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Langzamerhandd dringt steeds meer  het besef door  dat overheden in 
veell  ontwikkelingslanden van beperkte betekenis zijn op het gebied 
vann sociale zekerheid, en veel experts zijn daarom op zoek naar 
bruikbar ee alternatieven. Financiële zelfhulporganisaties zijn vaak 
aangewezenn als typische lokale vormen van sociale zekerheid. Het 
gezamenlijkk  beheer  van cruciale financiële middelen lijk t een goede 
manierr  om elkaar  te behoeden voor  al te desastreuze tegenslagen en 
tekorten.. Tenslotte stonden soortgelijke organisaties in de Westerse 
wereldd ook aan de basis van de verzorgingsstaat. Echter, het gaat hier 
omm een aanname die nog te weinig gestaafd is met diepgaand 
onderzoekk naar  de praktische uitwerkin g van deze sociale 
zekerheidsfunctie.. De onderhavige studie is er  dan ook op gericht om 
meerr  duidelijkheid te krijgen in de mate waarin deze organisaties 
werkelij kk  een bijdrage leveren aan de sociale zekerheid van hun 
deelnemers,, en hoe groot hun rol is in verhouding tot de andere 
manierenn waarop mensen omgaan met tegenslagen en tekorten. 

Mett  dit doel heb ik onderzoek gedaan naar  financiële 
zelfhulporganisatiess in een urbane kampung in Yogyakarta, een 
middelgrotee stad op Java, Indonesië. De kampung, die ik hier  Bujung 
noem,, is tamelijk heterogeen van samenstelling. Op een relatief klein 
gebiedd wonen zowel hoge ambtenaren als bouwvakkers, en alles wat 
daartusseninn zit. De bewoners bestaan voor  een groot gedeelte uit 
migrantenn van buiten de stad, terwij l de oorspronkelijke families nog 
steedss hun stempel op de gemeenschap weten te drukken. 

Onderr  de bewoners van deze kampung kan men een groot aantal 
financiëlee zelfhulpgroepen aantreffen, in allerlei verschillende 
vormen.. Een belangrijk onderscheid is dat tussen arisan en simpan 
pinjam.pinjam. De arisan is een arrangement waarbij  de verschillende 
deelnemerss regelmatig bij  elkaar  komen om geld in te leggen in een 
pot.. Tijdens de bijeenkomst wordt de gehele pot uitgekeerd aan een, 
off  enkele, van de deelnemers. Deze bijeenkomsten gaan dan net 
zolangg door  totdat alle deelnemers de pot eenmaal hebben ontvangen. 
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Daarnaa kan er eventueel een nieuwe cyclus beginnen. De simpan 
pinjampinjam is een arrangement waarbij de pot niet wordt uitgekeerd maar 
gebruiktt als kredietfonds. De deelnemers kunnen geld lenen uit dit 
fondss en het daarna terugbetalen met rente, zodat het fonds langzaam 
maarr zeker groeit. Naast dit kredietfonds beheren veel simpan pinjam 
kleineree additionele spaarfondsen. Veel voorkomend is het sociaal 
fondss waaruit deelnemers geld ontvangen in geval van overlijden of 
ziekte.. Soms zijn er ook fondsen waarmee gezamenlijk gespaard 
wordtt voor feesten of voor de verbetering van openbare 
voorzieningen. . 

Binnenn deze twee basisvormen zijn er vele variaties. Er zijn 
organisatiess met hoge en met lage contributies, en organisaties met en 
zonderr bijeenkomsten. In de meeste arisan wordt de volgorde waarin 
deelnemerss de pot ontvangen bepaald door middel van een loterij, 
maarr in sommige gevallen moeten de deelnemers bieden op een 
vroegee uitkering. De meeste simpan pinjam werken uitsluitend met 
eigenn kapitaal, maar sommige organisaties gebruiken extern krediet 
vann banken en andere kredietinstellingen. Een derde belangrijk 
onderscheidd heeft betrekking op de onderlinge relatie tussen de 
deelnemers.. Op de markt organiseren handelaren arisan voor hun 
klanten.. In andere gevallen worden de deelnemers gevormd door 
familieleden,, collega's of bezoekers van dezelfde islamitische lessen. 
Veruitt het meest voorkomend zijn de financiële zelfhulporganisaties 
onderr buren en mede-fcww/?w«gbewoners. Een belangrijke rol hierbij 
speeltt de indeling van de kampung in kleinere eenheden, Rukun 
Tetanggaa (RT) genaamd. Dit zijn eenheden van rond de vijfti g 
huishoudenss die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer 
vann hun eigen buurt. Al deze RTs hebben hun eigen financiële 
zelfhulporganisatiess voor mannen, vrouwen en jongeren en het 
lidmaatschapp hiervan is verplicht. 

Gegevenn dit grote aanbod van financiële zelfhulporganisaties 
vormtt het geen verrassing dat deelname aan deze organisaties 
wijdverspreidd is. Zowel arm en rijk, vrouwen en mannen, 
nieuwkomerss en oorspronkelijke bewoners zijn actieve deelnemers. 
Tijdenss mijn onderzoek ben ik geen enkel huishouden tegengekomen 
waarvann niet tenminste één van de leden deelnam aan een financiële 
zelfhulporganisatie.. Het grootste deel van de deelname heeft 
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betrekkingg op de verplicht organisaties, met vaak lage contributies. 
Echter,, ongeveer  de helft van alle huishoudens neemt deel aan 
vrijwillig ee financiële zelfhulporganisaties met substantiële 
contributies.. Deze organisaties spelen dus een significante rol in een 
belangrijkk  deel van de huishoudens in Bujung. 

Omm vast te stellen in hoeverre deze organisaties een belangrijke 
socialee zekerheidsfunctie herbergen, is nodig om duidelijkheid te 
verkrijgenn over  wat onder  het begrip sociale zekerheid wordt verstaan. 
Dee meest gangbare idee is dat sociale zekerheid betrekking heeft op 
dee bescherming tegen tegenslagen en tekorten door  de staat, en idee 
datt  onlosmakelijk verbonden is met de opkomst van de Westerse 
welvaartsstaat.. In Indonesië is een dergelijk begrip van sociale 
zekerheidd van beperkt nut. De staat heeft op dit vlak weinig te bieden. 
Eenn sterke focus op de staat ontneemt het zicht op de andere 
mechanismenn waarmee Indonesiërs zelf bescherming zoeken of 
beschermingg bieden aan anderen. Een adequate verbreding van het 
socialee zekerheidsbegrip kan dan ook gedefinieerd worden als: 
"socialee zorgarrangementen gericht op het opvangen van individuele 
tegenslagenn en tekorten, in de vorm van bijstand of verzekering". 

Dee tegenslagen en tekorten waarmee de mensen in Bujung 
geconfronteerdd worden zijn zeer  divers. De klassieke vormen van 
tegenslag,, zoals overlijden en ziekte, zorgen voor  grote problemen. Ze 
brengenn hoge kosten met zich mee, en leiden vaak ook tot een 
(tijdelijke )) terugval in inkomen. Werkeloosheid is geen veel 
voorkomendee tegenslag, alleen al omdat weinigen het zich kunnen 
permitterenn om werkeloos te zijn. Het is beter  om te spreken van een 
probleemm van sterk fluctuerende inkomens. Een handelaar  kan tijdelij k 
weinigg omzet hebben, en een bouwvakker  kan weken moeten wachten 
opp een nieuwe klus. Goede en slechte periodes wisselen elkaar  af. In 
eenn dergelijke situatie kan elke hoge kostenpost een grote 
economischee tegenslag zijn. Schoolgeld, de huur  van het huis, en de 
kostenn van een bruilof t leiden al te vaak tot acute financiële 
problemenn die op de een of andere manier  opgevangen moeten 
worden. . 

Vanuitt  dit gezichtspunt bekeken blijk t uit kwalitatieve en 
kwantitatievee gegevens dat de directe sociale zekerheidsfunctie van 
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financiëlee zelfhulporganisaties zeer beperkt is. De sociale fondsen van 
simpansimpan pinjam zijn over het algemeen beperkt tot bijdragen aan 
begrafenissenn en de grootte van de uitkering is slechts een fractie van 
dee werkelijk te maken kosten. Vertrouwensproblemen zijn er mede de 
oorzaakk van dat de sociale fondsen niet substantieel vergroot kunnen 
worden.. De veelal grotere pot van een arisan of lening uit een simpan 
pinjampinjam zou in theorie ook aangewend kunnen worden om de 
genoemdee tegenslagen te ondervangen. Echter, het moment waarop 
dezee bedragen worden uitgekeerd is moeilijk te beïnvloeden. Vaak 
moetenn deelnemers maanden wachten voordat het hun beurt is om 
geldd te ontvangen, terwijl ze geconfronteerd worden met acute 
tekorten. . 

Hett zou echter kortzichtig zijn om te stellen dat Indonesische 
financiëlee zelfhulporganisaties een verwaarloosbare sociale 
zekerheidsfunctiee hebben. Ook langs indirecte weg kunnen ze een 
belangrijkee bijdrage leveren. Dit wordt duidelijk aan de hand van de 
theoretischee begrippen sociaal en economisch kapitaal. Naast 
regelmatigee grote bedragen leveren arisan en simpan pinjam ook een 
zekeree mate van sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal heeft in dit verband 
betrekkingg op de bestaansbronnen (in dit geval giften of krediet) 
waartoee men toegang heeft op basis van sociale relaties met diegenen 
diee deze toegang verschaffen. In theorie kan dit sociaal kapitaal 
beschermingg bieden tegen tegenslagen en tekorten. De middels 
deelnamee aan zelfhulporganisaties opgedane sociale relaties kunnen 
dee basis vormen voor onderlinge hulp op basis van wederkerigheid. In 
dee praktijk is deze wederkerigheid en onderling vertrouwen vaak ver 
tee zoeken. Velen zijn graag bereid om hun buren in geval van nood 
mett raad en daad bij te staan, maar weinigen durven het aan om ook 
nogg grote bedragen te lenen of te geven. Dergelijke vormen van steun 
blijvenn veelal beperkt tot de kleine familiekring. 

Eenn andere manier waarop financiële zelfhulporganisaties van 
indirectt belang kunnen zijn is door de verkregen geldbedragen aan te 
wendenn om toegang te krijgen tot andere vormen van economisch 
kapitaal.. Vrienden en familie, maar ook commerciële geldleners, zijn 
vaakk pas bereid om geld te lenen als daar een redelijk onderpand 
tegenoverr staat. Het komt vaak voor dat deelnemers van financiële 
zelfhulporganisatiess het bedrag waar ze op dat moment nog geen 
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toegangg toe hebben, aanbieden als onderpand. Omgekeerd zijn er ook 
veell  deelnemers die het geldbedrag gebruiken om op een 
spaarrekeningg te zetten of bepaalde goederen te kopen, zoals gouden 
sieraden,, kippen, televisies, en fietstaxi's. In geval van een tegenslag 
kunnenn deze goederen snel verkocht worden om de rijzende tekorten 
opp te vangen. Dit zijn zeer belangrijke manieren waarop mensen 
beschermingg opbouwen tegen tegenslagen en tekorten. 

Hett nut van financiële zelfhulporganisaties hangt op dit punt sterk 
samenn met de moeite die mensen hebben met sparen. Niet alleen de 
fluctuerendee inkomens maken het mensen moeilijk om te sparen. Ook 
bestaatt er een grote druk om geld uit te geven. Zo zijn er buren, 
vriendenn en familieleden die vragen om hulp of hun deel claimen 
zodraa ze weten dat iemand geld in huis heeft. En ook de spaarder zelf 
iss een gevaar voor zijn spaargeld. Passerende snackverkopers zijn 
altijdd al verleidelijk geweest, maar de tot voor kort snel groeiende 
Indonesischee economie heeft een nog sterkere consumptiedrang 
aangewakkerd.. Iemand die niet goed oppast ziet al zijn geld door de 
vingerss glippen nog voor hij een bedragje bij elkaar heeft gespaard. 
Eenn van de beste manieren om dit te voorkomen is deelname aan een 
arisanarisan of simpan pinjam. Deelnemers aan deze organisaties zijn 
gebondenn aan hun regelmatige contributie. Als zij hun geld uitgeven 
aann vrienden of sigaretten staan ze op de bijeenkomst met lege 
handen,, wat leidt tot een schaamtevolle vertoning. Zonder deze 
socialee druk tot sparen zouden velen niet in staat zijn om het 
onderpandd en de goederen bemachtigen waar een groot deel van hun 
socialee zekerheid op gebaseerd is. Tijdens de economische crisis die 
Indonesiëë nog steeds parten speelt is het belang van deze functie nog 
eenss duidelijk gebleken, wat onder andere valt af te lezen aan de sterk 
toegenomenn populariteit van met name arisan. 








