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Hoofdstukk 8 

SLOTBESCHOUWING G 

Toenn ik bij mijn ouders thuis in Suriname woonde werd in mijn omgeving volop aan kasmoni 
gedaan.. De deelnemers beschouwden het als een belangrijk middel om hun maatschappelijke 
positiee te bestendigen en te verstevigen. Maar ik hoorde ook veel kritiek. Sommige ooms 
hieldenn mijn meespelende tantes minachtend voor dat kasmoni een achterlijke, irrationele 
praktijkk was. Ga liever naar de bank! In wetenschappelijke termen vertaald is een dergelijke 
kritiekk ook uit de ROSCA-literatuur af te lezen. Zo worden ROSCAs in het pioniersonderzoek 
vann de antropoloog Clifford Geertz opgevat als een overgangsverschijnsel: ze vervullen een 
nuttigee functie gedurende de transformatie van een agrarische samenleving naar een 
maatschappijj  met een markteconomie, maar ze zullen verdwijnen zodra formele financiële 
instellingenn als banken adequaat werken en voor iedereen toegankelijk zijn. Surinamers die 
zichh modern voelen, willen dan ook niets van kasmoni weten. 

Ondankss de kritiek is het gebruik van kasgeld in Suriname de laatste decennia eerder 
toe-- dan afgenomen. Bovendien hebben Surinaamse emigranten het in de jaren 70 
meegenomenn naar Nederland, waar het systeem een bloeiend tweede leven is begonnen. Naar 
mijnn schatting neemt thans eenderde van de Surinaamse creolen uit de volks- en de 
middenklassee deel aan kasmoni. Ten tijde van mijn onderzoek ging er in Suriname minstens 
Nfl.. 5.000.000 en in Nederland Nfl. 8.000.000 per maand in om. Dit roept de vraag op 
waaromm kasmoni zo aantrekkelijk is. Bevordert het de saamhorigheid binnen de aloude 
culturelee tradities? Of is deelname wellicht toch economisch rationeel, ook in de context van 
dee nieuwe zakelijkheid waarin de Surinaamse immigranten in Nederland leven? 

Omm het kasmoni-systeem nader te analyseren heb ik onderzocht wanneer de kasmoni 
ontstond,, wie de deelnemers zijn, waarom ze deelnemen, hoe het systeem werkt en waar het 
wordtt beoefend. In hoofdstuk 2 concentreer ik me op tijd en plaats: het is aannemelijk dat 
kasmonii  al in de slaventijd in Suriname is ontstaan, om zich in de loop van de Surinaamse 
geschiedeniss te ontwikkelen tot het huidige verschijnsel. Hoofdstuk 3 gaat in op de etnische, 
geslachtelijkee en klassenkenmerken van de deelnemers: de prototypische kasmoni-speler is 
eenn creoolse vrouw uit de midden- of volksklasse; maar er wordt ook deelgenomen door 
creoolsee mannen en leden van andere etnische groepen. In hoofdstuk 4 analyseer ik de 
redenenn waarom de spelers aan kasmoni deelnemen, en breng hun motieven in verband met 
dee maatschappelijke en economische functies van het systeem. Uit systematische 
ondervragingg van 120 kasmoni-spelers bleek dat financiële doeleinden bij de meerderheid 
centraall  staan, het gaat om de opbrengst die wordt besteed aan de persoonlijke behoeften van 
dee inlegger. In het algemeen koopt men er duurdere goederen mee die zijn maatschappelijke 
positiee ten goede komen. In hoofdstuk 5 zet ik de werking van het kasmoni-systeem uiteen: 
zo'nn informeel financieel arrangement kan alleen functioneren als de deelnemers elkaar 
kunnenn vertrouwen, wat adequate netwerken en sociale controle vereist. Hoofdstuk 6 en 7 
richtenrichten zich op de nieuwe plaats van handeling, Nederland: welke invloed heeft deze 
veranderingg van omgeving op de kasmoni-praktijk? In hoofdstuk 8, deze slotbeschouwing, 
bespreekk ik de verschillende aspecten van de kasmoni vanuit de conflicterende bredere 
theorieënn over ROSCAs in het algemeen, waarbinnen ik mijn kasmoni-onderzoek in het 
inleidendee hoofdstuk 1 situeerde: is kasmoni eerder een verschijnsel dat moet worden 
begrepenn vanuit zijn bijzondere culturele context, of kan ze worden opgevat als onderdeel van 
eenn breder, wellicht zelfs mondiaal ontwikkelingsproces in de zin van Geertz? 
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Volgenss Geertz ontwikkelen landen waar ROSCAs voorkomen zich in drie fasen: van een 
traditionelee agrarische samenleving via een semi-ontwikkelde naar een ontwikkelde, 
marktgerichtee maatschappij. De ROSCA vormt een tussenstation in deze transformatie, waarbij 
zichh vanuit traditionele samenwerkingsvormen geleidelijk nieuwe economische verbanden 
ontwikkelden.. In traditionele agrarische samenlevingen zijn ROSCAs nog omgeven met rituelen 
enn solidariteitsversterkende aspecten. In een semi-ontwikkelde samenleving verliezen deze 
socialee functies aan betekenis en krijgen de onderlinges een zakelijker karakter. Zo functioneren 
ROSCAss tevens als educatief instrument om mensen met een traditionalistische instelling de 
vereistee economische vaardigheden bij te brengen. Het systeem ontwikkelt zich uiteindelijk tot 
eenn formeel, onpersoonlijk economisch instituut, informele sociale controle maakt plaats voor 
juridischee sancties. In een samenleving met een volledig ontwikkelde markteconomie verdwijnen 
dee ROSCAs uiteindelijk, voorspelt Geertz, doordat hun functies efficiënter worden vervuld door 
dee formele instellingen. 

Ardenerr verwerpt Geertz*  ontwikkelingsperspectief. Ze wijst erop dat ROSCA-sparen en 
banksparenn in veel landen hand in hand gaan, waaruit blijkt dat de ontwikkeling van een 
zakelijkerr mentaliteit ROSCAs niet overbodig maakt. Ze zullen niet verdwijnen maar eerder 
toenemen,, luidt haar voorspelling. Volgens Ardener zijn ROSCAs samenwerkingsverbanden die 
jee alleen kunt begrijpen vanuit hun eigen culturele omgeving. Daarom moeten bij een analyse 
naastt economische ook politieke, sociale, etnische, religieuze en genderaspecten worden 
betrokken.. Besson en Van Wetering hebben Ardeners cultureel contextualisme toegespitst op 
specifiekee sociale en culturele betekenissen van Caraïbische ROSCAs. Besson ziet ze als een 
vormm van verzet waarmee creoolse vrouwen hun eigen levenswijze verdedigen tegen de 
Westersee overheersing in. Volgens Van Wetering versterkt de Surinaamse kasmoni tradities van 
solidariteit,, waarbij nwtfreligie en rituelen een belangrijke rol spelen. 

Genuanceerderee versies van het ontwikkelingsmodel houden rekening met zulke 
culturelee verschillen. Zo erkent Bouman dat maatschappelijke ontwikkelingen en ROSCA-
praktijkenn een gedifferentieerder beeld vertonen dan Geertz suggereert: ROSCAs komen 
bijvoorbeeldd ook voor in economisch zeer onderontwikkelde gebieden, terwijl urbane 
kantooremployeess met een bankrekening er eveneens gebruik van maken (1985;182). Toch 
onderkentt hij universele patronen in het menselijk gedrag die kunnen worden verklaard vanuit de 
logicaa van het collectief handelen in omstandigheden van schaarste en onzekerheid. Ook 
Boumann plaatst ROSCAs in een ontwikkeling op de lange termijn van agrarische naar 
commerciëlee samenlevingen: onder invloed van commercialisering, monetarisering en 
consumentismee veranderen ROSCAs in zakelijke associaties met een economisch doel; door 
verstedelijkingg en educatie worden ze formeler en democratischer. Ze kunnen zich ook 
ontwikkelenn tot niet-roulerende fondsen (ASCRAs) die zich richten op het financieren van 
commerciëlee ondernemingen. Dit is echter geen éénlijnig proces, maar een tendens die per 
samenlevingg verschillende vormen kan aannemen. 

Eenn soortgelijk genuanceerd ontwikkelingsperspectief is te vinden bij De Swaan. De 
negentiende-eeuwsee arbeidersonderlinges in West-Europa die hij onderzocht, ontwikkelden zich 
inn de lijn van Geertz, en verdwenen toen banken, verzekeringsmaatschappijen en 
staatsarrangementenn hen overbodig maakten. In navolging van Elias' beschavingstheorie legt De 
Swaann bijzondere nadruk op het systeem van gecombineerde dwang en zelfdwang in deze 
onderlinges:: de deelnemende arbeiders bonden zich vrijwilli g aan de dwang tot regelmatig 
sparenn van het collectieve systeem, teneinde zich te verzekeren tegen onverwachte tegenslagen 
alss werkloosheid, ziekte of dood. Zo vormden deze arbeidersonderlinges een tussenstation in de 
ontwikkelingg van impulsief bestedingsgedrag naar de spaardiscipline die de Europese 
middenstandd zich al eerder had eigengemaakt. In de ROSCAs in niet-westerse samenlevingen 
signaleertt De Swaan soortgelijke tendensen, ook al maken die landen een eigensoortige 
ontwikkelingg door. Zo zullen in gemeenschappen waar men in geval van nood vanouds een 
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beroepp kan doen op zijn familie geen verzekeringsfondsen ontstaan, maar roulerende spaar- en 
kredietfondsen.. Omdat de organisatie van ROSCAs veel eenvoudiger is dan van 
verzekeringsfondsen,, zijn ze beter bestand tegen de concurrentie van de formele financiële 
instellingen.. Daarom neemt De Swaan afstand van Geertz' voorspelling dat ze in een volledig 
verzakelijktee samenleving zullen verdwijnen Wel ziet hij de niet-westerse ROSCA ook als een 
overgangsverschijnsel,, via de tussenschakel van het mechanisme van zelfdwang en sociale 
dwangg kunnen de deelnemers spaardiscipline ontwikkelen. Nog niet in staat tot voldoende 
zelfbeheersingg om hun impulsieve consumptieneigingen te bedwingen, onderwerpen de 
ROSCA-spelerss zich vrijwilli g aan de dwang van de onderlinge zodat ze toch met de vereiste 
regelmaatt sparen. 

Gezienn de culturele diversiteit waarop Ardener, Bouman en De Swaan wijzen, lijk t 
Geertz'' ontwikkelingsmodel niet goed houdbaar. Maar daarmee is nog niet gezegd dat ROSCAs 
volledigg opgaan in hun culturele omgeving, zoals Ardener suggereert. Wellicht vallen in alle 
lokalee variaties toch algemene tendensen te ontdekken die het genuanceerde 
ontwikkelingsperspectieff  van Bouman en De Swaan ondersteunen. 

Hoee verhouden de uitkomsten van mijn onderzoek naar de kasmoni in Suriname en Nederland 
zichh tot deze twee conflicterende visies op ROSCAs? Een reconstructie vanuit het 
ontwikkelingsperspectieff  van Bouman en De Swaan is op het eerste gezicht problematisch. Over 
dee geschiedenis van kasmoni is zo weinig bekend, dat het onmogelijk lijk t haar ontwikkeling op 
dee langere termijn te reconstrueren. De eerste kasmoni waarvan ik de sporen vond dateert van 
1920.. Systematische gegevens over de werking van het systeem gaan nog veel minder ver terug. 

Hoewell  ik aannemelijk acht dat kasmoni al tijdens de slavernij werd beoefend, valt niet 
meerr na te gaan of het systeem destijds meer rituele en sociale kanten had dan nu. Wel staat vast 
datt de slaven informele begrafenisfondsen kenden, die collectieve verzekeringen boden tegen 
tegenslagenn als dood en ziekte. Hieruit zou als voorzichtige hypothese kunnen volgen dat de 
toenmaligee kasmoni eerder waren gericht op sparen en krediet. In elk geval hadden de slaven 
hieraann grote behoefte. Ze hadden onder meer geld nodig om de menstruatie en ontmaagding van 
eenn dochter ceremonieel te bezegelen of om zichzelf vrij te kopen. Tevens staat vast dat ze over 
voldoendee geld beschikten om in onderlinges in te leggen. De logica van de collectieve actie die 
Boumann als fundament van de ROSCA beschouwt, was dus op hen van toepassing: door de 
geschiedeniss heen hebben de Surinaamse creolen geleefd onder politieke en economische 
onzekerheid.. Onder deze omstandigheden was het voordelig schaarse bronnen bij elkaar te 
brengenn in collectieve arrangementen als de kasmoni. Maar elke verdere veronderstelling over de 
roll  die kasgeld toentertijd kan hebben gespeeld is speculatief. Dit geldt ook voor de 
contextualistischee genderinterpretatie van Besson, volgens wie de Caraïbische ROSCAs in de 
slaventijdd door slavinnen werden opgezet als een daad van verzet om tegen de blanke 
onderdrukkingg in haar eigen culturele identiteit te bewaren. 

Voorr zover ik kon nagaan hebben zich sinds de jaren 20 geen dramatische veranderingen 
inn het systeem voorgedaan. Ook na de verhuizing naar het zakelijker Nederland is het 
grotendeelss hetzelfde gebleven - ingrijpende verandering is gezien de korte tijd dat de 
Surinamerss daar verblijven ook nog niet te verwachten. Voor een ontwikkelingsperspectief op 
kasmonii  lijk t dus onvoldoende basis te bestaan. 

Daarr komt nog bij dat de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving als geheel in 
vergelijkingg met Nederland zoveel heterogener is, dat moeilijk valt vast te stellen in hoeverre 
kasmonii  en het daarmee verbonden mechanisme van zelfdwang en sociale dwang een 
overgangsverschijnsell  vormen. In de literatuur over het Caraïbisch Gebied worden landen als 
Surinamee geanalyseerd vanuit hun slavernijverleden, omdat dat de basis heeft gelegd voor de 
huidigee maatschappelijke structuur.110 Aan de ene kant zijn in de Caraïbische landen rijke 
eigensoortigee mengculturen ontstaan, aan de andere kant vertonen ze een tragische innerlijke 
verscheurdheid.. Suriname werd vanouds geëxploiteerd door buitenlandse ondernemingen die de 
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winstenn opstreken zonder in het land te investeren. Ook nu nog is Suriname vooral leverancier 
vann grondstoffen als bauxiet, terwijl het zelf weinig industriële bedrijvigheid ontwikkelt en 
afhankelijkk blijf t van import. De invoer van voedsel en luxueuze artikelen beslaat een groot deel 
vann het overheidsbudget, de bevolking is inmiddels gewend geraakt aan westerse consumptie en 
dee lokale handelsklasse die hieraan goed verdient zorgt ervoor dat deze situatie in stand blijft . 

Dee maatschappelijke structuur kenmerkt zich door een etnische en culturele 
verscheidenheidd die eveneens voortkomt uit Suriname *s verleden als plantagekolonie. Voor het 
bewerkenn van de plantages werden slaven uit Afrika ingevoerd. Zo ontstond een vrij rigide 
socialee stratificatie: de rijke blanke Europese planters vormden de bovenlaag, de arme zwarte 
slavenn leefden aan de onderkant, terwijl de middenklasse werd gevormd door het lichtgekleurde 
nageslachtt van blanke kolonialen en zwarte slavinnen. Ook nu nog gaan kleur en klasse samen: 
lichtgekleurdee creolen hebben een hogere maatschappelijke status dan donkergekleurden. De 
etnischee pluraliteit werd bovendien versterkt doordat de blanken contractarbeiders uit China, 
Brits-Indiëë en Java importeerden toen de slavernij ten einde liep. Tussen deze groepen is 
naderhandd een arbeidsverdeling ontstaan: Hindostanen en Javanen werken in de landbouw en in 
dee handel, Chinezen concentreren zich eveneens op handel, terwijl de creolen werkzaam zijn als 
handarbeiders,, ambtenaren in overheidsdienst en employees op kantoren - zij het dat vanaf de 
jarenn 70 ook steeds meer Hindostanen en Javanen in witte-boordenberoepen te vinden zijn. De 
etnischee bevolkingsgroepen leven grotendeels in eigen culturele kring. 

Dezee raciale en etnische pluraliteit heeft ook gevolgen voor de nationale eenheid. Over 
hett algemeen vertrouwen de etnische groepen elkaar niet, wat de ontwikkeling van een nationaal 
saamhorigheidsgevoell  belemmert. Op politiek niveau richten de bewoners zich voornamelijk op 
dee eigen etnische groep; politieke partijen onderscheiden zich eerder door etnische en 
persoonlijkee belangenbehartiging dan door programma's. Hierdoor kan de parlementaire 
democratiee niet goed functioneren. De instituties van de democratische rechtsstaat, erfenis van 
hett voormalige moederland, zijn meer vorm dan inhoud. Kenmerkend is het grote gebrek aan 
expertisee om plannen op te zetten en uit te voeren, ook al doordat door politieke benoemingen 
eenn buitenproportioneel en inefficiënt ambtenarencorps is ontstaan. Van een parlementaire 
democratiee is eigenlijk geen sprake. Er bestaat weinig ruimte voor de oppositie en de 
democratischee procedures worden regelmatig doorkruist door gewapende machten. 

Kortom,, Nederland heeft als koloniale overheerser lange tijd de toon gezet, maar omdat 
dee Nederlandse culturele, economische en politieke instituties aanvankelijk alleen voor blanken 
openstonden,, en later van bovenaf werden opgelegd, bleven ze vreemd aan grote delen van de 
bevolking.. Bovendien werden vanuit het Nederlandse koloniale belang diverse etnische groepen, 
afkomstigg uit zeer verschillende delen van de wereld, met elkaar opgescheept, waardoor een 
pluralee samenleving van afgescheiden etniciteiten ontstond. Wegens deze culturele apartheid ligt 
hett voor de hand kasmoni in de eerste plaats te beschouwen als een typisch creools verschijnsel 
datt zijn betekenis ontleent aan zijn culturele omgeving, overeenkomstig de contextualistische 
visiee van Ardener. 

Tochh wijst nadere analyse van de motieven van de kasmoni-spelers in een andere richting, want 
diee zijn voornamelijk economisch getint. Ze doen mee om te sparen of krediet te nemen teneinde 
mett de uitkering duurdere goederen te kunnen betalen. Geen enkele deelnemer deed een beroep 
opp wat ik het 'solidariteitsmotief noem: kasmoni zou functioneren binnen een cultuur van sterke 
onderlingee saamhorigheid en gedeelde tradities; de uitkeringen zouden bedoeld zijn voor 
onderlingee steun in moeilijke omstandigheden; en de bijeenkomsten zouden de 
gemeenschapsbandenn versterken. Wederzijdse steunverlening behoort wel tot de Surinaams-
creoolsee familietradities, maar kasmoni wordt juist gezien als een privé-zaak van de individuele 
deelnemers.. Veel spelers houden hun deelname zelfs zorgvuldig geheim om claims van naasten 
opp steun uit de opbrengst te voorkomen. Van gemeenschappelijke bijeenkomsten is geen sprake, 
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enn de deelnemers besteden de uitkerin g aan persoonlijke doeleinden. Dit komt overeen met de 
hypothesee van De Swaan dat onderlinges een spaar- en kredietfunctie zullen hebben zolang het 
familieverbandd voorziet in de verzekeringsfunctie. Zoals uit mijn analyse van de kasmoni-
netwerkenn blijkt , veronderstelt het systeem wel een abstracte loyaliteit met de medespelers, maar 
wetenn individuele deelnemers meestal niet wie de anderen zijn. Alleen de kashouder  kent alle 
betrokkenen.. Hij  rekruteert de spelers uit diverse overlappende sociale netwerken, zodat hij  wel 
voldoendee informati e heeft over  hun betrouwbaarheid, maar  zij  niet noodzakelijk iets van elkaar 
weten.. Ze vertrouwen erop dat hij  de sociale controle uitoefent die nodig is om alle deelnemers 
aann hun verplichtingen te houden. De kashouder  zelf moet dan ook voldoen aan extra zware 
selectiecriteria::  hij  moet niet alleen een betrouwbare zakelijke instelling vertonen, maar  ook over 
voldoendee sociale vaardigheden beschikken om de spelers aan zich te binden. Dit is alleen 
anderss in een aantal mannen-kasmoni op de werkvloer, die wel onderdeel uitmaken van een 
brederr  geheel van gemeenschappelijke activiteiten. Maar  ook hier  wordt de opbrengst gebruikt 
voorr  privé-doeleinden. Deze economische oriëntatie van de kasmoni-praktij k staat op gespannen 
voett  met Ardeners nadruk op culturele inbedding. 

Eenn aantal bevindingen wijst eerder  in de richting  van het genuanceerde 
ontwikkelingsperspectieff  van Bouman en De Swaan: terwij l de kasmoni onmiskenbaar 
verbondenn is met de specifieke manier  van leven van de Surinaamse creolen, vertoont het 
systeemm ook een tendens tot verzakelijking. 

Kleinee verschuivingen in de kasmoni-praktij k suggereren dat die zich aanpast aan een 
verzakelijkendee omgeving. Zo worden de meeste Surinaamse kasmoni-netwerken tegenwoordig 
gevormdd in de werksfeer. Het voordeel hiervan is dat de kashouder  het betalingsritme van de 
spelerss kan afstemmen op het ritme van de loonbetalingen, zodat niemand zich aan zijn inleg kan 
onttrekken.. Bovendien staat de kredietwaardigheid van de deelnemers zo buiten kij f 

Maarr  ook een negatieve maatschappelijke ontwikkeling als de recente economische crisis 
inn Suriname kan de verzakelijking van de kasmoni bevorderen. Werkvloer-kasmoni bestaan hier 
all  lang - de oudste kasmoni die ik opspoorde werd in 1920 georganiseerd door  een kokkin op de 
Hoedenvlechtschooll  -, maar  opvallend is dat de familie- en buurtkasmoni nu minder  vaak 
voorkomen,, terwij l ze in Nederland juist volop bloeien. Nu loonarbeid zo'n efficiënt criteriu m 
vann financiële betrouwbaarheid is geworden, ligt het voor  de hand kasmoni bij  voorkeur  in de 
arbeidssfeerr  te organiseren. 

Ookk in de redenen die de spelers opgeven voor  hun deelname aan kasmoni doen zich 
verschuivingenn voor. Zo zijn er  aanwijzingen dat men tegenwoordig minder  verwijst naar  de 
spaarfunctie.. Dit kan samenhangen met een belangrijke verandering in het leven van de 
Surinaamsee creolen: in de loop van de 20e eeuw hebben ze geleidelijk meer  toegang gekregen tot 
dee openbare politieke en economische instituten, die ook na de slavernij  grotendeels door  en 
voorr  blanken waren ingesteld. Doordat velen meer  vertrouwd raakten met het bancaire circuit , 
kondenn ze voortaan ook gebruik maken van de rente van een spaarbankrekening. Voordien 
haddenn spaarzame creolen slechts de keuze tussen het collectieve spaarsysteem van de kasmoni 
enn individueel sparen, maar  geen van beide mogelijkheden leverde rente op. Destijds was het 
economischh gezien dus rationeel om in kasmoni te sparen. Maar  nu bracht dat geen optimale 
winstt  meer, want een spaarbank is voordeliger. Daarom spreek ik in het geval van de 4 kasmoni-
speelsterss die zeiden deel te nemen om te sparen, van een traditioneel motief: ze hadden niet 
adequaatt  afgewogen op welke manier  ze het voordeligst konden sparen; hun keuze voor  de 
kasmonii  kwam eerder  voort uit hun vertrouwdheid met deze creoolse traditie , die op dit punt 
echterr  achterhaald is. Opvallend is dat dit motief slechts door  een kleine minderheid van de 
Surinaamsee spelers werd genoemd, en in Nederland in het geheel niet. Hierui t zou men kunnen 
afleidenn dat er  een verschuiving heeft plaatsgevonden in de motivatie van de deelnemers: sparen 
alss zelfstandig motief om aan kasmoni deel te nemen kwam mogelijk in vroeger  tijden veel meer 
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voor,, maar verdween naarmate men meer geïntegreerd raakte in het formele bancaire circuit. Dit 
zouu betekenen dat kasmoni-tradities verdwijnen wanneer ze hun economische functie verliezen 
alss gevolg van verzakelijking van hun maatschappelijke omgeving. Maar ook deze 
veronderstellingg heeft een speculatief karakter. Dit te meer omdat ten tijde van mijn onderzoek in 
Surinamee de gierende inflatie alle vormen van sparen irrationeel had gemaakt. Hoewel 
tweederdee van de ondervraagden een spaarbankrekening had, werd die niet meer gebruikt. 

Zowell  in Suriname als in Nederland zijn de meestgenoemde motieven het 'economisch 
motieff  van de spelers die aan kasmoni deelnemen wegens haar kredietfunctie, en het 
'dwangmotieff  van de deelnemers die willen sparen met behulp van het mechanisme dat De 
Swaann benadrukt. De economisch gemotiveerde kasmoni-spelers handelen in financieel opzicht 
volmaaktt rationeel, want als ze voor bankkrediet kozen zouden ze rente moeten betalen terwijl 
hett kasmoni-krediet renteloos is. De spelers met het dwangmotief handelen daarentegen 
'onvolmaaktt rationeel', zoals John Eister het noemt. Door gebrek aan zelfdiscipline zijn ze niet 
inn staat hun impulsieve bestedingsdrang te beheersen ten gunste van de lange-termijndoelen 
waarvoorr ze willen sparen. Zonder de systeemdwang van de kasmoni zouden ze hun spaargeld 
voortijdigg opmaken. Maar omdat ze hun eigen wilszwakte onderkennen, zijn ze toch in staat hun 
'hogere'' doelen te bereiken via de indirecte weg van het kasgeld. Ze binden zich aan 
wederkerigee verplichtingen om regelmatig in te leggen, die in de creoolse cultuur niet alleen als 
heiligg gelden, maar waaraan in geval van wanprestatie ook zware sociale en financiële 
consequentiess zijn verbonden: een wanbetaler wordt uitgesloten van verdere deelname en lijdt 
ernstigg gezichtsverlies. 

Mett De Swaan zou men kasmoni wegens de prominente rol van dit motief als een 
overgangsverschijnsell  kunnen bestempelen, wat het ontwikkelingsperspectief zou bevestigen. 
Dezee interpretatie is des te aannemelijker omdat kasgeld soms doelbewust wordt ingezet als 
educatieff  middel om de deelnemers spaardiscipline bij te brengen. Hebben ze eenmaal voldoende 
zelfbeheersingg ontwikkeld, dan kunnen ze hun geld beter naar de spaarbank brengen. Maar tegen 
dezee interpretatie pleit dat het volmaakt rationeel is een beroep te doen op de kredietfunctie van 
dee kasmoni, ook voor deelnemers aan het bancaire circuit. De grote groep spelers die dit 
economischh motief aanvoert, lijk t moeilijker in het ontwikkelingsperspectief te passen. 

Maarr ook hier is een nadere nuancering ten gunste van de ontwikkelingsthese op zijn 
plaats,, die rekening houdt met klassenverschillen. In Suriname is het door de economische crisis 
niett goed mogelijk om een scherp klassenonderscheid te maken. Alleen welstand biedt een 
adequaatt criterium, maar op dit punt zijn de sociaal-economische verhoudingen niet stabiel. In 
Nederlandd tekent zich daarentegen een tweedeling af tussen twee categorieën kasmoni-spelers uit 
verschillendee klassen. 

Aann de bovenkant valt een groep sociale stijgers te onderscheiden die het economisch 
motieff  combineert met een 'nostalgisch motief. In dit laatste motief heeft een verschuiving 
plaatsgevonden.. In Suriname is het uitsluitend te vinden bij een kleine groep welgestelden die tot 
dee elite behoort. Zij hebben financieel geen behoefte aan kasmoni, maar worden bewogen door 
culturelee overwegingen: ze doen mee met spelers uit lagere milieus die er wel baat bij hebben, 
maarr dan uit nostalgie naar de creoolse tradities die de elite eigenlijk al ontstegen is. In 
Nederlandd heb ik zulke elitaire nostalgici niet aangetroffen, waarschijnlijk doordat de 
maatschappelijkee kloof met de kasmoni-spelende klassen daar groter is. Maar genoemde stijgers, 
diee in de eerste plaats uit economische overwegingen aan kasmoni doen, vermelden nostalgie 
well  als bijkomend motief. Ze zijn allen afkomstig uit de tweede, in Nederland opgegroeide 
generatiee en behoren tot de middenklasse. 

Aann de sociaal-economische onderkant bevindt zich een groep spelers uit de volksklasse 
diee het dwangmotief combineert met een veelvuldig beroep op de 'noodfunctie' van de kasmoni: 
zee verzoeken de kashouder dan tijdens de cyclus om een vervroegde uitkeringsbeurt omdat ze in 
onverwachtee financiële nood zijn geraakt. Ook bij deze noodfunctie heeft een verschuiving 
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plaatsgevondeaa Ze wordt bijna nooit als expliciet motief voor deelname opgegeven, en in 
Surinamee wordt er ook nauwelijks een beroep op gedaan. In Nederland wordt kasmoni 
daarentegenn veel meer als noodvoorziening ingeroepen. Dit komt doordat een aantal Surinamers 
niett gewend is aan de hoge vaste lasten en de zakelijkheid waarmee de Nederlandse overheids-, 
nuts-- en commerciële instellingen opereren. Na een onbetaalde telefoonrekening dreigt 
bijvoorbeeldd al gauw afsluiting. In paniek wendt de schuldenaar zich dan tot zijn kashouder, die 
bijj  uitzondering bereid is hem voor te laten gaan opdat hij de rekening kan betalen. Het moet 
geenn regel worden, want deelnemers die te vaak schulden maken vormen een bedreiging voor de 
kasmoni,, te meer daar ze eerder geneigd zijn tot wanbetaling. 

Dezee tweedeling kan de ontwikkelingsthese op een gedifferentieerde manier 
ondersteunen:: naarmate Surinamers meer geïntegreerd zijn in de zakelijke Nederlandse 
omgeving,, hebben ze zakelijker motieven voor hun deelname aan de kasmoni. Dit geldt met 
namee voor creolen van de tweede generatie uit de middenklasse. Degenen die in de marge 
blijvenn steken vertonen minder zelfbeheersing, waardoor ze zowel vaker een beroep moeten 
doenn op de noodfunctie, als meer behoefte hebben aan de sociale dwang die is verbonden met de 
spaarfiinctie.. Voor deze groep zou kasmoni inderdaad de educatieve rol kunnen vervullen die De 
Swaann toeschrijft aan ROSCAs en de Nederlandse arbeidersonderlinges van de 19° eeuw. Zeer 
marginalenn zullen daarentegen slachtoffer worden van het uitsluitingsmechanisme dat 
onderlingess kenmerkt: wie te vaak in schulden raakt wordt als onbetrouwbaar buitenspel gezet. 

Tenn slotte heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden in de organisatie van het 
wederzijdss vertrouwen. Doordat Nederland in vergelijking met Suriname een anonieme 
grootschaligee individualistische samenleving is, kunnen kwaadwillende spelers zich hier 
gemakkelijkerr aan de greep van hun omgeving onttrekken, te meer doordat ze dankzij de goede 
socialee voorzieningen minder afhankelijkheid zijn van hun naasten. Kashouders reageren hierop 
mett een zakelijker sociale controle, onder meer door systematisch persoonsgegevens te 
registerenn en contracten op te stellen. Desondanks komt wanbetaling in Nederland veel meer 
voor,, maar niet zo veel dat dit het kasmoni-systeem als zodanig ondermijnt. 

Overeenkomstigg het genuanceerde ontwikkelingsperspectief van Bouman en De Swaan vindt de 
aanpassingg van kasgeld aan een verzakelijkte maatschappij plaats vanuit de bijzondere situatie 
waarinn de Surinaamse creolen zich bevinden. Vooral in de sfeer van gender, netwerkvorming, 
socialee controle, organisatievorm en bestedingspatronen blijken de specifieke culturele 
achtergrondenn van de kasmoni-praktijk. 

Tenn eerste is kasmoni primair een vrouwenzaak: slechts eenderde van de deelnemers is 
man.. Voor zover bekend is dit een wereldwijd kenmerk van ROSCAs, een gevolg van de 
algemenee geslachtelijke arbeidsverdeling waarbij vrouwen de verantwoordelijkheid voor het 
huishoudenn dragen en mannen de relaties in het openbare leven onderhouden. Zulke ROSCAs 
draaienn dan ook om de financiering van het gezinsleven. In de Surinaamse kasmoni en andere 
Caraïbischee ROSCAs wordt deze prominente rol van vrouwen versterkt door het 'Caraïbisch 
gezinspatroon'' dat veel voorkomt bij creolen uit de lagere klassen: het gezin bestaat uit een 
alleenstaandee moeder en een aantal kinderen dat ze heeft verwekt met verschillende mannen die 
geenn van allen de structurele verantwoordelijkheid voor het huishouden op zich nemen. 
Dientengevolgee geldt spaarzaamheid speciaal voor vrouwen als een belangrijke deugd. Hoewel 
tweederdee van de Surinaamse kasmoni-spelers en -speelsters die ik ondervroeg wel een twee-
oudergezinn vormden, heerst ook tussen hen de strijd tussen de seksen. Dit is een gevolg van de 
traditionelee matrifocaliteit, waardoor vrouwen tijdens hun opvoeding wordt ingeprent dat 
mannenn onbetrouwbaar zijn. Ook samenwonende en getrouwde vrouwen wantrouwen hun 
partners,, en zijn erop gespitst hun zelfstandigheid te bewaren. Een van de middelen daartoe is de 
kasmoni:: partners houden doorgaans voor elkaar verborgen dat ze eraan deelnemen. Ze 
gebruikenn de opbrengst voor zichzelf en het gezin, en verrassen er af en toe hun partner mee. 
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Voorr zover creoolse mannen zich verenigen in exclusieve mannen-kasraoni, vertonen 
ookk zij een bijzonder, cultuurbepaald patroon. Typische mannen-ROSCAs elders op de wereld 
richtenn zich dikwijls op financiering van bedrijven. Zoals Bouman aangeeft, kunnen ze dan ook 
dee vorm aannemen van ASCRAs, een strakke organisatie opbouwen en gebruik maken van 
formelee juridische contracten. De Surinaamse mannen-kasmoni worden wel op de werkvloer 
georganiseerdd en vertonen meer bureaucratische vormen, maar ze hebben geen commercieel 
doel.. Het gaat meestal om associaties van handarbeiders, die de opbrengst besteden aan dezelfde 
persoonlijkee behoeften als andere kasmoni-spelers. Verder zijn mannen te vinden in de kasmoni-
netwerkenn op overheidsinstellingen en kantoren, maar daar vormen ze een minderheid tussen de 
vrouwelijkee deelnemers. Ook hier worden de uitkeringen niet bedrijfsmatig maar persoonlijk 
besteed.. Dit hangt samen met de arbeidsverdeling tussen de diverse etnische bevolkingsgroepen 
inn Suriname: creolen verkiezen beroepen in de sfeer van handarbeid, ambtenarij en 
kantoorfuncties,, terwijl de handel in handen is van Chinezen, Hindostanen en Javanen. Onder 
dezee etnische groepen komen dan ook wel de bedrijfsmatige ROSCAs en ASCRAs voor die 
Boumann verwacht in landen met een zich ontwikkelende markteconomie. Creoolse mannen 
hebbenn een voorkeur voor administratieve beroepen omdat die maatschappelijke status geven. 

Inn het verlengde hiervan is ook de nadere invulling van het economisch motief cultureel 
gekleurd.. Een groot deel van de creoolse mannen en vrouwen die aan kasmoni deelnemen noemt 
ditt motief: het gaat hen om het snelle en renteloze krediet van het kasgeld. Dit is economisch 
gezienn volmaakt rationeel omdat het voordeliger is dan bankkrediet. Anderzijds zijn deze spelers 
niett zo sterk economisch georiënteerd dat ze streven naar kapitalistische accumulatie. In 
tegenstellingg tot de Hindostaanse ASCRA-spelers investeren ze de opbrengst niet in een bedrijf, 
maarr gebruiken die voor kostbare goederen waaraan creolen waarde hechten, zoals huis en 
huisraad,, auto, sieraden, reizen, een opleiding of rituelen. De Surinaamse creolen proberen hun 
maatschappelijkee positie te verbeteren, maar zijn niet geneigd hun rijkdom steeds verder te 
vergroten.. In dit opzicht staan ze ver af van het Nederlandse calvinisme: de meeste creolen 
voelenn zich weinig aangetrokken tot de protestantse middenstander die zijn brood in het zweet 
zijnss aanschijns verdient. Iets dergelijks blijkt uit de stereotypen die creolen en Hindostanen over 
elkaarr en zichzelf verkondigen. Stelt de gierige Hindostaan de bevrediging van zijn behoeften uit 
tott na zijn dood, creolen willen hier en nu van het leven genieten. 

Ditt komt overeen met de relativering die Breman aanbrengt op het concept van 
'uitgesteldee behoeftebevrediging'. Breman verzet zich tegen de stelling dat zo'n uitstel 
kenmerkendd is voor het kapitalistische Westen: het komt overal voor, alleen variëren de 
behoeftenn die men met het uitstel wil bevredigen per cultuur. Dezelfde kanttekening past bij de 
begrippenn 'volmaakte' en 'onvolmaakte rationaliteit'. Het gaat hier om een specifieke, louter 
economischee opvatting van rationaliteit: wie volmaakt rationeel handelt is daardoor nog geen 
volmaaktt mens. Perfecte rationaliteit zegt alleen iets over de optimale verhouding tussen doel en 
middelen:: als je krediet wil, biedt kasmoni het voordeligste arrangement. Maar het zegt niets 
overr de waarde van de doelen waarvoor het krediet wordt gebruikt. Die wordt bepaald door het 
wereldbeeldd van de betrokkene en de waarde van zijn cultuur. Je kunt niet zeggen dat het uitstel 
vann behoeftebevrediging van de protestantse kapitalist tot in het hiernamaals rationeler is dan de 
creoolsee levensvreugde. 

Ditt lijk t in strijd met Boumans verwachting dat ROSCAs op den duur veranderen in 
zakelijkee associaties met een economisch doel. Toch past de creoolse kasmoni in het 
ontwikkelingsperspectief.. Als markteconomie in ontwikkeling heeft Suriname wel degelijk de 
commerciëlee ROSCAs en ASCRAs die daarbij horen. Alleen worden die georganiseerd door de 
bevolkingsgroepenn die zich specialiseren in de handel. Zo gaat de etnische arbeidsverdeling 
gepaardd met een arbeidsverdeling tussen diverse ROSCAs. 

All  met al wijzen veel van mijn bevindingen in de richting van het gematigde 
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ontwikkelingsperspectief.. Enerzijds vertoont het systeem een aantal kenmerken die alleen te 
begrijpenn zijn vanuit de specifieke levenswijze van de Surinaamse creolen, zoals de dominante 
roll  van vrouwen en de manier waarop het kasmoni-netwerk wordt gevormd en het vertrouwen 
wordtt georganiseerd. Anderzijds heeft kasmoni in de eerste plaats economische doeleinden die 
passenn in de theorie van de collectieve actie en verzakelijkt het systeem met haar omgeving. 

Hoee staat het dan met Geertz' voorspelling dat ROSCAs zullen verdwijnen wanneer hun 
omgevingg volledig verzakelijkt? Voor Suriname lijk t dit een academische vraag, want de 
voorwaardenn voor zo'n verzakelijking zijn hier niet aanwezig. Het land verkeert nog in een diepe 
crisis,, en er zijn geen tekenen dat de doelmatigheid van markteconomie en staat binnen korte 
termijnn sterk zal verbeteren. De economische neergang bracht eerder een tegengestelde 
ontwikkelingg met zich mee: de banken werden teruggedrongen door informele financiële 
arrangementenn als het kasgeld. Waarschijnlijk zal kasmoni hier nog lang in een behoefte 
voorzien.. De Nederlandse kasmoni spelen zich daarentegen af in een samenleving met een 
markteconomiee en een rechts- en verzorgingsstaat die redelijk efficiënt functioneren. Zullen ze 
hierr niet langs dezelfde weg verdwijnen als de negentiende-eeuwse arbeidersonderlinges, 
doordatt de formele instanties efficiënter werken? 

Maarr kasgeld blijf t hier alleen al nuttig aangezien veel Surinamers na hun immigratie in 
eenn achterstandsituatie terechtkomen. Zolang ze niet volledig zijn opgenomen in hun nieuwe 
omgeving,, kunnen ze hun voordeel doen met informele onderlinges binnen de eigen etnische 
kring.. Dit nut is echter beperkt omdat het aantal nieuwkomers naar verhouding steeds kleiner 
wordt.. Tegenover de ruim honderdduizend creolen van Surinaamse herkomst met een 
Nederlandsee nationaliteit staan per jaar naar schatting 1000 nieuwe immigranten. De tweede, 
derdee en latere generaties zullen dus op den duur veruit in de meerderheid zijn. 

Zall  de Nederlandse kasmoni ook voor hen nog generaties lang in een behoefte blijven 
voorzien?? Zoals De Swaan aangeeft, is Geertz' voorspelling van het einde van de ROSCA te 
stellig.. Kasmoni wacht in Nederland niet noodzakelijk hetzelfde lot als de Europese 
verzekeringsonderlingess doordat een spaar- en kredietsysteem niet zo'n ingewikkelde 
beheersvoeringg nodig heeft. Het is veel kleinschaliger en het inschatten van risico's is een stuk 
gemakkelijker. . 

Daarbijj  komt dat het ook in Nederland volmaakt of op zijn minst onvolmaakt rationeel is 
omm kasmoni te beoefenen. Spaarders met een dwangmotief hebben een goede reden om het te 
blijvenn spelen, want banken missen de extra service van sociale spaardwang. Maar in dit opzicht 
vormtt kasmoni toch een overgangsverschijnsel dat alle kans loopt te verdwijnen. Zodra de 
spelerss eenmaal voldoende zelfbeheersing hebben aangekweekt is het voordeliger te profiteren 
vann de spaarbankrente, zodat kasmoni uiteindelijk een stille dood zou sterven. Mogelijk resteert 
dann een groep creolen die blijvend moeite heeft met de Nederlandse zakelijkheid. Zulke spelers 
zullenn behoefte houden aan het mechanisme van zelfdwang en sociale dwang, en daarnaast af en 
toee een beroep doen op de noodfunctie. Maar als het voortbestaan van kasmoni van hen zou 
afhangen,, zou het hooguit een verschijnsel in de marge van de samenleving zijn. 

Hett dwangmotief vormt echter maar één van de twee hoofdmotieven om kasmoni te 
spelen:: het economisch motief van de kredietnemers komt vrijwel evenveel voor. Omdat het 
nemenn van renteloos krediet ook in een volstrekt zakelijke omgeving rationeel is, hebben deze 
spelerss geen reden om met kasmoni te stoppen. Zo ontstaat mogelijk een bovenlaag van 
goedgeïntegreerdee kasmoni-spelers: creolen uit de middenstand die volmaakt rationeel gebruik 
makenn van de kxedietfunctie. 

Tochh zou kasmoni in Nederland op den duur kunnen verdwijnen door een oorzaak van 
culturelee aard. Al blijf t er behoefte bestaan aan het kasmoni-krediet, dat wil nog niet zeggen dat 
dee sociale voorwaarden voor het functioneren van kasmoni eveneens in stand blijven. Voor het 
wederzijdss vertrouwen waarop het systeem berust zijn immers adequate netwerken en sociale 
controlee vereist. Bovendien veronderstelt het gedeelde waarden: de kasmoni-verplichtingen 
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geldenn als heilig omdat allen weten dat kasgeld een onmisbare rol vervult in de lotsverbetering 
vann de deelnemers. Kasmoni kan dus alleen voortbestaan zolang de creolen in Nederland hun 
samenhangg als etnische groep behouden. Maar het is mogelijk dat die cohesie in de toekomst 
zwakkerr wordt. Wellicht is het groeiende aantal etnisch gemengde relaties op scholen hier een 
voortekenn van. Dat de groep stijgers met het kredietmotief nu al nostalgie naar de Surinaamse 
traditiess vertoont is een ander teken aan de wand. 

Watt kasmoni latere generaties te bieden heeft moet de toekomst leren. Tot op heden voorziet ze 
inn elk geval in een grote behoefte. Het negatieve beeld van kasmoni dat oudere schrijvers over 
Surinamee als Helman, Buschkens en Kruijer hebben uitgedragen, is onjuist. Ze associeerden het 
systeemm ten onrechte met armoede, schulden, fraude, uitbuiting en economische irrationaliteit, 
eenn vooroordeel dat ook nu nog bij een aantal Surinamers leeft. Uit mijn onderzoek blijkt dat 
kasgeldd een rationeel en efficiënt financieel arrangement biedt waardoor veel Surinaamse creolen 
hunn leven hebben kunnen verbeteren. 
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