
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Kasmoni: onderlinge fondsen onder creolen in Paramaribo en Amsterdam

Bijnaar, A.E.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bijnaar, A. E. (2002). Kasmoni: onderlinge fondsen onder creolen in Paramaribo en
Amsterdam. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/kasmoni-onderlinge-fondsen-onder-creolen-in-paramaribo-en-amsterdam(d93881e7-9b33-4e6c-a1ff-4323c3024631).html


Noten n 
Mett deze benadering vanuit een ontwikkelingsperspectief wijkt Geertz af van zijn latere werk dat 
culturenn vanuit een interpretatief antropologisch gezichtspunt als interne samenhangende eenheden 
benadert,, zonder veel aandacht voor politieke en economische analyses. Geertz heeft zijn onderzoek 
naarr ROSCAs verricht toen hij in opdracht van de Amerikaanse regering met andere antropologen 
nadachtt over ontwikkelingsvraagstukken, in een tijd dat moderniseringstheorieën centraal stonden. Dit 
artikell  is een neerslag van dat onderzoek. Hoewel het ontwikkelingsperspectief niet representatief is 
voorr Geertz' oeuvre als geheel, wordt dit artikel beschouwd als een standaardpositie in het ROSCA-
debat. . 

Ziee ook Geertz' Interpretation of Cultures uit 1973. 

Zoalss De Swaan aangeeft, verliep de geschiedenis in werkelijkheid ingewikkelder. Door hun lage lonen 
kondenn de arbeiders onvoldoende sparen om vooruit te komen. Toch bleef de burgerij hun aanhoudende 
armoedee wijten aan gebrekkige zelftucht De enige oplossing was dan externe staatsdwang. Dit leidde 
tott de verplichte werknemers- en volksverzekeringen die de ondergang van de onderlinges inluidden 

Bijj  de Europese onderlinges was dit wel het geval; dit zijn echter geen ROSCAs, maar niet-roulerende 
verzekeringsonderlinges. . 

Hoewell  uit de meeste studies blijkt dat ROSCAs veelvuldig voorkomen in de onderzochte gebieden, 
wordenn er nauwelijks cijfers gegeven over de omvang van dat deel van de bevolking dat aan ROSCAs 
deelneemtt (zie ook Vélez-Ibafiez 1983; 16). 

Ziee J.A. Schütkamp en Th. De Smidt (1973,219). 

Overr de herkomst van het wereldwijde verschijnsel Rotating Saving and Credit Association tast men 
vooralsnogg in het duister (Ardener 1964;208, Bouman 1995; 120). In elk geval kwamen ze eeuwen 
geledenn al voor. Izumida (1992;166) vond bewijs voor vroege ROSCAs in het dertiende-eeuwse Japan, 
enn volgens Seibel & Shresta (1988;183) functioneerden ze rond 1600 bij de Yoruba in Zuid Nigeria. 
Sommigenn zien de introductie van geld als noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van ROSCAs. 
Maarr Bouman wijst erop dat ze al bestonden toen rijst, schelpmunten, bronzen ringen en dergelijke als 
betaalmiddell  dienst deden (1995;121-2). De geldhypothese moet dus worden verruimd tot alle 
duurzamee objecten die worden gebruikt als algemeen aanvaard abstract betaalmiddel. Zo beschrijft 
Falolaa (1995) hoe in het prekoloniale Nigeria ROSCAs aanvankelijk met schelpen werden gespeeld, 
totdatt die later als officieel betaalmiddel werden vervangen door Britse munten. 

Dee uiteenlopende opvattingen over het ontstaan van ROSCAs zijn terug te voeren tot twee 
hoofdveronderstellingenn die ik de 'endogeniteitsthese' en de 'diffüsiethese' noem. Volgens de 
endogeniteitstheseendogeniteitsthese komen ROSCAs tot bloei binnen diverse culturele contexten wanneer daaraan behoefte 
bestaatt (mits is voldaan aan een aantal voorwaarden zoals de aanwezigheid van een gemeenschappelijk 
waardesymbooll  als geld). Volgens de diffüsiethese zijn ze op een specifieke plaats ontstaan, waarna ze door 
culturelee diffusie verder werden verspreid. De endogeniteitsthese houdt dus in dat ROSCAs onafhankelijk 
vann elkaar in uiteenlopende gemeenschappen opkomen vanuit plaatselijke culturele patronen In sommige 
culturenn hebben families bijvoorbeeld een morele verplichting om een royale bruidschat te betalen of 
grootsee culturele feesten te organiseren (Ardener 1964^09). Het valt dan te verwachten dat zo'n familie 
roulerendee spaarsystemen ontwikkelt om haar status hoog te houden. 

Diffusionistischh is de theorie dat ROSCAs over de wereld zijn verspreid vanuit één bepaalde regio. 
Volgenss sommigen zou Afrika de plaats van herkomst zijn omdat het kenmerkende principe van roulatie 
daarr het sterkst voorkomt Maar Bouman brengt hiertegen in dat het roulatiebeginsel ook in Europa in 
voldoendee mate voorkwam, zodat het ROSCA-arrangement daar zonder externe invloed kon ontstaan 
(1995;121).. Dit leidt naar twee alternatieve diffusionistische opvattingen die Europa opvoeren als plaats van 
oorsprong:: ROSCAs zouden uit Italië dan wel uit Engeland stammen. In de eerste opvatting ontstonden ze 
inn het zeventiende-eeuwse Italië, waar graaf Tonti in 1653 naar voren trad als organisator van onderlinge 
verzekeringen,, de naar hem vernoemde tontines. Volgens Boshuizen zijn de Italiaanse tontines zelfs nog 
veell  eerder ontstaan, in 1463 toen kardinaal Osta in Orvieto de eerste stichtte (1997^71); ze zouden pas 
laterr met terugwerkende kracht naar graaf Tonti zijn vernoemd. Dat in het huidige Franstalige West Afrika 
allee geldelijke arrangementen zoals begrafenisfondsen, spaar- en kredietclubs tontines worden genoemd, is 
volgenss deze hypothese te danken aan Franse kolonialen die vertrouwd waren met de Italiaanse 
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moedervonnn (Bouman 1995;122). Engeland wordt eveneens als land van herkomst genoemd: de esusu in 
Nigeriaa zou zijn ontstaan onder  invloed van de Engelse koloniale overheersing. Maar  Bascom brengt 
hierr  tegenin dat onder  Engelsen aan de Westkust van Afrik a geen enkel arrangement bestaat dat ook 
maarr  enigszins op de esusu lijk t De Yoruba zijn er  zelf van ovcrtmgd dat het een inheems arrangement 
iss dat vanouds met schelpen werd gespeeld, lang voordat Britse munten werden geïntroduceerd. Deze 
aloudee praktij k bleef populair  ondanks diverse vergeefse pogingen van de Engelse overheid haar  te 
ontmoedigenn (Bascom 1952;69). Ook nu nog maken de Yoruba veelvuldig gebruik van de esusu. 

Zowell  in de endogeniteitsthese als in de diffusionistische opvatting kunnen migranten een 
crucialee rol spelen bij  de verbreiding van ROSCAs. Ongeacht of ze het systeem al in hun thuisland 
kenden,, kunnen immigranten zulke spaar- en kredietassociaties ontwikkelen onder  druk van de 
onzekerhedenn waarmee ze in hun nieuwe omgeving worden geconfronteerd (P. Hil l in personal 
communicationn with Ardener  1964). Vervolgens kan het systeem zich verder  verspreiden doordat de 
autochtonee bevolking het van hen overneemt (zie ook Seibel &  Shresta 1988; 183). Ook kan er  tussen 
diversee immigrantengroepen overlappende overdracht plaatsvinden, in het bijzonder  in landen waar 
veell  van zulke groeperingen samenleven (Ardener  1964,209). 

Dee veronderstelling dat ROSCAs ontstaan onder  invloed van plaatselijke behoeften wordt 
bevestigdd doir  hun oiigehjkmatige versiiradu^ 
zijn,, mensen in economische onzekerheid teven en bij  voortdurin g blootstaan aan risico's van armoede, 
ziektee of andere tegenslagen, bloeien dergelijke arrangementen op. ROSCAs komen vooral voor  in 
eccflomischh minder  ontwikkelde niet-westerse landen en onder  niet-westerse immigranten in de grote 
Europesee wereldsteden. Onder  de welvarende autochtone Europeanen, gewend aan de gemakken van de 
verzorgingsstaat,, worden ze daarentegen nauwelijks gesignaleerd. Op plaatsen waar  overheidssteun 
ontbreektt  zien arme huishoudens zich voortdurend geplaatst voor  noodzakelijke uitgaven die met contant 
kunnenn worden betaald uit de reguliere inkomsten, zoals voor  duurzame huisraad, schoolgaande kinderen 
enn rituele verplichtingen. Het is niet verwonderlijk dat veel ROSCA-gelden aan zulke zaken worden 
besteed-- men kan gemakkelijk op het idee komen om daarvoor  geld bijeen te brengen binnen de bestaande 
maatschappelijkee netwerken. Bij  begrafenissen in het Middeleeuwse Europa hield men bijvoorbeeld 
collectess om weduwes te steunen die de inkomsten van haar  echtgenoot voortaan moesten missen. 
Informelee begrafenisfondsen, burenhulp of gift exchange (zie Mauss, 1966) kunnen in diverse culturen 
voorloperss of varianten van ROSCAs zijn geweest Daarnaast speelt ook diffusie een onmiskenbare rol: 
culturelee overdracht kan zorgen voor  verdere verspreiding van zulke ROSCAs. Dit is tegenwoordig zelfs 
eenn mondiaal verschijnsel als gevolg van de wereldwijde migratie. Onder  Koreanen in Los Angeles (Light 
&&  Deng 1995), Indiërs in Engeland (Srinivasan 1995) en Senegalezen in Parijs (Kam 2000) wordt ijveng m 
ROSCAss ingelegd Ook in Nederland komen deze arrangementen veelvuldig voor  onder  zulke diverse 
iminigrantengroepenn als Ghanezen, Nigerianen, Antillianen, Marckkaiien, Turk ^ 
bovendienn over  en weer  beïnvloeden. 

Eenn bijzonder  voorbeeld van culturele overdracht trof ik bij  een informeel kunstenaarscollectief 
vann autochtone blanke vrouwen in Amsterdam. Toen ik hen terioops vertelde over  de Surinaanise kasmom, 
opperdenn ze enthousiast er  zelf een te beginnen om elkaar  beurtelings een ruirrielamstbeurt f 
Zoo konden ze in een dringende behoefte voorzien, want door  de afslanking van de Nederlandse 
verzorgingsstaatt  in de laatste decennia van de 20*  eeuw was het inkomen van kunstenaars sterk achteruit 

Dee 'overlappende overdracht'  die Ardener  signaleert in samenlevingen met veel 
nugrantengroepen,, doet zich blijkens mijn onderzoek ook voor  bij  de kasmoni in Nederland 
Autochtonee Nederlanders, Ethiopiers, Marokkanen, Mauretanita, Kameroeners, Antilhanen en 
Chinezenn sluiten zich gemakkelijk aan bij  Surinaamse ROSCAs, waarna soms wederzijdse 
beïnvloedingg plaatsvindt Zo stellen Surinaamse kashouders zich vanmids bescheiden cp m vergehjküig 
mett  hun collega's in de Antilliaanse sam die altij d bewaarloon inhouden. Maar  mi de kasmoru m 
Nederlandd is ingevoerd, speelt soms een Curacaoenaar  mee die erop aandringt wel een vergoeding te 
innen::  wie zulk verarttwoordelij k werk doet, verdient een beloning! Gevoelig voor  deze argumenten 
gaatt  de Surinaamse kasvrouw overstag. 

''  Max Man A Hing, kenner  van de sociale geschiedenis van Surinaamse Chinezen, persoonlijke 
communicatiee 1996. 

99 Idem. 

100 In Weekkrant Suriname, Roos Tjin-A-Cheong, het 'Combé-meisje', 2 mei 1995. 
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Naa de komst van Aziatische immigranten uit Brits-Indi ë namen zij  ook Javaanse vrouwen als 
echtgenote. . 

Zoo zou op Curacao het evangelische 'samen helpen' hebben geleid tot de sam. Deze etymologie vindt 
steunn bij  Van Meeteren, hoewel die aan 'sam' geen religieuze oorsprong toeschrijft. Volgens hem is dit 
papiamentu-woordd vermoedelijk afgeleid van het Hollandse 'tezamen of gezamenlijk arbeid verrichten'. 
Onderr  het kopje 'Saamhorigheidsgevoel'  schrijf t hij  dat 'sam' slaat op de oude slaventraditie om 
eikaarss huizen te bouwen of kostgrondjes te bewerken. Dit gebruik verdween echter  snel door 
verstedelijkingg en opkomst van de grootindustrie. Sindsdien ontstond volgens de auteur  een 'egoïstische 
tendenztendenz bij den mindere mem,...' (1947;35-36). Tegen dit beroep op een religieuze inspiratie van het 
papiamentu-woordd sam pleit echter  dat het nauw verwant lijk t aan de Dominicaanse naam voor  de 
ROSCA::  san. In een Spaanstalige land zal het Nederlandse samen weinig invloed hebben gehad - tenzij 
dee Dominicanen hun 'san' hebben ontleend aan de Antilliaanse 'sam' toen Curacaoënaars naar  Santo 
Domingoo trokken om op de suikerplantages te werken. Hoe dit ook zij , de meeste Curacaoënaars, en 
voorall  de nationalisten onder  hen, zijn ervan overtuigd dat hun Afrikaanse voorouders de sam naar 
Curacaoo hebben meegebracht De christelijk e kerk hadden ze daar  niet voor  nodig. 

Dee Yoruba's personificeren geld. Adebayo onderzocht welke denkbeelden er  over  geld heersen en 
werktee er  negen uit. In zijn artikel besteedt hij  de meeste aandacht aan het eerste denkbeeld, kósé-e-
manimani ofwel geld, Het Onmisbare. De andere acht denkbeelden zijn: 2. geduld brengt financieel 
voordeel;;  3. oud worden zonder  geld geeft verdriet; 4. geld kent geen onderscheid naar  geslacht en 
afkomst;;  5. zonder  geld kun je de goden niet smeken; 6. oneerlijk verkregen geld verdwijnt snel 7. 
vermij dd slechte schulden, want die wurgen je; 8. geld hebben is belangrijk , een goed karakter  nog 
belangrijker ;;  9. het lot bepaalt of je rijk  wordt. 

Afgezienn van een kort Engels interregnum van 1804 tot 1811, toen Nederland onder  Franse 
heerschappijj  verkeerde. 

Overr  slavenaantallen bestaan geen betrouwbare gegevens van voor  de tweede helft van de 18"  eeuw. 
Overr  de 19"  eeuw zijn meer  gegevens beschikbaar, onder  meer  vanwege de verplichte registratie. Dit 
cijferr  van Stipriaan geldt voor  1770 (Süpriaan 1993;403-07). 

Dtt  sprak met de historici A. Loor, F. Dragtenstein, de antropologen H. Everaerts, M Lenders en de 
schrijfsterr  C. Mc Leod. Tijdens hun eigen onderzoek in diverse archieven zijn ze niet op informati e 
gestuitt  over  kasmoni. 

Woodingg definieert winti als volgt: 'Winti  is een Afroamerikaanse godsdienst waarin centraal staat het 
geloofgeloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens, die van een mens bezit kunnen nemen en zijn 
bewustzijnbewustzijn uitschakelen waarna zij verleden, heden en toekomst kunnen openbaren en ziekten van 
bovennatuurlijkebovennatuurlijke aard kunnen veroorzaken en genezen.' (1972;490). 

Ookk in de roman Hoe duur was de suiker? beschrijft Cynthia Mc Leod (1987) gedetailleerd hoe 
uitbundi gg feestelijk deze doe en baljaren moeten zijn geweest. 

Rituelenn rond dood en begrafenis zijn altij d zeer  belangrijk geweest voor  de Afrikaanse slaven. Deze 
rituelenrituelen nemen een voorname plaats in binnen de mnr/'-religie . Als een lid overleed, kwamen bepaalde 
doedoe tegemoet in de begrafeniskosten. Daarnaast konden slaven lid worden van een begrafenisfonds. 
Begrafenisfondsenn en doe waren vermoedelijk de eerste organisatiestructuren onder  slaven. 

Verschillendee archiefonderzoekers zijn ervan overtuigd dat de baljaren in Paramaribo door  middel van 
dee kasmoni werden bekostigd. Deze feesten werden zo groots opgezet dat ze niet zonder  toestemming 
mochtenn worden gehouden. Mogelijk is in de archieven iets over  de bekostiging in de periode tussen 
17400 en 1745 vermeld 

Terr  vergelijking: de prij s van een slaaf lag in de periode tussen 1740-1795 tussen de f217 en f487. 
Gedurendee de slavernij  fluctueerde de prij s voor  slaven vri j  sterk, doordat ze afhankelijk was van zaken 
alss vraag en aanbod op de internationale en lokale markt, politieke ontwikkelingen, de mogelijkheden 
tott  investering, de tijd  van het jaar  en de conditie van de gewassen (Postma 1990;259-269). 
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Ookk kan een individuele wandaad zoals het doden van een bepaalde slang de generatielange 
vervloekingg betekenen van het totale nageslacht van de dader. 

Vernomenn uit een persoonlijk onderhoud met drs. Frank Dragtenstein die tijdens een archiefonderzoek 
opp dit feit stuitte. 

Overigenss acht Klinkers het kerngezin een typisch Westers verschijnsel dat niet als norm kan dienen 
voorr andere samenlevingen (Klinkers 1997;90-1). 

Voorr een actuele discussie over de houdbaarheid van het concept 'plurale samenleving' voor Suriname, 
verwijss ik naar M. Allen (1990). 

Inn 1934 publiceerde De Kom het belangwekkende boek Wij slaven van Suriname dat een directe 
aanklachtt was tegen het koloniale bewind. 

Dee Kom werd met zijn gezin per schip naar Nederland verbannen, omdat het Koloniaal Bestuur hem 
verdachtt van ccmmunistische activiteiten. Daar raakte hij betrokken bij het verzet tegen de Duitse bezetter. 
Inn 1944 werd hij opgesloten in een Duits c»ncentratiekamp waar hij in 1945 stierf. Zo kwam een van de 
invloedrijkstee Surinaamse nationalisten aan zijn einde. Louis Doedel was in 1937 in een psychiatrische 
inrichtingg geplaatst en overleed in 1980. 

Dezee politiek werd ondersteund door de activiteiten van christelijke kerken. Tweeëndertig jaar voor de 
invoeringg van de algemene leerplicht in 1844 waren de Moravische Broeders al begonnen slaven en 
kleurlingenn onderwijs te geven. Later heeft dit kerkgenootschap samen met de Rooms Katholieke kerk 
belangrijkee invloed gehad op de instelling van lager en Mulo-onderwijs. Beide kerken verwierven grote 
aanhang,, vooral onder stadscreolen. Een Volksstelling uit 1964 telde respectievelijk 54.326 en 71.166 
lidmatenn op een bevolking van 324.211. 

Omm de Aziatische immigranten tegemoet te komen had gouverneur Kielstra een beleid opgezet dat 
gerichtt was op erkenning van de culturele eigenheid van de Hindostaanse en Javaanse 
bevolkingsgroepeaa Hij stichtte onder andere traditionele dorpsgemeenschappen en voerde het 
Aziatischee huwelijk ia Zo mocht het huwelijk door hun eigen geestelijke worden voltrokken, en werd 
dee huwbare leeftijd verlaagd. Hiermee hoopte hij de culturele en de religieuze banden onder de 
immigrantenn te versterken, waardoor een betere basis zou ontstaan om de sterk afgenomen 
landbouwproductiee te verhogea 

Ditt blijkt ook uit een persoonlijk gesprek met A. Loor ten tijde van mijn veldwerk in Suriname 
1996/1997. . 

Eenn Ons Belang was een verkooppunt van landbouwproducten en maakte onderdeel uit van een 
landbouwcoöperatie. . 

Ziee Hoetink (1958,1962), die voormalige plantagekolonien in het Caraïbisch Gebied nauwkeurig 
analyseerdee op 'rasrelaties' en daarvoor als eerste het concept 'somatisch normbeeld' introduceerde. 

Ziee ook Hoetink over de Curacaose sant. Hij brengt het dwangelement in de Curacaose sam in verband met 
'conspicuouss consumption': afkomstig uit de lagere klassen, kenmerken som-spelers zich door opzichtige 
consumptiee om de sleur van hun armoedige bestaan te ontvluchtea Het concept 'conspicuous consumption' 
ontleendd aan Thorstrin Veblen, verwijst naar opzichtig verbruik en opzichtige vrijetijdsbesteding bij zowel 
dee leisure-class' als lagere sociale groepen Maar in tegenstelling tot de leisure class*  is de praktijk van 
'conspicuouss consumption' bij de lagere klasse minder verfijnd (1956;40-46). 

Eenn gecondenseerde versie van dit hoofdstuk publiceerde ik in tijdschrift OSO (zie Bijnaar 2001). 

Ziee ook Weekkrant Suriname, 5 mei 1998. 

CaraïbischCaraïbisch Gebied Landenbeleidsdocument. Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, zj. 

Ziee in Uitdaging Extra (1994; 1). 
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38 8 Ziee Weekkrant Suriname, 20 oktober 1999. 

Dezee gegevens presenteerde de Nationale Vrouwen Beweging in 1992 tijdens de lezing 'Vrouwen en de 
Vakbeweging'' door Siegmien Staphorst 

Ziee ook De Ware Tijd van 6 augustus 1999 en Weekkrant Suriname van 15 juli 1998. 

Ziee ook 'Van Ritter constateert louche zaken bij notariaten', De Ware Tijd 10 december 1996. 

'Nearbankingg mogelijk groter dan bankwezen' in De Ware Tijd van 17 februari 1997. 

Dee lezing 'De waarheid over Piramide-spelen en de gevaren rond nearbanking1 werd in samenwerking 
mett de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de politieke beweging Sibibusi georganiseerd op 11 
maartt 1997. 

Ikk heb hierover geen exacte gegevens verzameld, maar informanten uit andere etnische groepen 
bevestigenn mijn indruk dat het kasmoni-spel daar druk wordt beoefend. Zo vertelde een Hindostaanse 
datt in haar familie, buurt en bedrijf veel kasmoni voorkomen. 

Inn de jaren 40 en 50 konden vrouwen die geen ander werk konden vinden, tegen betaling stenen breken 
voorr een aannemer. Grote brokken steen van afbraakhuizen moesten worden kapotgemaakt om als 
funderingg voor andere huizen te dienen. Het stenenbreken was zwaar en gevaarlijk werk. Zittend op de 
grondd met een doekje op het hoofd tegen de zon en een lapje op hun schoot werden de stenen tussen 
hunn dijen kapotgeslagen. Het lapje diende om hun dijen tegen rondvliegend steen te beschermea De 
stenenn werden vervolgens in een emmer gedaan en op het hoofd naar een vat gedragen. De vrouwen 
gingenn net zo lang door tot hun vat vol was. Een gevuld vat met gebroken stenen leverde hen 25 of 35 
centt op, genoeg om een dagmaal te bereiden. 

Dee onderzoekers erkennen dat het begrip 'vanzelfsprekend* een tijdsgebonden begrip is: wat vroeger als 
vanzelfsprekendd gold, hoeft dat vandaag niet meer te zijn (Schalkwijk & De Bruijne 1999:58). Een 
tweedee bezwaar dat de onderzoekers niet noemen is dat het begrip etnisch gebonden kan zijn. Met 
anderee woorden: is er een verschil tussen wat creolen en Hindostanen 'vanzelfsprekend' vinden? 

Dee overige armen en allerarmsten zijn voornamelijk Indianen en Guyanese immigranten. Zoals uit de 
cijferss blijkt zijn Hindostanen en Creolen ongelijkmatig over de klassen verdeeld: verhoudingsgewijs 
komenn er meer Hindostanen voor in de onderklasse en de volksklasse. Wil de totale welstand van 
Hindostanenn gelijk zijn aan die van de creolen, dan moet men waarschijnlijk veronderstellen dat dit 
wordtt gecompenseerd door een oververtegenwoordiging van de Hindostanen onder de zeer rijken. 

Surinamee telt iets meer mannen dan vrouwen, in een verhouding van 51% op 49%. 

Omdatt deze mannen-kasmoni een eigensoortig karakter bleken te hebben dat ik nader wilde bestuderen, 
hebb ik alle kasmannen gesproken. Hierdoor zijn de mannelijke kashouders in mijn onderzoek wat 
oververtegenwoordigd. . 

Doorr dit grote ontzag voor ouderen konden ook dingen misgaan. Pero herinnert zich hoe hij als klein 
jochh elke week sf2,50 van zijn opa moest brengen naar een kennis, de jonge tant' Wanda, die een straat 
verderopp woonde. Hij wist niet wat kasmoni was en besefte dus niet waarvoor hij als 'koerier*  dienst 
deed.. Na de derde week stopte bij het geld in eigen zak om snoep te kopen, in plaats van het aan tant' 
Wandaa af te geven. Pero dacht dat hij op 'safe' speelde want lange tijd kraaide geen haan naar het geld. 
Tott opa op een goede dag naar tant' Wanda toog om zijn zorgzaam opgepotte kasgeld te innen. Tant' 
Wanda,, verlegen met de situatie, vertelde hem dat ze hem maar een klein deel van de verwachte som 
konn betalen omdat ze zijn inleg vanaf de derde week niet meer had ontvangen. Om de andere spelers te 
kunnenn uitbetalen had ze het tekort al die tijd zelf aangezuiverd. Pero werd gestraft met een geducht pak 
slaag.. Maar waarom kwam zijn oneerlijkheid pas zo laat aan het licht? Pero begreep later dat Tant' 
Wandaa opa al die tijd niet durfde te vragen waar zijn kasgeld bleef, uit eerbied voor zijn ouderdom 

Hett feit dat vrouwen door sparen een goede reputatie krijgen, kan niet dienen als bevestiging van de 
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theoriee dat deelname aan ROSCAs haar  reputatie verhoogt (zie hoofdstuk 2.4.5). Het gaat hier  immers 
omm sparen in het algemeen, niet om inleggen in kasmoni. Zoals ik elders mijn dissertatie bespreek, weet 
dee buitenwereld meestal niet dat iemand kasmoni speelt. 

Dezee manier  van leven heeft generaties lang bevredigend gewerkt Voorzover  het tegenwoordig leidt tot 
minderr  gelukkige gezinsomstandigheden, is dat niet zozeer  te wijten aan de Caraïbische tradities als aan 
dee vervlakking daarvan: wanneer  de familiebanden losser  worden staat de moeder  er  alleen voor, en dat 
iss des te erger  door  de toename van het aantal tienermoeders (Romer 1998). 

Dee koers voor  de Nederlandse gulden lag tijdens mijn eerste veldwerkperiode in Suriname (1996/1997) 
tussenn de sf225 en sf250. 

Terwij ll  de studies van de typische mannen-ROSCAs getuigen van een ontwikkelingsperspectief, gaat 
Geertz**  ROSCA-theorie niet eenzijdig uit van deelname van mannen. Kennelijk veronderstelde hij  bij 
vrouwelijk ee participanten ook een groot potentieel voor  aansluiting op de commerciële markteconomie. 

Merkwaardigerwijz ee lijk t Ardener  hier  haar  contextualisme te verlaten ten gunste van de 
ontwikkelingsvisie. . 

Ookk op seksueel vlak blijken deze spanningen: het advies is elkaar  alleen oraal te bevredigen als het 
wederzijdss is. Behalve dat de ander  je publiekelij k te schande kan maken, verlaag je ook je geest als het 
eenzijdigg gebeurt 

Vanwegee de sfeer  van geheimhouding over  kasmoni kunnen mannen daarmee ook dingen doen die 
buitenn het zicht van hun vrouw vallen: een buitenvrouw verwennen of de buitenkinderen iets geven. 
Hoewell  dit in de interviews niet is besproken, weet ik van mijn persoonlijke mannelijke vrienden die in 
diee situatie verkeren dat dit gebeurt, zonder  dat ze kasgeld daar  structureel aan besteden. In de meeste 
gevallenn komt voor  mannen die al een gezin hebben, het buitengezin financieel en emotioneel op de 
tweedee plaats. 

Dezee sociologische regelmatigheid is volgens De Swaan overigens niet alleen van toepassing op 
arbeidersonderlinges,, maar  ook op andere maatschappelijke verschijnselen. 

Eenn gecondenseerde versie van de hoofdstukken 3 en 4 verscheen in het Amsterdams Sociologisch 
Tijdschrif tt  onder  de titel: Watje zaait, zal je oogsten! Dwang en zei/dwang in Creools-Surinaamse 
onderlinges.onderlinges. Zie Bijnaar  1998. 

Dee voorkeur  voor  het tijdsti p van ontvangst is een persoonlijke zaak, die doorgaans wordt afgestemd op 
watt  men op welk tijdsti p met de uitkerin g beoogt De voorkeur  kan ook puur  gevoelsmatig zijn, wanneer 
menn zegt een late beurt te prefereren omdat men dan ervaart 'echt'  schuldvrij  te zijn, een ervaring die 
overigenss niet irrationeel is. Voor  een buitenstaander  lijk t het wellicht niet-rationeel dat een speler  die met 
behulpp van dit spaar- en kredietsysteem een ijskast wil kopen, geen vroege beurt wil. Immers, hoe eerder 
dee ijskast, hoe beter. Wat de Surinaamse variant van de ROSCA betreft schijnt de westerse logica van 
individualistischh winststreven dus niet op te gaan. Maar  vanuit het bredere perspectief van 
'maatschappelijkk  kapitaal'  gezien ligt dit anders. Onder  de meeste spelers heerst een grote angst voor 
schulden,, en kasgeld bij  een vroege beurt ontvangen wordt ook als een schuld gezien. Uit mijn onderzoek 
iss tevens gebleken dat angst voor  schulden veel mensen bij  de ROSCA brengt Men vreest vooral schulden 
bijj  commerciële instellingen zoals warenhuizen, vanwege de schande die ze je vroeger  konden brengen. 
Sindss hixe goederen als ijskasten, fietsen en naaimachines in Suriname werden geïntroduceerd, beslaat de 
mogelijkheidd een artikel op afbetaling te kopen. Als de koper  na verloop van tijd  niet doorbetaalt worden 
dee goederen teruggenomen, een grote schande omdat de hele straat meekijkt Liep de aflossing helemaal 
uitt  de hand, dan gingen sommige firma' s zelfs zover  de wanbetaler  publiekelijk te schande te maken. Zij n 
fotoo werd dan opgehangen in de winkel, soms zelfs in de etalage, zodat de hele Surinaamse gemeenschap 
kenniss kon nemen van de wandaad Hoewel angst voor  schulden niet een strikt rationeel argument lijkt , 
vormtt  ze wel een zakelijk motiefin een gemeenschap waar  reputatie hoog staat aangeschreven. 

'Captivee membership' zoals Ardener  het noemt, beschouwt ze als een nevenfunctie van de ROSCA: 
ontwikkelingsorganisatiess die andere doelen nastreven dan mensen tot sparen aan te zetten, organiseren 
eenn roulerend spaarfonds en laten hun activiteiten samenvallen met de bijeenkomsten van dit fonds. 
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Hierdoorr verzekeren zij zich van optimale aanwezigheid van de doelgroep en kunnen ze resultaatgericht te 
werkk gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Indonesië waar activiteiten ten behoeve van seksuele voorlichting 
wordenn gecombineerd met ROSCA-aangelegenhedea 'Captive membership' schijnt ook voor te komen 
onderr prostituees in Amsterdam die afkomstig zijn uit de Dominicaanse Republiek. Hun pooiers dwingen 
henn een deel van hun inkomsten in te leggen in door de pooiers zelf georganiseerde ROSCAs, om het 
risicoo van vluchten te verkleinen (persoonlijke communicatie Sietske Altink, 1997). 

Hett voordeel van dwang wordt door sommige auteurs in verband gebracht met het feit dat deelname aan 
ROSCAss de participanten een legitieme uitvlucht geeft om drukkende financiële verplichtingen aan 
familiee en vrienden af te wijzen (Hospes 1996, De Swaan 1996). Ze zeggen dan dat ze eerst aan een 
'hogere'' betalingsverlichting moeten voldoen. Dit aspect speelt in het onderzoek van Kane (2000) en 
Bahree (verschijnt binnenkort) een veel grotere rol. 

Datt ROSCAs cultureel zijn ingebed impliceert overigens niet dat er sprake is van een harmonieuze 
situatie.. Zo kunnen culturele waarden en instellingen zijn gevormd onder de eenzijdige invloed van een 
groepp machtigen. In een traditionele cultuur komen bovendien ook veel spanningen voor ten gevolge van 
jaloeziee en nijd. 

Ikk heb met deze 'motieven' uitdrukkelijk niet psychologische drijfveren van individuen op het oog, 
maarr sluit evenals C. Wright Mill s (1974;439-52) aan bij de sociologische motievenopvatting van 
Weber:: een motief is een betekenissamenhang die een adequate grond voor gedrag lijkt in de ogen van 
dee actor of de waarnemer. In het geval van kasmoni zijn deze motieven verbonden met specifieke 
functiess die het systeem in de creoolse samenleving heeft. Het gaat dus om veralgemeniseerde typen 
vann redengevingen die onder de spelers voorkomen en kenmerkend zijn voor het functioneren van 
kasmoni.. Anders dan Mill s ga ik niet altijd uit van motieven die de actoren zelf noemen: soms geven ze 
eenn sociaal wenselijk motief op, dat in hun concrete situatie echter niet van toepassing blijkt. In termen 
vann E. Goffman (1959), de geïnterviewde doet hier aan impression management: zijn performance 
wordtt gekenmerkt door idealisatie, ofwel hij doet zich beter voor dan hij is door bijvoorbeeld te 
suggererenn dat zijn gedrag berust op een rationele afweging. De reconstrueer dan een achterliggend 
motieff  dat in de bewuste context wel adequaat is. Daarbij sluit ik me in zoverre aan bij Mill s dat dit 
implicietee motief wel door andere spelers wordt genoemd. 

Traditioneel'' heeft hier de beperkte betekenis van culturele inbedding van financiële motieven en is niet 
bedoeldd in brede zin dat kasmoni vooral een culturele, met-financiële strekking heeft. Hierin wijkt het 
'traditionelee motief af van het 'soudariteitsmouef: daar wordt kasmoni vooral bepaald door algemene 
culturelee waarden van met-financiële aard. In mijn reconstructie van dit laatste motief maak ik dus 
enigszinss oneigenlijk gebruik van Ardener, die zelf vooral een doelrationeel aspect op het oog heeft: 
binnenn de tradities van onderlinge solidariteit bieden ROSCAs objectieve financiële voordelen boven 
formelee instellingen, in het bijzonder door hun verzekeringsfünctie. 

Vann Wetering (1996) vermeldt overigens ook dat de deelnemers zelf als reden voor deelname opgeven 
datt ze dankzij kasmoni 'de beschikking krijgen over een bedrag ineens dat zij anders niet of met de 
grootstegrootste moeite bijeen zouden sparen' (p. 150). Deze expliciete redengeving sluit aan bij het 
economischee of het dwangmotief. In het vervolg van haar analyse van kasmoni komt Van Wetering 
hieropp echter niet terug. Ze concentreert zich op onuitgesproken achterliggende motieven die ze op het 
spoorr is gekomen door participerende observatie. 

Vann Wetering is zelf wat onduidelijker in haar uitwerking van het kasmoni-Winti-comptex dan uit mijn 
reconstructiee blijkt; de samenhang tussen de diverse bestanddelen blijf t enigszins duister. 

Somss gaat men er in de analyse van enquêtevragen waarbij de respondent op een open vraag meerdere 
antwoordenn kan geven, vanuit dat het eerstgenoemde antwoord het belangrijkste is. Exemplarisch is 
Aartss et al. (1992), die bij een analyse van wat respondenten zien als de belangrijkste problemen in 
Nederland,, alleen het eerstgenoemde probleem analyseren. Critici achten van de overige interactie 
tussenn interviewer en respondent) die ertoe leidt dat het belangrijkste lang niet altijd het eerst wordt 
genoemd.. Men kan hierbij denken aan door de respondent gemaakte kosten-baten afwegingen, aan 
herinneringseffecten,, aan verschillen in de moeilijkheid om iets goed onder woorden te brengen, aan 
socialee wenselijkheid, enz. Bovendien is het eerstgenoemde antwoord dikwijls te weinig informatief, 
zodatt het noodzakelijk is om verder door te vragen. Ook in die gevallen is het eerstgenoemdee antwoord 
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niett  altij d het belangrijkste. (Met dank aan prof. C. van der  Eijk) . 

Hoofdd van een kleuterschool, 51 jaar  'Als je een vroege beurt krijgt is het een soort renteloze lening. 
WantWant inderdaad is er een risico bijt maar dat neem je maar voor lief En het is een soort traditie, toch? 
JeJe staat er eigentijk niet bij stil datje een risico neemt. Kijk, vaak wil je iets doen, maar kan je die 
iel/beheersingiel/beheersing niet opbrengen om zelf te sparen, en ondanks kritiek van veel mensen, zoals mijn man, 
doedoe ik het toch. Ik wil dingen doen voor voor mezelf en voor voor mijn kinderen. Hij  heeft nooit meegedaan, hoor, 
ondanksondanks hij ziet wat ik allemaal met kasgeld heb gedaan. Hij  vindt datje zelfde discipline op moet 
brengenbrengen om maar om het geld op de bank te sparen. Ik spaar dus niet op de bank, omdat ik tot nu toe 
diedie zelfdiscipline niet heb. Ik heb wel wel een spaarrekening gehad, maar dan ga je steeds weer eraf halen. 
MaarMaar in die kasmoni ben je verplicht te sparen. Dus vanwege die dwang. En kijk, je salaris is zo 
minimaal.' minimaal.' 

Chefkok,, 41 jaar  'Kijk,  als je met iets begint, moetje gewoon doorzetten. Kasmoni is een 
verplichting,verplichting, al zijn er problemen, je moet doorbetalen. Ik ben ook gaan gaan zitten nadenken, toch. Liever 
ditdit dan de bank. Ik had niet lang terug bij de bank een lening genomen van S/200.000 S/200.000 (f889). Bc heb het 
inin  tien maanden betaald Ik heb de bank nog Sf40.000 0178) aan rente moeten betalen. Maar Maar als ik in 
eeneen kasmoni ga van SJ20.000 (nJ89) per maand, dan betaal ik helemaal geen rente daarop. Dus ik ga 
lieverliever naar kasmoni dan naar de bank. Bovendien heb ik in een kasgeld mijn geld eerder, het is mijn 
eigeneigen geld dat ik leen'. 

Tenn tijde van mijn onderzoek in Suriname bedroeg de wisselkoers gemiddeld fl, - op Sf225. De bedragen 
hebb ik afgerond op hele Nederlandse guldens. 

Ditt  blijk t ook uit het feit dat ASCRA-kashouders op de markt geen kasrecht vragen van deelnemers die 
eenn keer  krap bij  kas zijn. 

Tijdenss haar  onderzoeksverblijf in de Bijlmer  onderzocht Van Wetering de kasmoni die draaide in de 
vrouwenverenigingg waarvan ze lid was. Deze vereniging zette zich in om de Surinaams-creoolse 
cultuurr  te behouden: het opzetten van kasmoni was hiervan een expliciet onderdeel (Van Wetering 
1996;154).. Hoewel de onderzoekster  de samenstelling van het door  haar  onderzochte kasmoni-netwerk 
niett  bespreekt, noch de mate waarin verenigingsleden of buitenstaanders participeerden, vermoed ik dat 
hierr  evenmin beide netwerken samenvielen in een een-op-een relatie. Mocht dat toch het geval zijn 
geweestt  dan lijk t hier  sprake van een uitzondering, die kan worden verklaard vanuit de expliciete 
doelstellingg van de vereniging. 

Wellichtt  zou ze mede onder  het solidariteitsmotief passen, maar  het maakt op het totaal niet veel uit of 
dezee categorie leeg is of één enkel lid bevat. 

Scottt  (1976;1-12) doelt met moral economy vooral op de solidariteit van boerensamenlevingen, die zich 
eerderr  richten op het meegaan van hun bedrijvigheid met de seizoenen, dan op kapitalistische 
accumulatiee en expansie. Omdat de natuur  hun oogst voortdurend bedreigd, zijn boeren eerder  geneigd 
hett  welzijn van het huishouden en de reproductie van de zelfvoorziening centraal te stellen Surinaamse 
stadscreolenn vertonen doorgaans ook geen neiging tot economische expansie, maar  vertonen een 
hedonistischerr  bestedingspatroon dan boeren. Het stelsel van wederzijdse steun in de vorm van 
roulerendd wanbetalen dat volgens Van Wetering een belangrijk element vormt in de 'etnische 
belangenbehartiging''  van Surinaamse creolen, zou onder  boeren waarschijnlij k onaanvaardbaar  zijn. In 
dee creoolse kasmoni kan roulerend wanbetalen onmogelijk op grote schaal bestaan, doordat lacunes de 
kashouderr  in grote verlegenheid brengen tegenover  de uitkeringsgerechtigden: hij  zou de tekorten dan 
steedss zelf moeten aanvullen, waardoor  het systeem een vroege dood zou sterven. 

Ziee onder  andere R. Nurkse 1953, R. H. Holton 1960, Swift 1964, Firt h &  Yamey 1964, Th. Veblen 
1953,, A. Renselaar  1963. Voor  een overzicht van discussie zie onder  meer  J.C. Breman 1966, L. 
Schneiderr  &  S. Lysgaard 1953, M A Straus 1962. 

'Perfectt  rationeel'  duidt hier  niet op een volmaakt mens, maar  op een volmaakte homo-economicus. In 
menselijkk  opzicht impliceert perfecte rationalitei t dus een abstract mensbeeld dat geen verdere normatieve 
implicatiess hoeft te hebben Volmaakte economische rationalitei t kan vanuit een algemeen menselijk 
gezichtspuntt  tot een armoedig leven leiden. Bovendien kwam wat economisch 'onvolmaakt rationeel' 
gedragg heet vanuit de psychologie van het dwangmotief juist realistisch zijn. 
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Eisterr  bespreekt vij f criteri a om vast te stellen of er  sprake is van precommitment. Om {recommitment van 
anderee vormen van doelbewuste zelfcontrole te onderscheiden, moet worden gelet op het verschil tussen 
hett  motief van de zelfbinding en het verwachte resultaat van de zelfbinding. Zonder  dit onderscheid valt 
iemandd die bijvoorbeeld investeert in een onderneming, of wij n laat rijpen, ten onrechte ook onder  het 
begripp precommitment. Ten onrechte, omdat deze personen niet beogen een handeling onherroepelijk te 
makenn (motief), maar  wel vergroting van toekomstige opties nastreven (verwacht resultaat). Het besluit tot 
precommitmentprecommitment moet zijn ingegeven door  de verwachting van veranderd gedrag en niet door  een 
onbedoeld,, een voorspelbaar  of een welkom effect: 1) de eerste handeling moet worden uitgevoerd om de 
uitvoeringg van de tweede handeling te garanderen; 2) er  moeten opties worden geofferd ten gunste van 
anderee opties, waarbij  de opgeofferde opties niet tot de andere opties mogen horen; 3) de wil om de 
zelfbindendee handeling uit te voeren moet worden ondergebracht in een externe structuur, 4) de weerstand 
omm de zelfbindende handeling uit te voeren moet kleiner  zijn dan de weerstand om de daaropvolgende 
handelingg van uitgestelde bevrediging uit te voeren; 5) het besluit tot zelfbinding moet worden gezien als 
eenn opdracht en niet slechts als het achterwege laten van een handeling (Eister  1984;39-44). Toegepast op 
sparenn leveren deze criteri a het volgende op: 1. geld moet opzij  worden gezet om een ijskast te kunnen 
kopen,, 2. het kopen van snoep en patat moet worden opgeofferd om de ijskast te kopen, daarbij  mogen 
snoepp en patat niet weer  worden opgeofferd voor  snoep en patat, 3. de wil om geld opzij  te zetten moet 
wordenn verwezenlijkt door  deelname aan een institutioneel of (in)formeel spaarsysteem, 4. de neiging om 
hett  geld meteen uit te geven moet op het moment waarop men besluit te gaan sparen zwakker  zijn dan de 
will  om te sparen; terwij l op het moment waarop de speler  het geld daadwerkelijk inlegt de eerste neiging 
sterkerr  is, maar  dan mede wordt beheerst door  sociale druk 5. tenslotte moet het voornemen om geld opzij 
tee zetten worden gezien als een taak en niet alleen als het minder  uitgeven van geld. 

1.. manipulatie van optimale bevrediging: a. door  beperking van het geheel van fysiek mogelijke 
handelingen,, b. door  verandering van de beloningstructuur  door  public side bets. De strategie van "publi c 
sidee bets' duidt op een onherroepelijke verandering in de beloningstructuur  door  in het openbaar  een 
beloftee te doen (Eister  1984;55); 2. manipulatie van het karakter: a. door  versterken van de wilskracht, b. 
doorr  verandering van de voorkeursstructuur, 3. manipulatie van informatie: a. door  verandering van 
overtuiging/geloof,, b. door  vermijden van blootstelling aan bepaalde signalen; 4. een vierde strategie, 
manipulatiee door  herschikking van het innerlijke , rekent Eister  niet tot precommitment, omdat deze een 
intrapersoonlijk ee aangelegenheid betreft. Een voorwaarde van precommitment is namelijk dat een causaal 
mechanismee kracht bijzet aan de strategie die het individu heeft gekozen om het probleem van wilszwakte 
opp te lossen: door  je vrienden op de hoogte stellen van je voornemens om te stoppen met roken of door 
allee tabakswinkels te vermijden of door  een wandeling te maken m de bergen om roken fysiek orunogehjk 
tee maken (p. 37). Bij  deze vierde strategie worden dergelijke causale mechanismen niet toegepast De 
bijbehorendee tactieken zijn: a. het gebruik van private side bets. Bij  'privat e side bets' worden toekomstige 
beloningenn aan elkaar  gerelateerd zodat ze samen vallen en opstaan (p. 43). Iemand die faalt te stoppen 
mett  roken zal dan bijvoorbeeld ook falen in volharding in het gelijktijdi g genomen besluit om via een 
dieett  te vermageren; b. consistente planning. 

Vann deze strategieën wonten Ib, verandering van de beloningsstructuur  door  public side bets, en 
2b,, verandering van de vwrkeursstructuur , het meest gebruikt in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door 
mensenn die van roken af willen komen (een combinatie van beide komt ook voor  en is volgens Eister  zelfs 
hett  meest efficient). De overige strategieën zijn kostbaar, onpraktisch, extreem of hebben een twijfelachti g 
effectt  (p. 104-5). 

Ziee noot 52, p.21 in Onderlinge Hulpfondsen (1996). 

Diee overigens niet geheel overtuigend zijn als relativering van het westerse beschavingsmodel omdat ze 
binnenn de westerse cultuur  blijven. 

Empirischh onderzoek van Schneider  &  Lysgaard (1953), heeft uitgewezen dat er  een verband bestaat 
tussenn uitgestelde behoeftebevrediging en sociale klasse. Uit hun onderzoek onder  Amerikaanse studenten 
blijk tt  dat studenten afkomstig uit de lagere klasse zich kenmerken door  'impulse-following' gedrag. Dat 
betekentt  onder  meer  dat zij  zich eerder  inlaten met fysiek geweld, in seksueel opzicht vri j  expressief zijn, 
eenn laag aspiratieniveau hebben, minder  nadruk leggen op goede manieren en gemakkelijk geld uitgeven 
'Impulse-renunciation''Impulse-renunciation' daarentegen is het karakteristieke gedragspatroon van de middenklasse dat 
tegenovertegenover 'impulse-following' staat Mensen met dit gedragspatroon raken niet betrokken in vedüpartijen, 
tonenn beheerst seksueel gedrag, studeren langer, hebben hoge aspiratieniveaus, sparen en houden hun 
financiëlee bestedingspatroon bij . Ze hebben de bijbehorende waarden van dit gedrag geïnternaliseerd, en 
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zee voelen zich moreel verplicht om te sparen, de toekomst te plannen en uiteenlopende verlangens en 
neigingenn die daarmee conflicteren te onderdrukken (Barber, 1957;315-317). 

Mij nn ik1, staat hier  voor  ziel. Binnen de Afro-Surinaamse religie, winti, is er  een voortdurend 
wisselwerkingg tussen lichaam en ziel. In het geval van Meti: als het lichaam tekort is gedaan, is ook de ziel 
tekortgedaan. . 

Vergelijkin gg van de motieven van de mannelijke en vrouwelijk e spelers levert een paar  verschillen op. Er 
zijnn 57 spelers ondervraagd, waarvan 40 vrouwelijk e spelers en 17 mannehjke spelers. Het traditionele 
motieff  dat tijdens mijn onderzoek 4 keer  werd genoemd, kwam niet voor  bij  de mannen. Het nostalgisch 
motieff  dat ik bij  8 spelers trof, werd even vaak door  mannen als door  vrouwen genoemd, dat wil zeggen 
doorr  4 van de 40 vrouwen tegenover  4 van de 17 mannen (het kwam relatief dus meer  voor  bij  mannen, 
maarr  het ging in het totaal maar  om kleine aantallen). Het economisch motief is door  14 van de 40 vrwiwen 
genoemdd en door  8 van de 17 mannen en komt dus relatief iets vaker  voor  bij  mannen. Achttien van de 40 
vrouwenn spraken zich uit voor  het dwangmotief, bij  de mannen waren dat 7 van de 17. Het dwangmotief 
komtt  dus iets vaker  voor  bij  vrouwen, maar  het verschil is verwaartocstoaarkleiaMetmtzonderingvanhet 
traditionelee motief zijn er  geen opvallende verschillen mniotrvati e tussen mannen en vrouwen. 

Couplett  uit M  Switi Switi Sranan van J. Kamperveen. 

Hierbi jj  baseert hij  zich op werk van Coleman (1990) en Luhmann (1989). 

Tegenwoordigg zien we dat in een paar  kasmoni afspraken wel op schrift worden gesteld. Ik heb de indruk 
datt  dit vroeger  veel minder  het geval was. 

Psychologischh gezien gaat het bij  zulk plichtsbesef om 'zelfdwang* die is gebaseerd op een autonome 
afwegingg van de individuele spelers. In sociaal opzicht kun j e hier  al spreken van 'sociale' dwang, 
omdatt  dit plichtsbesef is verbonden met verplichtingen die volgen uit het (zelfgekozen) deelnemerschap 
aann een sociaal netwerk. 

Ookk onvrede met de regels zoals de hoogte van het kasrecht, kan aanldding zijn voor  sancties van de kant 
vann de spelers. Een groep verpleegsters die in het zelfde ziekenhuis werkte en inlegde bij  dezelfde 
kasvrouw,kasvrouw, ook werkzaam in het ziekenhuis, ergerden zich elke maand opnieuw aan het hoge bedrag aan 
compensatiee dat ze inhield. Toen de cyclus bijna ten einde was, besloten ze bij  aanvang van een nieuwe 
cycluss niet meer  naar  haar  terug te gaan. Ze begonnen zelf met een kasmoni, uiteraard zonder  kasredit en 
slotenn de kasvrouw uit van verdere deelname. 

Voorzoverr  de bureaucratische rituelen in de mannen-kasmoni een opvoedend karakter  hebben, vertonen 
zee enige gelijkenis met de rituelen van fabrieksarbeiders die in West-Europa rond de eeuwwisseling van 
dee 19*  eeuw arbeidersonderlings vormden. In Frankrijk , Duitsland en Engeland stonden deze fondsen 
bekendd als sociétés de secours mutuel, krankenkassen en friendly societies. In The Making of the 
EnglishEnglish Working Class beschrijft Thompson uitvoerig de gang van zaken in de friendly societies. De 
nadrukk lag op het bijbrengen van zelfdiscipline en gemeenschapszin Onderlinge vergaderingen en 
kasbeheerr  verliepen volgens vaste procedures en etiquette. Er  was een aanwezigheidsplicht voor 
vergaderingenn en er  golden strikt e gedragscodes. Scheldpartijen, vloeken, dronkenschap en 
hoerenloperijj  werd niet getolereerd Op overtreding stonden boetes en andere sancties. Volgens 
Thompsonn hebben de friendly societies in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van 
politiekk bewustzijn en aan de opkomst van de vakbondsbeweging (Thompson 1980;456-469). De 
inleggeldenn van deze onderlinge verzekeringsfondsen werden waar  nodig ingezet als stakingskas. In 
velee gevallen ontstond daar  later  een vakbond uit (De Swaan (1996; 14), Van der  Linden (1996;28-9)). 
Konn in Suriname een gelijksoortige ontwikkeling van kasmoni via stakingskas naar  vakbond 
plaatsvinden?? Campbell vermeldt in zijn onderzoek naar  het ontstaan van de vakbeweging in Suriname 
geenn aanwijzingen voor  het gebruik van kasmoni door  vaklieden. Nergens blijk t dat kasgeld een 
voorloperr  was van de vakbonden. Ambachtslieden en onderwijzers richtten al rond de eeuwwisseling 
eigenn vakorganisaties op (1987;p.54). Volgens zegslieden werden binnen deze beroepsgroepen wel 
kasmoni-verbandenn gevormd. Deze ontwikkeling zou echter  omgekeerd zijn aan de Europese 
ontwikkelin gg van onderlinges naar  vakbonden. 

Overr  een ontwikkeling van kasmoni naar  vakbonden zijn daarentegen geen gegevens 
voorhanden.. Volgens Van der  Linden kon de transformatie van onderlinge naar  vakbond zich in Europa 
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voltrekkenn doordat daar  was voldaan aan de volgende voorwaarden: de beroepsgroep was homogeen en 
werktee in dezelfde bedrijfstak, bazen en notabelen waren geen lid van de onderlinge; de staat hield zich 
afzijdi gg van enigszins illegale, tot vakbonden omgevormde onderlinges; de onderlinge was ruim bij  kas; 
dee urgentie van de situatie, bijvoorbeeld in geval van conflicten tussen arbeider  en werkgevers, maakte 
ongeoorloofdd gebruik van de kas mogelijk (Van der  Linden 1996;28). De Surinaamse situatie voldeed 
aann een aantal van deze voorwaarden. Onderwijzers, schilders, timmerlieden, bakkersknechten, 
kleermakers,, machine- en fabrieksarbeiders werkten in dezelfde bedrijfstak en vormden elk hun eigen 
organisaties.. Mochten ze onderling kasmoni hebben gespeeld, dan zullen notabelen en hogergeplaatsten 
err  niet aan hebben meegedaan omdat ze er  vanuit elitaire hoogte op neerkeken. Maar  over  de overige 
voorwaardenn ontbreken historische gegevens. Het is voorstelbaar  dat vakbondsleiders uit de 
arbeidersgroepp naar  voren kwamen nadat ze zich hadden geprofileerd als kasman. Maar  in Suriname 
kwamenn de vakbondsleiders meestal van buiten. Blijkens Campbells onderzoek speelde de Rooms-
Katholiekee kerk een belangrijke rol bij  de oprichting van vakbonden, en was het leiderschap tot 1936 in 
handenn van paters en priesters (1987;54-5). Daarbij  zal kasmoni geen rol hebben gespeeld, want de kerk 
wass afkerig van informele spaar- en kredietactiviteiten omdat ze de vertrouwensbasis zwak vond. 
Tijdenss mijn veldwerk heb ik dan ook geen enkele aanwijzing gevonden dat kasmoni- en 
vakbondsbelangenn samenvallea De ben geen vakbondsleider  tegengekomen die een kasmoni 
organiseert,, wat ook moeilijk haalbaar  zou zijn, omdat zulke figuren vaak nog verschillende andere 
functiess bekleden zoals parlementariër  of voorzitter  van een politieke partij . 

Verderr  belemmert het specifieke karakter  van de kasmoni de transformatie via stakingskas naar 
vakbond::  de kas van de West-Europese arbeidersonderlinges had een accumulerend karakter, die van de 
ROSCAss rouleert, wat de vorming van een permanente pot bemoeilijkt. De kasmoni-uitkeringen gelden 
alss privé-zaak. Voorzover  geld uit de collegiale mannen-kasmoni wordt opgepot, beperkt dat zich tot de 
vormingg van een fonds uit de vergoedingen van de kasman (kasrechi) waarmee gezelligheidsactiviteiten 
wordenn betaald. Deze pot speelt geen rol bij  stakingen; wanneer  zich tijdens een kasmoni-cyclus een 
stakingg voordoet wordt de kasmoni simpelweg opgeschort. 

Ditt  bedrag ligt vele malen hoger  wanneer  we hier  de inlegbedragen van de Surinamers uit andere 
etnischee groepen bij  optellen, zeker  gezien de hoge inleggelden van Hindostaanse en Chinese 
ondernemers. . 

Overr  discriminatie jegens immigranten uit Caraïbische landen, zie onder  meer  Lamur &  Speekman 
(1975). . 

Werkgeverss die Surinamers in dienst hadden, vroegen vaak of ze kennissen hadden die ook bij  hen 
wildenn werken. Vervolgens werden vrienden en famili e getipt voor  schoonmaakwerkzaarnheden, 
verzorgingg of sorteerwerk. 

Ditt  is in tegenspraak met het onderzoek van Bovenkerk naar  de Surinaamse immigratie, die onder  115 
onderzochtee personen maar  één vrouw trof die haar  overtocht uit kasmoni had betaald (1975;68). De heb 
echterr  sterke aanwijzingen dat dit aantal groter  is. Een kasman herinnert zich hoe meespelende collega's 
inn het hotel waar  hij  werkte een voor  een naar  Nederland vertrokken. All e tickets waren met kasmoni 
betaald. . 

Centraall  Bureau voor  de Statistiek 2000. Het CBS rekent alle personen van wie tenminste een ouder 
geborenn is in Suriname tot allochtonen, c.q. personen van Surinaamse afkomst. 

Centraall  Bureauvoor  de Statistiek 1999, p.48. 

Centraall  Bureau voor  de Statistiek 2000 

O+SS Amsterdam 2000. De term 'etnische groepen' is niet gedefinieerd. 

O+SS Amsterdam 2000. 

O+SS Amsterdam 2000 

O+SS Amsterdam 2000. 
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Vann de 19 noodfonctieveniieldingen die ik heb opgetekend waren 15 afkomstig uit de interviews, zodat 
ikk  kon nagaan met welk motief ze samengingen 

Tenn tijde van mijn veldwerk in 1997 lag het vri j  te laten vermogen tussen de f5.600 en f18.600. 

Eenn dergelijk bestedingspatroon kwamen Lenders en Van de Rhoer  al tegen bij  hun studie naar 
alleenstaandee creoolse vrouwen uit 1983 in Nederland (29-42). 

Veell  creoolse vrouwen treden op als vertegenwoordiger  van cosmetische of huishoudelijke artikelen 
zoalss Avon en Tupperware. Ze doen dat als bijhossel. Er  wordt dan thuis bij  iemand die zich als 
gastvrouww opwerpt een Tupperware party georganiseerd. De gastvrouw zorgt voor  drank en 
versnaperingen,, de vertegenwoordiger  demonstreert de verschillende artikelen die ze te koop aanbiedt. 

Zij nn zuster  heeft nog een grote kasmoni-schuld van f1200 bij  hem, die zij  wegens ruzie weigert af te lossen. 
Earll  heeft daarop zijn moeder  gedreigd het kasgeld dan maar  van haar  uitkerin g af te trekken. Zij  had er 
immerss op aangedrongen dat Earl zijn zus in zijn kasgeld zou opnemen, zodat die haar  schuld bij  de 
deurwaarderr  kon afbetalen. Na een strij d van acht maanden heeft Earls moeder  zijn verlies inderdaad uit 
haarr  uitkerin g gecompenseerd. Om zulke familiedrama's te vermijden accepteren sommige kashouders niet 
meerr  dan één spelerr  Der  familie. 

Inn Reizigers. Jaarboek van de Universiteit van Amsterdam beschreef ik de boeiende casus van kasman 
Ludwig,, die na overname van zijn moeders kasmoni vérgaande formele elementen invoerde (Bijnaar 
1998a).' ' 

Kanee (2001) merkte tijdens zijn onderzoek in Senegal dat deelnemers aan tontines deze redengeving 
vann de organisatoren op soortgelijke gronden in twijfe l trokken. 

Sommigenn willen echter  absoluut niet dat de kasvrouw bij  voorbaat het kasrecht aftrekt. Ze moet eerst 
hett  volle bedrag uitbetalen, zodat de speler  het kasrecht er  vervolgens zélf uit kan halen om het aan de 
kasvrouww te overhandigen. Dit is een ethische kwestie, een kashouder  die zich hier  niet aan houdt wordt 
gezienn als hebzuchtig. Na beëindiging van de cyclus kan de betreffende speler  besluiten geen zaken 
meerr met haar te doen. Want waar mijn moeder en ik in zaten, die persoon eiste wel wat. En voordat ik 
mijnmijn geld kreeg, dan had ze al eruit genomen. Ik dacht nou ja, als het zo moet dan kom ik niet meer 
erin.erin. Ik vind je moet mij eerst mijn geld geven en dan geef ik jou zelfde vergoeding', aldus speler 
Angela. . 

Ditt  bleek uit de ruzie van kasvrouw Greta met haar  nichtje en tante naar  aanleiding van een 
radioprogrammaa over  kasmoni. Tijdens de uitzending klaagden diverse bellers dat hun kasvrouwen een 
helee anu kasrecht namen, wat ze afzetterij  vonden. Naar  aanleiding van de uitzending kwam ik in 
contactt  met kasvrouw Greta. Ze voelde zich aangesproken door  haar  meespelende nichtje en tante, die 
anoniemm hadden gebeld, maar  wier  stemmen ze toch had herkend. Ze trok zich hun klacht persoonhjk 
aan,, want ze had onlangs aangekondigd kasrecht van een hele arm te gaan heffen. "Eerst nam ik geen 
kasrechtkasrecht hoor, maar een Curacaose jongen die ook zette drong er altijd op aan. 'Je moet het zien als 
eeneen bedrijf, tante \ zei hij. Nu ga ik wel kasrecht nemen, want ik werk niet meer, krijg AOW en 
problemenproblemen met kasgeld ga ik niet zo goed meer kunnen opvangen.' Door hun aantijgingen op de radio 
heeftt  ze de hele nacht geen oog dicht gedaan. Stel je eens voor dat dat men straks gaat vertellen dat ik 
andermansandermans kasgeld steel? Want dat is een vrouw hier overkomen hoor. ik weet niet of je ervan weet, 
maarmaar ze hebben haar naam beklad vlak hier bij de metrostation, ay mi boi, (wel) iedereen sprak 
erover!'erover!' Het is daarna een paar  keer  tot een heftige telefonische woordenwisseling gekomen, waarbij 
kasvrouww Greta hen uit de kasmoni dreigde te zetten als ze geen vrede konden hebben met de nieuwe 
regel.regel. Op basis van mijn ervaring had ik zelf ook twijfel s over  haar  plan, maar  ik gaf haar  het voordeel 
vann de twijfel . De belde regelmatig op om te horen of ze het kasrecht van één hele anu daadwerkelijk 
hadd ingevoerd, en of de twee ontevreden familieleden en andere spelers inmiddels uit de kasmoni waren 
gestaptt  Het eerste bleek inderdaad het gevaL het tweede niet. Integendeel, ze hadden zich 
verontschuldigdd en gesmeekt bij  haar  te mogen blijven. Maar  na een halfjaar  heeft vrouw Greta het 
nichtj ee er  alsnog uitgezet wegens haar  brutalitei t *want a dati vrijpostig'. Ze heeft haar  niet van deze 
straff  op de hoogte gesteld, maar  haar  eenvoudig niet in het nieuwe kasmoni-schema ingedeeld. Als 
kasvrouwenn een speler  van verdere deelname willen uitsluiten, kiezen ze over  het algemeen voor  een 
stilzwijgendee en beleefde manier  die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat Aan Greta's 
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lichaamstaall  is af te lezen dat ze dit soort zaken helemaal onder controle heeft en geen tegenspraak 
verwacht. . 

Ziee onder meer Janssen (1986;20-23) en Wekker (1994;59-74). 
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