
fraudee heeft voorgedaan? Dat doet een verzekeringsmaatschappij toch ook niet, antwoordt de 
kashouder.107 7 

Overr het algemeen hebben spelers geen moeite met het kasrecht-principe, mits de 
kashouderr het op een juiste manier toepast. Het moet van tevoren zijn aangekondigd en de 
hoogtee van het bedrag moet vaststaan.108 Kasrecht ter hoogte van een hele anu wordt 
problematischh geacht en kan tot grote ontevredenheid bij de spelers leiden.109 

Spelerss dekken zich in tegen fraude door de laatste anu te vermijden. De ervaring leert 
datt het bij de eerste anu doorgaans goed gaat omdat iedereen dan nog gretig meedoet. Maar zo 
halverwegee wordt men nalatig met betalen, terwijl formele schuldeisers beginnen aan te dringen. 
'Je'Je moet in Nederland nooit de laatste anu nemen Ik geef iedereen die goede raad Eerst is men 
enthousiast,enthousiast, maar later hoor je dat iedereen schulden heeft.' 

InIn een enkel geval voerde een kashouder na een aantal wanbetalingen een nieuwe manier 
vann betalen in: zo organiseerde kasvrouw Urmi regelmatige collectieve ontmoetingen waardoor 
zijj  de vereiste zelfdwang en sociale dwang in één moment samenbracht. Voordat ze kasvrouw 
werdd had Urmi al vaak als speler onder fraude geleden. De ene keer vertrok de kasvrouw 
onaangekondigdd naar Suriname, waarna Urmi pas na lang uitstel en veel smoesjes een deel van 
haarr geld terugkreeg. In een andere kasmoni drukte haar beste vriendin de uitkering achterover 
diee ze namens Urmi had ontvangen. Toen Urmi zelf een kasmoni organiseerde, kreeg ze te 
makenn met een nalatige flatgenoot voor wie ze uiteindelijk zelf moest opdraaien. Hetzelfde 
overkwamm haar toen een speler stierf en zijn dochter de financiële verantwoordelijkheid niet over 
wildee nemen: 'Ik  was echt moe geworden van al die dyugudyugu. Toen zijn wij met een paar 
flatgenotenflatgenoten met een nieuwe soort kasmoni begonnen. Maar hier zou niemand kasvrouw of 
kasmankasman zijn. We waren met zijn tienen en maakten de afspraak om elke de 29ste van de maand 
omom twee uur in het buurthuis X en iedereen moet er zijn en als je niet kan, moetje iemand sturen. 
HetHet geld wordt gebracht en meteen uitgegeven aan degene die aan de beurt is. Het moest, want 
kasmonikasmoni is een probleem hier. Dat ging geweldig goed Iedereen kent elkaar, wie weg blijft  valt 
opop en je krijgt met een hele groep te maken als je niet betaalt. Deze kasmoni is nu even gestopt, 
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maarmaar begint binnenkort weer.' Helaas is deze kasmoni ten tijde van mijn onderzoek niet meer 
doorgegaan.. Urmi had 'geen tijd' meer om haar opnieuw te organiseren. 

Tott slot kan men proberen de sancties te formaliseren. Evenals in Suriname wordt soms een 
beroepp gedaan op de politie om kasmoni-conflicten te beslechten. De politie in Nederland, en in 
dee Bijlmer in het bijzonder, is in de loop der jaren vertrouwd geraakt met kasgeld door het 
stijgendee aantal fraudeklachten. Surinaamse collega's legden het systeem uit aan hun 
Nederlandsee collega's. Als er een klacht binnenkomt bestaat nog steeds de neiging Surinaamse 
agentenn op de zaak af te sturen, maar dat vermindert. Een paar Nederlandse agenten leerden 
kasmonii  kennen via hun Surinaamse vrouw, een enkeling spaart zelfs mee met haar mee. Speler 
Iwann weet dit van nabij: 'Ik heb kennissen in de politiedienst van wie ik heb gehoord - en met 
namename in de Bijlmer - dat mensen naar de politie gaan als iemand niet wil betalen. Het was een 
blankeblanke politieagent Hij heeft een Surinaamse vrouw en hij speelt ook kasgeld bij die 
schoonmoeder.schoonmoeder. En die agent weet wat het betekent en weet wat het is wanneer iemand niet wil 
betalen.'betalen.' Zo zijn meer agenten bekend geraakt met het systeem. Dit werd bovendien bevorderd 
doordatt creoolse verdachten de kasmoni als alibi inriepen om de herkomst van verdachte 
sommenn geld te verklaren. Hierdoor heeft de politie een negatief beeld van kasmoni gekregen. In 
hett rapport van de commissie Van Traa (1996) wordt kasmoni, getypeerd als een 'een informeel 
banksysteem',, zelfs in verband gebracht met georganiseerde misdaad. Over het algemeen gooien 
politieagentenn kasgeld op één hoop met dobbelen, gokken en piramidespelen; ze vinden het 
achterlijkk dat creolen er hun geld in steken. 

Evenalss in Suriname bestaan in Nederland onvoldoende wettelijke mogelijkheden om 
kasmoni-fraudee tegen te gaan, vooral wegens de bewijsmoeilijkheden. De politie geeft aan dat ze 
lieverr geen proces-verbaal van een aanklacht opstelt om de goede naam van de betrokkenen te 
bewaren,, zodat cijfers van het aantal klachten wegens kasmoni-fraude ontbrekea Voor zover 
individuelee politieagenten het zich kunnen herinneren, komen zulke klachten sporadisch voor. 
Eenn agent schiet een zaak te binnen van een kasmoni onder vrienden waarbij de betaling volledig 
uitt de hand was gelopen: 'Wat ik het trieste aan de zaak vond was dat het goede vrienden waren 
vanvan elkaar en dat ze daardoor helemaal uit elkaar waren gegaan.' In de Bijlmer worden 
benadeeldenn soms doorverwezen naar Slachtofferhulp, temeer omdat ze zijn beschaamd in hun 
vertrouwenn in intimi. Maar veel soelaas biedt dit niet. De rol van de politie beperkt zich tot 
bemiddelingg tussen de partijen. De ervaring leert wel dat de oneerlijke speler zich bedreigd voelt 
wanneerr de politie erbij wordt gehaald. Bang dat mensen erover gaan praten, komt de wanbetaler 
dann alsnog snel over de brug. Dit was het geval bij kasvrouw Mariene, die f680 maar niet kon 
innenn bij een de frauduleuze speelster ondanks ruzie en publieke scheldpartijen: 'Ik heb de politie 
ingeschakeldingeschakeld en we zijn twee keer naar haar huis gegaan, maar ze deed niet open. Toen 
adviseerdeadviseerde hij me om een advocaat in de arm nemen, maar voor het zover kon komen heeft ze me 
betaaldbetaald door het geld in een enveloppe in mijn brievenbus te gooien. Ik weet zeker dat hoe ik met 
dede politie voor haar deur stond, dal haar aan het schrikken heeft gemaakt' 

Err doen wilde verhalen de ronde over optreden tegen fraudeurs door politie, 
incassobureaus,, advocaten en de rechter, maar mijn indruk is dat dit vooral praatjes zijn. Bij 
verderee navraag heeft iedereen het maar van horen zeggen. Wel hebben zulke geruchten zóveel 
regulerendd effect op de kasmoni-gemeenschap dat ze onderdeel vormen van de sociale controle 
diee het systeem draaiend houdt. Met grote stelligheid vertelt kasvrouw Jetty zo'n verhaal: 'De 
politiepolitie bemoeit zich nu wel ermee. Ze heeft in de loop der tijden niet een of twee aangiften gehad, 
maarmaar zag de stapel aangiften zo hoog groeien (meet met haar hand tot boven schouderhoogte) 
datdat er een hoge kast mee kon worden gevuld Toen zijn ze het gaan onderzoeken en hoe ze het 
kondenkonden aanpakken en hebben zich meer in dit culturele gebruik verdiept.' Blijkens mijn 
onderzoekk zijn spelers in feite niet happig om de politie erbij te halen. Evenals in Suriname 
gelovenn de meesten dat de politie nauwelijks iets voor ze kan doen: het is immers een 
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'vertrouwenszaak'' waarbij geen bewijzen voorhanden zijn. Bovendien kan een officiële klacht 
veell  schade berokkenen aan relaties met vrienden of familieleden. 

Terwijll  diverse kashouders en spelers hun kasmoni-praktijk verscherpen, zijn er minstens 
evenveell  kasmoni waarin dh niet gebeurt. Volgens deze kashouders is er geen aanleiding om de 
regelss te veranderen omdat ze al jaren geen problemen met spelers ondervinden. Ze vertrouwen 
opp hun nauwkeurige selectie. Daardoor kunnen ze het zich permitteren in de oude stijl te blijven 
werkenn die ook in Suriname gangbaar is: de kasvrouw kent slechts de achternaam of roepnaam 
vann de spelers. In haar kasmoni-schrift lees je dan Bruinhart, Joosje of Blakka. Meestal hebben 
kashouderr en speler eikaars telefoonnummers. Maar de kashouder weet niet altijd waar een 
spelerr woont of werkt. Kasvrouw Josa over een speler: 'Ik weet niet waar hij werkt, maar ik zie 
hemhem altijd in een wit pak de deur uitgaan'. Hierdoor lijk t het of deze kasvrouwen een rommelige 
praktijkk hebben, maar dit is niet het geval. Ook zij hebben hun spelers voorzichtig geselecteerd 
binnenn de mogelijkheden die de relationele netwerken hen bieden. Intuïtie is daarbij een goede 
raadgever.. Zo weet kasvrouw Josa in elk geval dat haar speler in het 'witte pak*  een baan heeft. 

Overr het geheel genomen weten de Nederlandse kasmoni-spelers een vertrouwensbasis te 
scheppenn die hecht genoeg is om hun praktijk draaiende te houden, ondanks het verhoogde risico 
vann fraude. 

7.77 Samenvatting 
Dee bevindingen uit mijn veldwerk in de Bijlmer worden bevestigd door mijn interviews met 
kasmoni-spelerss in Nederland. Surinaamse migranten uit de volks- en middenklasse hebben na 
hunn verhuizing naar Nederland hun kasmoni-praktijk voortgezet, en ook hun nakomelingen doen 
volopp mee. Naar schatting speelt thans een op de drie creolen van Surinaamse afkomst uit deze 
klassenn in een Nederlandse kasmoni. Evenals in Suriname komen kasmoni hier in diverse 
verbandenn voor, zoals onder familieleden, collega's in bejaardentehuizen, collega's in de kantines 
vann grote bedrijven, onder personeel van supermarkten, scholen, postkantoren en banken. 

Dee Nederlandse kasmoni-praktijk laat wel een aantal verschillen zien. Ten eerste zijn hier 
inn vergelijking met Suriname veel minder kasmoni op de werkvloer te vinden, terwijl die in 
Surinamee de laatste decennia juist sterk zijn toegenomen. In de loop der tijd werd het inkomen 
uitt een reguliere betrekking een belangrijker basis voor kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. 
Inn Nederland heeft zo'n een ontwikkeling niet plaatsgevonden. Bovendien werken creolen hier 
veell  minder onder elkaar in hetzelfde bedrijf. In zeker opzicht is de kasmoni dus dankzij haar 
migratiee in Nederland meer in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven dan in Suriname. 

Dee motieven om aan kasmoni deel te nemen zijn slechts op ondergeschikte punten 
veranderd.. Alle spelers leggen in de eerste plaats in met een financieel oogmerk. Evenals in 
Surinamee wordt solidariteit niet als motief genoemd. Drieëndertig van de 63 spelers is het te 
doenn om het economisch motief, ofwel het voordeel van snel en gratis krediet. Dertig deelnemers 
tonenn behoefte om onder sociale dwang te sparen. De migratie heeft dus geen grote invloed 
gehadd op de beide hoofdmotieven. Bij de spelers die gebruik maken van de kredietrunctie, 
vertoontt zich over het geheel genomen een sterkere tendens tot sociale stijging dan bij de spelers 
diee vanuit het dwangmotief sparen. 

Err is wel verandering opgetreden bij het traditionele en het nostalgische motief, die in 
Surinamee al geen centrale rol speelden. Voor zover ik kon nagaan is het eerste in Nederland 
verdwenen,, waarschijnlijk door de gewenning aan de bancaire wereld waartoe het leven hier 
dwingt.. Ook het nostalgische motief bij de elite verdween, vermoedelijk als gevolg van haar 
groteree fysieke en geestelijke afstand tot de creoolse cultuur. Een nieuwe ontwikkeling is dat 12 
vann de economisch gerichte spelers ook nostalgische overwegingen tonen. Ter compensatie van 
hunn sociale mobiliteit en integratie in Nederland willen ze middels het kasmoni-spel een deel van 
hunn eigen cultuur behouden. 
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Dee noodfunctie is zowel in Suriname als in Nederland secundair. Bij hoge uitzondering 
doett men er in Suriname een beroep op wegens ziekte, brand of overlijden. In Nederland is het 
gebruikk verruimd onder druk van onvoorziene rekeningen en opgelopen schulden, een gevolg 
vann de zakelijke Nederlandse omgeving met haar vele officiële instanties. Dwangspelers doen 
gemiddeldd vaker een beroep op de noodfunctie dan de kredietspelers, in een verhouding van 
tweee op één. De kredietspelers maken op dezelfde manier gebruik van deze noodvoorziening als 
dee spelers in Suriname: om een incidentele hoge uitgave te betalen. De dwangspelers roepen de 
noodfunctiee daarentegen regelmatig in om oplopende schulden te voldoen. 

Zoo kan men twee categorieën kasmoni-spelers tegenover elkaar stellen. Een bovenlaag 
vann creolen uit de tweede generatie die behoren tot de middenklasse, combineert het 
kredietmotieff  met een nostalgisch bijmotief. Een onderlaag behorend tot de volksklasse voert het 
dwangmotieff  op, maar doet in feite regelmatig een beroep op de noodfunctie. De mate van 
integratiee in de Nederlandse samenleving, migratieverleden en sociale klasse zijn dus bepalend 
voorr de uiteenlopende manieren waarop men met kasmoni omgaat. Wie zich weet aan te passen 
aann de zakelijke Nederlandse omgeving maakt volmaakt rationeel gebruik van het systeem, soms 
mett een vleugje nostalgie naar het Surinaamse erfgoed; wie meer moeite heeft met de nieuwe 
zakelijkheidd combineert onvolmaakte rationaliteit met niet-ingecalculeerd beroep op de 
noodfunctie.. In Suriname is het niet zinvol een dergelijk onderscheid naar klasse te maken omdat 
klassenindelingenn daar als gevolg van de economische crisis hoogstens een momentopname 
geven. . 

Illustratieff  voor de verschillen in financiële levensstijl aan de boven- en onderkant zijn de 
prototypischee 'roodstaanders' en . De roodstaander heeft weinig opleiding, een 
laagg inkomen en is slecht in staat onverwachte hoge rekeningen te voldoen. Hij gebruikt de 
kasmonii  mede als een sociaal vangnet. Maar zijn eigenlijke doel is sparen. Ondanks het web van 
schuldenn en verplichtingen wil hij de dingen doen die in creoolse ogen waardevol zijn, zoals zijn 
familiee in Suriname bezoeken. Daartoe maakt hij gebruik van de spaardwang. Dit doel wordt 
echterr gefrustreerd wanneer hij herhaaldelijk terugvalt op de noodfunctie. Zoiets zal de 
zwartstaanderss niet gebeuren. Ze zijn hoger opgeleid, hebben een redelijk betaalde baan, ordenen 
hunn financiële leven goed en richten zich op de kredietfunctie van de kasmoni. Bij de 
zwartstaanderss kun je een nostalgisch bijmotief verwachten, vooral bij degenen die allang in 
Nederlandd verblijven. Tussen deze twee uitersten aan de sociale onder- en bovenkant bevindt 
zichh een grote middengroep: spelers met een economisch of dwangmotief die hun financiële 
levenn behoorlijk op orde hebben. Bij de vijf kredietspelers die wel eens een beroep doen op de 
noodfunctiee gaat het slechts om eenmalige voorvallen als een begrafenis, niet om 
achterstalligee rekeningen. In alle andere gevallen gebruiken ze de kasmoni overeenkomstig 
hunn voorafgestelde doelen. 

Veell  spelers zijn van mening dat het systeem in Nederland harder en zakelijker is 
geworden.. Dit wordt bevestigd door een toename van het aantal onbetrouwbare kashouders en 
spelers,, en tegenmaatregelen als verhoogde kasrechttarieven en striktere controle en 
sanctionering.. De neiging tot fraude wordt versterkt doordat kasmoni-spelers in Nederland 
moetenn voldoen aan hoge vaste lasten van formele instellingen. Daar deze instanties agressieve 
invorderingsmethodenn hanteren kan het voor een speler met veel schulden rationeel zich zijn te 
onttrekkenn aan de informele betalingsplicht van de kasmoni. 

Dee kasmoni-praktijk berust op een vertrouwensbasis, de spelers maken deel uit van 
informelee netwerken waarbinnen men elkaar kan controleren. Aan deze voorwaarde vah 
moeilijkerr te voldoen in de Nederlandse samenleving met haar grootschaligheid, anonimiteit en 
individualisme.. Oneerlijke spelers maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden om 
confrontatiee met de benadeelden te ontwijken. De fraudeur vraagt plotseling een geheim 
telefoonnummerr aan, speelt 'niet thuis' of verhuist onaangekondigd. Desondanks gedijt de 
kasmoni-praktijkk goed op Nederlandse bodem. Weliswaar is de fysieke afstand tussen 
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familieledenn en kennissen vergroot en zijn kasmoni-relaties abstracter geworden door het 
gebruikk van giraal verkeer en de telefoon, toch blijven de familierelaties doorgaans hecht genoeg 
omm als vertrouwensbasis te dienen. 

Dee kashouders proberen de toegenomen kans op fraude te verminderen door strengere 
socialee controle. Daartoe eisen ze meer informatie over vagelijk bekende of geïntroduceerde 
deelnemers.. Sommigen beperken hun selectie tot de familiekring vanwege het veronderstelde 
wederzijdsee vertrouwen dat daar heerst, anderen spreiden hun selectie juist over diverse families 
omm geen schade te ondervinden van interne familieruzies over wanbetaling. Kashouders gaan 
ertoee over betalingsafspraken vast te leggen, vragen hogere vergoedingen of voeren een nieuwe 
betalingswijzee in. Veel spelers mijden de laatste uitkeringsbeurt. De sancties zijn niet veel 
veranderd.. Uiteindelijk reageert men vrij mild op wanbetalers. Wel zal een potentiële fraudeur 
zichh rekenschap geven van de creoolse overtuiging dat, wie er met de kas vandoor gaat, een 
risicorisico voor het leven neemt. Hoewel de politie meer vertrouwd is geraakt met kasmoni, wordt bij 
fraudefraude zelden haar hulp ingeroepen. Indien er toch een aanklacht binnenkomt kan ze een 
bemiddelendee rol spelen. Door al deze maatregelen lukt het de deelnemers het voortbestaan van 
kasgeldd veilig te stellen, ondanks de verhoogde risico's waaraan het in Nederland blootstaat. 
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