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I n l e i d i n g

Vanaf de tweede helft van de jaren ’70 heeft het onderzoek naar seksuele relaties, verwant-

schap, gezin en huishouden onder slaven in de Verenigde Staten en de Britse Cariben een

hoge vlucht genomen. De geboekte vooruitgang wordt toegeschreven aan succesvolle

pogingen die historisch-demografen hebben ondernomen om het leven van individuele

slaven te reconstrueren (Barrow 1996:241). Tot die tijd zijn historici vooral aangewezen op

impressionistische reisverslagen of dagboeken en contemporaine geschiedschrijving.

Daarna nemen primaire bronnen een steeds voornamere plaats in. In de historiografie van

de slavernij in de Verenigde Staten en Britse Cariben heeft dit geleid tot opmerkelijke

verschuivingen in de conclusies die met betrekking tot seksuele relaties en gezinsleven

getrokken kunnen worden.

Academici zijn lange tijd van mening geweest dat het gezinsleven van slaven in de

Verenigde Staten wordt gekenmerkt door matrifocale huishoudens en instabiele relaties

tussen man en vrouw. Daarnaast wordt vaak verondersteld dat sociale en hechte emotionele

banden tussen man en vrouw ontbreken. Het relationele leven van slaven zou gebaseerd

zijn op een sterke moeder-kind binding (zie bijvoorbeeld Frazier 1948, Stampp 1956, Elkins

1959 en het Moynihan-rapport in Rainwater & Yancey 1967). Met het in 1974 verschenen

boek Time on the Cross van Fogel en Engerman komt hierin verandering. Voor hen staat buiten

kijf dat stabiele gezinnen op grote schaal onder slaven voorkomen. Daarnaast vinden zij

aanwijzingen dat het seksuele gedrag van meisjes op de plantages eerder als preuts dan als

losbandig is aan te merken (Fogel 1977 en Fogel & Engerman 1974 en 1979).1

De historiografie van het gezinsleven in de Britse Cariben kent een soortgelijk verloop.

Patterson (1969:159) meent dat slavernij in Jamaica heeft geleid tot “the breakdown of all forms

of social sanctions relating to sexual behaviour, and with this, to the disintegration of the institution of

marriage both in its African an European form.” Seksuele relaties worden beschreven in termen

als “chaos” en “extreme promiscuïteit.” Aan dit laatste zouden zich vooral vrouwen over-

geven. Elke notie omtrent kuisheid ontbreekt en het kerngezin is onder slavernij eigenlijk

niet levensvatbaar (Patterson 1969:108,160,167).2 Een van de eersten die daadwerkelijk in de

archieven gaat spitten en de reconstructie van het gezin ter hand neemt, is Higman.

Ondanks een aantal verschillen tussen de Amerikaanse en Caribische vorm van slavernij 

- in de Britse Cariben is het aandeel Afrikanen hoger, er is meer slavenhandel, de planta g e s

zijn gemiddeld groter en de mortaliteit is hoger - laten ook zijn studies zien dat gangbare

opvattingen over het zwarte gezin aanzienlijk dienen te worden bijgesteld. Higman (1973

en 1975) merkt op dat het gezinsleven van Jamaicaanse slaven aanmerkelijk stabieler is dan

tot voor kort is aangenomen. Ook voor Barbados en Trinidad zou gelden dat het matrifo-

11



cale gezin ten tijde van de slavernij minder vaak voorkomt dan doorgaans is verondersteld

(Higman 1975). Wat de Bahamas betreft komt Craton (1979) met soortgelijke bevindingen.

De kracht van Higman en Craton ligt in de reconstructie van het leven van individuele

slaven. Op die manier kan worden nagegaan wie met wie samenwoont en welke slaaf met

welke slavin een (seksuele) relatie heeft. Ondanks deze wetenschappelijke vooruitgang is

Higman tot op de dag van vandaag van mening dat “d a ta on family and household organization,

[...] are hard to find and difficult to interpret (Engerman & Higman 1997:87).”

Net als in de Verenigde Staten en de Britse Cariben wordt in Surinaamse contemporaine

geschriften en brieven de losbandigheid van de slaven breed uitgemeten. Vaak wordt naar

het volgende citaat van de medicus Kuhn (1828:25) verwezen. “[H]ebben de Negers geen

denkbeeld van het huwelijk, en kunnen zulks, uit den aard van hunne weinige kundigheden,

ook niet hebben, waaruit volgt, dat bij hen geen vast verband van huisselijke zamenleving

b e s taat. Er zijn, wel is waar, vele Negers en Negerinnen, die zeer kuisch en huisselijk met

elkander leven, ja hun geheel leven door bij elkander blijven en verscheidene kinderen

verwekken; een groot gedeelte echter leeft daaromtrent geheel vrij en naar onderling goed-

vinden, van welke vrije gewoonte eene onzedelijke leefwijze het gevolg moet zijn, die de

voortteling zeer hinderlijk is.” Ook Bosch (1844:167,197,198), Van Breugel (1842:87,88) en

Lammens (1982:109) zijn van mening dat er naast de vele losse relaties altijd wel een paar

slaven te vinden zijn die hun gehele leven zedig met elkaar leven.3 Van Heeckeren van

Waliën (1826:128) benadrukt het losbandige karakter van de slaven. Vooral vrouwen wordt

een buitensporige wellust toegedicht (Kunitz 1805:83,84 en Lans 1829:34,39 en 1842:164).

Lans (1829:41) beschrijft deze ongebreidelde wellust als volgt. “De afdrijving der vrucht,

welke eene vrij gewone zaak is, staat met die onmatige zucht tot liefde-genot in verband; uit

vrees van, door de zwangerschap en den zoogtijd (want zij stellen vast, dat men gedurende

dezen, volstrekte abstinentie moet in acht nemen), hierin te worden gehinderd, vernielen

z i j, niet zelden, door het gebruik van geweldige abortiva, met hun kroost ook de gezond-

heid.” Van “huiselijkheid” en “familieleven” is nauwelijks sprake (Lans 1842:143). Ook

polygamie is een steeds terugkerend thema in de contemporaine bronnen. Lammens

(1982:109) meent dat sommige mannen meerdere vrouwen hebben, een punt dat ook door

Lans (1842:24,25) wordt verwoord. Bij Kunitz (1805:75) zijn het zowel mannen als vrouwen

die meerdere partners hebben, terwijl Kuhn (1828:28) de vele vrouwen met meerdere

mannen hekelt. Kortom, net als in de Verenigde Staten en de Britse Cariben worden de

relaties van Surinaamse slaven door blanke tijdgenoten als onzedelijk, instabiel en vrij-

blijvend gekenschetst. Wat de Verenigde Staten en de Britse Cariben aangaat, is dit beeld

weerlegd door Fogel, Engerman, Higman en Craton.

Behalve de opkomst van de historische demografie is er nog een tweede verandering in

de jaren ’70 te bespeuren. Deze verandering komt op het conto van Mintz en Price. In hun

nog altijd imposante artikel An Anthropological Approach to the Afro-American Past: A Caribbean

P e r s p e c t i v e uit 1976 lanceren ze nieuwe voorstellen voor de bestudering van de cultuur die

onder slavernij zijn beslag heeft gekregen. Ze betogen dat de uit Afrika verscheepte slaven

uit zeer verschillende windstreken afkomstig zijn. Bijgevolg is er geen sprake van een

gemeenschappelijke cultuur of een patroon van geordende sociale relaties (zie ook Palmié

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven
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1995:xx). Het enige wat alle slaven met elkaar delen zijn hun ketenen; de rest moeten ze zelf

maken (Mintz & Price 1976:10). Wie het ontstaan van de Afro-Amerikaanse cultuur wil 

begrijpen, moet de sociale interactie tussen slaven onderling en tussen slaven en planters

bestuderen. Slaven kunnen binnen de grenzen die ze van de planter krijgen betekenis aan

hun eigen leven toekennen (Mintz & Price 1976:40). Zodoende ontstaat er wetenschappe-

lijke ruimte voor de bestudering van een vitale zwarte cultuur met een eigen dynamiek

(Mintz & Price 1976:10,12,e.v.). Bovengenoemde studievoorstellen zijn ontstaan als reactie

op de manier waarop slaven tot dan toe zijn bestudeerd. Tot die tijd worden slaven veelal

beschouwd als passieve wezens die initiatiefloos en murw geslagen op de plantages leven

en werken. Gedrag van slaven wordt óf als een erfenis uit Afrika óf als een aanpassing aan de

s l a v e r n i j - o m s tandigheden gezien. Zo beschouwen bijvoorbeeld de pioniers van het onder-

zoek naar het zwarte gezin in Suriname, het echtpaar Herskovits, de vele alleensta a n d e

v r o u w e n met kleine kinderen als een We s tafrikaanse erfenis (Herskovits & Herskovits 1936).

Deze visie is aangevochten door Frazier (1948), die zich heeft beperkt tot de Ve r e n i g d e

S taten. Voor hem zijn instabiliteit en gezinnen met een vrouw aan het hoofd in eerste insta n-

tie een reactie op slavernij, discriminatie en urbanisatie. Het is de theorie van de d i s p l a c e d

A f r i c a n s.

Met betrekking tot Surinaamse slavernijstudies die na de jaren ’70 verschijnen is de

invloed van het baanbrekende artikel van Mintz en Price duidelijk waarneembaar. In het

werk van Lamur (1985 en 1993), Oostindie (1989), Van Stipriaan (1993), Lenders (1994) en

Klinkers (1997) worden slaven gezien als mensen die binnen de grenzen van de macht van

de planters hun eigen leven betekenis en inhoud geven. Het verzet dat slaven bieden tegen

de omstandigheden waaronder zij leven, wordt breed uitgemeten. In tegenstelling tot de

inzichten die Mintz en Price de onderzoeker verschaffen is de reconstructie van het leven

van Surinaamse slaven niet van de grond gekomen. De noodzakelijke primaire bronnen

zouden ontbreken. Althans, dat lijkt de opvatting van de meeste antropologen en historici

te zijn die zich in deze materie hebben verdiept. Het is de vraag of dat inderdaad zo is.

In 1985 verschijnt van de hand van Lamur het boek De kerstening van de slaven van de

Surinaamse plantage Vossenburg, 1847-1878. Hierin wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de

Specialien (aantekenboeken) van de Evangelische Broeder Gemeente bij het in kaart brengen

van het gezinsleven. Hij weet een aantal aspecten van (seksuele) relaties van individuele

slaven naar voren te brengen en meent dat die voldoende aanleiding geven om het heersende

beeld van het Surinaamse gezin in positieve zin bij te stellen. De kern van zijn verhaal is de

c o n s tatering dat slaven en slavinnen wel degelijk noties omtrent echtelijke verplichtingen en

trouw zouden kennen en naleven (Lamur 1985:36,37 en 1993:379). Polygamie, monogamie,

twee-oudergezinnen en eenoudergezinnen bestaan naast elkaar. Met de promiscuïteit van de

man valt het ook wel mee (Lamur 1985:39,40). Lamur vestigt de aandacht op een groot

manco in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. Van echtelijke twisten, over-

spel en polygamie worden doorlopend aantekeningen gemaakt. Maar aan echtelieden die

niet veel ruzie maken of keurig samenwonen worden niet veel woorden vuil gemaakt (Lamur

1985:4). Met uitzondering van dit ene punt gaat Lamur ervan uit dat de zendelingen “een

juist beeld geven van de door hen waargenomen verschijnselen (Lamur 1985:3).”
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In de daaropvolgende jaren zijn er meer onderzoekers die hun aandacht richten op de

geschriften van de Evangelische Broeder Gemeente om de relaties van slaven voor het voet-

licht te brengen. Oostindie (1988:136,138) heeft weliswaar een poging ondernomen om het

leven van slaven op de plantages Roosenburg en Mon Bijou te reconstrueren, maar is er

blijkbaar niet in geslaagd om de seksuele relaties in kaart te brengen. De reconstructie van

het gezinsleven blijft in zijn databank beperkt tot moeder en kinderen. “De vader komt er

niet aan te pas (Oostindie 1988:141).” Ook in zijn proefschrift Roosenburg en Mon Bijou: Tw e e

Surinaamse plantages, 1720-1870 is hij niet al te optimistisch over de kwaliteit van de bronnen

die het leven van de slaven beschrijven. Met betrekking tot Roosenburg en Mon Bijou meent

hij dat de S p e c i a l i e n “te fragmentarisch” zijn om enig patroon in de partnerkeuze te ont-

dekken (Oostindie 1989:14,161).

Klinkers (1997) richt haar aandacht in het proefschrift Op hoop van vrijheid. Van slaven-

gemeenschap naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880 vooral op de planta g e s

Hooyland, Osembo en Schoonoord en constateert dat in de bronnen van de Herrnhutters

tal van vertekeningen zitten. In het algemeen zijn die vertekeningen het gevolg van het ver-

schil in macht tussen zendelingen en slaven. Blanken zouden niet weten wat er zich in de

slavenhutten zou afspelen (Klinkers 1997:24,e.v.). Bovendien zouden de Specialien een eenzijdig

beeld geven: stabiele relaties worden “zelden specifiek” vermeld. Een vorm van kritiek die,

zoals Klinkers (1997:79) zelf toegeeft, eerder door Lamur (1985:4) is geuit. Zij verbindt

hieraan verschillende keren de conclusie dat een kwantitatieve benadering van het vraag-

stuk van het Surinaamse gezin onmogelijk is (Klinkers 1997:73,77,187). Het kwalita t i e v e

materiaal dat Oostindie en Klinkers ontlenen aan de Evangelische Broeder Gemeente blijft

daardoor in zekere zin fragmentarisch en zou als anekdotisch aangemerkt kunnen worden.

In hun ogen is het bronnenmateriaal van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) onvolledig

en vertekend en bijgevolg kennelijk niet geschikt voor een kwantitatieve benadering.

Indirect bevestigt Van Stipriaan (1993) deze conclusie. In Surinaams contrast. Roofbouw en

overleven in een Caraïbische plantagekolonie, 1750-1863 laat hij de bronnen van de Evangelische

Broeder Gemeente over het algemeen links liggen. Alleen van de koffieplantage Clifford

Kocqshooven is een slavenlijst uit de jaren 1820 bekend van wie met wie in welke woning

samenleeft. Voor Suriname noemt hij Clifford Kocqshooven dan ook “de enig echt kwanti-

ficeerbare plantage (Van Stipriaan 1993:342).” Ook ik heb inderdaad geen slavenlijsten of

f r e q u e n t i e tabellen gevonden waaruit zou blijken wie met wie samenwoont of een seksuele

relatie heeft. In tegenstelling tot de genoemde auteurs ben ik echter wel van mening dat op

basis van de kwalitatieve bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente dit soort lijsten

gegenereerd kan worden.

Ik wil in dit proefschrift aantonen dat de reconstructie van (delen uit) het leven van

Surinaamse slaven een reële optie is. De sleutel tot succes is gelegen in een dynamische com-

binatie van bronnenmateriaal van de Herrnhutters, opslag van gegevens in een relationele

d a tabase en recente ontwikkelingen op het terrein van de statistiek waardoor processen in

de tijd geanalyseerd kunnen worden. Antwoorden op vragen als wie er met wie een seksuele

relatie aangaat en hoe lang die relatie vervolgens duurt, komen hierdoor binnen handbereik.

De door mij gepropageerde benadering kan met begrippen als (in)stabiliteit, duurzaamheid,
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monogamie, polygynie en polyandrie goed uit de voeten. Helaas is dat maar één gedeelte van

de discussie over het gezins- en familieleven van slaven (Barrow 1996:244,248). De andere

lijn omvat het gezin en/of huishouden. Vragen als wie met wie samenwoont en wie kinderen

heeft van wie worden hiertoe gerekend. De band tussen moeder en kind staat hier centraal.

Hetzelfde geldt voor de vraag of het eenouder- of twee-oudergezin is ingebed in een groter

netwerk van familierelaties. De door mij voorgestelde longitudinale benadering geeft hierop

vooralsnog (?) geen antwoord.

1. Onderzoekspopulatie

Het inzicht dat een reconstructie van het leven van Surinaamse slaven tot de mogelijkheden

behoort, is langzaam gerijpt en moet gezien worden als een proces waarin problemen en

oplossingen elkaar beurtelings afwisselen, verdringen en sturen. Dit is inzichtelijk te maken

door de lezer allereerst de plantages en onderzoekspopulatie waarop mijn onderzoek is

gebaseerd, voor te spiegelen. Zodoende kan ik in het vervolg van mijn betoog terugvallen op

concrete voorbeelden om de methodologische hindernissen die genomen moeten worden 

- en dat zijn er heel wat - te duiden.

De werkwijze van de Herrnhutters is van doorslaggevend belang geweest bij het vast-

stellen van de onderzoekspopulatie. Het wel en wee van de (gekerstende) slaven is planta g e-

gewijs door de verkondigers van het Evangelie genoteerd. Natuurlijk verschilt de kwaliteit

van de gegevens per plantage. Sommige plantages zijn nooit of pas in een laat stadium door

de EBG bezocht. Van weer andere plantages is van de bronnen van de EBG zo goed als niets

bewaard gebleven. Een gedegen kwantitatieve benadering van het man-vrouw vraagstuk is

alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan. (a) De Evangelische Broeder

Gemeente moet in 1850 of eerder begonnen zijn met de kerstening op een bepaalde planta g e .

Daarnaast moet de kerstening doorlopen tot minstens 1873. Immers, hoe langer de periode

waarin slaven gekerstend zijn, hoe groter de kans om de relaties van mannen en vrouwen

terug te vinden. Hoe de kerstening in de praktijk is verlopen, is in de S p e c i a l i e n vermeld. 

(b) De tweede voorwaarde betreft de slavenregisters.4 De plantages moeten terug te vinden

zijn in de slavenregisters over de periode 1838-1863. Van Stipriaan heeft deze registers

g e ï n v e n tariseerd. Ik heb hiervan dankbaar gebruik gemaakt.

Door S p e c i a l i e n en slavenregisters met elkaar te vergelijken blijkt dat uiteindelijk slechts

twintig plantages voor een kwantitatieve benadering in aanmerking komen: Berg-en-Daal,

Bleyendaal, Breukelerwaard, Cannewapibo, Drie Gebroeders, Sint Eusta t i u s - e n - K l a v e r b l a d,

Fairfield, Fortuin, Hazard (aan de Commewijne), Hooyland, Maagdenburg, Meerzorg (aan de

Suriname rivier), Munnikkendam, Nieuwsorg, Osembo, Pietersburg, Potribo, La Rencontre,

Schoonoord en Sinabo. Op Berg-en-Daal en Munnikkendam na betreft het hier allemaal

s u i k e r p l a n tages. Gelet op de door mij gestelde criteria is dat niet verwonderlijk. Naarmate de

eerste helft van de negentiende eeuw vordert, is suiker het belangrijkste gewas in de kolonie

Suriname. Een steeds terugkerende variabele in de slavendemografie is het soort gewas. Op

s u i k e r p l a n tages zijn de arbeidsomstandigheden veel zwaarder dan in de koffie-, hout- of

k a t o e n s e c t o r. Dit is terug te zien in de ontwikkeling van geboorte- en sterftecijfers in deze

sectoren (Fogel & Engerman 1979, Lamur 1987 en Van Stipriaan 1993:310-346). Op suiker-
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p l a n tages worden minder kinderen geboren en gaan slaven eerder dood dan op koffie-,

hout- en katoenplantages. Of het soort gewas ook een zware wissel trekt op het ontstaan en

verbreken van seksuele relaties kan vooralsnog niet worden nagegaan. Wel zijn er aan-

wijzingen dat de teelt van suikerriet de familie- en gezinsvorming op de plantages in

S t . Lucia heeft verstoord (Higman 1984:366). In dit onderzoek beperk ik mij tot suiker-

p l a n tages en zal ik mijn bevindingen vergelijken met de conclusies die ten aanzien van de

Britse West Indies zijn getrokken. Het vergelijken van mijn onderzoeksresultaten met de

bevindingen op de Amerikaanse katoenplantages is niet opportuun. De import van

Afrikaanse slaven is voor het voortbestaan van de slavernij in de Britse Cariben van groter

belang geweest dan in de Verenigde Staten. In de Britse Cariben is het aantal Afrikanen groter

dan in Amerika. De plantages zijn eveneens groter. Ook de mortaliteit onder de Caribische

slaven is hoger. Op grond hiervan meent Higman (1975:263) dat het Caribische slavengezin

onder grotere druk heeft gestaan dan het Amerikaanse.

Naast beperkende criteria zijn er omstandigheden op grond waarvan de ene planta g e

meer geschikt is dan de andere. Twee plantages uit de bovenstaande lijst verdienen extra

aandacht: Fairfield en Breukelerwaard. Fairfield wordt vanaf 1779 door de Herrnhutters

bezocht. Ook op Breukelerwaard zijn de Herrnhutters er vroeg bij om het Evangelie te ver-

kondigen. Deze poging liep letterlijk en figuurlijk schipbreuk. De tweede poging op

Breukelerwaard in de jaren 1820 verloopt succesvoller. Het belang hiervan kan niet over-

schat worden. Vroege kerstening betekent vroege gegevens en de mogelijkheid om een

groep slaven gedurende lange tijd te volgen.

Uit eerder onderzoek is genoegzaam bekend dat de partner van een slaaf lang niet altijd

op dezelfde plantage hoeft te wonen (zie bijvoorbeeld Bosch 1844:197, Kuhn 1828:27,

Kunitz 1805:83,e.v. en Lans 1842:165). Het gegeven dat slaven regelmatig een partner op een

belendende plantage zoeken, impliceert dat de S p e c i a l i e n van naburige plantages door de

onderzoeker geraadpleegd moeten worden. De analyse van een groepje plantages geniet

zonder twijfel de voorkeur boven die van verspreid liggende plantages. Een drietal planta g e s

dringt zich op: Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo. Al tijdens de eerste kennis-

making met de S p e c i a l i e n is duidelijk geworden dat nogal wat slaven van Breukelerwaard en

Fairfield een partner op La Jalousie hebben. Zodoende is uiteindelijk gekozen voor het

reconstrueren van de seksuele relaties van de slaven afkomstig van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie; alle vier gelegen aan de Boven-Commewijne.

De plantages waarop mijn onderzoek betrekking heeft, zijn voorlopig voldoende

omschreven. De periode daarentegen moet nog afgebakend worden. Al op het eind van de

achttiende eeuw hebben de slaven op Fairfield kennis gemaakt met Herrnhutters. Lange

tijd heb ik gedacht dat de gegevens van Fairfield het mogelijk zouden maken om seksuele

relaties vóór 1800 in kaart te brengen. Allengs is duidelijk geworden dat dat er niet in zit.

De kwaliteit van de ‘vroege’ bronnen van de EBG is niet constant en beduidend minder dan

de gegevens in de S p e c i a l i e n. Pas vanaf 1836 wordt het mogelijk om relaties te kwantificeren.

Met het aflopen van de S p e c i a l i e n komt ook een eind aan de mogelijkheden om relaties te

achterhalen. In het begin van dit onderzoek heb ik met de gedachte gespeeld om gegevens

omtrent geboorte en overlijden na de emancipatie in de analyse te betrekken. Bij het achter-
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halen van deze gebeurtenissen is de grens vastgesteld op 31 december 1884, ongeveer twee

decennia na de emancipatie. Het vaststellen van de identiteit van de slaven en vrijgemaakten

is zo tijdrovend gebleken dat ik aan de analyse van geboorte en sterfte niet meer ben toe-

gekomen. Ik beperk mij tot de relaties van (gekerstende) slaven en het zwaartepunt van de

te analyseren relaties betreft het laatste decennium voor de emancipatie.

2. Methode van onderzoek

Family Reconstitution (FR) is de methode om kwantitatieve gegevens omtrent relaties van slaven

uit de kwalitatieve bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente los te weken. De naam

van deze methode is enigszins misleidend. Het gaat mij niet zozeer om het reconstrueren van

het gezin of de familie, maar om het reconstrueren van seksuele relaties van individuele slaven.

Wrigley (1966:96) omschrijft Family Reconstitution als “the bringing together of scattered information

about the members of a family to enable its chief demographic characteristics to be described as fully as

p o s s i b l e .” De verbrokkelde informatie waarnaar verwezen wordt bestaat uit doop-, trouw- en

begrafenisboeken (Hammel 1993:127). Een succesvolle reconstructie is mogelijk als aan mini-

maal twee voorwaarden is voldaan. Men moet de bevolking gedurende een relatief lange perio-

de continu kunnen volgen en tegelijkertijd over voldoende aanknopingspunten beschikken

om de personen die in de verschillende registers genoemd worden, te identificeren (Wrigley

1966:102,109). Hiermee is voorlopig afdoende verklaard waarom alleen van plantages w a a r v a n

zowel de S p e c i a l i e n alsook de slavenregisters beschikbaar zijn, de seksuele relaties van (geker-

stende) slaven achterhaald kunnen worden.

Een groot probleem bij FR is het vaststellen van de samenstelling en omvang van de

onderzoekspopulatie in de loop van de eigenlijke reconstructie (Wrigley 1966:100). Alleen

personen of gezinnen die men in de boeken continu kan volgen, mogen in demografische

berekeningen worden betrokken. Hierbij geldt maar één principe: “It is essential to have a

criterion by which the presence or absence of a family in the parish can be judged. [...] It is essential that

the criterion should be independent of the phenomenon studied ( Wrigley 1966:147).” Va s t h o u d e n

aan dit principe zoals in de klassieke FR het geval is, betekent dat alleen volledig ge-

reconstrueerde gezinnen, of althans gezinnen die men lang genoeg heeft kunnen volgen in

de kerkboeken of andere bronnen, in de analyse betrokken mogen worden. De ‘niet-

complete gezinnen’ worden vaak buiten de analyse gehouden. Twee groepen mensen lopen

zodoende een gerede kans om ten onrechte buiten beschouwing gelaten te worden:

migranten en vrijgezellen. Het paradoxale is nu dat ondanks - of moet ik hier zeggen dank-

zij - het vasthouden aan bovenstaand principe, de mogelijkheid bestaat dat de cijfers gekleurd

zijn (Willigan & Lynch 1982:71,178). Onverkort hieraan vasthouden leidt tot een zeer speci-

fieke demografische analyse, namelijk die van de ‘gehuwde religieuze thuisblijvers’. Dat

lijkt me niet bepaald het voorbeeld van een representatieve steekproef.

De zojuist beschreven paradox is een van de grootste struikelblokken in de klassieke

FR. Niet alleen zijn de resultaten moeilijk te interpreteren, ook de analytische methoden

schieten op een aantal punten tekort. Gutman en Alter (1993:159-162) omschrijven deze

klassieke methoden als rigide en selectief in het gebruik. Daar kan men dan misschien nog

vrede mee hebben, bezwaarlijker is het feit dat de klassieke FR nauwelijks valt te combi-

I n l e i d i n g

19



neren met multivariate analyse (Gutman & Alter 1993:162). Het vergelijken van twee

(sub)populaties levert de nodige moeilijkheden op: men moet doorgaans een hoop ge-

middelden tegelijkertijd met elkaar vergelijken, de geringe omvang van de ‘steekproef ’ vult

de cellen maar ternauwernood en een significantietoets voor het interpreteren van even-

tueel gevonden verschillen ontbreekt. Gutman en Alter (1993:159,e.v.) presenteren de E v e n t -

History Analysis (EHA) als een elegante methode die zowel met de selectiviteit van gegevens

als met multivariate analyse uit de voeten kan. Een ander pluspunt in de ogen van Gutman

en Alter is de mogelijkheid om binnen EHA gegevens van een individuele persoon als een

opeenvolging van gebeurtenissen te beschouwen. Allison (1984) tot slot meent dat de resul-

taten gemakkelijk en eenduidig zijn te interpreteren.

Het is misschien niet helemaal correct om EHA als een methode aan te prijzen. Feitelijk

is EHA een verzamelnaam voor allerlei verschillende manieren en technieken om processen

in de tijd te bestuderen (Trussell & Guinnane 1993:181). Voor dit onderzoek wordt een

beroep gedaan op de Kaplan-Meier schatter en het proportioneel hazard model van Cox.5

Net als bij FR staat of valt EHA met de mogelijkheid om verschillende demografische

gebeurtenissen aan de juiste persoon te kunnen ‘ophangen’. Het koppelen van persoons-

gegevens is en blijft de basis voor een succesvolle analyse. De continue observatie van een

populatie gedurende langere tijd - al is het minder stijf dan in de klassieke FR - is en blijft

noodzakelijk. In die zin kunnen Family Reconstitution en Event-History Analysis b e s c h o u w d

worden als twee kanten van dezelfde medaille. Het begrip Family Reconstitution is gereser-

veerd voor het in kaart brengen van relaties. Met het begrip Event-History Analysis wordt de

analyse van deze relaties bedoeld.

Het reconstrueren van de levensloop van slaven op basis van kwalitatieve bronnen ten-

einde hun relaties tot in detail te kwantificeren, wil niet zeggen dat in dit onderzoeksverslag

alleen maar met datums en cijfers wordt gewerkt. De reikwijdte en betekenis hiervan is en

blijft bepaald door de inhoud van de oorspronkelijke kwalitatieve bronnen. Voorzover moge-

lijk zal de betekenis van die datums en cijfers met kwalitatieve cases geïllustreerd en verder

onderbouwd worden. De door mij voorgestane benadering komt dicht in de buurt van die

van Fogel en Engerman (1974). Volgens de auteurs van Time on the Cross is de betrouwbaar-

heid van “systematic data” veel groter dan van “fragmentarische bewijzen [...] zoals die zijn

opgetekend door impressionistische rapporteurs” welke op hun beurt misschien veel

geloofwaardiger kunnen zijn (Fogel & Engerman 1974:1e deel,10,11). Fogel en Engerman

proberen zoveel als mogelijk hun uitspraken op systematische gegevens te stoelen.

Hieronder verstaan ze gegevens die statistisch zijn te toetsen. In dit onderzoek draait het in

eerste instantie om de datum waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. De vaak neer-

buigende kwalificaties die de Herrnhutters gebruiken om die gebeurtenissen en de daarbij

betrokken slaven te beschrijven vormen niet de kern van de zaak. Onderzoek in het Caribisch

Gebied is gebaat bij gedurfde analysetechnieken en het kwantificeren van onderzoeksmate-

riaal moet waar mogelijk en van toepassing, gestimuleerd worden (Higman 1985:12,13).

Van de andere kant maken Fogel en Engerman slechts op twee manieren gebruik van

k w a l i tatieve gegevens: ter illustratie en verlevendiging van de kwantitatieve gegevens en als

aanvulling in geval van kennishiaten, cq. indien statistische gegevens ontbreken. Nogmaals,
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cijfers zonder context hebben geen betekenis of inhoud. Ik ken dan ook kwalitatieve ge-

gevens veel meer gewicht toe dan Fogel en Engerman. Zodoende kom ik tegemoet aan de

terechte methodologische kritiek op Time on the Cross (zie bijvoorbeeld Gutman 1975,

Gutman & Sutch 1976a en 1976b en Mintz 1975). Een te eenzijdige benadering om louter uit

k w a n t i tatieve cijfers over gedrag de seksuele moraal af te leiden is inderdaad gedoemd

schipbreuk te lijden. Bovendien pleit ik voor een longitudinale aanpak.

3. Probleemstelling

Alvorens ik ook maar één op de empirie gefundeerde uitspraak kan doen over seksuele rela-

ties van slaven moet er een groot aantal methodologische hindernissen genomen worden.

Het eerste deel van mijn probleemstelling is gewijd aan het nemen van deze hindernissen

en wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 5 stap voor stap uitgewerkt. Pas in hoofdstuk 6

wordt een aantal aspecten van de relaties van Surinaamse slaven besproken.

In dit hoofdstuk zijn twee bronnen bij naam genoemd: slavenregisters en S p e c i a l i e n. In

hoofdstuk 2 worden de door mij geraadpleegde archieven van de koloniale bewindvoerders

besproken. De inhoud en kwaliteit van de slavenregisters staan hierbij centraal. Aan de hand

hiervan maakt de lezer kennis met de slaven op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

La Jalousie. Verder wordt een aantal gegevens geïntroduceerd die een belangrijke rol spelen

in de discussie over herkomst en ontstaan van zwarte man-vrouw relaties.

Het derde hoofdstuk is eveneens gewijd aan bronnenkritiek, zij het dat nu de bronnen

van de Evangelische Broeder Gemeente onder de loep worden genomen. Vooral de inhoud

en betekenis van de S p e c i a l i e n s taat ter discussie. De door Lamur (1985 en 1993), Oostindie

(1988 en 1989) en Klinkers (1997) gesignaleerde vertekeningen in deze bron worden tegen

het licht gehouden. Een ander aspect betreft de vraag of de Herrnhutters wel genoeg zicht

hebben op de relaties van slaven. Vervolgens komt de vraag aan de orde waarom de combi-

natie van slavenregisters en S p e c i a l i e n een dwingende voorwaarde is voor het met succes

kunnen reconstrueren van man-vrouw relaties. Tot slot wordt het begrip ‘gekende levens-

loop’ geïntroduceerd.

In hoofdstuk 4 worden de laatste methodologische bezwaren voor een kwantita t i e v e

benadering van het relatievraagstuk uit de weg geruimd. Er wordt een model gepresenteerd

om de vertekening in de geschriften van de Evangelische Broeder Gemeente te omzeilen: de

relaties moeten zichtbaar gemaakt worden. Vervolgens wordt gekeken hoe goed dat is gelukt.

Niet iedere slaaf heeft in dezelfde mate interesse kunnen opbrengen voor de boodschap

van de Herrnhutters. Dit betekent dat niet iedereen afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie even goed door de zendelingen is beschreven. Op de keper

beschouwd zijn alleen de relaties van gekerstende slaven zichtbaar te maken. Kerstening is

de bril waarmee de onderzoeker de onderzoekspopulatie kan zien. Dit proces wordt in

hoofdstuk 5 beschreven.

In hoofdstuk 6 komt het tweede deel van de probleemstelling aan bod. De eigenlijke

onderzoeksvragen hebben achtereenvolgens betrekking op het aantal partners, partner-

keuze, polygynie, polyandrie en vrijgezellen, plantagegrens-overschrijdende relaties,

relatieduur en stabiliteit en echtelijke verplichtingen.

I n l e i d i n g
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In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste conclusies nog eens op een rijtje gezet. Tot slot

worden de toekomstperspectieven van Family Reconstitution met betrekking tot de

Surinaamse bronnen geëvalueerd.

Nog een paar kleine opmerkingen zijn op hun plaats. Ik spreek herhaaldelijk over ge-

lovigen en heidenen. Hiermee wordt geen waardeoordeel gegeven over het geloof dat

iemand aanhangt. Het is onderdeel van de manier waarop Herrnhutters de wereld classifi-

ceren. Het woord slaven neem ik ook voortdurend in de mond. Doorgaans worden hiermee

mannen én vrouwen bedoeld. Uit de context wordt duidelijk wanneer het alleen op mannen

betrekking heeft. De term slavinnen spreekt verder voor zich. Relaties in dit proefschrift

spelen zich af tussen mannen en vrouwen. Teneinde mijn betoog te verhelderen worden de

gegevens soms gepresenteerd in tabellen. Tenzij anders aangegeven, zijn deze ta b e l l e n

gebaseerd op eigen tellingen. Hoe ik hieraan ben gekomen, wordt in de volgende hoofd-

stukken duidelijk gemaakt.

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven
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2

ARC H I VA L I A VA N D E OV E R H E I D

In dit hoofdstuk worden de inhoud en kwaliteit van de primaire bronnen van de koloniale over-

heid besproken. Voor iedereen die zich verdiept in de geschiedenis van de slavernij in Suriname

zijn de volkstelling uit 1811, de slavenregisters, de afrekeningen en het emancipatieregister

verplichte kost. Voor de periode na 1863 heb ik een beroep gedaan op de geboorte- en over-

lijdensakten. Het gros van de vrijgemaakten is aan de hand van hun nieuwe familienaam

redelijk eenvoudig te volgen in deze akten. De huwelijksakten uit die tijd zijn ook bij het

Centraal Bureau Burgerzaken in Paramaribo aanwezig. Ik heb ze niet geraadpleegd. De

s taat waarin deze gebundelde akten zich bevinden is te slecht.

Bronnenkritiek geschiedt aan de hand van criteria van Marwick (1989:221,e.v.). Die criteria

laten zich als volgt samenvatten: (a) op welke periode heeft de authentieke bron betrek-

king, (b) wie heeft de bron gecreëerd, (c) met welk doel is de bron geschreven en (d) heeft

de scribent kennis van zaken. De punten (a) en (b) worden bij elke bron besproken. De punten

(c) en (d) hebben een meer algemeen karakter en zullen na het bespreken van de verschil-

lende bronnen aan een kritische beschouwing onderworpen worden.

De beschrijving van de inhoud van bronnen die door de overheid zijn aangelegd, vormt

een mooi opstapje om een aantal demografische kenmerken van de slavenbevolking op de

s u i k e r p l a n tages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie te introduceren.

Achtereenvolgens worden het aantal slaven per plantage, sekseratio, leeftijdsopbouw,

geboortegrond en status-beroep besproken.

Volkstelling uit 1811

De Engelse overheersers hebben in 1811 een volkstelling in Suriname gehouden.6 Van alle

slaven zijn naam, sekse, beroep en geboortegrond geregistreerd. Op Fairfield worden 174

slaven geteld. Op Breukelerwaard zijn 169 slaven. In tabel 2.1 is per plantage het aantal slaven

naar sekse en geboortegrond weergegeven. De bevolking van de twee slavendorpen vertoont

grote verschillen. Het aantal Afrikanen op Fairfield bedraagt 120 slaven. Op Breukelerwaard

zijn het er 29 terwijl beide slavenmachten min of meer even groot zijn. De sekseratio wordt

in een later stadium besproken. De volkstelling van de slaven op Cannewapibo, Lustrijk,

Scheveningen en La Jalousie is niet bruikbaar. De zendelingen zijn omstreeks 1811 niet wel-

kom op deze plantages (zie hoofdstuk 3 en 5).
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Tabel 2.1: Aa n tal slaven op Fa i rfield en Bre u ke l e rwa a rd naar sekse en ge b o o rte grond, 1811 (n=343)

Geboortegrond

Plantage Afrika Suriname Totaal

Fairfield Sekse man 69 31 100

vrouw 51 23 74

Totaal 120 54 174

Breukelerwaard man 19 52 71

vrouw 10 88 98

Totaal 29 140 169

S l a v e n r e g i s t e r s

De Engelsen hebben niet alleen een volkstelling in 1811 gehouden, ze hebben ook geijverd

voor de afschaffing van de slavenhandel uit Afrika. Tijdens het Engels Tussenbestuur in

Suriname wordt in 1808 deze handel vanuit Afrika verboden. De Nederlandse overheid heeft

via twee tractaten met de Britten (1814 en 1818) de verplichting op zich genomen om deze

handel te weren (Van Lier 1977:132). Begin 1820 worden echter nog steeds slaven uit Afrika

Suriname binnengesmokkeld (Van Stipriaan 1990:28). Teneinde deze illegale handel de kop in

te drukken wordt rond 1826/1827 een begin gemaakt met de verplichte registratie van slaven

( Van den Boogaart & Emmer 1977:219 en Van Stipriaan 1993:311).

De allereerste slavenregisters zijn bijna allemaal verloren gegaan.7 Pas vanaf 1838 zijn de

registers op grote schaal bewaard gebleven.8 In 1848 wordt besloten tot vernieuwing van de

registers. Lamur (1980:9) vermoedt dat de controle aan de hand van de registers uit 1838 niet

effectief genoeg is geweest. Veel meer dan een naam, het geslacht en een eventuele aangifte-

datum van overlijden staat er niet in. Geboortejaar en naam van de moeder blijven van de

meeste slaven onvermeld. Deze gegevens worden alleen geregistreerd van slaven die na 1838

geboren zijn. In 1848 worden eigenaren verplicht de volgende gegevens over hun slaven te

verschaffen: naam, sekse, naam van de moeder en datum van geboorte, overlijden, aankoop,

verkoop en manumissie. Van alle slaven die in 1848 nog in leven zijn en dus in de nieuwe re-

gisters (1848-1851, 1851-1863) worden opgetekend, noteert men wel het jaar van de geboorte

en indien bekend, de naam van de moeder.9 Wie de registers uit 1838 en 1848 naast elkaar

legt, kan constateren dat van iedere man of vrouw die vóór 1838 is geboren en vóór 1848 is

overleden, het jaar van geboorte en de naam van de moeder per definitie onbekend zijn.

Het jaar van geboorte van Afrikanen is vaak niet meer dan een grove (?) schatting. In

1863 zijn de Afrikanen gemiddeld iets ouder dan 50 jaar. Dat is gezien het eind van de

smokkel van deze mensen in 1830 misschien wat aan de lage kant. Een mogelijke verklaring

zou kunnen zijn dat Afrikanen stelselmatig te jong geschat worden op de plantages. Lamur

(1980:9) meent dat de naleving van de importbepalingen voor slaven uit Afrika nauwelijks

mogelijk is aan de hand van de slavenregisters. Het zal niet al te moeilijk zijn geweest om

het jaar van geboorte ‘bij te werken’. Het betalen van hoofdgelden is gebaseerd op leeftijd

en voor kinderen hoeven planters maar de helft van de verschuldigde belastingpenningen

te beta l e n .
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Het besluit om de slaven van Cannewapibo en La Jalousie in de onderzoekspopulatie te

betrekken heeft extra complicaties opgeleverd. Op Cannewapibo worden de slavenmachten

van drie plantages samengevoegd. In 1853 verhuizen de slaven van Lustrijk naar

Cannewapibo; in 1856 volgen de bewoners van Scheveningen. De slavenregisters van

Lustrijk en Scheveningen zijn echter pas vanaf 1848 bewaard gebleven. Een bijkomend pro-

bleem is het feit dat Lustrijk en Scheveningen koffieplantages zijn geweest. Dit geldt voor-

al voor Scheveningen. Op Lustrijk wordt omstreeks 1847 een poging ondernomen om over

te stappen op de productie van suiker.1 0 Tenzij anders aangegeven, worden onder de slaven

van Cannewapibo ook de slaven van Lustrijk en Scheveningen verstaan. Op La Jalousie

speelt een ander probleem. Alleen de slavenregisters over de periode 1851-1863 hebben de

tand des tijds doorstaan. Al met al heeft dit geleid tot een wat onevenwichtige opbouw in

de periode waarover ik de levensloop van slaven van de suikerplantages Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie heb kunnen reconstrueren.

De volgende slavenregisters zijn door mij geraadpleegd: Breukelerwaard (1838-1863),

Cannewapibo (1838-1863), Fairfield (1838-1863), La Jalousie (1851-1863), Lustrijk (1848-

1851 en 1851-1853) en Scheveningen (1848-1855). Verder heb ik voor de periode 1851-1863

veel gegevens ontleend aan het slavenregister van Kamerling (1838-1848 en 1851-1863),

eigenaar van de plantage Fairfield. Uit het slavenregister van Cannewapibo ontbreekt een

stuk. Vergelijking met andere slavenregisters, afrekeningen, emancipatieregisters en ver-

slagen van de EBG brengt uitkomst. De ontbrekende gegevens heb ik bijna volledig kunnen

achterhalen. Het betreft slaven van Scheveningen die op 25 januari 1856 in het register van

Cannewapibo zijn opgenomen en pasgeboren kinderen in de periode 1855-1857. De precieze

geboortedatum valt vaak niet meer te achterhalen.

In figuur 2.2 is, met uitzondering van 1863, telkens het aantal slaven per plantage op de

laatste dag van het jaar weergegeven. Het totale aantal is afhankelijk van geboorte, overlijden,

aankoop, verkoop en manumissie. In totaal staan 1001 verschillende slaven geregistreerd in

de slavenregisters van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. De algehele

trend over de periode 1838-1863 is duidelijk. Naarmate de emancipatie nadert, neemt het aan-

tal slaven geleidelijk af. Op Fairfield en Cannewapibo is iets bijzonders aan de hand. In 1860

verkoopt de eigenaar van Fairfield 22 privé-slaven aan de plantage Fairfield en in 1853 en in

1856 worden de slaven van Lustrijk en Scheveningen naar Cannewapibo verplaatst. De daling

van het aantal slaven die in de periode 1838-1853 op de plantage te zien is, zet na 1856 gewoon

d o o r. Over de periode 1851-1863 bedraagt het bruto geboortecijfer op Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie 24,6 per duizend slaven per jaar. Het sterftecijfer bedraagt

35,5 per duizend slaven per jaar. Deze cijfers sluiten goed aan bij de door Lamur (1987:324)

berekende cijfers voor de bevolking van de suikerplantages Meerzorg, St. Eusta t i u s ,

’ t Vertrouwen, Livorno, Vossenburg, Wayampibo, Hamburg, Catharina Sophia en Rustenburg

over de perioden 1850-1859 en 1860-1869. Voor de gehele kolonie geldt in die tijd dat het

sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer en worden slavenmachten verplaatst naar andere

p l a n tages (Oostindie 1989:252 en Van Stipriaan 1993:322,e.v.). De betekenis van het begrip

p l a n tage verandert in de loop van de tijd. Vóór 1863 is het niet alleen de woonplaats van een

groep slaven, maar tevens de economische eenheid waartoe zij gerekend worden. Een slaaf
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woont op Fairfield en die slaaf behoort tot de inboedel van de plantage Fairfield. Na de eman-

cipatie gaat het alleen nog maar om de woonplaats en niet langer om de inboedel. De varia-

bele plantage heeft vanaf dan alleen nog maar betekenis als plaatsaanduiding.

Aan de hand van de cijfers die Van Stipriaan (1993:135) geeft omtrent de gemiddelde

a a n tallen slaven op suikerplantages, valt af te leiden dat de plantages Fairfield,

Breukelerwaard en La Jalousie aan de kleine kant zijn in de laatste twee decennia voor de

emancipatie. Cannewapibo zit na het samenbrengen van de slavenmachten van Lustrijk en

Scheveningen op deze plantage iets boven de gemiddelde omvang en zou met wat moeite

een middelgrote plantage genoemd kunnen worden. In 1811 ziet de situatie er heel anders

uit. Toen konden Fairfield, Breukelerwaard en La Jalousie met recht omschreven worden als

grote suikerplantages. Van Stipriaan heeft dit ‘verval’ beschreven in termen van oude en

nieuwe suikerplantages. De oude suikerplantages slagen er niet in om hun slavenmacht op

peil te houden. Pas aangelegde suikerplantages of oude plantages die in de negentiende

eeuw overschakelen op de productie van suiker blijken veel beter in staat om nieuwe slaven

aan te kopen (Van Stipriaan 1993:111). In de negentiende eeuw is arbeid “schaars en duur. ”

Bovendien is het een onzekere factor. Plantages zijn gewild om hun slavenmacht (Va n

Stipriaan 1993:111,126,127). Suikerplantages doen het financieel niet slecht. De hoogtijdagen

zijn in de jaren 1820 (Van Stipriaan 1993:274). In de negentiende eeuw is de administrateur

vermoedelijk belangrijker dan de eigenaar en op veel plantages zou de administrateur het

optimaal functioneren van plantages toch wat belemmerd hebben (Van Stipriaan

1993:15,73,299). Ondanks dat is de productiviteit van de Surinaamse suikerplantages in ver-

gelijking met elders in de Cariben in de eerste helft van de negentiende eeuw hoog.

Surinaamse plantages behoren tot de emancipatie tot de meest productieve in het Caribisch

Gebied. Van Stipriaan (1993:182) schrijft dit toe aan het gebruik van stoommachines.

De plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie aan de rivier de

Commewijne behoren tot de oudste in de kolonie Suriname. De grillige, brede voorkant

van de plantages getuigt hiervan (vergelijk Van Stipriaan 1993:75). Teenstra (1835:80-82)
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vermeldt dat eind 1831 op Fairfield nog een beestenmolen in bedrijf is. Van de 108 suiker-

p l a n tages in Suriname zijn er nog maar acht in bedrijf waar de suikermolen door vee wordt

aangedreven. 30 plantages zijn inmiddels overgestapt op stoom. Op de overige 70 planta g e s ,

waaronder Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie wordt het suikerriet met een

watermolen gemalen. Eind 1860 is op Breukelerwaard en La Jalousie de watermolen nog

steeds in bedrijf (Surinaamsche Almanak 1861). Op Fairfield en Cannewapibo heeft de

stoommachine al een paar jaar eerder zijn intrede gedaan. Wanneer precies is niet bekend.

Van Sijpesteijn (1854:110,111) schrijft dat op deze twee plantages eind 1853 met behulp van

stoom wordt gemalen. Ook uit andere bronnen valt niet af te leiden wanneer deze molens

in gebruik genomen zijn. Bovenstaande is illustratief voor het gebrek aan economische

gegevens waarmee ik te maken heb. Veel meer dan het aantal akkers kan ik niet vermelden.1 1

Fairfield is 2415 akkers groot. La Jalousie wordt met 2100 akkers op de voet gevolgd door

Cannewapibo, dat 100 akkers kleiner is. De omvang van Breukelerwaard is 1400 akkers. De

k o f f i e p l a n tages Lustrijk aan de Commewijne en Scheveningen, rechts in het opvaren aan de

Waijamoekreek, zijn met respectievelijk 500 en 873 een stuk kleiner (Van Sijpesteijn 1854).

Voor koffieplantages is dat niet ongebruikelijk. Ik heb geen cijfers gezien over de tota l e

productie, het aantal akkers dat braak ligt of de ouderdom van het riet. De bedrijfsvoering

van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie is en blijft in nevelen gehuld.

Op de door mij bestudeerde plantages valt nauwelijks iets te zeggen over de werkdruk

gemeten in het aantal akkers per slaaf.

De sekseratio is een variabele die keer op keer in verband wordt gebracht met de seksuele

relaties van slaven (zie bijvoorbeeld Buschkens 1973:61, Kuhn 1828:24,28, Lans 1829:30,31

en 1842:24,25 en Patterson 1969:107,160). In tabel 2.3 is het aantal volwassen mannen per

honderd volwassen vrouwen op de laatste dag van het jaar in 1811, 1838, 1848, 1851 en op

1 juli 1863 aangegeven. De ratio’s zijn gecorrigeerd voor leeftijd. Kinderen jonger dan vijf-

tien blijven buiten beschouwing. Van Stipriaan (1993:350) heeft berekend dat meisjes op

s u i k e r p l a n tages in de periode 1817-1839 gemiddeld 14,2 jaar en jongens gemiddeld 16,6

jaar oud zijn als ze voor het eerst tot de volwassenen gerekend worden. Niet de seksuele ont-

wikkeling maar het vermogen om arbeid te verrichten geldt als criterium. In het algemeen

worden meisjes vanaf hun vijftiende levensjaar als volwassen beschouwd. Voor jongens is

dat vanaf hun zestiende (Buddingh’ 1995:83). In het verdere verloop van dit proefschrift

worden jongens en meisjes vanaf hun vijftiende levensjaar als volwassen beschouwd.

De cijfers in tabel 2.3 geven aan dat er sprake is van grote onderlinge verschillen tussen

de plantages. Op Fairfield en La Jalousie is vanaf 1838 sprake van een vrouwenoverschot.

Op Breukelerwaard is vanaf 1838 juist een tekort aan vrouwen. Alleen op Cannewapibo,

zeker nadat in 1853 en 1856 de slavenmachten van Lustrijk en Scheveningen naar deze plan-

tage zijn verhuisd, zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen werkzaam. Op La Jalousie

zijn vanaf 1851 meer vrouwen dan mannen.
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Tabel 2.3: Seks e ratio van vo l wassen slaven per planta ge, 1811, 1838, 1848, 18 51 en 18 6 3

Fairfield Breukeler- Canne- Lustrijk Scheve- La Totaal* n**

waard wapibo ningen Jalousie

1811 136 54 100 100 90 167 101 416

1838 64 119 95 • • • 96 300

1848 56 122 90 110 126 • 94 254

1851 54 127 100 113 108 94 99 395

1863 77 128 100 89 99 387

* G ewo gen seks e ratio voor de suike r p l a n ta ges Fa i rfield, Bre u ke l e rwa a rd, Cannewapibo en La Jalousie.

* * To taal aantal vo l wassen slaven op Fa i rfield, Bre u ke l e rwa a rd, Cannewapibo en La Jalousie.

Bijzonder opvallend zijn de cijfers voor 1811 en 1838 op de plantages Fairfield en

Breukelerwaard. Op het eerste gezicht is men misschien geneigd te denken dat de sekse-

ratio’s van deze twee plantages abusievelijk zijn verwisseld. Dat is niet het geval. Va n

Stipriaan (1993:315) constateert dat de meest ongelijke sekseratio optreedt rond 1830, kort

na het definitief beëindigen van de import uit Afrika.1 2 Hij verklaart dit door te wijzen op de

massale inkoop van mannen in de jaren 1820. Dat zou inderdaad het geval geweest kunnen

zijn op Breukelerwaard. Volgens deze verklaring zouden er ergens tussen 1811 en 1848 veel

Afrikaanse mannen zijn aangekocht, maar ik heb geen idee wat dan de rigoureuze omslag

op Fairfield zou kunnen verklaren. Misschien dat de erfgenamen van Palmer na zijn dood in

1820 de zaak op zijn beloop hebben gelaten.1 3 Rond 1834 wordt de plantage overgenomen

door H. Kamerling. Bij gebrek aan nadere gegevens zijn de hierboven genoemde verklaringen

natuurlijk speculatief. Uit de verslagen van de EBG wordt impliciet duidelijk dat er vaak

privé-slaven op Fairfield werkzaam zijn. Dit laatste is tevens een indicatie voor de moeilijk-

heden die de onderzoeker staan te wachten als hij relaties wil verklaren aan de hand van een

variabele als sekseratio.

De totale gewogen sekseratio op de suikerplantages schommelt rond de honderd.1 4 Va n

Stipriaan constateert dat het overschot aan mannen rond 1830 verandert in een overschot

aan vrouwen in 1863. Hij meent dat het beëindigen van de slavenimporten en de hogere

sterfte van mannen hier debet aan zijn (Van Stipriaan 1993:315,316). Een vergelijking met Va n

Stipriaan is niet zonder meer mogelijk op basis van de in tabel 2.3 gepresenteerde cijfers. De

ratio’s in deze tabel zijn immers gecorrigeerd voor leeftijd. De ongecorrigeerde tota l e

gewogen sekseratio op de suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

L a Jalousie bedraagt in 1811 en 1853 respectievelijk 114 en 99. Ook op deze plantages is het

overschot aan mannen veranderd in een miniem overschot aan vrouwen.

Anders dan in figuur 2.2 zijn in figuur 2.4 de verschillende slavenmachten van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie bij elkaar opgeteld en vervolgens naar leeftijd

en sekse uitgesplitst. De bevolkingspiramide van de vier suikerplantages op 31 december

1851 en 1 juli 1863 is afgebeeld in figuur 2.4.
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Figuur 2.4a: Bevo l k i n g s p i ramide, 31 december 18 51 (n=482)
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Figuur 2.4b: Bevo l k i n g s p i ramide, 1 juli 1863 (n=535)
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In 1851 bedraagt de gemiddelde leeftijd van alle slaven 29 jaar. In 1863 is dat nog steeds zo.

Als deze gemiddelden worden uitgesplitst naar geboortegrond (Afrika of Suriname) en

sekse, dan ontstaat het volgende beeld. In de periode 1851-1863 neemt de gemiddelde leef-

tijd van Afrikanen toe met iets meer dan 6 jaar. De Afrikaanse mannen die op 1 juli 1863 in

vrijheid gesteld worden, zijn gemiddeld 49 jaar. De gemiddelde leeftijd van Afrikaanse

vrouwen loopt in diezelfde periode op van 46 naar bijna 54 jaar. De gemiddelde leeftijd van

Creoolse mannen neemt toe met 3 jaar. In 1863 zijn ze gemiddeld bijna 25 jaar oud. Creoolse

vrouwen zijn in datzelfde jaar gemiddeld 26 jaar oud. In 1851 zijn ze gemiddeld 22 jaar.

Evenals sekseratio is geboortegrond een belangrijke variabele voor het analyseren van

relaties. Een enkele keer wordt in de doopboeken of S p e c i a l i e n van Afrikanen vermeld tot

welke etnische groep ze behoren. De slaven Carolina Juno, Anthonie Jasmijn en Ferdinand

Harlequin van Fairfield worden als Abo of Ibo omschreven. Paulus Cupido staat als Sokko te

b o e k .1 5 Hiervan zijn wel meer voorbeelden te geven, maar het zijn er te weinig om etniciteit

als specifieke variabele op te voeren. Het is zelfs al een hele klus om na te gaan of iemand

in Afrika of in Suriname geboren is. Soms wordt in de doopboeken iemand als neger aan-

geduid, een enkele keer staat er Creool-neger, maar nog vaker staat er helemaal niets.

Alleen als een pasgeboren kind in het bijzijn van zijn moeder gedoopt wordt, kan men

gevoegelijk aannemen dat de dopeling in Suriname is geboren en dus als Creool in mijn

g e g e v e n s b e s tand opgeschreven mag worden.

Wat de bronnen van de koloniale overheid betreft, enkel in de volkstelling van 1811 wordt

consequent van iedere slaaf vermeld of hij Afrikaan danwel Creool is. Dat biedt interessante

mogelijkheden om de geboortegrond van slaven in te schatten (Vergelijk Hox, 1998:98). In

de slavenregisters vanaf 1848 is de naam van de moeder plus jaar van geboorte opgetekend.

Dat zijn, gelet op de feitelijke beëindiging van de slavenimport rond 1830, zonder twijfel

Creolen. Wat te doen met de slaven van wie de moeder in de registers vanaf 1848 niet ver-

meld wordt? Er staat of “onbekend” of helemaal niets. Zijn dat Afrikanen? Zijn dat Creolen

van wie de moeder voor 1848 is overleden of is de administratie slecht bijgehouden?

Vermoedelijk gaat het hier om Afrikanen. In de eerste plaats heb ik gekeken naar de onge-

veer 40 slaven waarvan op grond van de doopboeken is vastgesteld dat het om Afrikanen

gaat. Van slechts één vrouw is na 1848 de naam van de moeder gegeven: “Afrika†.” Alsof de

duivel ermee speelt. De tweede toetsing bestaat uit het vergelijken van de gegevens van de

volkstellingen uit 1811 met de slavenregisters van 1848. Van de 69 in de volkstelling

geïdentificeerde Afrikanen is op grond van andere bronnen slechts van Henriette Dorinda

van Fairfield de naam van de moeder bekend. Dat zou Juhsina zijn.1 6 Vier van deze 69

Afrikanen blijken op 1 januari 1848 nog in leven te zijn. Op de plaats waar de naam van de

moeder in het slavenregister geschreven moet zijn, staat niets. Omgekeerd heb ik in 1811 de

identiteit van 22 Creolen vast kunnen stellen. Anno 1848 is de helft hiervan nog in leven. De

naam van de moeder wordt keurig vermeld. Op grond hiervan wordt iedere slaaf wiens

moeder in de registers van 1848-1851 en 1851-1863 wordt genoemd, als een Creool

beschouwd. In de overige gevallen wordt aangenomen dat de wieg van de betrokkene in

Afrika heeft gestaan. De aantallen waarop de imputatie is gebaseerd zijn klein. Bij het iden-

tificeren van de slaven in de volkstelling van 1811 zijn zeer strenge criteria aangelegd.
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Identificatie heeft plaatsgevonden op basis van naam, sekse en ‘gekende levensloop’ in de

bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. Dit laatste betekent dat de slaaf zowel vóór

als ná 1811 in de protestantse bronnen terug te vinden moet zijn. De precieze betekenis van

het begrip ‘gekende levensloop’ komt overigens pas op het eind van hoofdstuk 3 ter sprake.

Figuur 2.5a: Geboorte grond van de in Figuur 2.5b: Geboorte grond van de in 

de slave n re g i ste rs ve rmelde slaven (n=10 01 ) de slave n re g i ste rs ve rmelde slaven na 

aanname ve ro n d e rstelling (n=10 01 )

In de figuren 2.5a en 2.5b worden de consequenties van de aanname van deze veronder-

stelling getoond. In het eerste cirkeldiagram bedraagt het percentage Afrikanen een kleine

3%. Na aanname van de veronderstelling loopt dit op tot bijna 23%. De stijging van het aan-

tal bekende Creolen is groot: van 14 naar 67%. Het aantal slaven waarvan de geboortegrond

niet te achterhalen valt, daalt naar een kleine 11%. Deze 107 slaven zijn allemaal vóór 1848

overleden of op een andere manier uit het zicht verdwenen. Vergelijking van figuur 2.5a met

figuur 2.5b illustreert dat de consequenties groot zijn. Geteld op 31 december 1851 blijkt

30% van de slavenmacht in Afrika geboren te zijn. Van de op 1 juli 1863 vrijgemaakte slaven

heeft 15% het levenslicht in Afrika aanschouwd. De overige 85% is geboren in Suriname. Er

is sprake van redelijk grote verschillen per plantage. Op Fairfield is op 1 juli 1863 van de vrij-

gemaakte slaven amper 3% in Afrika geboren. Het aantal zoutwaternegers op

Breukelerwaard bedraagt 10%. Op Cannewapibo is 16% Afrikaan en op La Jalousie is 24%

van de slaven in het verre verleden als slaaf van Afrika naar Suriname verscheept.

Bij het imputeren van gegevens liggen vaak fouten op de loer. Dat is in bovenstaand geval

niet anders. Het is denkbaar dat in het geval van de aankoop van slaven afkomstig van een

andere plantage de nieuwe eigenaren het niet van belang achten om de naam van de moeder

op te geven. Dit zou kunnen betekenen dat in deze studie Creolen voor Afrikanen worden aan-

gezien. Het aantal aankopen op Breukelerwaard en Cannewapibo in de periode 1838-1863 is

verwaarloosbaar klein. De aankopen in dezelfde periode op Fairfield leveren geen problemen

op omdat het slavenregister van de verkoper is bestudeerd. De situatie op La Jalousie is lasti-

ger te beoordelen. Dit komt omdat ik geen zicht heb op eventuele aankopen in de periode

1838-1851. Misschien dat dit het relatief grote percentage Afrikanen (24%) verklaart.1 7
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Hierboven is opgemerkt dat de ene Afrikaan de andere niet is. Dit geldt net zo zeer voor

Creolen. Sociale differentiatie vindt onder andere plaats op basis van huidskleur.

Kleurlingen genieten doorgaans meer aanzien en status dan volbloed negers. Over de

huidskleur van slaven zijn nauwelijks gegevens beschikbaar. Opvallend genoeg consta t e e r t

Craton (1978:390) hetzelfde met betrekking tot de gegevens van Worthy Park in Jamaica.

A f r e k e n i n g e n

Met de afschaffing van de slavernij wordt aan iedere slaveneigenaar driehonderd gulden

schadeloosstelling per slaaf toegekend. In het laatste kwartaal van 1862 wordt het aanta l

slaven geteld. Hun aanwezigheid en gezondheid wordt rond maart 1863 geverifieerd door

de overheid. De belangrijkste gegevens die in het borderel vermeld worden hebben betrek-

king op naam, jaar van geboorte (of leeftijd) en beroep van de slaaf. De afrekeningen van

Breukelerwaard, Cannewapibo, Fairfield en La Jalousie zijn in het geheel overgenomen.1 8

Het beroep van slaven is slechts in twee bronnen systematisch beschreven: de volks-

telling uit 1811 en de afrekeningen uit 1862. Ook de zendelingen vermelden wel eens het

beroep van iemand in de doopboeken of S p e c i a l i e n. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat ze

dit eerder van ambachtslieden en huismeiden dan van veldnegers, delvers en veldmeiden

noteren. De samenhang tussen beroep, sociale status en seksuele relaties is niet eenvoudig

in kaart te brengen. Een groot deel van deze problematiek is terug te voeren op het feit dat

van de meeste slaven alleen in 1811 of in 1862 het beroep bekend is, terwijl hun seksleven

zich natuurlijk niet beperkt tot deze twee jaartallen. In figuur 2.6a is een overzicht gegeven

van de in het borderel vermelde beroepen van volwassen mannelijke slaven. In figuur 2.6b

worden de beroepen van de vrouwen aangegeven.

Figuur 2.6a: Beroepen van vo l wassen Figuur 2.6b: Beroepen van vo l wassen 

m a n n e l ij ke slaven, 1862 (n=18 6 ) v ro u we l ij ke slaven, 1862 (n=19 2 )
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Iets meer dan een kwart van de volwassen mannen (n=186) staat te boek als ambachts-

slaaf. Het betreft beroepen als bastiaan, kuiper, timmerman, suikerstoker, etc.1 9 Meer dan de

helft van de mannen werkt in het veld. In de tuin, als wachter bij de kostgronden en sluizen

en als vee-oppasser is net geen 5% van de mannen werkzaam. Van 12% is geen beroep

bekend. Ze zijn vaak letterlijk te oud, te ziek of te versleten om nog te kunnen werken. De rest-

categorie bestaat uit twee f o e t o e b o y s, een kok en een onderwijzer. Van de volwassen slavinnen

(n=192) is een achtste deel werkzaam in en rond het blankenhuis als huisbediende, kokkin

of wasmeid. Op Fairfield en Cannewapibo is een bastianes. Ruim tweederde van de vrouwen

werkt in het veld. Iets meer dan 5% van de vrouwen staat als tuinier of creolenmama te boek.

Evenals bij de volwassen mannen is 12% van de vrouwen te ziek of te oud om te werken. Va n

iets meer dan 10% van de kinderen (n=165) is in het borderel een beroep vermeld.2 0 Het gaat

hierbij veel vaker om meisjes dan jongens. Voor een deel zal dit te maken hebben met het

verschil in leeftijd waarop jongens en meisjes als volwassen beschouwd kunnen worden

(zie Buddingh’, 1995:83). De jongens werken in het veld. De genoemde meisjes werken

overwegend in het blankenhuis. Van alle mannen, dus jong en oud op Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie tezamen, is 63% als productief aan te merken. Het aan-

tal arbeidzame slavinnen is met 66% net iets hoger. De verhouding productieven versus

niet-productieven is op de plantages Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie min of meer

gelijk. Op deze drie plantages is 60% van de mannen en 62% van de vrouwen productief. D e

situatie op Fairfield wijkt sterk af. Van bijna 90% van de mannen en ruim 80% van de vrouwen

is het beroep in het borderel genoteerd. Van Stipriaan (1993:135) heeft berekend dat in 1862

op de gemiddelde Surinaamse suikerplantage 40% van de slaven als veldslaaf te boek sta a t .

Op de vier door mij bestudeerde plantages is dat nagenoeg gelijk, namelijk 45%. We e r

neemt de kleine plantage Fairfield een wat uitzonderlijke positie in. Het percentage veld-

slaven bedraagt 62%.

Van Lier (1977:108) meent dat negerofficieren, ambachtsslaven en het huispersoneel

tezamen een aparte bevoorrechte groep vormen. Zij genieten meer sociale status en aanzien

dan de delvers, veldnegers en veldmeiden. Deze door Van Lier gesignaleerde tweedeling ligt

ten grondslag aan de figuren 2.6a en 2.6b en bepaalt of iemand veel of weinig aanzien

geniet. Het inschatten van de sociale status die slaven genieten op basis van hun beroep

kent minstens twee zwakke plekken. (a) De sociale status van slaven wordt niet alleen

bepaald door hun economisch functioneren. Slaven kennen eigen normen en waarden op

basis waarvan status, respect en aanzien worden toegekend of onthouden. Een voorbeeld

hiervan is de priesteres Truitje op Scheveningen (zie hoofdstuk 5). (b) Het beroep dat

iemand uitoefent, varieert in de tijd. Beeldsnijder (1994:15,139) geeft hiervan een paar voor-

beelden. Slaven kunnen stijgen en dalen op de beroepsladder. Van de andere kant onder-

mijnt hij zijn eigen gedachtegang enigszins door het “sterk hiërarchisch karakter” in de

s l a v e n g e m e e nschap te beklemtonen (Beeldsnijder 1994:157). Oostindie (1989:162) gaat bij

het classificeren van slaven in 1863 uit van drie verschillende groepen: hoog, midden en laag.

Een paar families rekent hij tot het sociale midden. Het betreft een groep die op grond van

een vroeger uitgeoefend beroep wel een hoge status heeft genoten, maar in de loop van de

tijd door ziekte en ouderdom een deel van de glans is kwijtgeraakt.
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Ik veronderstel - en in feite zit dat ook gedeeltelijk opgesloten in de gedachtegang van

Oostindie - dat diegenen die in het verleden ooit aanzien hebben genoten, daar in een later

s tadium nog steeds profijt van (kunnen) hebben. In concreto, een bastiaan die tot veld-

neger is gedegradeerd, zal in mijn opvatting nog steeds meer status genieten dan iemand

die zijn hele leven lang als veldneger heeft versleten. Het hoogst vermelde beroep ooit

bepaalt of iemand veel of weinig aanzien geniet. Iemand die op verschillende tijdstippen als

kuiper en delver te boek staat, geniet maatschappelijk aanzien. Dit in tegenstelling tot een

‘gewone’ delver die een lage status geniet. Beroepen als paardenknecht, koewachter, pluim-

v e e h o e d s t e r, k o s t w a c h t e r, creolenmama, tuinier, jager of visser hebben niet zoveel met

s tatus te maken. Vaak is het ziekte en/of ouderdom die iemand tot het uitoefenen van deze

werkzaamheden verplicht. De status van kostwachters of vissers is misschien in 1862 wel als

laag aan te merken, maar in elk willekeurig ander jaar vóór 1862 onbekend. Een deel van de

hierboven aangestipte problemen is op deze manier te omzeilen.

Registers der vrijgemaakten

Op 1 juli 1863 wordt de slavernij afgeschaft. De nieuwe burgers worden via de registers der

vrijgemaakten ingeschreven bij de burgerlijke stand. Buschkens (1973:96) haalt de wet erbij

waarmee de inschrijving wordt geregeld: “De vrij te maken slaven nemen eene geslachtsnaam

aan, onderwelken zij, zoveel doenlijk familie’s gewijze, worden ingeschreven in de daartoe

bestemde registers.” Onder de rubriek ‘Aanmerkingen’ wordt, indien een persoon tenminste

niet als eenling wordt ingeschreven, “de verwantschapsrelatie ten opzichte van het gezins-

hoofd” vermeld (Buschkens 1973:97). Buschkens (1973:96) vermeldt dat het in die tijd

gebruikelijk is om familie en gezin als synoniem te hanteren. Volgens het tot 1863 geldende

slavenrecht bestaat er alleen tussen een vrouw en haar kinderen een rechtsband. Hij conclu-

deert dat “alleen matrilineair-verwante personen, die in een wooneenheid tezamen woonden

als ‘gezin’ werden geboekt. De eventueel inwonende man werd als ‘eenling’ geboekt of als lid

van het gezin van zijn moeder geregistreerd (Buschkens 1973:98).” Het register der vrij-

gemaakten is mijns inziens niets anders dan een dwarsdoorsnede van de slavenregisters op

1 juli 1863 en in vergelijking met de slavenregisters hebben analyses van familieverbanden die

gebaseerd zijn op de emancipatieregisters nauwelijks toegevoegde waarde. Men kan even-

goed de standgegevens van 5 maart 1857 of 12 november 1861 als uitgangspunt nemen. Het

belangrijkste gegeven in dit register is de familienaam en niet de familieband.

G e b o o r t e a k t e n

Met de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 is de slaaf in juridische zin niet langer een

ding maar een mens. Slavenregisters worden niet langer bijgehouden en vanaf nu moeten

vrijgemaakten en hun familieleden zich in geval van geboorte, huwelijk en sterfte vervoegen

bij de burgerlijke stand. De registratie hiervan wordt verricht door de officier der burger-

wacht, terwijl de districtcommissaris wordt benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke

s tand (Lamur 1980:6).

Ik heb twee wegen bewandeld bij het achterhalen van de geboorten in de periode 1 juli

1863 tot en met 31 december 1884. De meest voor de hand liggende manier bestaat uit het
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overnemen van de originele geboorteakten bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)

in Paramaribo. Die zijn per jaar per district gebundeld. De districten Commewijne en

Commetewane zijn volledig bestudeerd. Aan deze methode kleven een paar bezwaren. Niet

alle folio’s zijn evengoed leesbaar. Ik kan dus een enkele geboorte gemist hebben. Het

tweede bezwaar hangt samen met het verlaten van de plantages na de emancipatie. Onder

het tienjarig staatstoezicht verlaten vele mensen hun ‘oude’ plantage om ergens anders een

contract te sluiten. Veel mensen trekken naar plantages in de omgeving van Paramaribo,

maar de trek naar de stad zelf blijft vooralsnog beperkt (Klinkers 1997:121,127,143). Hoe

dan ook, ik verlies een aantal toekomstige moeders die ooit als slavin op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie gewerkt hebben uit het oog. Van de andere

kant stuit ik op aangiften van mensen die niet in de slaven- of emancipatieregisters van

Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie zijn terug te vinden. Een tweede

manier van zoeken is geboden: via de familienamen.

Stelselmatig heb ik alle familienamen opgezocht in de klapper op het geboorteregister

van Suriname (CBB). Vervolgens zijn de voornamen, geboortedatum, geboortedistrict en

het verwijzingsnummer genoteerd van alle kinderen die tussen 1 juli 1863 en 31 december

1908 zijn geboren. Via dit nummer is het mogelijk de moeder (en een enkele keer ook de

vader) van het kind te achterhalen. Tot slot is nagegaan of de moeder van het kind inder-

daad in de emancipatielijst wordt genoemd. Deze methode is ook niet waterdicht. Kinderen

van ongetrouwde vrouwen staan geregistreerd onder de familienaam van de vrouw. Vo o r

getrouwde vrouwen gaat dat niet op. Hun kinderen worden (soms) onder de familienaam

van de man geregistreerd. Op zich is dat geen onoverkomelijk probleem als het een man

van Breukelerwaard, Cannewapibo, Fairfield of La Jalousie betreft: diens familienaam is

immers bekend.

O v e r l i j d e n s a k t e n

Ook bij het achterhalen van de datums van overlijden na 1 juli 1863 heb ik gebruik gemaakt

van de burgerlijke stand (CBB). Ik ben begonnen met het overnemen van de officiële over-

lijdensakten van alle sterfgevallen voor eind 1884 op de plantages Breukelerwaard,

Cannewapibo, Fairfield en La Jalousie. Helaas ontbreken de gegevens van de laatste helft

van 1863. Natuurlijk speelt de trek naar andere plantages me bij deze benadering weer parten.

Dit heb ik opgelost door de klappers van de districten en Paramaribo tot omstreeks 1945 te

lezen en alle in de emancipatieregisters genoemde familienamen na te zoeken. Niet alle

klappers blinken uit in leesbaarheid. In een enkel geval ontbreken complete jaargangen van

bepaalde districten. In totaal, dus ook door gebruik te maken van de bronnen van de EBG,

heb ik van 397 van de 536 vrijgemaakten de datum van overlijden kunnen vaststellen. De

meest recente datum is 16 augustus 1947. Op die dag is Antoinetta Geertruida Meerenberg

van Cannewapibo overleden.2 1 In hoofdstuk 1 is al eens opgemerkt dat ik wegens tijdgebrek

de analyse van geboorte en sterfte achterwege moet laten. Dat wil niet zeggen dat het achter-

halen van de akten waarin deze gebeurtenissen worden vermeld als overbodig betiteld kan

worden. Niet alleen de geboorteregisters, maar ook de overlijdensakten bieden soms inte-

ressante aanknopingspunten om de identiteit van ex-slaven en hun nazaten vast te stellen.
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Ik denk dat de periode waarop de authentieke bron betrekking heeft (a) en wie de bron

gecreëerd heeft (b) afdoende besproken zijn. Registratie is voor de overheid een instrument

om beleid te voeren. Of het nu gaat over het innen van hoofdgelden (slavenregister), het

schadeloos stellen van burgers (afrekeningen) of het voeren van bevolkingspolitiek

( e m a n c i p a t i e r e g i s t e r, geboorte- en overlijdensakten) doet niet ter zake. Punt (c) van de

bronnenkritiek lijkt me hiermee afdoende beantwoord. Blijft over de vraag of de scribent

weet waarover hij schrijft (d). Dat is een stuk gecompliceerder.

De overheid is voor de registratie van slaven aangewezen op informatie die de admini-

strateur of directeur verschaft. Ik waag te betwijfelen of alle geboorten wel geregistreerd

zijn. Van de meer dan tweehonderd geregistreerde geboorten in de slavenregisters overlijdt

geen enkel kindje binnen een maand en slechts zes overlijden binnen drie maanden. Dat is

onwaarschijnlijk weinig. Bovendien wordt in de periode 1848-1863 geen enkel doodgeboren

kindje vermeld. Dat staat in schril contrast met het aantal doodgeborenen in de districten

Commetewane en Boven-Commewijne in de periode 1864-1884. Op 1262 geboorten worden

er 21 als levenloos vermeld.2 2 Misschien dat een planter wel op de hoogte is van een kindje

dat kort na de geboorte is overleden, maar dat hij niet de moeite neemt om hiervan aangifte

te doen.

Tussen de slavenregisters, afrekeningen en het emancipatieregister is sprake van een

één-op-één relatie. Iedereen die in de afrekeningen of het emancipatieregister wordt

genoemd, moet in het slavenregister terug te vinden zijn. Omgekeerd, iedereen die in de

periode 1838-1863 in het slavenregister is opgenomen en niet is uitgeschreven als gevolg

van overlijden, verkoop, weglopen of manumissie moet in 1862 in de afrekeningen en in

1863 in het emancipatieregister voorkomen. Al met al levert dit nauwelijks problemen op.

Alleen met betrekking tot Breukelerwaard en Cannewapibo blijf ik met een paar slaven zit-

ten die wel in de slavenregisters voorkomen, maar niet terug te vinden zijn in de afrekening

en emancipatielijsten. Vermoedelijk gaat het hier om weglopers. Ik laat deze slaven (vier in

t o taal) verder buiten beschouwing.

Het onderling vergelijken van gegevens uit slavenregisters en afrekeningen levert nauwe-

l i j k s of geen problemen op. Wel zijn er verschillen aan te wijzen tussen de slavenregisters

en het register der vrijgemaakten. Wat betreft naam van de moeder en jaar van geboorte zijn

de gegevens in deze twee bronnen niet altijd consistent met elkaar. In het emancipatie-

register van Breukelerwaard worden Thomas Sergeant Stakel en Christina Tina Stakel als

broer en zus omschreven. Dat is op basis van het slavenregister niet waarschijnlijk. De

moeder van Thomas Sergeant is Jetje, de moeder van Christina Tina is Bergere. Misschien

dat ze dezelfde vader hebben, maar daarover doet het slavenregister geen uitspraak. In de

overlijdensakte van Thomas Sergeant (†1865) staat ook Jetje Stakel vermeld als moeder. Op

Cannewapibo speelt eenzelfde geval. De moeder van Anna Beyeren heet in het slavenregister

Saraatje. In het emancipatieregister staat ze als zus van Karel en Mina vermeld. De moeder

van Karel en Mina heet Martina. Evenals als hierboven zouden Anna, Karel en Mina weer

dezelfde vader kunnen hebben. Voor beide cases geldt dat de in de slavenregisters genoemde

moeders vóór de emancipatie zijn overleden. Eén kindje is dubbel geregistreerd in het slaven-

register van Cannewapibo (1851-1863). Cicilia zou twee zonen met de naam Arie gekregen

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

38



hebben. Van de eerste zoon wordt geschreven dat hij op 11 april 1855 overlijdt. Van de tweede

is verder niets bekend. Merkwaardigerwijs wordt Arie niet in de afrekeningen en emancipatie-

lijsten vermeld. Vermoedelijk is van de geboorte twee keer aangifte gedaan.

Vergelijking van het slavenregister met het emancipatieregister van La Jalousie laat een

aantal grote verschillen zien. In de emancipatielijst worden alle kinderen van de familie Blaaf

toegeschreven aan Aurora. Volgens het slavenregister is een deel van deze kinderen van haar

zus Theba. Beide zussen zijn op de dag van de emancipatie nog in leven. De familie Haren

zorgt ook voor de nodige verwarring. Lydia Louise wordt tezamen met Paulus Laurens, Marius,

Francina, Doris en Charles Arie omschreven als een kind van Magdalena Seri Haren. Dat is in

flagrante tegenspraak met gegevens in het slavenregister. Magdalena Seri heeft in de periode

1851-1863 drie kinderen gebaard en alleen Paulus Laurens zal in vrijheid ademen. De andere

twee overlijden voor 1 juli 1863. De overige vier kinderen zijn geen broers en zussen van Lydia

Louise, maar haar bloedeigen kinderen. Het is overigens niet erg waarschijnlijk dat Lydia

Louise een kind van Magdalena Seri is. Volgens het slavenregister is Lydia Louise geboren in

1817 en de naam van haar moeder is niet bekend. Magdalena Seri is geboren in 1811. Hoewel

beide vrouwen als familie gelden, kan ik nog niet eens gissen naar hun bloedband. Het

inschrijven van de familie Menasse bij de burgerlijke stand is geen succes. Willem, Joseph,

Toontje en Piet zijn geen kinderen van Adriana Cato. Dat is hun grootmoeder. Het zijn

broertjes van Frederika Premiere en Clasina Menasse. De moeder van deze zes kinderen is

Margaretha, uiteraard een dochter van Adriana Cato. Voor Rudolf Johannes Makabeus geldt

een soortgelijk verhaal. Hij zou een zoon zijn van Carolina Magdalijntje. In het slavenregister

is echter de naam van de moeder onbekend. Tot slot de broers Salm. Hoewel ze in het

e m a n c i p a t i eregister als broers worden omschreven, is de naam van hun moeder onbekend. Is

in beide gevallen sprake van fictieve verwantschap? Ik weet het niet. In de verdere analyse

worden ze als Afrikanen beschouwd.

Het toekennen van familienamen is geen eenvoudige aangelegenheid geweest. Er

moest aan een groot aantal voorwaarden voldaan worden en er “werd geprobeerd om zo

zorgvuldig mogelijk te werk te gaan, onder andere op basis van de oude slavenregisters en

informatie van de slaven zelf (Van Stipriaan 1990:33,34).” Van Stipriaan (1990:34) constateert

met betrekking tot plantage Groot Marseille aan de Cottica een aantal “vreemde uitzonde-

ringen.” Verwantschap op basis van het slavenregister strookt niet altijd met verwantschap

op basis van het emancipatieregister. Volgens de spelregels van de bronnenkritiek prevaleren

bij twijfel of discrepantie de gegevens uit het slavenregister. Merk op dat voor de overgrote

meerderheid van ex-slaven afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

L a Jalousie er qua verwantschap geen sprake van discrepantie is tussen de gegevens in het

slavenregister en de gegevens in het emancipatieregister.

Het jaar van geboorte in de emancipatieregisters is in vergelijking met de slavenregisters

voor alle vier de plantages niet al te nauwkeurig. De gemiddelde leeftijd in 1863 berekend

op basis van het emancipatieregister is ongeveer een jaar lager dan de gemiddelde leeftijd

berekend op basis van de slavenregisters. De precieze datums van geboorte en overlijden in

de periode 1838-1848 zijn niet in het slavenregister opgenomen. Slechts de datum waarop

de eigenaar aangifte heeft gedaan, is genoteerd. Deze kleine vertekening neem ik voor lief.
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Vergelijking met de gegevens van de EBG brengt ook een paar bijzondere gevallen aan

het licht. Negen slaven worden al door de Evangelische Broeder Gemeente genoemd - een

paar hebben zelfs al het doopsel ontvangen - op een tijdstip dat ze volgens de slavenregisters

nog geboren moeten worden. Gegevens omtrent geboorte en sterfte gebaseerd op het

slavenregister hebben mijn voorkeur en hoewel uniformiteit in gebruik van bronnen een

groot goed is, prevaleren in dit geval de gegevens van de Evangelische Broeder Gemeente.

Overigens nemen de Herrnhutters af en toe demografische gegevens over uit de admini-

stratie van de planters.2 3

De kwaliteit van de gegevens van de overheid is na de emancipatie een stuk lastiger in te

schatten. Een enkele keer wordt in de officiële overlijdensakten gewag gemaakt van de leef-

tijd waarop iemand komt te overlijden. Het zo berekende geboortejaar verschilt soms erg

veel van het geboortejaar dat in de slavenregisters is vermeld. In een aantal gevallen, bij-

voorbeeld als het gaat om ex-slaven van naburige plantages, kan ik niet anders dan hier

toch gebruik van te maken.

Soms is het mogelijk gegevens uit de akten van geboorte en overlijden te vergelijken

met informatie afkomstig van de Evangelische Broeder Gemeente. In één geval heeft dit

geleid tot saillante verschillen. Op de plantage Goudmijn wordt op 22 mei 1881 Philida

Noordzee geboren. Haar moeder is Antoinetta Noordzee, althans dat staat vermeld in de

officiële geboorteakte bij het Centraal Bureau Burgerzaken. Op 2 oktober 1881 wordt

Philida Noordzee op de plantage Goudmijn gedoopt.2 4 Volgens de Evangelische Broeder

Gemeente is ze op 30 mei 1881 geboren uit Maria Josephina Noordzee en Samuel Cupido

N i m m e r m e e r, beiden afkomstig van Cannewapibo. Een van de drie peetouders is Elisabeth

A n t o i n e t ta Noordzee, een dochter van Maria Josephina en, nog steeds volgens de gegevens

van de Evangelische Broeder Gemeente, zou een oudere zus van de boreling zijn. Misschien

een voor de hand liggende vergissing. De opvoeding van kleine kinderen wordt soms aan

de grootmoeder overgelaten. Het mag eigenlijk geen verbazing wekken dat in een enkel

geval de grootmoeder als de natuurlijke moeder is genoteerd. Een paar bladzijden eerder heb

ik laten zien dat een deel van de verschillen tussen slavenregister en emancipatieregister o p

dezelfde vergissing berust.

Samenvattend, aan de hand van de bronnen van de overheid is de bevolking op de vier

s u i k e r p l a n tages uitgebreid besproken en is er op sommige punten sprake van grote onder-

linge verschillen. Die verschillen betreffen met name de sekseratio en de omvang van de

slavenmacht. In de laatste tien jaar voor de afschaffing van de slavernij is op Fairfield en

L a Jalousie sprake van een vrouwenoverschot. Op Breukelerwaard is er juist een teveel aan

mannen. Op de middelgrote plantage Cannewapibo is sprake van een evenwichtige verdeling.

Ondanks deze verschillen is er geen reden om te veronderstellen dat de demografische

samenstelling van de bewoners van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie

afwijkt van het gangbare beeld voor Suriname zoals dat door Van Stipriaan (1993) is

geschetst. Over de bedrijfsvoering op de door mij bestudeerde plantages is niets bekend.

Verder is gewezen op ontbrekende gegevens. Niet van iedereen is het jaar van geboorte, de
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geboortegrond of het beroep bekend. En voorzover dit laatste inderdaad bekend is, betreft

het meestal het beroep dat in 1862 wordt uitgeoefend. De combinatie registratie in het slaven-

register én afrekeningen betekent dat degenen die vóór 1862 zijn overleden, niet scoren op de

variabele beroep en uit de analyse vallen. De kwalificatie ‘te oud’ of ‘te ziek’ in 1862 komt

de score op deze variabele ook niet ten goede. In combinatie met de variabele geboorte-

grond wordt het alleen maar erger. Veel Afrikanen zijn er in 1862 niet over. En zij die dan

nog in leven zijn, zijn inderdaad vaak ziek of oud. Dit is een groot en onvermijdelijk

probleem. Dergelijke “gaten in de datamatrix” zijn overigens geen onbekend verschijnsel

in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. “Bij multivariate analyses waarin veel variabelen

betrokken zijn, kan het verlies gemakkelijk oplopen tot het wegvallen van bijna de helft van

de verzamelde steekproef (Hox 1998:97).” De consequentie hiervan is wel dat het

k w a n t i tatieve zwaartepunt van dit onderzoek komt te liggen in het laatste decennium voor

de emancipatie. In hoofdstuk 1 is dit al aangekondigd. Kwalitatief heb ik wat meer speel-

ruimte. Dit is vooral het gevolg van de vroege kerstening op Fairfield en Breukelerwaard en

de manier waarop de zendelingen in het prille begin aantekeningen hebben gemaakt.

Archivalia van de overheid

41



Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

42



3

ARC H I VA L I A VA N D E

EVA N G E L I S C H E BRO E D E R GE M E E N T E

Net als bij de geraadpleegde bronnen van de overheid worden de bronnen van de

Evangelische Broeder Gemeente doorgelicht aan de hand van de criteria van Marwick

( 1 9 8 9 : 2 2 1 , e .v.). Dit zijn: (a) de periode waarop de authentieke bron betrekking heeft, (b)

degene die de bron heeft gecreëerd, (c) het doel waarvoor de bron is geschreven en (d) de

kennis van zaken van de scribent. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op

de vraag waarom ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om de seksuele relaties van (geker-

stende) slaven te achterhalen en te kwantificeren. Dit gebeurt door de manier waarop de

Herrnhutters hun administratie hebben bijgehouden aan een nauwgezet onderzoek te

onderwerpen. In het laatste deel wordt het begrip ‘gekende levensloop’ geïntroduceerd.

1. Bronnenkritiek

Teneinde de zwarte bevolking te kerstenen hebben de Herrnhutters een prachtig registratie-

systeem opgezet. Een overzicht van het registratiesysteem zoals dat in de gemeente

Paramaribo is gebruikt, is te vinden in het visitatierapport van Kuhn uit 1870. Zijn laatste

opmerking is veelzeggend: “Diese Bücher in pünktlicher Ordnung zu erhalten ist keinen geringe

Arbeit und natürlich sehr zeitraubend.”2 5 In het kerkdistrict Charlottenburg vigeert een soort-

gelijk registratiesysteem. In de periode 1779-1884 hebben er grote sociale veranderingen

plaatsgevonden. Dit heeft zijn weerslag in de manier van registreren. Een chronologische

benadering is vermoedelijk de beste manier om de lezer vertrouwd te maken met de inhoud

van de verschillende bronnen. Zes verschillende verslagen worden hieronder besproken:

D i a r i a, Missions Konferenz, S p e c i a l i e n, C a ta l o g, S p r e c h b ü c h e r en kerkboeken vanaf december

1 9 0 5 .

DD i a r i a

In de D i a r i a wordt het dagelijks reilen en zeilen van een kerkdistrict bijgehouden. Zo kan het

bestuur in Paramaribo en Herrnhut (Duitsland) de vorderingen in het veld volgen. De aller-

eerste plantageverslagen zijn terug te vinden in de D i a r i a van Paramaribo. Fairfield wordt in

december 1779 voor het eerst vanuit Paramaribo door de Herrnhutters bezocht. Tot en met

maart 1786 wordt hiervan in de D i a r i a van Paramaribo verslag gedaan.2 6 In februari 1786 gaan

een paar zendelingen op Sommelsdijk wonen. Vanaf dan zal het Evangelie vanaf de plaats

waar de Cottica en Commewijne samenvloeien, worden verkondigd en worden de belang-

rijkste gebeurtenissen genoteerd in de dagboeken van Sommelsdijk. De slaven van Fairfield

43



brengen zelf regelmatig een bezoek aan deze zendingspost. In maart 1818 wordt de

gemeente Sommelsdijk verlaten; het Evangelie blijkt niet aan te slaan op de omliggende

p l a n tages en de zendelingen worden op allerlei manieren door de planters tegengewerkt.2 7

De komende jaren zullen ze de zorg voor het zielenheil op Fairfield weer vanuit Paramaribo

voor hun rekening nemen. Vanaf de jaren 1820 wordt een nieuwe en dit keer meer succes-

volle poging ondernomen om de slaven kennis te laten nemen van het Woord Gods (zie

hoofdstuk 5). Tot omstreeks 1836 kan men uitgebreide verslagen van planta g e b e z o e k e n

aan Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo, Lustrijk en Scheveningen vinden in de D i a r i a

van Paramaribo.2 8 Op 12 maart 1835 vestigt broeder Hartmann zich met zijn vrouw en twee

kinderen op Charlottenburg. Het kerkdistrict Charlottenburg is hiermee een feit. Tot plus-

minus 1940 zullen de omliggende plantages vanuit deze missiepost aan de Cottica worden

bezocht. Vanaf 1836 neemt het belang van de dagboeken van Charlottenburg voor mijn

onderzoek af. Slechts verslagen van zeer uitzonderlijke gebeurtenissen zijn erin terug te

vinden. Slaven worden niet langer met naam en toenaam genoemd in de dagboeken.

Gebeurtenissen in het leven van individuele slaven staan vanaf dan in afzonderlijke aan-

tekenboeken: de S p e c i a l i e n.

MMissions Konferenz

Aan de hand van de Missions Konferenz is het mogelijk de religieuze carrière van slaven te volgen.

De Herrnhutters onderscheiden vijf verschillende religieuze klassen: Neue Leute ( n i e u w e-

lingen of ongedoopten), Ta u f c a n d i d a t e n (doopkandidaten), G e ta u f t e n ( d o p e l i n g e n ) ,

A b e n d m a h l c a n d i d a t e n (avondmaalkandidaten) en A b e n d m a h l g e n o s s e n ( c o m m u n i c a n t e n ) .

Lenders (1994:86) telt de leden die in zonde zijn gevallen en zijn uitgesloten van het avond-

maal of andere bijeenkomsten met een religieus karakter als zesde klasse. Volwassen per-

sonen moeten zich uit zichzelf aanmelden bij de kerk. Pas als ze voldoende vorderingen in

het ware geloof hebben gemaakt, kunnen ze de overstap naar een volgende klasse maken.

De zendelingen gaan hierbij zorgvuldig en omzichtig te werk: Gods Oordeel wordt geraad-

pleegd via het lot. De gevolgde procedure zoals die uit de Missions Konferenz valt af te leiden,

wijkt niet noemenswaardig af van de door Lenders (1994:27,28) beschreven procedure en is

even simpel als doeltreffend. Als een zendeling tijdens plantagebezoek tot de conclusie

komt dat een slaaf bevorderd zou kunnen worden, dan maakt hij hiervan een aantekening

in de S p e c i a l i e n. Eenmaal terug in Charlottenburg wordt tijdens een speciale bijeenkomst

met de overige zendelingen, de zogeheten Missions Konferenz, het lot geraadpleegd. Op twee

afzonderlijke briefjes wordt geschreven of iemand wel of niet voor bevordering in aan-

merking komt. Beide briefjes worden in een urn gedaan en vervolgens wordt er eentje

g e t r o k k e n .2 9 De trekking gaat vergezeld van gebed en zang. Uitkomst en datum van de trek-

king worden in de Mission Konferenz én in de S p e c i a l i e n opgetekend. Tijdens het eerstvolgende

p l a n tagebezoek kan de betrokken slaaf op de hoogte gesteld worden van de uitkomst.

Het gebruik van het lot verandert in de loop der tijd. Zeker in de beginperiode wordt het

lot om de haverklap getrokken. Een enkele keer hebben de Herrnhutters op Sommelsdijk

zelfs een trekking gehouden met de vraag of ze inderdaad een trekking moeten houden.3 0

De eerste bevordering waarbij het lot wordt geraadpleegd is de overgang van nieuweling
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naar doopkandidaat. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de doopkandidaat echt

gedoopt kan worden. Als men eenmaal gedoopt is, rijst de vraag of de persoon in kwestie

misschien als avondmaalkandidaat kan worden ingeschreven. En wie eenmaal avondmaal-

kandidaat is, kan na de confirmatie uiteindelijk communicant worden. In februari 1857

worden voorstellen gelanceerd om het gebruik van het lot aan te passen (Lenders 1994:164).

Het raadplegen hiervan voor de vraag of men doopkandidaat kan worden, komt hierna

spoedig te vervallen. Deelname aan het avondmaal kan vanaf dan op gezag van de zende-

lingen zelf geschieden.

Bij de overgang van doopkandidaat naar dopeling wordt in een aantal gevallen van de

b o v e n s taande procedure afgeweken. Rond 1793 zijn op Fairfield en Breukelerwaard in

t o taal 18 zeer kleine kinderen van gelovige slavinnen gedoopt. Zij zijn nooit doopkandidaat

geweest. Toch scoren zij onder het kopje ta u f c a n d i d a t met vermelding van de toevoeging Z u r

A u f n a h m e. Van hen wordt verwacht dat ze op latere leeftijd uit zichzelf kenbaar maken dat

ze nog steeds christen zijn. Na 1820 raakt deze procedure steeds meer op de achtergrond

om uiteindelijk geheel te verdwijnen. Vanaf dan slaan de gedoopte kinderen de klasse

doopkandidaat over. Slaven die door een andere kerk zijn gedoopt, melden zich soms later

aan bij de Herrnhutters. De Herrnhutters erkennen de doop van andere kerken. De datum van

deze overgang naar het nieuwe geloof is onder Zur Aufnahme geregistreerd. Weer speelt het lot

hierbij een rol. Ernstig zieken vormen een derde categorie uitzonderingen. Die hoeven de uit-

komst van het lot niet altijd af te wachten om gedoopt te kunnen worden.

Een deel van de kerktucht wordt in de verslagen van de Missions Konferenz b e s c h r e v e n .

Twee voorstellen worden in dit verband genoemd: (a) Zur Readmission zum heiligen Abendmahl

en (b) Zur Readmission zur Gemeine. Het wordt niet nodig geacht het lot te raadplegen met

betrekking tot de vraag of iemand in de kerkelijke ban gedaan moet worden. Dit is vooral

het geval bij overspel, echtbreuk of hoererij. In zulke gevallen volstaat de empirische waar-

neming van de zendeling.

Voor het volgen van de religieuze progressie van individuele slaven heb ik achtereenvol-

gens gebruik gemaakt van de notulen van de Missions Konferenz van Sommelsdijk (1789-1818)3 1,

Paramaribo (1818-1836)3 2 en Charlottenburg (1836-1865)3 3. De notulen van de M i s s i o n s

K o n f e r e n z van Charlottenburg lopen maar tot 1865, maar de resultaten van de bijeenkomsten

na deze datum staan in de S p e c i a l i e n. Verder heb ik nog gezocht in de zogenaamde P r o t o k o l l e

zu der Missions Konferenz van Paramaribo. Dit zijn aantekenboeken over de levenswandel van

gemeenteleden (1850-1881), speciaal op het gebied van relaties en huwelijk.3 4

SS p e c i a l i e n

Vanaf 1836 worden in het kerkdistrict Charlottenburg per plantage afzonderlijke S p e c i a l i e n

(aantekenboeken) bijgehouden. Vanaf hier bezoeken de zendelingen met een tentboot eens

in de twee maanden de omliggende plantages. Zij gaan voor in de dienst en houden spreek-

u u r. Tijdens dit spreekuur kunnen mannen en vrouwen hun hart luchten. Geloof, heiden-

dom, ruzies, ontrouw, echtbreuk en hoererij zijn de terugkerende onderwerpen van

gesprek. Hiervan worden nauwgezet aantekeningen gemaakt. Een enkele keer besteden de

broeders aandacht aan spanningen tussen slaven en planter. Een ander terugkerend thema

Archivalia van de Evangelische Broeder Gemeente

45



Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

46

Het eerste ge d e e l te van de Specialien van Bre u ke l e rwa a rd op 17 april 18 3 8

R ij ks a rchief Utre ch t



is de vraag welke slaven voor bevordering in aanmerking komen. Vervolgens vertrekken de

zendelingen naar een naburige plantage waar zich hetzelfde ritueel voltrekt. Zo’n rondreis

van plantage naar plantage neemt vaak enkele weken in beslag en bij terugkeer in

Charlottenburg worden de meest heikele punten nog eens besproken en in de overige kerk-

boeken bijgewerkt (Steinberg 1933:141).

S p e c i a l i e n verschijnen pas vanaf 1836 als op zichzelf staande aantekenboeken. In de

loop van het onderzoek is gebleken dat er al in een veel eerder stadium S p e c i a l i e n w o r d e n

bijgehouden. Op 6 mei 1791 wordt voor de eerste keer in de Missions Konferenz v a n

Sommelsdijk verwezen naar S p e c i a l i e n in de D i a r i a van de gemeente Sommelsdijk.3 5 D e

inhoud van deze ‘vroege’ S p e c i a l i e n lijkt niet wezenlijk te verschillen van de S p e c i a l i e n v a n a f

1836: man-vrouw relaties van gekerstende slaven voeren de boventoon. Er volgen nog drie

van zulke verwijzingen.3 6 Na het verlaten van de gemeente Sommelsdijk zijn de S p e c i a l i e n

van Fairfield en Breukelerwaard als zelfstandig onderdeel opgenomen in de M i s s i o n s

K o n f e r e n z van Paramaribo. Gezien het belang van deze aantekenboeken voor dit onderzoek

volgen hieronder twee integrale verslagen.

Op 17 april 1838 wordt de plantage Breukelerwaard bezocht. “Früh redete über den Ta g e s

text Rom. 8, 34 u. Nachmittag las dieses ganze Kapittel. Die Vers. [=Versammlungen] waren diesmal

mehr als gewöhnlich besucht. Beim einzeln Sprechen gab es wieder mancherley. Regina Rosa die als Kind

g e tauft mit ihre mutter der Benigna Dina ist schwanger u. gibt als Vater an, einen von Berserac, hirher

verkaufte [Gottlob] Franz der sie zur Frau nehmen will, aber versichert dass sie schwanger gewesen ohne

e r sie erkent habe. Sie gestand mir dass der Direct. [=Director] auf Gozen, wo sie vor etwas 6 Monat mit

andern Bananen pflanzen solte, sie zum erstemal gebraucht habe, die Bezahlung dafür an Geld sey ihr

aber dort gleich wieder gestohlen worden. Ihre, so wie die der Johanna Amelia u. der Ludwig Cadet aus-

schliessung zeigte ich nach den 2te Vers. [=Versammlung] den Getauften an. Catharina Kea so wie ihr

Mann Hoop bezeugten dass sie seit je_em Vorfall wo __ letzterer den Africanus mit ihr fand, gut mit

einander lebten. Sie gestand mir allein dass sie vor jenen Vorfall zweimal mit letzteren zu thun gehabt

habe. Das beste ist wol, die Sache jetzt ruhen zu lassen bis etwas anderes erheblicheres vorkommt, oder

_i_hs offenbarer zeigt dass sie’s noch mit Africanus hält, man [?] verderbt nur die Zeit damit, u. eben so

ist es mit den um folgenden von der Helfer Schwester. Maria Henriette u. der Albertina Vinkel welche

nichts erhebliches aber mehrentheils alten Groll im Herzen gegen einander haben, welches besonders bey

letzterer der Fall zu sein scheint, u. der sich nun durch ihren hervorgetretenen Stand mehr auftrat, u.

dadurch vermahnt wird, dass die Maria Henriette sich nicht weislich genug dabey zu benehmen weiss, u.

ihre alte Leidenschaft, L e i c h t s i n n, u. Z o r n, u. ein lebendiges Maul noch zuweilen zum Vorschein kommte,

wobey ihre Anhänglichkeit an den Heiland u. ihr trauer Sinn jedoch nicht zu verkennen ist. Durch diese

u. die mich viel über 2 St. [=Stunden] beschäftigen kann, verlohr ich alle übrige Zeit, so dass ich das hl.

Abendmahl wozu ich die Geschw. [=Geschwister] bereits gesprochen u. eingeladen, nicht halten konnte.

Die Maria Henriette will durchaus der andern Zorn und Unwillen nicht veilgen [?] u. man darf durchaus

von dem was sie zu uns sagt, der Albertina Vinkel nichts vorfallen. Dieser der Albertina Vinkel habe ich

gesagt, dass es gut sein u. ihr zu vielen Segen gereichen werde, nicht eher zum heil. Abendmahl zu gehen bis

diese Sache ganz abgethan sey. u. sollte es auch im ganzes Jahr dauern sollte was sie selbst auch einsah.

Cornelia Foenice sagte mir dass der Sampi welchen die Johanna Amelia verstossen, zu ihr freie. Ich rieth

ihr eher ab als zu, da nur zu leicht, erstere die Johanna Amelia ihn wieder suchen möchte wenn sie zur
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Erkenntniss ihrer Sünde_ gelange. Jacoba unter den neuen Leuten hat den Pieter v. Berserac z. Mann

genommen u. ist von ihm Schwanger.

Zur Candidaten z.h. Ta u f e

Valentijn? J* gesagt

Susanna (von Bergerac)? J*

4 Ses. [=Session] d. 10 Mey 1838

Catharina Kea ihre Ausschliessung wurde beschlo. [=beschlossen] Da sie doch durch ihren Mann dem

Direct. [=Director] gestohlen Schaaf mit verzehrt hatte, u. verheimlicht. Im Ses. [=Session] 5, d. 14 Juni

1 8 3 8 .”3 7

Het tweede voorbeeld dateert van 13 februari 1851 en betreft de suikerplantage Fairfield.

“Vo r m i t tags wurde geredet nach Anleitung Ap. Geschichte 26 u. 28. Sprechen gehalten. Der geta u f t e

Jeremias Fourtuin klagte, dass seine Frau Grietje (3) mit dem zur h. Taufe best: [=bestimmten] Kaspar

(2) huren soll, die helfer und diener schw: [=Schwestern] klagten diesen Kaspar selbst an, aber sagten sie,

sie hätten noch keine rechte Beweisse. Ich selbst konnte auch nach Untersuchung die Sache für diesmal

nicht herauskriegen. So auch die getaufte Maria Candaci (10) welche das Kaspar seine frau ist, klagte

sehr über ihn, ich glaube sie haben sich schon geschieden. So gern wie ich auch diesmal Taufe gehalten

hatte u. der hl. Directeur auch nicht dagegen geredet hat, so fand ich doch unter herrschen! ja hingegen

ein Geist des Aufruhres, indem sie nicht ihre Pflicht erfülten wollen, sondern fingen an am liebsten den

Directeur fort haben wollen, indem sie glauben er legt ihnen zu schweres Werk auf was doch nicht der Fall

sein soll, u. diese Unzufriedenheit soll ziemlich durchgängig sein. Ich habe mit der Dienerschwester darüber

gesprochen welch es auch nicht leugnete. Wegen diese Vorkommenheit fühlte ich auch keine Freudigkeit

Taufe zu halten. Nachmittags im frühesten fortgefahren u. allgemeinen Taufunterricht gehalten.

Zur Confirmation

(14) Andreas Onverwacht *Ja

(17) Justine Cornelia *Ja

2 Ses. [=Session] d. 8 März 1851. ”3 8

Beide verslagen zijn gekozen omdat ze een goede indruk geven van de inhoud van de

S p e c i a l i e n. Vermoedelijk ergens rond 1877 - en dat illustreert het veranderende karakter van

de inhoud van de archieven van de EBG - verschijnen voor het eerst voorbedrukte S p e c i a l i e n.

Het betreft een groot aantal standaardvragen omtrent religieuze klassen en relaties. Het

valt te betwijfelen of deze op grote schaal zijn gebruikt. Ik heb er slechts een gevonden met

betrekking tot de slaven van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie.3 9 We l

mag op grond van het bovenstaande geconcludeerd worden dat de benaming aantekenboek

de lading van de S p e c i a l i e n niet geheel dekt. Naast religieuze progressie gaat het vooral om

problemen en veranderingen in de seksuele relaties die gelovige slaven met elkaar onder-

h o u d e n .

Ik heb voor dit onderzoek de aantekenboeken van Breukelerwaard (1836-1877)4 0,

Cannewapibo (1836-1877)4 1, Fairfield (1836-1872)4 2, La Jalousie (1837-1878)4 3, Lustrijk (1836-

1 8 5 3 )4 4 en Scheveningen (1836-1855)4 5 integraal getranscribeerd. Ook de S p e c i a l i e n v a n

Lustrijk en Scheveningen zijn dus volledig getranscribeerd. Het is niet mogelijk gebleken d e

slaven van Cannewapibo eenduidig te identificeren als ik deze bronnen zou ‘overslaan’. Op

La Jalousie speelt een ander probleem. De S p e c i a l i e n lopen wel vanaf 1836, maar in de jaren

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

48



1844-1849 zijn de zendelingen hier niet langer welkom. Dit betekent dat de relaties op

L a Jalousie pas vanaf 1849 gereconstrueerd kunnen worden. De S p e c i a l i e n van Breukeler-

waard en La Jalousie zijn vanaf 1877 respectievelijk 1878 te vinden in de S p e c i a l i e n van het

District Potribo/Annazorg.4 6 Ook deze zijn tot 31 december 1884 integraal in het Duits over-

g e n o m e n .

CC a t a l o g

De C a ta l o g (doopboeken) wijken qua indeling sterk af van de eerder genoemde bronnen. In

de D i a r i a, Missions Konferenz en S p e c i a l i e n zijn de gegevens chronologisch geordend; in de

doopboeken is de informatie onder de naam van de slaaf in kwestie opgeschreven. Globaal

gesproken verschaffen de doopboeken de volgende informatie: doopnaam, oudenaam, ver-

schillende datums waarop iemand tot een bepaalde religieuze klasse wordt gerekend,

geboortegrond, eventuele peetouders, eventuele partners en gevallen van kerktucht. To t

slot wordt soms vermeld wanneer de dopeling is overleden en of hij op Gods Akker is

begraven. De oudenaam in de terminologie van de Evangelische Broeder Gemeente corre-

spondeert met de naam in het slavenregister.

Met het verstrijken van de tijd veranderen de gegevens die voor de zendelingen van

belang zijn. Naar de geboortegrond van de dopelingen wordt tot omstreeks 1830 verwezen.

Van Afrikanen wordt vaak nog de stam of het gebied van herkomst genoemd (zie ook

hoofdstuk 2). De partners van de dopelingen zijn niet altijd even consequent opgetekend.

Door de S p e c i a l i e n met de doopboeken te vergelijken valt te beredeneren dat omstreeks 1850

een begin is gemaakt met het noteren van de partners van de gedoopten. Ik durf niet met

zekerheid te stellen of alle relationele veranderingen in de doopboeken zijn bijgehouden.

Dit geldt in het bijzonder voor de periode na de emancipatie.

Ik heb gebruik gemaakt van de doopboeken A tot en met D van Sommelsdijk/Charlotten-

burg (1784-1860)47 en van Paramaribo (1784-1884).48 De doopboeken E en F van het kerkdistrict

Charlottenburg heb ik niet kunnen vinden. Dat levert extra, maar niet onoverkomelijke

complicaties op bij het achterhalen van relaties. Het belang van de doopboeken van de

gemeente Paramaribo is groter dan men op het eerste gezicht geneigd is te denken. Slaven

die tot de gemeente Paramaribo worden gerekend maar te werk gesteld zijn op een planta g e

in het district Charlottenburg of slaven die tot een bepaalde plantage worden ger e k e n d

maar na verloop van tijd naar Paramaribo worden gestuurd, zijn hierin terug te vinden.

Sprechbücher van Paramaribo

Er zijn twee soorten spreekboeken: S p r e c h b ü c h e r en Sprechbücher Zuzügler. Mensen die van begin

af aan tot de kerkgemeente Paramaribo behoren, staan in de gewone spreekboeken vermeld.

Kerkleden die daarentegen in de Sprechbücher Zuzügler zijn opgenomen zijn in de loop van de

tijd naar Paramaribo verhuisd. Deze boeken bieden overigens goede aanknopingspunten om

de op gang komende migratiestromen na 1863 te bestuderen. Voor de klassen nieuwelingen,

doopkandidaten en dopelingen zijn aparte spreekboeken in het leven geroepen. De mensen

zijn alfabetisch op doopnaam gerangschikt. De zendelingen tekenen aan wanneer iemand

op het spreekuur is verschenen. Zoals het woord al zegt, zijn in de spreekboeken grove

Archivalia van de Evangelische Broeder Gemeente

49



samenvattingen te vinden van gesprekken die de kerkleden met de zendelingen gevoerd

hebben. Het dreigt eentonig te worden, maar ook hieruit blijkt dat de seksuele relaties van

de betrokkenen voor de nodige gespreksstof zorgen. Behalve het tijdstip waarop iemand tot

een bepaalde klasse gerekend wordt, kan men verder nog gegevens vinden over doop-,

oude- en familienamen, kerktucht en partners. Andere gegevens die men soms tegenkomt

zijn de geboorte- en overlijdensdatum, naam van de moeder en eventuele kinderen.

Hoewel ik daar wel naar gezocht heb, heb ik niet één plantage-spreekboek kunnen vinden.

Noch van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie, noch van enig andere p l a n-

tage. Ik kom hier in een later stadium nog uitgebreid op terug.

Overige kerkboeken

Ik zou nog twee andere bronnen willen noemen waarvan ik gebruik heb gemaakt. Gegevens

omtrent de datum van overlijden van verschillende vrijgemaakten zijn te vinden in het

Kirchenbuch Paramaribo, 1860-1880.4 9 De tweede bron zijn de lidmaatboeken die vanaf

1 december 1905 in gebruik zijn. De volgende lidmaatboeken zijn geraadpleegd: Wa n i c a ,

Combé, Rust-en-Vrede, Charlottenburg en Potribo & filialen. Deze boeken zijn vooralsnog

niet ondergebracht in het depot van het archief van de EBGS in Paramaribo. Ze worden in

de kerkgebouwen van de desbetreffende gemeenten bewaard.

Net zoals bij de kritische evaluatie van de verslagen van de overheid in hoofdstuk 2, zijn de

punten (a) en (b) van de bronnenkritiek tot dusver in de loop van het verhaal opgenomen.

Het derde criterium van de bronnenkritiek, (c) het waarom van deze uitgebreide administratie,

verdient meer aandacht. De verkondiging van het Evangelie is geen eenmalige gebeurtenis e n

andere zendelingen moeten het werk van hun voorgangers onverdroten kunnen voortzetten.

Een goed registratiesysteem is het halve werk. Naast het bekeren van slaven wordt het

“veralgemeniseren van het kerngezin” beschouwd als de belangrijkste doelstelling van de

EBG (Klinkers 1997:104). Ten dele verklaart dit de soms overdreven aandoende belang-

stelling van de kant van de Herrnhutters voor de seksuele relaties van slaven. Nagenoeg

overal in de Cariben is het sterftecijfer hoger dan het geboortecijfer (Fogel & Engerman

1979:567, Klein & Engerman 1978:360 en Lamur 1991:209). Enige tijd na het verbod op de

import van slaven uit Afrika in 1808 beginnen overheid en planters zich langzaam te realiseren

dat er een tekort aan arbeidskrachten dreigt te ontstaan. De nood in Suriname wordt nog

jarenlang gelenigd door de illegale import van slaven uit Afrika. In 1827 wordt

Commissaris-Generaal Johannes van den Bosch naar Suriname gestuurd. Naast het her-

vormen van het koloniale bestuursapparaat moet hij zich verdiepen in het vraagstuk van de

afnemende slavenb e v o l k i n g ( Van Stipriaan 1993:246,247). Van den Bosch concludeert dat

het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer omdat de negers onzedelijk leven: óf een man

met meerdere vrouwen óf een vrouw met meerdere mannen. Deze gedachtegang is gemeen-

goed onder de blanken (zie bijvoorbeeld Kunitz 1805:75, Kuhn 1828:25,28,97 en Lans

1829:34,39, 1842:163 en 1847:7).5 0 Geslachtsziekten remmen de vruchtbaarheid af en ver-

groten de sterfte onder de slaven. De zware arbeidsomstandigheden op de suikerplanta g e s

doen er nog een schepje bovenop (Van Stipriaan 1993:321). De overheid en in een later
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s tadium ook de planters denken dat stabiele relaties leiden tot een hoger geboortecijfer

(Oomens 1986). Een van de maatregelen bestaat uit het bevorderen van deze relaties en de

Evangelische Broeder Gemeente is hiervoor in de ogen van de overheid de aangewezen

i n s tantie. Het idee dat stabiele relaties het geboortecijfer zouden kunnen opkrikken is wijd-

verbreid in de Cariben. Ook Britse planters hebben voor de afschaffing van de slavernij

(1834) hun heil in het bevorderen van stabiele relaties gezocht (Barrow 1996:251,e.v.). De

overheidspolitiek van de lotsverbetering is het resultaat. Volgens Siwpersad (1979) is deze

lotsverbetering zo goed als mislukt te beschouwen.

Behalve het bevorderen van stabiele relaties wordt van de prediking van het Evangelie

verwacht dat het de rust op de plantages ten goede komt. Arbeidzame en gedweeë slaven

zijn de wens van iedere planter. Verder moeten de Herrnhutters de slaven voorbereiden op

de emancipatie teneinde een algehele leegloop van de plantages te voorkomen (Klinkers

1997:57,58,76,104 en Oostindie 1989:157). De gebeurtenissen in de Britse Cariben (1834)

bij het afschaffen van de slavernij staan de planters in Suriname nog helder voor de geest en

dienen voorkomen te worden. De Herrnhutters kunnen zich hiermee verdienstelijk maken.

Hoe staat het met de kennis van de Herrnhutters over de seksuele relaties van slaven?

Zijn zij op de hoogte van de relaties in de slavendorpen? Hiermee ben ik aangeland bij het

laatste punt van de bronnenkritiek. (d) Heeft de scribent kennis van zaken? Carabisten zijn

over het algemeen sceptisch over de vraag of blanken wel zicht hebben op het leven van

slaven (Higman 1984:25, Van Stipriaan 1993:382 en Klinkers 1997,24). Vaak liggen de

slavendorpen enigszins verwijderd van het blankenhuis. Planters en blankofficieren zijn

nauwelijks of niet geïnteresseerd in gedrag of opvattingen van slaven. Hun belangstelling

gaat meestal niet veel verder dan de charmes van jonge aantrekkelijke slavinnen. Die weten

ze, naast de vanzelfsprekende arbeid in het veld en de suikermolen, nog wel te waarderen.

De zendelingen hebben andere doelen voor ogen. Oostindie (1989:173) meent dat ze een

“haast obsessieve interesse voor het relatieleven van slaven” aan de dag leggen. De Herrn-

hutters zijn zonder twijfel buitensporig geïnteresseerd in de relaties van slaven. Naar mijn

idee hebben zendelingen die eens in de twee maanden een plantage bezoeken meer zicht

op het leven in de slavendorpen dan de planter die een paar honderd meter verderop woont.

Bij het bespreken van de inhoud van de S p e c i a l i e n is aan de orde gekomen dat de

Herrnhutters eens in de twee maanden een plantage bezoeken. Tijdens het S p r e c h e n w o r d t

geïnformeerd naar het echtelijke leven van de slaven. Klachten worden genoteerd, ruzies

probeert men te beslechten en beschuldigingen aan het adres van partners worden na-

g e t r o kk e n . Het principe van hoor en wederhoor wordt toegepast.5 1 De meeste informatie zal

van de betrokkenen zelf afkomstig zijn geweest, maar niet iedereen zal tijdens het spreek-

uur het achterste van zijn tong hebben laten zien. Vrouwen zullen hun mannen soms ten

onrechte van echtbreuk beschuldigd hebben en mannen zullen het spreekuur gebruikt

hebben om ruzies in hun voordeel te beslechten. Er zal soms gelogen, gedraaid en ge-

konkeld zijn, maar de broeders laten zich niet makkelijk om de tuin leiden en doen hun

uiterste best om de onderste steen boven te krijgen.5 2 Dat is niet altijd even eenvoudig en ze

zijn bedacht op allerlei malversaties. In het Sprechbuch Frauen A bis D, 1850-1865 wordt erop

gewezen dat sommige slaven een andere partner opgeven dan in de boeken is vermeld. Nu
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kan het zijn dat de slaaf in kwestie toestemming heeft gekregen om een andere partner te

nemen en dat de administratie enigszins achterloopt. Het kan ook zo zijn - en daar wordt

door de EBG juist voor gewaarschuwd - dat een slaaf op zo’n manier zou kunnen proberen

om stiekem van partner te veranderen. Te allen tijde moeten de broeders zoiets op een apart

papiertje schrijven. Pas na grondig onderzoek mag de andere partner in het spreekboek

worden bijgeschreven.5 3 Nieuwkomers zijn misschien wel extra op hun hoede, al hebben ze

soms de grootste moeite om door de bomen het bos te zien. In oktober 1841 beklaagt de pas

met zijn werkzaamheden begonnen broeder Jansa zich over de slaaf Petrus George van

Cannewapibo. Die zou expres zijn verhaal aan Jansa komen vertellen om op die manier zijn

zin door te kunnen drijven.5 4

Het zijn niet alleen echtelieden die over elkaar komen klagen tijdens het spreekuur.

Sommige slaven zijn niet te beroerd om de seksuele escapades van anderen uit de doeken

te doen.5 5 Zo zou de slavin Cato van Breukelerwaard op klaarlichte dag gezien hebben dat

een vijftienjarig meisje haar jongere broertje wegwijs maakt in de zonde. Het verhaal wil dat

het meisje kort daarvoor de blankofficier nog met een geslachtsziekte heeft opgezadeld.5 6

Een andere slavin, Maria [Henriette], weet te vertellen dat de directeur het houdt met een

doopkandidate die op het punt staat gedoopt te worden. De zendelingen mogen onder geen

beding laten blijken wie hen hiervan op de hoogte heeft gebracht. De boodschapster van

het slechte nieuws vreest eventuele represailles van de directeur.5 7

Behalve klachten en andere opmerkingen die kerkleden uit zichzelf te berde brengen,

kunnen de broeders rekenen op de ogen en oren van dienaren en nationaalhelpers (Zeefuik

1973:68). Op elke plantage worden uit de groep voorbeeldigste leden een of meerdere dieners

en helpers aangesteld. De dieners helpen bij het in goede banen leiden van de dienst

(Steinberg 1933:114). Het werkterrein van de nationaalhelpers is de zielszorg en ze treden

op als “intermediair tussen zendelingen en hun achterban (Lenders 1994:209).”

Nationaalhelpers staan hoger aangeschreven dan dienaren (Steinberg 1933:114). Toch heb

ik niet de indruk dat er op de plantages veel van het onderscheid tussen diener en helper te

merken zal zijn geweest. De gekerstende slaven zullen voor hen niet veel verborgen hebben

kunnen houden (Lenders 1994:215 en Klinkers 1997:61,136). Zij zijn op de hoogte van het

wel en wee van de kerkleden. Het is niet overdreven om te stellen dat de belangrijkste ta a k

van dienaren en helpers bestaat uit het bijpraten van de zendelingen als zij de planta g e

bezoeken. Keer op keer worden ze in de geschriften van de EBG naar voren geschoven als bron

van informatie.58 Het kan gebeuren dat de zendelingen, dienaren en nationaalhelpers de

koppen bij elkaar steken voordat het eigenlijke Sprechen plaatsvindt.59 Dit kan hen in een

ambivalente positie brengen. Kerkleden die vervolgens door de broeders gekapitteld worden,

halen soms hun gram door de dienerbroeder of -zuster bij de zendelingen zwart te maken.60

Een enkele keer durft een dienaar niet vrijuit te praten. De overige slaven zouden het een-

voudigweg als verraad beschouwen.61 Een andere taak van de dienaren is het leiden van samen-

komsten van nieuwelingen en doopkandidaten.62 Van hen wordt verwacht dat ze waken over de

ziel van de gelovige slaaf. Ze wijzen op overspelige relaties en heidense gebruiken.63 Door

vermaningen moeten zij de kerkleden op het rechte spoor houden.64 Die nemen dat de dienaar

niet altijd in dank af, hetgeen kan resulteren in gespannen verhoudingen onder de slaven.65
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Op het gedrag van dienaren en helpers mag niets aan te merken zijn. Dat is lang niet

altijd het geval. In 1822 zijn er op Fairfield zoveel klachten over de dienerzuster dat de zen-

delingen na lang wikken en wegen besluiten om de toestand nog even aan te zien. Indien

de zaak verder verslechtert, moet bij gebrek aan beter de post maar onbezet blijven. Een

andere geschikte kandidaat is niet voorhanden.6 6 De problemen bij het vinden van geschikte

kandidaten voor het uitoefenen van het ambt van dienaar of helper nemen toe tijdens het

s taatstoezicht (1863-1873). De vrijgemaakten tonen minder respect voor nationaalhelpers

en dienaren. Op hun beurt zouden de nationaalhelpers minder toeschietelijk zijn bij het

rapporteren van echtbreuk en hoererij (Klinkers 1997:136).6 7 Deze problemen zijn in de sta d

urgenter dan in de districten.6 8 Het is duidelijk dat de zendelingen steunen op informatie

waarover dienaren en nationaalhelpers beschikken. Ze mogen geen informatie over het

p l a n tageleven achterhouden. Het kan niet uitblijven dat dit af en toe conflicten oplevert. In

maart 1872 wordt aan de dienerbroeder op Jalousie gevraagd of er sinds hun laatste bezoek nog

pasgeboren kinderen bij gekomen zijn. De dienaar verzwijgt dat zijn zus er eentje “auf Huren-

wege” heeft gebaard.69 De zendelingen erkennen nog andere gevaren die op de loer liggen,

zoals hoogmoed. Meestal zijn er wel een paar slaven die in aanmerking komen om als dienaar

benoemd te worden, maar na een veelbelovende start ontstaan vaak problemen. De dienaar

of nationaalhelper krijgt kapsones.7 0 De zoveelste schampere opmerking aan het adres van

de aan hun zorgen toevertrouwde slaven. Zoals gezegd, de problemen in de stad mogen dan

urgenter zijn dan op het platteland, helemaal onberoerd laat het hen niet. Naarmate de tijd

verstrijkt worden de Herrnhutters zich steeds meer bewust van de onmacht van de dieners.

Tijdens de Commewijneconferentie in oktober 1883 zijn de klachten niet van de lucht. De

dienaren geven te weinig ondersteuning. Van de andere kant beseffen de zendelingen wel

degelijk dat dienaren altijd het risico lopen om door hun landgenoten als ‘spionnen’ te wor-

den beschouwd. Ze zijn daarom ook niet altijd even geliefd en “zögen sich Hass zu.” Door

middel van het geven van het goede voorbeeld moeten ze proberen hun landgenoten te

b e ï n v l o e d e n .7 1

In de bovenstaande alinea’s heb ik geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de terminologie

van de zendelingen te blijven. Wie de bronnen van de EBG letterlijk neemt, blijft zitten met

een ronduit negatief beeld van de slaaf. Hij is van laag allooi, liegt, bedriegt en hoereert. De

S p e c i a l i e n s taan vol met verhalen van vrouwen die met jan en alleman staan te flirten en

erger! Uitzonderingen hierop dienen om de regel te bevestigen. In 1855 wordt op aandoen-

lijke wijze beschreven hoe de oudjes Cristiane Trenki en haar man na al die jaren nog steeds

samen zijn en elkaar liefdevol verzorgen. Een teken van de Genade Gods.7 2 De zendelingen

hebben geen hoge pet op van de slaven. Het ontbreekt hen aan zedelijk besef. Ve e l w i j v e r i j

wordt omschreven als “den Trieb ihrer Natur. ”7 3 In hoofdstuk 1 is gebleken dat niet alleen

Herrnhutters zich uitlaten in zulke bewoordingen. De eerder genoemde Van den Bosch heeft

het over “[e]ene dierlijke voldoening hunner driften is het eenige geluk wat zij kennen e n

schatten (geciteerd in Van Stipriaan 1993:321).”7 4 Zelfs een fervent voorstander van de

afschaffing van de slavernij als Teenstra (1835:2de deel,185) kent de negers de volgende

eigenschappen toe: “ondankbaar”, zonder het “minste eergevoel”, “kinderachtig”, “leugen-

achtig” en “hebben eene menigte, bijna dierlijke gewoonten.” In 1822 bespeurt de
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z e n d eling Genth een klein lichtpuntje. Hoewel hij moet toegeven dat de plantagenegers “arm

und eingeschränkt an Verstandeskräfte sind”, put hij hoop uit het feit dat enkelen van hen de ver-

kondiging van het Evangelie op juiste waarde weten te schatten.7 5 In de Missions Konferenz e n

D i a r i a is de informatie algemener en meer beschouwend van aard dan in de S p e c i a l i e n. De

toonzetting is en blijft echter ronduit negatief. In het beste geval kunnen slaven gezien wor-

den als grote kinderen die door de EBG bij de hand genomen moeten worden op het pad

der deugdzaamheid. In de onderzoeksliteratuur wordt dit bevestigd. Hun gevoel superieur

te zijn aan de slaven komt tot uiting in “hun niet aflatende ijver om seksualiteit, huwelijk en

gezinsleven van hun bekeerlingen te reguleren (Lenders 1994:18).”

De vertekening in de Specialien van de EBG is kernachtig en op elegante wijze verwoord

door Lamur. Er ligt “onevenredig veel nadruk” op het gezinsleven van slaven dat gemeten naar

de vigerende christelijke maatstaven verwerpelijk is. Mensen die niet volgens de christelijke

normen van die tijd leven worden breed uitgemeten in de verslagen van de Herrnhutters.

Gedrag dat de goedkeuring van de zendelingen kan verdragen, wordt zelden of nooit vermeld

(Lamur 1985:4). Op zich logisch, want dat vormt geen obstakel bij de verspreiding van het

Evangelie. Klinkers (1997:79) onderstreept de woorden van Lamur door te wijzen op de talrijke

“klachten over het veelvuldig wisselen van partners”, terwijl “stabiele relaties [...] zelden

specifiek werden genoemd.”

De kritiek op de inhoud van de S p e c i a l i e n b e s taat uit twee samenhangende aspecten. In de

eerste plaats is de verslaggeving van de EBG doorspekt met waardeoordelen. De termen

hoererij en echtbreuk worden te pas en te onpas gebruikt om de relaties van slaven te duiden.

Dergelijke waardeoordelen leveren een vertekend beeld op, maar dat wil niet zeggen dat de

informatie waarin ik geïnteresseerd ben waardeloos is. In navolging van Fogel en Engerman

(zie hoofdstuk 1) gaat het mij om systematic data. In verband met de S p e c i a l i e n kan dat maar één

ding betekenen: wie wordt wanneer met wie gesignaleerd. Hoe de relatie wordt genoemd,

doet er in principe niet veel toe. Het etiket is alleen van belang bij het interpreteren en

achterhalen van de gebeurtenissen. Dit geldt niet alleen voor negatieve kwalificaties zoals

hoererij of echtbreuk, maar ook voor de door de Herrnhutters positief gewaardeerde relaties.

De Herrnhutters erkennen verschillende typen relaties tussen man en vrouw: “k i r c h l i c h

a n e r k e n n t”, “zum Mann, zur Frau” en “kirchliche Einsegnung.” Onder “kirchliche Einsegnung” worden

zowel het “kirchlicher Ve r b o n d” en de “kirchliche Tr a u u n g” versta a n .7 6 In 1850 wordt het mogelijk

dat slaven een verbond sluiten. Dit is te beschouwen als een surrogaathuwelijk en geldt als een

van de door de koloniale overheid getroffen maatregelen om het geboortecijfer op te voeren

(zie ook hoofdstuk 5). Pas na de emancipatie is voor de ex-slaven het burgerlijke huwelijk w e g-

gelegd (Oomens 1986). Zoals bekend verondersteld mag worden, dient het burgerlijk

huwelijk aan het kerkelijke vooraf te gaan. Het antwoord op de vraag of de inhoud en beleving

van relaties door slaven en hun nazaten wordt beïnvloed door het label dat de Herrnhutters er

opplakken, is niet bekend. Ik heb niet de indruk dat het er veel toe gedaan heeft.

Het tweede aspect van de door Lamur en Klinkers geconstateerde vertekening besta a t

eruit dat de duur van een relatie niet expliciet genoemd wordt. Wie de S p e c i a l i e n l e t t e r l i j k

neemt, krijgt de indruk dat enkel kortdurende relaties beschreven worden. De vraag is niet

of de S p e c i a l i e n vertekenen, maar wáárom de S p e c i a l i e n vertekenen. De vraag is waarom slaven
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die in de ogen van de Herrnhutters de regels van het betamelijke overtreden zo vaak ge-

noemd worden. In de S p e c i a l i e n worden veranderingen opgetekend. Het betreft hier met

name veranderingen die in de ogen van de Herrnhutters laakbaar zijn. De eerder in dit

hoofdstuk gekozen voorbeelden van Breukelerwaard op 17 april 1838 en Fairfield op 14 juni

1851 laten dat onmiskenbaar zien. Het betreft zowel het wisselen van partner als de reli-

gieuze progressie die iemand doormaakt. Vanuit dit perspectief is het logisch dat hoererij en

echtbreuk de boventoon voeren. Dat betreft bijna per definitie veranderingen. Het is zaak om

de duur van een relatie van slaven die niet van partner veranderen, te identificeren. Alleen zo

zijn ook relaties zichtbaar te maken van slaven op wier gedrag door de Herrnhutters niets is

aan te merken. Vervolgens moeten de zichtbaar gemaakte langdurige relaties vergeleken

worden met de van zichzelf al zichtbare kortdurende relaties. Pas dan heb ik voldoende aan-

knopingspunten in handen om de relaties van slaven te kwantificeren en te analyseren. Het

wezen van de registratie van de Herrnhutters moet achterhaald worden.

2. Het identificeren van slaven en hun relaties

Hoewel natuurlijk niet te ontkennen valt dat de Herrnhutters nooit iets over het hoofd gezien

zullen hebben, is in de vorige paragraaf toch naar voren gekomen dat de zendelingen weet

hebben van de relaties van gekerstende slaven. Wel zit er in hun registratie een systematische

vertekening: veranderingen worden genoteerd. In deze paragraaf staat deze vertekening

verder ter discussie. Alvorens hiermee kan worden begonnen, moet eerst nagegaan worden

of de gegevens in het slavenregister en de S p e c i a l i e n voldoende aanknopingspunten bieden om

de identiteit van slaven vast te stellen. Aan dit vraagstuk zitten verschillende aspecten. In de

eerste plaats moet de identiteit van slaven en vrijgemaakten in de verschillende bronnen van

de EBG bepaald worden. Vervolgens moeten deze geïdentificeerde mannen en vrouwen in de

slavenregisters en akten van de burgerlijke stand terug te vinden zijn. Een punt waaraan ik in

het vorige hoofdstuk stilzwijgend voorbij ben gegaan. Het derde aspect betreft het zo volledig

mogelijk in kaart brengen van de relaties die slaven en vrijgemaakten met elkaar onder-

houden. Dat is in dit onderzoek de hoeksteen van Family Reconstitution.

Ongedoopte slaven worden in de slavenregisters, afrekeningen en in de geschriften van

de EBG met de oudenaam of plantagenaam aangeduid. Met de doop krijgen de slaven er

een nieuwe naam bij: de doopnaam. Gedoopte lidmaten worden door de Herrnhutters met

doopnaam en oudenaam vermeld. De zendelingen reppen niet over de vraag hoe slaven

elkaar onderling noemen. Van Stipriaan (1990:32) acht het waarschijnlijk dat slaven enkel

in het contact met blanken hun officiële naam gebruiken. In de slavendorpen zouden weer

andere namen in zwang zijn. Slechts één voorbeeld is mij hiervan bekend. Petronella

Kogeldans van Kleinhoop meldt in 1865 dat Thomas Siki haar man is. Na wat heen en weer

geblader komt de Herrnhutter tot de slotsom dat dit de als kind gedoopte Thomas Daantje

moet zijn.7 7

Door de EBG wordt meestal net zo lang gepuzzeld tot duidelijk is om wie het gaat. In

de S p e c i a l i e n van Lustrijk is een briefje geplakt met de vraag waar Paulus Jan naar toe is. De

mogelijkheid wordt geopperd dat hij misschien is overleden. Uit datzelfde briefje blijkt dat

eveneens onduidelijk is wie Elisabeth Antoinette en Willem Fritz nu precies zijn.7 8 Een twee-
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de voorbeeld is te vinden in de S p e c i a l i e n van Fairfield. In mei 1865 komt Elias Cornelius

Nooitmeer van Cannewapibo vertellen dat hij naast Charmantje nog een tweede vrouw heeft

genomen: Clara Constantia. Tijdens het bijwerken van de kerkboeken op Charlottenburg

weet de zendeling niet meer wie dit is. Is het nu Clara Constantia of is het Paulina

C o n s tantia? Langzamerhand dringt het besef tot hem door dat hij ook niet meer weet wie

Elias Cornelius is. Heeft hij dan soms met Jeremias Elias gesproken? Hij verzucht dat ze

allemaal gelogen hebben en neemt zich voor de zaak tot op de bodem uit te zoeken.7 9

De Herrnhutters raken weleens de draad kwijt tijdens het S p r e c h e n. De grootste bron van

m i s v e r s tanden is de naam die de lidmaten tijdens het S p r e c h e n opgeven. In de inleiding van

het Sprechbuch Frauen uit 1850 wordt een aantal van deze misverstanden besproken. In het

bijzijn van de zendelingen worden de slaven geacht eerst hun doopnaam te noemen.

Sommige gedoopten noemen eerst hun oudenaam en pas daarna hun doopnaam met als

gevolg dat de zendeling hen niet in de boeken kan vinden. Voor de zekerheid wordt aan-

geraden om de namen om te draaien en de zoekprocedure te herhalen. Dat brengt wel veel

extra werk met zich mee, maar is altijd nog beter dan het maken van fouten in de kerkboeken.

Ondanks deze waarschuwing worden in de S p e c i a l i e n toch af en toe doop- en oudenaam met

elkaar verwisseld.8 0 Sporadisch wordt er geklaagd dat sommige slaven hun doopnaam zijn

v e r g e t e n .8 1 Van de andere kant wordt bij de als kind gedoopte lidmaten de oudenaam soms

weggelaten. Een ander probleem waarmee de zendelingen kampen is dat de lidmaten

“heftig ähnlich klingende oder verwandte Namen” door elkaar gebruiken. Elisabeth is hetzelfde

als Betsy, Betty of Bebe. Philida is synoniem met Frida, terwijl Doortje soms als Dora of

Dorothea door het leven gaat.8 2 Een mooi voorbeeld is Afrontine, de vrouw van Rudolf

January van Roosenburg. Niet voor iedere Herrnhutter is meteen duidelijk wie hiermee

bedoeld wordt. Uiteindelijk blijkt het om Valentina van La Jalousie te gaan.8 3

Een deel van de verwarring bij de zendelingen is het gevolg van de mobiliteit van slaven

en vrijgemaakten. In geval van ziekte worden de slaven soms ‘in de kuur’ gedaan; anderen

worden verkocht of als huisslaaf in Paramaribo te werk gesteld.8 4 Na de emancipatie verla-

ten de vrijgemaakten soms en masse hun geboortegrond. In 1865 wordt in de dagboeken

van Charlottenburg steen en been geklaagd over lidmaten die van hot naar her trekken. De

zendelingen kunnen het niet altijd even goed bijhouden. Door dit veelvuldig heen en weer

getrek zijn ze veel tijd kwijt met het steeds maar weer bijwerken van de S p e c i a l i e n. Voor de

Herrnhutters een vervelende bijkomstigheid.8 5 Dat niet altijd dezelfde zendeling de slaven-

dorpen bezoekt, zal de verwarring vergroot hebben. Nogmaals, de EBG stelt alles in het

werk om de juiste identiteit van de onder hun hoede staande zielen vast te stellen. Na 1863

verschijnen langzamerhand steeds meer familienamen in de S p e c i a l i e n. Dit levert geen grote

problemen op. Als ze er niet uitkomen, wordt de lidmaat verzocht om de volgende keer zijn

kaart (voorloper van het lidmaatboekje) of vrijbrief mee te nemen.8 6 Twintig jaar na de

emancipatie wordt op de Commewijneconferentie betreurd dat de kaart alleen nog maar

betekenis heeft om de identiteit van de betrokkene vast te stellen. Het is niet langer mogelijk

alle veranderingen in het leven van de gelovigen hierop bij te werken. De bezitters van de

kaart malen daar niet om. Voor hen geldt het als een toegangskaartje voor de hemel.

Daarnaast duikt de kaart een enkele keer op bij afgodische diensten.8 7

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

56



De EBG kampt met naamsveranderingen, onwillige lidmaten en de trek naar andere woon-

plaatsen. Toch verschilt de verwarring waaraan de zendelingen soms ten prooi zijn gevallen

hemelsbreed van de problemen waarmee de onderzoeker vele jaren later wordt geconfron-

teerd. Het identificeren van slaven en vrijgemaakten in de bronnen van de Evangelische

Broeder Gemeente is niet altijd even gemakkelijk gebleken. Vooral Neue Leute en Taufcandidaten

met veel voorkomende oudenamen als Johannes, Johanna, Julia en Cornelia leveren problemen

op. Temeer daar deze namen ook als doopnamen in zwang zijn. Van groot belang bij het iden-

tificeren van de juiste Johannes is het vaststellen van de religieuze klasse waartoe iemand

behoort. Slaven met dezelfde oudenaam krijgen soms het achtervoegsel I, II, III of IV.

Doorlopend wordt in de verschillende bronnen naar elkaar verwezen. In de S p e c i a l i e n e n

Missions Konferenz s taan paginaverwijzingen naar de S p r e c h b ü c h e r. Vanaf omstreeks 1847

wordt in de S p e c i a l i e n voor of achter de naam van de meeste slaven een paginanummer

g e n o t e e r d .8 8 Dit nummer verwijst naar de desbetreffende bladzijde in het planta g e - s p r e e k-

boek (zie bijlage B). In de S p r e c h b ü c h e r en Z u z ü g l e r van Paramaribo staan verwijzingen naar

de C a ta l o g en hierin wordt soms weer gerefereerd aan de S p e c i a l i e n. Het identificeren van

slaven in de bronnen van de EBG wordt hierdoor bijzonder vergemakkelijkt. Het belang van

de slavenregisters is bij het identificeren van slaven in de bronnen van de Evangelische

Broeder Gemeente niet te onderschatten. Het is soms onontbeerlijk om te weten hoeveel

slaven er in een bepaald jaar op een plantage naar dezelfde oudenaam luisteren. Zeker als

men bedenkt dat de datum van overlijden van de meeste ongedoopte slaven niet in de

S p e c i a l i e n is bijgehouden. Dit wordt vermoedelijk rechtstreeks in het planta g e - s p r e e k b o e k

voor Neue Leute of Ta u f c a n d i d a t e n geschreven. In een aantal gevallen kan alleen met behulp

van het slavenregister uitsluitsel gegeven worden omtrent de identiteit van (ongedoopte)

s l a v e n .

Het tweede aspect van Family Reconstitution is de vraag of slaven in de bronnen van de

EBG zijn te combineren met slaven en vrijgemaakten in de bronnen van de overheid. Vó ó r

de emancipatie heeft dit geen grote problemen opgeleverd. Het is zelfs redelijk eenvoudig

gebleken. In de bronnen van de overheid wordt nagenoeg altijd de oudenaam van de slaaf

gebruikt. Tussen S p e c i a l i e n en de slavenregisters is in de periode 1838-1863 sprake van 

één-op-één relatie. Een enkele keer komt het voor dat slaven die als klein kind gedoopt zijn

met de doopnaam in de afrekeningen worden aangeduid. Christiana Charlotte, dochter van

Henriette Sophia van Cannewapibo, wordt in het slavenregister met Christiana aangeduid

en niet met haar oudenaam Charlotte.8 9 Hetzelfde geldt voor veel privé-slaven van

H . Kamerling, de eigenaar van Fairfield in de periode 1834-1856.9 0 De datums van overlijden

in de doopboeken van Paramaribo stemmen nauwkeurig overeen met de datums van

overlijden in het slavenregister van Kamerling. Een ander markant fenomeen is dat

sommige mensen al met hun doopnaam in het emancipatieregister worden vermeld terwijl

ze pas jaren later gedoopt worden. In het emancipatieregister van La Jalousie staat Philida

Frieda Vierklau genoteerd, maar ze ontvangt pas op 16 december 1866 het doopsel.9 1 Na de

emancipatie wordt het er voor de onderzoeker niet gemakkelijker op. De geboorte- en

overlijdensakten komen wel van pas, maar het is niet langer mogelijk om met absolute

zekerheid vast te stellen wie er precies op de plantages wonen en werken.
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Het vaststellen van de identiteit van slaven verschilt fundamenteel van het achterhalen

van hun seksuele relaties, het derde aspect van Family Reconstitution. Niet altijd wordt in de

S p e c i a l i e n de naam van de partner genoemd, maar betreft het verwijzingen in de trant van ‘de

vrouw van’. In de archieven ligt een zekere vanzelfsprekendheid besloten; voor de

Herrnhutters is duidelijk wie de vrouw van wie is. Het reconstrueren van relaties is alleen

mogelijk als de onderzoeker zich de gedachtegang van de broeders eigen maakt. Aan de

hand van drie cases wordt dit in eerste instantie toegelicht. Een vierde case (d) volgt in een

later stadium. (a) “Helena Candace [...] sagte dass ihr Mann sie nicht mehr wolle. Er will eine We n d j e

[=jong meisje] haben. ”9 2 (b) “C a l e s ta (5) liess ihren Mann ohne Ursache. ”9 3 (c) “[D]iese aber waren mit

einander selber in Uneinigkeit, nahml. Andreas Citto u. Philippus, dabey ihre Weiber immer die Parthey

ihren Männer mit halten. ”9 4

Voor de zendelingen mag het evident zijn geweest wie er nu precies met de aantekeningen

‘man van’ of ‘vrouw van’ bedoeld wordt, voor mij is het een kwestie van uitzoeken. (a) De

man van Helena Candace op 24 mei 1855 levert geen problemen op. Zowel in de S p e c i a l i e n

van 10 april als van 2 december 1855 wordt Johannes Janny letterlijk genoemd.9 5 (b) Op

1 6 augustus 1854 hebben de zendelingen genoteerd dat Petrus Albert zijn vrouw Calesta

weer terug heeft genomen. Ik neem aan dat hij degene is die haar in april 1858 verlaat. Op

30 september 1858 wordt dit in de S p e c i a l i e n b e v e s t i g d .9 6 (c) In maart 1816 is op Fairfield

sprake van een conflict tussen de dienerbroeders Philippus Jan Plisiri en Andreas Citto.

Philippus Jan Plisiri is eerste bastiaan en Andreas Citto zijn pleegkind. De Herrnhutters

slagen er niet in om deze ruzie snel uit de wereld te helpen. Hun vrouwen blijven de twee

ruziemakers door dik en dun steunen. Wie zijn deze vrouwen? Zowel in oktober 1812 als in

september 1822 wordt de vrouw van Andreas Citto met naam en toenaam genoemd: Kaatje

A m e l i a .9 7 Naar de problemen tussen Philippus Jan Plisiri en zijn vrouw wordt wel vaak ver-

wezen, maar haar naam wordt hierbij slechts eenmaal genoemd. Voor de zendelingen zal het

wel voor zich gesproken hebben: Martina Duifi.9 8 Pas op 7 april 1825 wordt geschreven d a t

Philippus Jan Plisiri Henriette Dorinda als vrouw heeft genomen.9 9 Door de S p e c i a l i e n n a a s t

het doopboek te leggen wordt duidelijk dat Martina Duifi tot haar laatste snik op 1 o k t o b e r

1824 zijn vrouw is gebleven.1 0 0

Alle drie de cases laten zien dat het vaststellen van de identiteit van de partner in de S p e c i a l i e n

voor de onderzoeker alleen mogelijk is aan de hand van waarnemingen op eerdere of latere tijd-

stippen. De cases (a) en (b) zijn duidelijk. De echtelieden worden genoemd en er verstrijkt niet

al te veel tijd tussen de verschillende waarnemingen van de zendelingen. Case (c) geeft meer

aanleiding tot discussie. In het geval van Andreas Citto en Kaatje Amelia verstrijkt tien jaar.

Mag ik ervan uitgaan dat ze gedurende tien jaar bij elkaar zijn gebleven? Het begin van het

antwoord op deze vragen ligt besloten in de werkwijze van de Evangelische Broeder Gemeente.

Het is een kwestie van begrijpen hoe ze te werk gingen, hoe ze registreerden en hoe ze dachten.

Dat is de basis van de hierboven genoemde vanzelfsprekendheid en verklaart bovendien de in

de vorige paragraaf van dit hoofdstuk geconstateerde vertekening in de Specialien.

Bij het bespreken van de inhoud van de S p e c i a l i e n zijn twee verschillende planta g e-

bezoeken beschreven. Hoe moet men zich zo’n bezoek voorstellen? Op het moment dat de

p l a n tage in het zicht van de boot is, wordt er op de toeter geblazen. De slaven zijn hierdoor
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op de hoogte gebracht van de komst van de zendeling. Hij stapt uit de tentboot, helpt

misschien zijn echtgenote aan land, neemt de kerkboeken onder de arm, groet de directeur

en houdt S p r e c h e n. De klachten, de problemen, de ruzies en het geflirt van de slaven worden

genoteerd in de S p e c i a l i e n. Hij zoekt gegevens na in de spreekboeken, geeft raad en ver-

maant. Dat is de reden waarom de man van Helena Candace of Calesta en de vrouwen van

Andreas Citto en Philippus niet met naam en toenaam genoemd hoeven te worden in de

S p e c i a l i e n. Het is bekend, het is voor de zendeling vanzelfsprekend, het staat in de

S p r e c h b ü c h e r.1 0 1 De veranderingen op de plantages, de heikele punten die hij deze reis heeft

vernomen, zijn genoteerd in de S p e c i a l i e n en zullen later bij thuiskomst op Charlottenburg,

tijdens de Missions Konferenz met de overige zendelingen besproken worden. Er worden

beslissingen genomen en het lot wordt in een aantal gevallen geraadpleegd. Die kan gedoopt

worden, de tweede moet tot de orde geroepen worden en een derde wordt in de kerkban

gedaan. Kerkboeken als de Missions Konferenz, C a ta l o g en S p r e c h b ü c h e r worden bijgewerkt. E n

bij het eerstvolgende plantagebezoek pakt de verkondiger van het Evangelie de draad weer op

door de S p e c i a l i e n van vorige keer in te kijken en de betrokken slaven op de hoogte te stellen

van de op Charlottenburg genomen beslissingen en op te leggen sancties.

Deze werkwijze verklaart de systematische vertekening in de Specialien, waarnaar Lamur als

eerste verwees. De Herrnhutters hebben geen omkijken naar echtelieden die geen ruzie maken

of niet met anderen lopen te sjansen. Alles blijft bij het oude en dat hoeft niet bijgewerkt t e

worden in de kerkboeken. Over die lidmaten maken ze zich geen zorgen. Een oud adagium:

geen nieuws is goed nieuws. Alleen veranderingen - en dan vooral veranderingen die niet

meteen op de goedkeuring van de Herrnhutters kunnen rekenen - worden geboeksta a f d .

Eén stukje van de legpuzzel ontbreekt nog. Wanneer worden de relaties, afgezien dus van ver-

anderingen of zaken die niet door de beugel kunnen, dan wel ingetekend? Met de regelmaat

van de klok valt in de S p e c i a l i e n te lezen dat zoveel slaven “sich meldeten” of “aufgegeben haben. ”

De namen van deze lieden worden bij hoge uitzondering in de S p e c i a l i e n o p g e s c h r e v e n . Het is

niet voor te stellen dat een zendeling al deze nieuwe gezichten en namen kan onthouden

om ze pas een paar weken later na zijn thuiskomst op Charlottenburg op te schrijven. Dit is

ter plekke gebeurd en op dat moment wordt ook nagegaan wie de partner van de bekeerling

is. Helaas zijn deze aantekeningen of lijsten met ‘Neue Leute’ niet meer te vinden. Aan de

vooravond van de grootschalige plantagebezoeken in de jaren 1820 is slechts één keer met

naam en toenaam opgetekend wie zich hebben aangemeld en of ze op dat moment een

partner hebben.1 0 2

Het feit dat uitgerekend de S p r e c h b ü c h e r in geen enkel archief zijn terug te vinden is op

het eerste gezicht merkwaardig. Zeker als aantekeningen omtrent een beoogd doel van de

EBG - het bevorderen van stabiele relaties - hierin zouden zijn terug te vinden. Ik heb in de

S p r e c h b ü c h e r en Z u z ü g l e r van Paramaribo een aantal slaven kunnen traceren. Aan de hand

hiervan wordt duidelijk hoe de Herrnhutters te werk zijn gegaan. Er zijn spreekboeken van

drie klassen: Neue Leute, Ta u f c a n d i d a t e n en G e ta u f t e n. Wie eenmaal is genoteerd in het spreek-

boek van de Neue Leute en na verloop van tijd bevorderd wordt tot doopkandidaat, wordt in

het spreekboek van de Ta u f c a n d i d a t e n ingeschreven. Door de oude gegevens in het spreek-

boek voor Neue Leute wordt een dikke, vette streep gezet. Bij de volgende bevordering wordt

Archivalia van de Evangelische Broeder Gemeente

59



de procedure herhaald. In dit geval is een dikke streep door de naam van de doopkandidaat

het resultaat. Dezelfde manier van registreren volgt men in geval van overlijden én voor alle

andere slaven die op een bepaalde bladzijde zijn terug te vinden. Dit verklaart dat er in de

S p e c i a l i e n steeds andere paginanummers bij de naam van de slaaf komen te staan (zie bijlage

B ) .1 0 3

Deze met kracht gezette vette strepen zijn er vermoedelijk de oorzaak van dat er een

goede honderd jaar later geen spreekboeken voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. Het

is de manier om inktvraat te bevorderen. De kans is groot dat de pagina’s op deze strepen

breken en verbrokkelen. Na verloop van tijd blijft een kaft met losse stukjes papier over.

Hier komt bij dat de plantage-spreekboeken in tegenstelling tot de spreekboeken van

Paramaribo altijd mee op reis genomen worden. Dat zal de houdbaarheid van deze

geschriften niet ten goede zijn gekomen. Achteraf is het dus helemaal niet vreemd dat de

p l a n tage-spreekboeken niet meer te vinden zijn.

De fixatie van de Herrnhutters op veranderingen in de relaties van slaven komt tevens

aan het licht bij de overstap naar een hogere religieuze klasse. Dat is geen sinecure. Vo o r

dat de Herrnhutters overwegen om het lot hiervoor te raadplegen, worden eerst de echte-

lijke verhoudingen uitgebreid onderzocht.1 0 4 Pas als die in orde zijn bevonden, wordt het

Oordeel van God gevraagd. De S p e c i a l i e n zijn doordesemd met verwijzingen naar deze

procedure. Dit komt nergens zo duidelijk aan het licht als in de S p e c i a l i e n van de planta g e

Hazard in het district Boven-Commewijne. Vijf slaven staan in 1840 op de nominatie om

doopkandidaat te worden. Alleen het lot moet nog worden geraadpleegd. Dat gebeurt uit-

eindelijk maar voor drie slaven. Voor Santje en Betje is dat niet meer nodig. Hun namen zijn

doorgehaald. De toevoeging “Wer sind ihre Männer gegenwürtig?” laat aan duidelijkheid niets te

wensen over.1 0 5 Er zijn overigens ook genoeg voorbeelden te vinden in de S p e c i a l i e n v a n

Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. Op 2 oktober 1843 vraagt de dienaar

Gods zich hardop af of Nannette van Lustrijk wel gedoopt kan worden. Misschien komt ze

nog in het reine “mit ihren Ehe Ve r h ä l t n i s s. ”1 0 6 Op dezelfde plantage wordt Willem een paar

jaar later de wacht aangezegd. Hij leeft in echtbreuk en kan onmogelijk bevorderd worden

zolang hij in zonde blijft volharden.1 0 7 De voorbereidingen voor de doop van Flink op

Breukelerwaard zijn in de periode 1846-1848 in volle gang. Het lot wordt steeds met succes

geraadpleegd. Als blijkt dat Flink op 28 mei 1848 een tweede vrouw heeft genomen, valt het

doek. Pas in 1854, zes jaar later, wordt het lot opnieuw geraadpleegd met de vraag of hij

gedoopt kan worden.1 0 8 Het w e n d j e Minerva van Twijfelachtig kan in 1859 niet bevorderd wor-

den omdat ze met de gedoopte Abraham vrijt. Abraham verzaakt zijn echtelijke plichten e n

uitsluiting hangt hem boven het hoofd.1 0 9 Om dezelfde reden vindt een paar maanden later

de doop van Jan van Breukelerwaard geen doorgang. Naast Dorinda van Vossenburg heeft

hij nog een andere vrouw.1 1 0 Kort na de emancipatie bemerkt de schrijver van de S p e c i a l i e n

van La Jalousie nog net op tijd zijn vergissing. Hij is vergeten de relatie van Standvaste met

zijn vrouw te bespreken met de overige zendelingen. Het heeft niet veel gescheeld of

S tandvaste zou gedoopt zijn.1 1 1 Het principe dat iemand alleen bevorderd kan worden als de

relaties in orde zijn, is nooit losgelaten. In 1875 smeken drie vrouwen om gedoopt te worden.

Hun echtelijke verhoudingen worden onder de loep genomen en, voorzover in de ogen van
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de Herrnhutters mensen dat tenminste kunnen beoordelen, in orde bevonden.1 1 2 Niet de

religieuze klasse waartoe iemand behoort wordt in de S p e c i a l i e n bijgehouden, maar de ver-

anderingen hierin. Religieuze bevorderingen zijn synoniem met gedrag dat de zendelingen

welgevallig is. Mannen en vrouwen die elkaar trouw blijven, komen voor bevordering in

aanmerking. Wie niet leeft zoals de Herrnhutters het graag zien, wordt niet bevorderd.

B o v e n s taande gedachtegang komt eveneens tot uiting in de rubrieken “U m s tä n d e” en

“Ve r ä n d e r u n g e n” in de spreekboeken van Paramaribo en de doopboeken van Charlottenburg

en Paramaribo. De inhoud van de rubriek “U m s tä n d e” slaat op de dag waaronder de persoon

in het spreekboek is ingetekend. In de doopboeken is in deze rubriek een beschrijving te

vinden van de omstandigheden waaronder iemand gedoopt wordt. Een toevoeging als

“Krankenbett geta u f t” spreekt voor zich. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de

gegevens in de doopboeken te gebruiken bij het achterhalen van de duur van een relatie.

Aan de hand van case (d) wordt dit beschreven. Op 25 oktober 1853 wordt Johannes Tr o b i

gedoopt. Onder de rubriek ‘U m s tä n d e’ staat: “Zf [zur Frau] Maria Cora 27c.” Dus eerst haar

doopnaam en pas dan haar oudenaam. Bij de vier jaar geleden gedoopte Maria Cora is op

bladzijde 27 van C a talog c “Zm [zum Mann] Trobi get [getauft] Johannes” te lezen en dus

niet Johannes Tr o b i .1 1 3 De conclusie ligt voor de hand. Maria Cora heeft op het moment van

haar doop al omgang met Trobi; dezelfde Trobi die vier jaar later Johannes gedoopt wordt.

Verificatie van de gegevens in de S p e c i a l i e n en slavenregisters blijft wel geboden, maar het

vermoeden dat hun relatie op 25 oktober 1853 al minstens vier jaar aan de gang is, blijft

gerechtvaardigd. Ergens vóór 6 april 1849, de dag waarop Maria Cora het doopsel ontvangt,

hebben ze verkering met elkaar gekregen. Wanneer dat precies is geweest, is niet meer te

achterhalen. Gelijkblijvende omstandigheden worden niet genoteerd of herhaald. Dat is de

reden waarom in de S p e c i a l i e n de kortlopende relaties boven komen drijven. Deze gelijk-

blijvende omstandigheden kunnen als continu geïnterpreteerd worden als bekend is dat de

echtelieden op de plantage aanwezig zijn. Dat staat niet in de S p e c i a l i e n, maar wel in de slaven-

registers. Door deze twee bronnen met elkaar te combineren worden langdurige relaties zicht-

baar. Voorwaarde is wel dat ik tenminste over één waarneming of vermelding van een relatie

moet kunnen beschikken. Wat de periode 1850-1860 betreft ben ik voor die ene vermelding

niet langer afhankelijk van de Specialien waarin ruzies tussen echtelieden het gesprek van de dag

zijn. Ook de harmonieuze (?) relaties die in het doopboek zijn genoteerd, worden in de Family

Reconstitution betrokken. Aangezien de doop van een slaaf impliceert dat zijn relaties in orde

bevonden zijn, zijn niet langer alleen maar de minder harmonieuze relaties zichtbaar te

maken. Het combineren van de slavenregisters, Specialien én doopboeken is de kurk waarop dit

onderzoek drijft.

In de bovengenoemde cases (a) tot en met (d) is door het vaststellen van de identiteit van

de partner, ook een uitspraak gedaan over de duur van de relatie. Met de duur van die relaties

is soms iets bijzonders aan de hand: censuur. Ik spreek van censuur als de gebeurtenis n i e t

optreedt in de periode die bestudeerd wordt (vergelijk Norusis 1994:275). Door de nadruk

die de Herrnhutters in hun geschriften leggen op veranderingen kan en mag onder een aan-

tal voorwaarden verondersteld worden dat niet-waarnemen hetzelfde is als niet-optreden.

Met betrekking tot seksuele relaties kan men zowel linkse als rechtse censuur onder-
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scheiden. Een relatie is links-gecensureerd als de datum waarop de relatie begint, buiten de

bestudeerde periode valt. Het echte begin van de relatie is niet vast te stellen. Met enige

f a n tasie zou men kunnen spreken van een ‘open begin’. Gezien de werkwijze van de

Evangelische Broeder Gemeente is het goed mogelijk dat een relatie tussen twee mensen al

van veel vroeger dateert - denk bijvoorbeeld aan registratie in de spreekboeken - maar dat dat

niet meer achterhaald kan worden. Iets soortgelijks kan gezegd worden met betrekking tot

het eind van een relatie. De laatste waarneming van een relatie hoeft niet altijd te betekenen

dat de relatie ook daadwerkelijk is afgelopen. De relatie is rechts-gecensureerd en kent een

‘open eind’. Op grond van de gegevens in case (d) omspant de relatie tussen Johannes Tr o b i

en Maria Cora de periode 6 april 1849 en 25 oktober 1853. De relatie is zowel links- als

rechts-gecensureerd. De eerste vermelding van deze relatie betreft de doop van Maria Cora,

maar dat is beslist niet het eigenlijke begin van deze relatie. Ze kent de nodige geloofs-

artikelen, haar relatie is in orde bevonden en kan derhalve gedoopt worden. De laatste ver-

melding valt samen met de doop van Johannes Trobi, maar het is vrijwel zeker dat de relatie

voortduurt. Hoe lang is op basis van de hier geboden informatie niet te zeggen.

Betekent niet-vermeld ook inderdaad altijd niet-gebeurd? Volgens de eerder beschreven

werkwijze van de Herrnhutters ligt dat toch min of meer in de lijn der verwachting. Ook vol-

gens de zojuist gegeven definitie van censuur zou dat inderdaad het geval moeten zijn. Mijn

gegevens laten zien dat dat echter niet altijd opgaat. Het blijkt dat van de eerste waargenomen

relaties 63% links-gecensureerd is. Van de overige 37% is het precieze begin wel bekend

( n = 2 3 0 ) .1 1 4 Van de relaties die daarna komen blijkt dat 81% niet links-gecensureerd is. De

overige 19% zijn wel links-gecensureerd (n=172). Wat het eind van relaties betreft gaat de

aandacht uit naar de censuur van de laatste waargenomen relatie van een koppel. Inderdaad

is het grootste deel van de laatste waargenomen relaties rechts-gecensureerd (69%). Het

p e r c e n tage laatste relaties waarvan het eind wel door de Herrnhutters is genoteerd,

bedraagt 31% (n=222).1 1 5 Het eind van de niet als laatste waargenomen relaties is in 44% van

de gevallen niet door de Herrnhutters beschreven, althans het staat niet in de S p e c i a l i e n. In

56% van de gevallen is dit einde wel beschreven (n=177). Inderdaad betreft linkse censuur

voornamelijk de eerste waargenomen relatie, terwijl rechtse censuur vooral voorkomt bij de

laatste waargenomen relatie. Dat is wel conform de verwachting, maar niet geheel in over-

eenstemming met de eerder gegeven beschrijving van de werkwijze van de Herrnhutters.

Anders gezegd, niet alle veranderingen zijn nauwkeurig in de S p e c i a l i e n g e b o e k s ta a f d .

Hiervoor zijn twee verschillende en elkaar aanvullende verklaringen te geven.

In de eerste plaats is er sprake van een bepaalde, niet-selectieve vertraging in de waar-

neming door de Herrnhutters. Het is inderdaad de bedoeling om plantages eens in de twee

maanden te bezoeken. In de praktijk komt daar soms niet veel van terecht (zie hoofdstuk 5).

En al zouden de Herrnhutters er wel in slagen om elke twee maanden stipt op tijd de plantage

te bezoeken, dan nog is daarmee niet gezegd dat iedereen elke keer die gelegenheid te baat

neemt om zijn hart te luchten. Veel van de gegevens zijn afkomstig van dieners en helpers.

Ook daar gaat tijd overheen. De Herrnhutters zelf slagen er tijdens een plantagebezoek niet

altijd in om genoeg tijd vrij te maken om alle gelovigen te spreken en echtelijke ruzies te

doorgronden. Nogmaals, vertraging in de rapportage van de zendelingen is eerder regel
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dan uitzondering. Bovendien is het zeer de vraag of het begin en eind van een relatie altijd

zo scherp afgebakend zijn. Het uitgangspunt dat een nieuwe relatie pas kan opbloeien als

de vorige ten grave is gedragen, is niet reëel. De praktijk is een stuk weerbarstiger. Er ont-

s taan spanningen, misschien wordt er links en rechts wat geflirt, iemand onderneemt nog

een halfwassen poging om de breuk te lijmen, etc.. Voor mijn verhaal betekent dit dat een

relatie soms al maanden aan de gang of misschien zelfs al afgelopen is alvorens de zende-

lingen deze relatie waarnemen (zie bijvoorbeeld de case van Magdalena Fanchon in hoofd-

stuk 6). Het precieze begin en eind ligt dan inderdaad niet vast. De manier waarop relaties zijn

gecensureerd in de bronnen is naar alle waarschijnlijkheid niet onafhankelijk van de lengte

van de relatie. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat begin en eind van kortdurende

relaties vaker door de Herrnhutters zijn beschreven dan begin en eind van langdurige relaties.

De tweede verklaring is fundamenteler van aard. Ik heb geschreven dat de zendelingen

goed op de hoogte zijn van de relationele gebeurtenissen op de plantages Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. Hiermee is natuurlijk niet gezegd is dat er

nooit iets achter hun rug om zal plaatsvinden. De ruzies, problemen en heikele punten wor-

den genoteerd in de S p e c i a l i e n en pas na ruggespraak op Charlottenburg in de S p r e c h b ü c h e r

opgeschreven. De Herrnhutters zijn welhaast geobsedeerd door ‘laakbaar’ gedrag (zie ook

Oostindie 1993:173). Behalve de vertraging in de waarneming door de Herrnhutters is een

deel van linkse en rechtse censuur het gevolg van veranderingen die ter plekke in de spreek-

boeken - en dus niet in de S p e c i a l i e n - zijn opgeschreven. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk

om veranderingen die weinig discussie behoeven. Hierbij moet vooral gedacht worden aan

het aflopen van een relatie door het overlijden van man of vrouw. De linkse censuur is te ver-

klaren doordat de overgebleven slaaf zonder al te veel bezwaren van de kant van de

Herrnhutters een nieuwe partner kan nemen. Voor sommige onderzoekers is dit aanleiding

geweest om te constateren dat de relaties van slaven niet te achterhalen zijn. Voor mij is het

een kwestie van vertekening én censuur en dat laatste is in Event-History Analysis g e d e e l t e l i j k

o p l o s b a a r. Aangezien Event-History Analysis wel met rechtse, maar niet met linkse censuur

uit de voeten kan, moet vooral een oplossing voor de linkse censuur bedacht worden. Beide

problemen worden in hoofdstuk 4 aangepakt.

Kortom, bij een willekeurig plantagebezoek wordt door de zendelingen niet geïnventa-

riseerd wie er een relatie heeft met wie. Ruzies tussen echtelieden, klachten over partners,

veranderingen in bestaande relaties, dat alles schrijven de Herrnhutters op in de S p e c i a l i e n.

Dat is de essentie van de relaties die in de S p e c i a l i e n genoemd worden. Wie in de ogen van

de Herrnhutters keurig leeft maakt religieuze progressie, maar is zelden terug te vinden in

de sectie relaties van de S p e c i a l i e n. Bij geen tegenbericht wordt verondersteld dat de relatie

continueert. Dit kan doordat bekend is hoe de Herrnhutters registreren en wie er op de

p l a n tages aanwezig zijn. Dat laatste staat in het slavenregister (1838-1863). Hiermee is

meteen aangetoond waarom alleen van plantages waarvan zowel de S p e c i a l i e n als het slaven-

register beschikbaar zijn, de relaties van (gekerstende) slaven achterhaald kunnen worden.

Bovendien is voldaan aan het in hoofdstuk 1 besproken principe van Wrigley (1966:147) dat

de onderzoeker over een onafhankelijk criterium moet beschikken om vast te kunnen stellen

of iemand wel of niet aanwezig is: het waarnemen van een gebeurtenis is niet langer meer vol-
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ledig afhankelijk van de gebeurtenis zelf. Wel blijf ik nog met twee problemen zitten. (a) De

duur van relaties is nog steeds niet zichtbaar gemaakt en (b) het slavenregister loopt maar tot

1 juli 1863. De oplossing voor beide problemen begint met het begrip ‘gekende levensloop’.

3. Gekende levenslopen

Iedere man of vrouw die óf in de D i a r i a, Missions Konferenz o f S p e c i a l i e n van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie óf in de slavenregisters van een van deze vier

plantages wordt genoemd, krijgt een uniek identificatienummer. Ook slaven en vrijgemaakten

die op een of andere manier met bovengenoemde mannen of vrouwen te maken hebben gehad

krijgen een identificatienummer. In totaal zijn door mij 3003 identificatienummers toegekend.

Zoals is geconstateerd in hoofdstuk 2 worden 1001 personen in de slavenregisters van

Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie vermeld. De overige 2002 personen

zijn van verschillende pluimage. In de eerste plaats betreft het slaven van Fairfield en

Breukelerwaard die vóór 1838 zijn overleden. Zij worden wel in de vroege bronnen van de

EBG genoemd, maar niet in de slavenregisters. Onder vroege bronnen worden de verschil-

lende D i a r i a en Missions Konferenz van vóór 1836 verstaan. De tweede grote groep betreft

seksuele partners van slaven die zelf niet van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of

L a Jalousie afkomstig zijn. Het gaat hierbij vooral om slaven afkomstig van naburige

p l a n tages als Vossenburg, Roosenburg, Kleinhoop, Molhoop en Potribo. Een derde groep

b e s taat uit administrateurs, directeuren, blankofficieren en vrije zwarten. Vaak hebben ze

verkering met een slavin op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie. De

vierde grote groep bestaat uit ex-slaven die na de emancipatie rondtrekken en soms

emplooi vinden op een van de vier genoemde plantages. De vijfde grote groep bestaat uit

kinderen die na 1863 zijn geboren uit de ex-slaven van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo of La Jalousie.

Alle stukjes informatie afkomstig van de EBG over een bepaalde persoon worden

chronologisch geordend. Het resultaat is de gekende levensloop. De gegevens uit de levens-

l o p e n zijn opgeslagen in een relationele database. De belangrijkste tabellen zijn demo-

grafie, migratie, beroep, religie, relaties en huwelijk. Het identificatienummer fungeert in

elke tabel als sleutel. Door middel van dit nummer kunnen gegevens uit verschillende

tabellen met elkaar gecombineerd worden. De duur van de gekende levensloop wordt vast-

gesteld aan de hand van twee variabelen. De eerste variabele meet het jaartal waarop

iemand voor het eerst in de D i a r i a of Missions Konferenz of S p e c i a l i e n van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie wordt genoemd. De tweede variabele geeft

aan wanneer iemand voor het laatst in één van deze bronnen wordt genoteerd. In tegen-

stelling tot het doopboek worden de hierin beschreven gebeurtenissen voorzien van een

tijds- én plaatsaanduiding. Het verschil tussen FOEEBG (First Observed Event EBG) en

LOEEBG (Last Observed Event EBG) geeft het aantal jaren aan dat iemand in de boeken van de

EBG is te volgen. Het is de lengte van de gereconstrueerde of gekende levensloop.

In bijlage B staan drie uitgewerkte voorbeelden. Het betreft Amelia Jeanette Bloemkool

(*1825 †1868), Frederik Floris Remak (*1835 †1905) en Francina Petronella Zeedijk (*1820

† 1 8 9 6 ) .1 1 6 De vrouwen zijn afkomstig van Cannewapibo. Frederik Floris Remak woont tot
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1871 op Fairfield. Van elk van de drie bovengenoemde personen is het jaar van geboorte en jaar

van overlijden bekend. Daarmee is wel het begin en einde van hun leven omschreven, maar dat

wil niet zeggen dat ik hun gehele levensloop heb kunnen reconstrueren of pretendeer te

kennen. Uit bijlage B wordt duidelijk dat Amelia Jeanette Bloemkool volgens de gegevens van

de EBG de periode 1843-1868 op Lustrijk en Cannewapibo heeft doorgebracht. Uiteindelijk

overlijdt ze daar ook. Over de periode 1825-1842 is niets bekend. Wel vermoed ik dat ze in

Afrika is geboren (zie hoofdstuk 2).

Frederik Floris Remak is geboren op Fairfield. Van hem is zelfs in de bronnen de naam

van zijn vader vermeld, hetgeen als hoogst uitzonderlijk is aan te merken. Op zijn vierde

wordt hij gedoopt. Over zijn kindertijd is niets vermeld totdat blijkt dat hij zich in 1854 op

vrijersvoeten heeft begeven. In 1871 wordt hij uit de kerkboeken geschrapt omdat hij niet

wil trouwen. De gekende levensloop wordt afgebakend door de eerste en laatste waar-

neming van de Evangelische Broeder Gemeente. De verschillen tussen Amelia Jeanette

Bloemkool en Frederik Floris Remak zijn duidelijk. Voor Amelia Jeanette wordt keer op

keer het lot geraadpleegd; ze leeft zoals het hoort. Wat Frederik Floris betreft zitten de zen-

delingen niet op Gods aanwijzingen te wachten. Ze zien zelf wel dat er niet veel van deugt.

Na het uit de boeken schrappen van Frederik Floris in 1871 verlies ik hem gedurende 34 jaar

uit het oog. Uit de gegevens van de burgerlijke stand blijkt dat hij op 7 januari 1905 op

Domburg overlijdt. Hij laat zijn vrouw Klaartje Bruin achter.1 1 7 Over deze tussenliggende

jaren is niets bekend. De duur van zijn relatie met Eva Truitje Ruimzigt is in nevelen gehuld.

Wanneer hij Klaartje Bruin voor het eerst heeft ontmoet, is eveneens onbekend. Het is, gelet

op zijn gekende levensloop, niet geheel uit te sluiten dat er na 1871 nog andere vrouwen zijn

pad kruisen. Evenmin duidelijk is de vraag hoe lang hij nog in het district waartoe Fairfield

gerekend wordt, is blijven wonen.

In augustus 1848 duikt Francina Petronella Zeedijk voor het eerst in de S p e c i a l i e n o p .

Haar gekende levensloop lijkt erg veel op die van Amelia Jeanette Bloemkool. In tegen-

stelling tot Amelia is Francina Petronella Zeedijk wel in Suriname geboren. Uit de vele

keren dat het lot geraadpleegd wordt, valt af te leiden dat de Herrnhutters over haar levens-

wandel tevreden zijn. In 1855 wordt ze gedoopt op Cannewapibo. Meer dan tien jaar later

kom ik haar weer tegen in de S p e c i a l i e n van Potribo, een suikerplantage aan de overkant van

de Commewijne. Haar gekende levensloop omvat de periode 1848-1855 en niet 1848-1876.

Op grond van het slavenregister is bekend dat Francina Petronella Zeedijk in ieder geval tot

1 juli 1863 op Cannewapibo blijft wonen en werken. Wat er daarna gebeurt, is volstrekt

onbekend. Verlaat ze Cannewapibo? Wanneer doet ze dat dan? Heeft ze misschien een

andere man genomen? En zo ja, wie dan wel? Allemaal vragen die na 1863 niet meer zijn te

beantwoorden. Deze vragen denk ik wel te kunnen beantwoorden in de periode voor de

emancipatie. Het antwoord ligt besloten in de werkwijze van de Evangelische Broeder

Gemeente. De laatste waarneming in de D i a r i a, Missions Konferenz of S p e c i a l i e n omtrent het

leven van Francina Petronella Zeedijk en iedere andere slaaf betreffen veranderingen in dat

leven. In de periode 1855 tot op de dag van de emancipatie verandert er blijkbaar niets. Als

ze religieuze progressie zou maken, dan zouden de zendelingen hiervan aantekeningen

moeten maken. Als ze haar man zou hebben verlaten, dan zouden de zendelingen alle
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registers opengetrokken hebben. Definitieve conclusies kunnen overigens pas getrokken

worden nadat de gekende levensloop van Philippus Montezuma Monto, de man van

Francina Petronella Zeedijk, geverifieerd is. Na de emancipatie gaat deze manier van rede-

neren niet langer op omdat een onafhankelijk criterium omtrent haar woonplaats ont-

b r e e k t .

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat in de S p e c i a l i e n met name veranderingen

s taan. Met de gekende levensloop is tevens de periode afgebakend waarbinnen slaven en/of

vrijgemaakten zijn te volgen. De waargenomen veranderingen die zich hebben voltrokken in

het leven van de slaven spelen zich af in de periode die wordt begrensd door de eerste en de

laatste waarneming van de EBG. Anders gezegd, de gekende levensloop bakent de periode

af waarbinnen de duur van een relatie zichtbaar gemaakt kan worden. Dat is nog niet alles.

In principe is er geen verschil tussen de LOEEBG en enig andere waarneming door de

Herrnhutters anders dan dat de LOEEBG - zoals het woord al zegt - inderdaad de laatste

waarneming is. Dit betekent dat als bekend is dat de LOEEBG dateert van vóór het over-

lijden van de betrokkene zoals vermeld in het slavenregister of vóór dat de betrokkene op

1 juli 1863 wordt vrijgemaakt, het ook mogelijk is om voor de periode na de laatste waarne-

ming een relatie zichtbaar te maken. Het combineren van S p e c i a l i e n en slavenregisters levert

niet alleen de bouwstenen voor een succesvolle Family Reconstitution, het is ook mogelijk om

door de manier van registreren heen te kijken en voor de vertekening in de bronnen van de

Evangelische Broeder Gemeente te corrigeren. Dat wil zeggen, kort- en langdurige relaties

zo goed mogelijk zichtbaar maken.

Van de 1001 slaven van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie worden er

bijna 760 in de D i a r i a of Missions Konferenz of S p e c i a l i e n genoemd. Door middel van variantie-

analyse is nagegaan of sommige slaven beter beschreven worden in de bronnen van de EBG

dan andere. Hieraan kleeft wel een bezwaar. De vooronderstelling dat de lengte van de

gekende levensloop voor elke groep normaal verdeeld zou zijn is niet hard te maken

(Stevens 1996:238). Verder is er geen sprake van een aselecte steekproef. De uitkomst van

de toets moet gezien worden als een indicatie. Er kan geen absolute waarde aan worden

toegekend. Er is getoetst voor de variabelen leeftijd-eerste waarneming, sekse, planta g e ,

geboortegrond en status-beroep. De resultaten staan in tabel 3.1a. Om de lezer enig hou-

vast te geven is in tabel 3.1b de gemiddelde duur van de gekende levensloop opgenomen.

Op het eind van hoofdstuk 2 is gewezen op zogenaamde gaten in de datamatrix. Slechts van

336 slaven is jaar van geboorte, sekse, plantage, geboortegrond en status-beroep bekend.

Dit komt akelig dicht in de buurt van de door Hox (1998:97) gemaakte opmerking dat vaak

de helft van de waarnemingen weg valt in een multivariate analyse.
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Tabel 3.1a: Va r i a n t i e - a n a lyse van de duur van de ge kende levensloop voor de variabelen planta ge, seks e ,

ge b o o rte grond en sta t u s - b e roep met leeft ij d - e e rste wa a rneming als covariaat (n=336)

Gemiddeld 

Kwadraatsom df kwadraat F Sig.

Duur gekende Leeftijd-eerste

levensloop Covariaat waarneming 2867,282 1 2867,282 31,975 ,000

Hoofdeffecten (Gecombineerd) 11750,586 6 1958,431 21,840 ,000

Plantage 9637,184 3 3212,395 35,823 ,000

Sekse 100,747 1 100,747 1,123 ,290

Geboortegrond 2277,803 1 2277,803 25,401 ,000

Status-beroep 106,097 1 106,097 1,183 ,278

Model 16135,074 7 2305,011 25,705 ,000

Residu 29412,780 328 89,673

Totaal 45547,854 335 135,964

Tabel 3.1b: Gemiddelde duur van de ge kende levensloop in jaren naar planta ge, sekse, ge b o o rte grond en

sta t u s - b e roep (n=336)

Duur gekende levensloop

Plantage Sekse Geboortegrond Status-beroep Gemiddelde n

Fairfield 22,85 61

Breukelerwaard 26,00 70

Cannewapibo 12,49 136

La Jalousie 12,30 69

man 16,44 153

vrouw 17,74 183

Afrika 18,31 68

Suriname 16,85 268

hoog 17,74 91

laag 16,93 245

17,15* 336

*Grand Mean
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Tabel 3.2a: Va r i a n t i e - a n a lyse van de leeft ij d - e e rste wa a rneming voor de variabelen planta ge, sekse, 

ge b o o rte grond en sta t u s - b e roep (n=336)

Gemiddeld 

Kwadraatsom df kwadraat F Sig.

Leeftijd-eerste Hoofdeffecten (Gecombineerd) 14804,161 6 2467,360 19,822 ,000

waarneming Plantage 4728,552 3 1576,184 12,663 ,000

Sekse 5,223E-02 1 5,223E-02 ,000 ,984

Geboortegrond 4231,399 1 4231,399 33,994 ,000

Status-beroep 1912,349 1 1912,349 15,363 ,000

Model 14804,161 6 2467,360 19,822 ,000

Residu 40952,765 329 124,476

Totaal 55756,926 335 166,439

Tabel 3.2b: Gemiddelde leeft ij d - e e rste wa a rneming in jaren naar planta ge, sekse, ge b o o rte grond en 

sta t u s - b e roep (n=336)

Leeftijd-eerste waarneming

Plantage Sekse Geboortegrond Status-beroep Gemiddelde n

Fairfield 15,08 61

Breukelerwaard 22,80 70

Cannewapibo 25,80 136

La Jalousie 30,09 69

man 24,50 153

vrouw 23,78 183

Afrika 33,74 68

Suriname 21,67 268

hoog 29,13 91

laag 22,24 245

24,11* 336

*Grand Mean
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Uit de berekeningen blijkt dat de duur van de gekende levensloop voor de variabelen

p l a n tage en geboortegrond significant is (p-waarde ≤0,05). Deze uitkomsten zijn alles-

behalve opzienbarend. Op het moment dat de Herrnhutters voor het eerst voet aan wal zetten

op Cannewapibo en La Jalousie worden de slaven op de plantages Fairfield en Breukeler-

waard al sinds jaar en dag met stichtelijke preken vereerd. Het is niet meer dan logisch dat

slaven afkomstig van deze twee laatste plantages beter te volgen zijn dan slaven van

Cannewapibo en La Jalousie. De lengte van de gekende levensloop van Afrikanen verschilt

significant van die van de Creolen. Afrikanen worden door de Herrnhutters beter beschreven

dan Creolen. Ook de leeftijd waarop iemand voor het eerst in de bronnen wordt gesignaleerd,

is van belang. Wie op jonge leeftijd wordt ingeschreven is langer te volgen dan iemand die

zich op latere leeftijd bij de Herrnhutters aanmeldt. Uit de tabel blijkt verder dat vrouwelijke

slaven niet korter of langer te volgen zijn dan hun mannelijke tegenhangers. Slaven met een

hoog beroep worden niet beter of slechter beschreven dan de doorsnee veldneger, veldmeid

of delver.

De leeftijd waarop mensen zich aanmelden bij de Herrnhutters is tevens de leeftijd waar-

op voor het eerst hun seksuele relaties aan het daglicht kunnen treden. Uit de literatuur i s

genoegzaam bekend dat een eventueel verband tussen leeftijd en seksuele relaties niet

ondenkbeeldig is. In de tabellen 3.2a en 3.2b wordt de leeftijd waarop slaven zich aan-

melden aan een nadere inspectie onderworpen. Weer is gekozen voor variantie-analyse.

Evenals hiervoor zijn de uitkomsten te beschouwen als een indicatie en is enige voor-

zichtigheid bij de interpretatie van de cijfers geboden. De resultaten van de variantie-analyse

zijn terug te vinden in tabel 3.2a. In tabel 3.2b is de gemiddelde leeftijd waarop slaven voor

het eerst in contact komen met de zending aangegeven. Het belang van beide ta b e l l e n

schuilt in het feit dat de periode waarin de relaties van slaven geanalyseerd kunnen worden,

niet voor iedereen tegelijkertijd aanvangt. De nulhypothese dat er geen verschil zou zijn

voor de leeftijd waarop een slaaf voor het eerst in de D i a r i a of Missions Konferenz of S p e c i a l i e n

genoemd worden, wordt voor de variabelen plantage, geboortegrond en status-beroep ver-

worpen. Voor de variabelen plantage en geboortegrond is dat conform de verwachting.

Afrikanen zijn gemiddeld ouder dan Creolen. Van sommige Creolen maakt de puberteit

deel uit van de gekende levensloop. Voor Afrikanen is dat nauwelijks het geval. Waarom de

slaven met een hoge status op latere leeftijd in de boeken bij EBG terecht zijn gekomen,

weet ik niet. Kijken de slaven de kat uit boom? Staan de echtelijke verhoudingen voor de

komst van de Herrnhutters de kerstening in de weg? Of is er sprake van een positieve

samenhang tussen leeftijd en op grond van het beroep verworven status? Planters zijn bij-

voorbeeld van mening dat bastiaans toch wel op de nodige autoriteit en levenservaring

moeten kunnen bogen (Beeldsnijder 1994:153). De gemiddelde leeftijd van de ambachts-

lieden is in 1862 bijna 39 jaar. Dat is 6 jaar ouder dan de delvers en veldnegers. Vo l w a s s e n

huismeiden zijn gemiddeld genomen bijna 41 jaar en ongeveer 8 jaar ouder dan de veld-

m e i d e n .

De gekende levensloop van slaven die zich niet of pas in een heel laat stadium laten

kerstenen is doorgaans kort. Zoals gezegd, 759 slaven van de 1001 worden zowel beschreven

in de slavenregisters als in de bronnen van de EBG. Dat betekent nog altijd dat 242 van de
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1001 slaven die in de slavenregisters van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

L a Jalousie vermeld worden, niet in de boeken van de Herrnhutters staan. Alvorens er ook

maar iets zinnigs op papier kan verschijnen over de relaties van slaven of hun familieleven,

dient eerst nagegaan te worden wie zich liet bekeren en wie niet. Dit wordt pas in hoofd-

stuk 5 besproken. Eerst moeten de vertekeningen nog uit de bronnen van de Evangelische

Broeder Gemeente gehaald worden.

Samenvattend, feiten of gegevens bestaan bij de gratie van bronnenkritiek; de manier

waarop de feiten of gegevens gebruikt worden, is afhankelijk van de interpretatie die ik me

in de loop van het onderzoek eigen heb gemaakt (vergelijk Marwick 1989:196). Hoewel de

Herrnhutters weinig of geen waardering kunnen opbrengen voor de manier waarop slaven

en vrijgemaakten hun relaties vorm en inhoud geven, weten ze wel wat er speelt op de plan-

tages. De verslagen in de S p e c i a l i e n over echtelijke relaties en spanningen ademen een sfeer

van vastberadenheid. Vastberadenheid van de kant van de Herrnhutters om hoe dan ook de

waarheid boven tafel te krijgen. Zeker voor de emancipatie is er voldoende reden om aan te

nemen dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben en op de hoogte zijn van verreweg de

meeste seksuele relaties in de slavendorpen. De pikante details die de zendelingen soms te

berde brengen, versterken de indruk dat ze zicht hebben op de misstappen van de aan hun

zorgen toevertrouwde stervelingen.1 1 8 De informatie waarop zij zich baseren is afkomstig

van verschillende personen. In de eerste plaats zijn dat de betrokkenen zelf die het spreek-

uur bezoeken met klachten over hun partner. Verder zijn er de dienaren en helpers wier ta a k

het is om een oogje in het zeil te houden. Ook derden klappen soms over de relaties van

anderen uit de school. Er is nog een andere reden om aan te nemen dat de zendelingen goed

geïnformeerd zijn. De slavendorpen van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

L a Jalousie zijn over het algemeen niet groot (zie hoofdstuk 2). Laat de helft van de bewoners

nu eens seksueel actief zijn, dan moet het toch niet al te moeilijk zijn om uit te zoeken wie

het met wie houdt en wie, vanuit de broeders geredeneerd tenminste, de kluit wil belazeren.

Het paradoxale is evenwel dat, hoewel de Herrnhutters grote nadruk leggen op ‘laakbaar’

gedrag, het vermoedelijk toch de kortdurende affaires zullen zijn die voor hen verborgen

blijven. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. Teneinde de banvloek van de Herrnhutters

te ontlopen kan een slaaf er belang bij hebben om een eventuele kortdurende relatie ver-

borgen te houden. Daarnaast is het hoogst waarschijnlijk eenvoudiger om een kortdurende

dan een langdurige relatie aan de waarneming van de Herrnhutters te onttrekken.

Er zijn meer dan voldoende aanknopingspunten in de bronnen van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie te vinden om de identiteit van slaven en hun

partners vast te stellen. Family Reconstitution is een reële optie om deze relaties in kaart te

brengen. Gezien de vertekening in de bronnen heeft het geen zin om de relationele gegevens

zoals die in de S p e c i a l i e n zijn opgetekend als uitgangspunt voor een discussie over seksuele

relaties te nemen. Het doorgronden van de werkwijze in het veld, het doorgronden van de

logica die in de geschreven bronnen van de EBG ligt besloten, maakt het mogelijk om naast

de kortdurende relaties ook de langdurige relaties zichtbaar te maken. Voorwaarde is wel

dat de relatie minstens één keer genoemd wordt in de bronnen (S p e c i a l i e n én doopboeken)
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van de EBG. Het probleem is dat door het noteren van klachten van echtelieden de kort-

durende relaties de boventoon (lijken te) voeren. Het is zaak om alle gekende relaties - kort

of lang en wel of niet gecensureerd - zichtbaar te maken. Er is dus nog een andere ver-

tekening. Dat is het geval als de relatie wel door de Herrnhutters wordt waargenomen, maar

de onderzoeker deze relatie niet kan zien omdat er geen aantekeningen over zijn gemaakt in

de S p e c i a l i e n. In tegenstelling tot de eerste vertekening zal het hier voornamelijk gaan over

‘keurig levende’ slaven die er zeer stabiele en harmonieuze relaties op nahouden. Hoewel dit

probleem minder groot is dan de bronnenkritiek van Lamur en Lenders op de S p e c i a l i e n d o e t

voorkomen, kan en wil ik niet ontkennen dat het geen rol zou kunnen spelen. Tot op zekere

hoogte is het mogelijk om door de vertekening in de bronnen van de Evangelische Broeder

Gemeente heen te kijken.

De gekende levensloop geeft de periode aan waarin iemand in de bronnen van de EBG

wordt beschreven. Het is tevens de periode waarbinnen de duur van seksuele relaties die

iemand onderhoudt, zichtbaar gemaakt kan worden. Op het moment dat relaties uit de

S p e c i a l i e n worden gecombineerd met de slavenregisters is voldaan aan de door Wr i g l e y

(1966:96,102,109,147) geformuleerde voorwaarden (zie hoofdstuk 1). De slavenregisters

zijn niet alleen van belang bij de identificatie van slaven in de bronnen van de EBG of voor

het achterhalen van allerlei demografische kenmerken als leeftijd, sekse, geboortegrond en

s tatus-beroep. Het voornaamste bestanddeel van mijn gegevens omtrent relaties bestaat uit

veranderingen: relaties beginnen, eindigen of er zijn echtelijke problemen. Ik kan het

merendeel van de relaties achterhalen omdat er iets in de relatie verandert. De waarneming

van een gebeurtenis is afhankelijk van de gebeurtenis. Deze afhankelijkheid is te door-

breken als ik over een bron beschik die onafhankelijk van de gebeurtenissen in het liefdes-

leven van de betrokken slaven laat zien wie er op de plantages aanwezig zijn. Hierin ligt het

belang van het slavenregister. De combinatie van S p e c i a l i e n en slavenregisters maken het

mogelijk om te veronderstellen dat iemand die een relatie heeft, nog steeds op de planta g e

aanwezig is. Het slavenregister is nodig om langdurige relaties zichtbaar te maken. Hoe ik

die relaties zichtbaar denk te gaan maken, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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4

HE T Z I C H T B A A R M A K E N VA N

D E D U U R VA N R E L AT I E S

In hoofdstuk 3 is aandacht geschonken aan de manier waarop de bronnen van de

Evangelische Broeder Gemeente zijn gevormd. De veronderstellingen die hieraan ten

grondslag liggen, zijn uitgebreid besproken. Alleen belangrijke wijzigingen in de relaties

van slaven zijn door de zendelingen in de S p e c i a l i e n opgetekend. Dit leidt tot ernstige ver-

tekeningen. De relaties van slaven die zedig, of althans overeenkomstig de ideeën van de

zendelingen leven, worden in de originele bronnen niet vaak genoemd. Gedragingen van

slaven die niet stroken met de wensen van de zendelingen worden breed uitgemeten.

Kortom, kortdurende relaties zijn zowel qua duur als qua censuur anders en misschien wel

beter in kaart gebracht dan langdurige relaties. Gezien de vertekening in de bronnen is het

zinloos om de discussie over de duur van relaties te voeren op basis van de ‘naakte’ gegevens

in de S p e c i a l i e n. Analyses van relaties hebben pas zin als de veronderstellingen waarmee de

Herrnhutters het plantageleven hebben bekeken en genoteerd, vertaald kunnen worden. De

duur van alle genoemde relaties moet zichtbaar gemaakt worden. Ook voor de vele links-

gecensureerde relaties moet een oplossing bedacht worden. Deze vertaalslag is het onder-

werp van het eerste deel van dit hoofdstuk. Daarna wordt bekeken hoe hard de door mij

voorgestelde oplossing is.

1. Een schatting om de werkelijkheid te laten zien

De belangrijkste ideeën die aan de schattingsprocedure ten grondslag liggen, worden hier-

onder beschreven. Het schatten van het eind van een relatie is als uitgangspunt gekozen.

Het eventueel overlijden van een van de partners is namelijk een handig opstapje om het

zichtbaar maken van relaties uit de doeken te doen. Op voorhand is duidelijk dat voor het

schatten van een gecensureerd begin in geen geval een beroep gedaan kan worden op de

geboorte van de jongste partner. De schattingsprocedure wordt uitgelegd aan de hand van

verschillende situaties. De tekens boven de tijdsbalk geven het soort gebeurtenis aan; de

tekens onder de tijdsbalk worden gebruikt om de personen die bij die gebeurtenissen

betrokken zijn, te duiden. De betekenis van de tekens is terug te vinden in tabel 4.1.

73



Tabel 4.1: Ove rz i cht van ge b ru i k te te kens en afko rt i n ge n

• gecensureerde waarneming van een relatie

• ongecensureerde waarneming van een relatie

† overlijden van man

‡ overlijden van vrouw

◊ dag van de emancipatie, aflopen van de slavenregisters

� geschat tijdstip

tn�a tijdstip n van man a

tn�b tijdstip n van vrouw b

tn�a�b tijdstip n van man a en vrouw b tezamen; waarneming relatie van man a en vrouw b

tsb tijdstip schatting begin relatie

tse tijdstip schatting eind relatie

t�aFOE eerste waarneming van man a (per definitie hier géén relatie) 

t�bFOE eerste waarneming van vrouw b (per definitie hier géén relatie) 

t�aLOE laatste waarneming van man a (per definitie hier géén relatie) 

t�bLOE laatste waarneming van vrouw b (per definitie hier géén relatie) 

t1863 dag van de emancipatie, aflopen van de slavenregisters
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Stel de volgende situatie (1) doet zich voor.

• • ( 1 )

t1�a�b t2�a�b t ijd �

Aan de tijdsduur van deze relatie valt niet veel te schatten. Zowel het begin (t1�a�b) als

eind (t2�a�b) zijn ongecensureerd. Anders gezegd, zowel de eerste als de laatste waar-

neming van deze relatie vallen precies samen met het begin en eind van die relatie. De duur

van de relatie is het verschil tussen eind en begin. In situatie (2) ligt de zaak anders.

• • ( 2 )

t1�a�b t2�a�b t ijd �

Het precieze tijdstip waarop de relatie is begonnen (t1�a�b) is bekend, maar wanneer de

relatie stopt niet. Dit moet op basis van overige gegevens geschat worden. De relatie kan

zich na t2�a�b nog een dag voortslepen, maar man a en vrouw b kunnen net zo goed nog

vijftien jaar in perfecte harmonie samen zijn. Zoals gezegd, het idee is om door gebruik van

andere gegevens dit eind zo goed mogelijk te schatten. Stel dat bekend is dat noch de man

noch de vrouw na t2�a�b een andere partner hebben gehad en dat, zoals in situatie (3) is

aangegeven, zowel het tijdstip van overlijden van de man (t3�a) als van de vrouw (t4�b)

bekend is. De relatie eindigt met de dood van de man, dus ts e= t3�. Dit is een directe ver-

taling van de veronderstellingen die aan de bronnen van de Evangelische Broeder

Gemeente ten grondslag liggen. Eventuele besognes met andere vrouwen of mannen in het

leven van man a en vrouw b zouden onherroepelijk gerapporteerd zijn door de zendelingen

(zie hoofdstuk 3).

• • † ‡ ( 3 )

t1�a�b t2�a�b t3�a= ts e t4�b

Zelden of nooit is het overlijden van een slaaf of vrijgemaakte in de S p e c i a l i e n in verband

gebracht met verweduwen. Men noteert in de S p e c i a l i e n dat iemand dood is gegaan, niet wie

er achterblijft. En zelfs dat is twijfelachtig. Vooral van ongedoopte slaven is de datum van

overlijden niet in de S p e c i a l i e n terug te vinden. Ik vermoed dat dit rechtstreeks in de planta g e-

spreekboeken is opgetekend.1 1 9 Vanuit de broeders geredeneerd niet meer dan logisch. Er

hoeven geen beslissingen meer genomen te worden. Ook het lot moet niet meer geraad-

pleegd worden. Dit onderstreept nog eens het belang van het combineren van de S p e c i a l i e n

en de slavenregisters als noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle reconstructie van

de relaties van slaven. Wat nu als de man niet dood gaat, maar op tijdstip t3�a�c een andere

vrouw neemt? Dit is weergegeven in situatie (4).

• • � • ‡ ( 4 )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�a�c t4�b

Het zichtbaar maken van de duur van relaties
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Nu geldt het begin van de tweede relatie van man a (t3�a�c) als uitgangspunt voor het

schatten van het eind van de eerste relatie (t3�a�b). Ergens tussen deze twee waar-

nemingen loopt de eerste relatie op de klippen. Gemiddeld genomen zal dit in het midden

van het interval zijn. Dit betekent, en dat mag men als een logisch beredeneerde keuze

beschouwen, dat er gedurende de periode t2�a�b- t3�a�c sprake is van twee verschillende

situaties die elk even lang duren. In het interval t2�a�b- ts e heeft man a nog verkering met

vrouw b en in het interval ts e- t3�a�c is man a als vrijgezel aan te merken. 

Situatie (5a) is hetzelfde als situatie (4) met een klein verschil. De censuur van het begin

van de tweede relatie van de man is gewijzigd. In situatie (4) is precies bekend dat de man

op t3�a�c een andere vrouw heeft genomen. Het exacte tijdstip waarop de tweede relatie

van de man is begonnen, is in situatie (5a) niet bekend.

• • � • ‡ ( 5 a )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�a�c t4�b

• • � • ‡ ( 5 b )

t1�a�b t2�a�b ts b t3�a�c t4�b

Omdat in situatie (5a) zowel t2�a�b als t3�a�c gecensureerd zijn, wordt het einde van de eer-

ste relatie geschat door eenderde van de totale tijd tussen deze twee tijdstippen te nemen. De

eerste relatie van man a duurt na t2�a�b nog wat voort, terwijl de tweede relatie van de man

ergens voor t3�a�c is begonnen. Het is alleszins plausibel om voor het eind van die eerste

relatie niet precies halverwege deze twee tijdstippen, maar wat dichter bij het eind van de

eerste relatie te gaan zitten (ts e). Het eind van de eerste relatie komt op eenderde van het

interval t2�a�b- t3�a�c te liggen. Bij het schatten van het begin van de tweede relatie van

de man (t3�a�c) in situatie (5b), ga ik op dezelfde manier te werk. Het begin van de twee-

de relatie komt op tweederde van het interval t2�a�b- t3�a�c te liggen. In situatie (5b)

wordt dit aangegeven door het tijdstip ts b. Per definitie komt het geschatte begin van de

tweede relatie (ts b) na het geschatte eind van de eerste relatie (ts e). Er is dus geen sprake

van elkaar overlappende relaties. Als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zouden de

Herrnhutters hierover rapporteren met als gevolg dat de waargenomen relaties minstens

één keer in de tijd zouden samenvallen. Waar ik in situatie (4) uitga van een periode waarin

man a nog een relatie met vrouw b heeft en een even lange periode waarin hij vrijgezel is, ver-

onderstel ik nu dat de periode t2�a�b- t3�a�c uit drie even lange intervallen bestaat. In het

interval t2�a�b-tse continueert de relatie van man a met vrouw b. In het interval ts b- ts e i s

man a vrijgezel en in het interval ts e- t3�a�c onderhoudt hij een relatie met vrouw c. Ook dit

mag als een logisch beredeneerde keuze worden aangemerkt. In bijlage D wordt het effect

van deze keuze nader geïnventa r i s e e r d .

In het geval zowel man a als vrouw b een relatie met een andere partner aangaan, dan

geldt de eerst waargenomen nieuwe relatie als uitgangspunt voor de schatting. Als de

vrouw sneller met een andere man in zee gaat, dan neem ik tijdstip t3�d�b (zie situatie 6a)



als uitgangspunt om het eind van de vorige relatie te schatten. Is de man als eerste voor de

bijl gegaan, dan baseer ik mijn schatting op tijdstip t3�a�c (zie situatie 6b). De vraag of

t3�d�b danwel t3�a�c gecensureerd is, speelt in principe geen rol bij de keuze van het

tijdstip. Het speelt wel een rol bij de manier waarop het eind van hun vorige relatie geschat

wordt. De schatting van ts e in situatie (6a) verloopt op dezelfde manier als in situatie (5a).

De schatting in situatie (6b) is bij de bespreking van situatie (4) al uiteengezet.

• • � • • ( 6 a )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�d�b t4�a�c

• • � • • ( 6 b )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�a�c t4�d�b

De kwaliteit van de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente bepaalt de manier

waarop het eind van een relatie wordt geschat. De gemakkelijkste manier om een rechts-

gecensureerde waarneming te schatten is met behulp van een volgende relatie. Het maakt

niet uit of het de volgende relatie van de man of de vrouw is. In situatie (3) valt het eind van

de relatie samen met de dood van de man. Alleen onder specifieke omstandigheden is deze

schatting toegestaan. Dit heeft onder meer te maken met de gekende levensloop van de des-

betreffende personen en gegevens afkomstig uit het slavenregister. In hoofdstuk 3 is het

begin en eind van de gekende levensloop aangeduid met de variabelen FOEEBG (First

Observed Event) en LOEEBG (Last Observed Event). In de situaties (7a) en (7b) wordt hier-

van gebruik gemaakt bij het schatten.

�

• • ◊ • † • ‡ ( 7 a )

t1�a�b t2�a�b t18 6 3 t3�a LO E= ts e t4�a t5�b LO E t6�b

�

• • • † • ‡ ◊ ( 7 b )

t1�a�b t2�a�b t3�a LO E= ts e t4�a= ts e t5�b LO E t6�b t18 6 3

De vraag is weer wat met behulp van de gegevens van de Evangelische Broeder Gemeente de

beste schatter oplevert voor het eind van de relatie tussen man a en vrouw b. Dat wil zeggen,

de schatter die ongeacht het zedelijk of onzedelijk gedrag van de betrokkenen, het dichtst

bij het werkelijke, maar onbekende eind ligt. In feite is de volgorde van de gebeurtenissen

in situatie (7a) gelijk aan de volgorde van de gebeurtenissen in situatie (7b). Er is slechts

één verschil: de plaats van het tijdstip t1 8 6 3. De gebeurtenissen in situatie (7b) voltrekken

zich als het ware een paar kalenderjaren eerder dan in situatie (7a). Cruciaal is de relatie

tussen het tijdstip t1 8 6 3 en t3�a L O E. Het tijdstip t5�b L O E is niet van belang omdat het na

t3�a L O E valt. Dit is te vergelijken met de volgorde van een nieuwe relatie in situatie (6a) en
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(6b). Het maakt niet uit wie het eerst wat doet. De eerste gebeurtenis telt. Wat is er zo bij-

zonder aan de volgorde in tijd van t1 8 6 3 en t3�a L O E? Per definitie is bekend dat t3�a L O E
in situatie (7a) en (7b) nooit betrekking kan hebben op een relatie van man a. Als dat wel

het geval was geweest, dan zou dit tijdstip niet t3�a L O E zijn geweest, maar zoiets als

t3�a�c.1 2 0 De redenering hierachter mag inmiddels bekend verondersteld worden: als bij de

man en vrouw in kwestie alles pais en vree is, wordt dit door de Evangelische Broeder

Gemeente niet genoteerd. Het is dus logisch om tijdstip t3�a L O E als mogelijke schatter

voor het eind van de relatie te beschouwen. Dit is precies wat er in situatie (7a) maar niet in

situatie (7b) gebeurt. In situatie (7b) fungeert niet t3�a L O E, maar t4�a, het overlijden van

de man, als schatting voor het einde van de relatie (ts e). Dit vindt zijn oorsprong in het

samengestelde antwoord op de vragen in welk jaar de man is overleden én in welke bron dit

overlijden is opgetekend. Het gebruik van de datum van overlijden als schatting is alleen

t o e g e s taan als bekend is dat de man daadwerkelijk op de plantage is gestorven. Hier kan

niet langer zonder meer blind gevaren worden op de bronnen van de Evangelische Broeder

Gemeente. Het overlijden van lidmaten, en dan vooral de ongedoopte lidmaten, is niet

altijd opgeschreven in de S p e c i a l i e n. Het overlijden van een van de partners komt alleen als

schatting voor het eind van een relatie in aanmerking als tenminste aan een van de twee vol-

gende criteria is voldaan. (a) De betrokkene overlijdt voor 1863. In het slavenregister is

immers bijgehouden wie er sterven en wie niet. Aangezien naast het overlijden, ook manu-

missie en verkoop hierin geregistreerd staan, is precies bekend wie er op de plantages aan-

wezig zijn. (b) Als een van de partners na 1863 komt te overlijden, moet deze gebeurtenis

door de Evangelische Broeder Gemeente zijn geboekt als laatste waarneming. Nogmaals,

alleen onder deze twee condities is het geoorloofd om het overlijden als schatting voor het

eind van een relatie te nemen. In situatie (7a) is niet bekend wat er zich na 1863 tussen de

tijdstippen t3�a L O E en t4�a afspeelt. Voor 1863 is op basis van het slavenregister eenvoudig

vast te stellen of hij in die periode nog op de plantage aanwezig is. Na de emancipatie kan

dit niet meer. Hij kan na t3�a L O E gewoon bij zijn vrouw op de plantage zijn gebleven, maar

het is net zo goed mogelijk dat hij zich aan de waarnemingen van Evangelische Broeder

Gemeente heeft onttrokken en op een andere plantage of in een ander district een andere

vrouw heeft genomen. Hetzelfde dilemma is uitgebreid besproken bij het vaststellen van de

gekende levensloop van Francina Petronella Zeedijk op het eind van hoofdstuk 3. Misschien

dat in geval van overlijden in de districten Commetewane en Commewijne voor 1884 er nog

een slag naar geslagen zou kunnen worden, maar veel meer dan een slag zal het niet zijn.

Het is te onbetrouwbaar en hangt in hoge mate af van de verdere gebeurtenissen in het

leven van de partner. In situatie (7b) is wel aan een van de criteria voldaan en bijgevolg is

tijdstip t4�a een betere schatting voor het eind van de relatie. Het tijdstip t3�a L O E zal in

situaties als (7b) doorgaans betrekking hebben op religieuze bevorderingen of verhuizingen.

B o v e n s taande impliceert ook dat bij de schattingsprocedure ervan uit is gegaan dat als voor

1863 de laatste waarneming een relatie betreft waarvan het eind gecensureerd is, deze relatie

in ieder geval voortduurt tot op de dag van de emancipatie. Dat is, afgezien van aanvullende

gegevens uit de S p e c i a l i e n, een plausibele veronderstelling voor slaven die allebei in het

emancipatieregister van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie zijn terug
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te vinden. Wat relaties betreft waarin een van de partners afkomstig is van een andere plan-

tage dan Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie, is deze veronderstelling

een stuk moeilijker te verdedigen. In bijlage D komt dit vraagstuk verder aan de orde.

De belangrijkste veronderstellingen die schuilgaan achter de werkwijze in het veld en

administratie van de EBG zijn hierboven vertaald in manieren om het eind van relaties te

schatten. In bijlage C is de gehele schattingsprocedure voor zowel het begin als eind van

een relatie uitgeschreven in SQL (Structured Query Language) .

Hoewel het schatten van het begin van een relatie op dezelfde manier verloopt als het

eind, is er een essentieel verschil aan te wijzen. Bij het schatten heeft tijdstip tF O E niet precies

dezelfde betekenis als het tijdstip tL O E. Dit komt, zoals hierboven trouwens al een keer is

opgemerkt, doordat voor sommige slaven de eerste waarneming bestaat uit de doop-

plechtigheid of een andere gebeurtenis op zeer jonge leeftijd. In hoofdstuk 3 is het ver-

moeden geuit dat als de slaven zich voor de kerk willen opgeven, de zendelingen uitzoeken

of ze een partner hebben. Ik heb tevens in dit hoofdstuk geprobeerd aan te tonen dat dit

hoogst waarschijnlijk in de verloren gegane S p r e c h b ü c h e r is genoteerd en niet in de S p e c i a l i e n.

Het is dus niet mogelijk om vanaf tijdstip tF O E na te gaan wie met wie een relatie heeft. Het

is vaak niet eens mogelijk om na te gaan of iemand überhaupt een partner heeft. Het wordt

nog lastiger als men bedenkt dat de Herrnhutters het overlijden van ongedoopte slaven

soms achterwege lieten in de S p e c i a l i e n. Het is denkbaar dat binnen de grenzen van de door

mij gekende levensloop van slaven aan de eerste waargenomen relatie een andere relatie is

voorafgegaan die door de zendelingen niet in de S p e c i a l i e n is opgeschreven. Ik acht het zelfs

goed voorstelbaar dat aan een dergelijke relatie een eind is gekomen doordat een van de

partners is overleden. Man en vrouw leven keurig samen; er zijn geen problemen. Bijgevolg

s taat er dus niets in de S p e c i a l i e n. Vervolgens komt een van de twee te overlijden en ook dat

s taat niet in de S p e c i a l i e n. De relatie is niet waarneembaar. Het is niet mogelijk om vanaf de

eerste waargenomen relatie terug te redeneren naar het tijdstip tF O E.

Zoals gezegd, de dood van een slaaf wordt door de Evangelische Broeder Gemeente maar

mondjesmaat in verband gebracht met de vraag of er iemand op de plantage verweduwt. D i t

verhindert het gebruik van de eerste waarneming in de schattingsprocedure. Daarnaast

bepaalt dit de volgorde waarin de schattingsprocedure moet worden afgewerkt. Aan de

hand van situatie (8) wordt het waarom hiervan uit de doeken gedaan.

�

• • � ‡ • ( 8 )

t1�a�b t2�a�b ts b t3�b= ts e t4�a�c

Volgens de veronderstellingen die tot dusver uiteen zijn gezet, wordt het eind van de relatie

tussen man a en vrouw b gemarkeerd door de dood van vrouw b (t3�b= ts e). Pas daarna

neemt de man een andere vrouw. Dit is in overeenstemming met de manier waarop de bron-

nen van de Evangelische Broeder Gemeente gelezen moeten worden. Omgekeerd geldt dat

het geschatte begin van de relatie tussen man a en vrouw c ergens tussen de tijdstippen

t2�a�b en t4�a�c zou komen te liggen en wel op tweederde van dit interval. Nog steeds
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volgens de gegevens zoals die in situatie (8) zijn afgebeeld, zou dat betekenen dat het

geschatte begin van de relatie tussen man a en vrouw c vóór het overlijden van vrouw b

( t3�b) komt te liggen. Deze uitkomst is niet in overeenstemming met de manier waarop ik

denk dat de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente geïnterpreteerd moeten worden.

Immers, als het geschatte begin (ts b) van de relatie tussen man a en vrouw c vóór het over-

lijden van vrouw b valt, dan heeft de man in kwestie gedurende een bepaalde tijd twee vrouwen

in plaats van één. De Herrnhutters zouden van een dergelijke verandering ongetwijfeld

gewag hebben gemaakt. De oplossing is evident. In geval van overlijden wordt het begin

van een eventuele ‘volgende’ relatie tussen de overlevende en zijn nieuwe partner niet langer

geschat tegen het eind van de ‘vorige’ relatie, maar tegen de datum van overlijden. Eerst

wordt het eind van een relatie geschat. De duur én censuur van relaties die door het overlijden

van een partner als beëindigd beschouwd kunnen worden, worden bijgewerkt en pas dan

wordt het begin van de ‘volgende’ relatie geschat.

In de tot dusver aangehaalde situaties is steeds uitgegaan van het idee dat het eind van

een relatie geschat kan worden door te kijken naar het begin van de volgende relatie. Vo o r

het schatten van het begin van een relatie wordt gewerkt met het eind van de vorige relatie.

De bronnen wijzen uit dat vooral mannen er soms meerdere partners tegelijkertijd op

nahouden. Een bijkomend probleem wordt veroorzaakt door het gegeven dat de volgorde

waarin relaties beginnen, geen uitsluitsel geeft over de volgorde waarin diezelfde relaties

weer aflopen.

Bij het schatten van het begin van een relatie wordt alleen gekeken naar het eind van de

vorige relatie, terwijl bij het schatten van het eind van die relatie het begin van de volgende

relatie om de hoek komt kijken. Er zijn slechts twee aanvullende criteria. Het eind van de

vorige relatie moet eerder zijn dan het begin van de te schatten relatie; het begin van de vol-

gende relatie moet later zijn dan het eind van de te schatten relatie. Het waarom hiervan wordt

duidelijk gemaakt aan de hand van de situaties (9a) en (9b). De volgorde van gebeurtenissen

in situatie (9a) is duidelijk. Het begin (t3�a�c) van de tweede relatie waarin de man is

betrokken komt na het eind (t2�a�b) van zijn eerste relatie. De eerste relatie loopt af en pas

dan begint de tweede: er is geen sprake van relaties die elkaar gedeeltelijk overlappen. De

criteria met betrekking tot de volgorde van gebeurtenissen leveren geen complicaties op.

• • • • ( 9 a )

t1�a�b t2�a�b t3�a�c t4�d�b

• • • • ( 9 b )

t1�a�b t2�a�c t3�a�b t4�d�b

In situatie (9b) is er wel sprake van complicaties. In vergelijking met de vorige situatie is de

volgende relatie van man a (t3�a�c) al begonnen voordat zijn vorige relatie is afgelopen

( t3�a�b). De censuur doet er niet toe. Het idee dat het begin van deze relatie geschat kan

worden door gebruik te maken van het eind van zijn vorige relatie is onzinnig. Zo kunnen
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en mogen de geschriften van de EBG niet gelezen worden. Alleen tijdstip t4�d�b, het

moment waarop geconstateerd wordt dat zijn eerste vrouw een andere man heeft, is bruik-

b a a r. Samengevat, het eind van een relatie wordt geschat tegen het begin van de eerst-

volgende relatie. De eerstvolgende relatie is die relatie van de man of vrouw waarvan het

begin het kortst op het te schatten eind volgt. Eenzelfde redenering kan gehouden worden

voor het schatten van het begin van een relatie. Het grote voordeel van deze benadering is

dat in het geval een man - en in een enkel geval misschien ook een vrouw - verwikkeld is in

meerdere relaties tegelijkertijd, deze relaties elkaars schattingen niet beïnvloeden.

Sommige vrouwen worden expliciet als hoofdvrouw genoemd; andere vrouwen krijgen het

predikaat bijvrouw opgeplakt. Nagenoeg altijd gaat de relatie van een hoofdvrouw de relatie

met een bijvrouw in de tijd vooraf. Dat is de logische consequentie van het begrip ‘na ta p o’ :

de man neemt er een tweede vrouw bij. Hiermee is meteen de reden aangegeven om bij het

schatten van de hoofdrelatie geen gebruik te willen maken van de bijrelatie en omgekeerd.

Aan de ideeën omtrent de laatste waarneming (tL O E) of het overlijden van een van de partners

verandert niets. De Herrnhutters hebben overigens niet in alle gevallen bezwaren gemaakt

als een man twee of meer vrouwen tegelijkertijd heeft. Als een slaaf zich voor het eerst aan-

meldt bij de EBG en hij heeft op dat moment ook twee vrouwen, dan hoeft dat geen probleem

te zijn (zie ook Van der Linde 1956:96 en Klinkers 1997:91,92). Slaven met twee vrouwen

kunnen zelfs gedoopt worden.1 2 1 Wat beslist niet door de beugel kan zijn mannen die nadat

ze zich al hebben aangemeld, er later nog een andere of tweede vrouw bijnemen. Met

betrekking tot de missie van de Moravische Broeders in Jamaica schrijft Turner (1982:73)

dat een man zelfs zijn tweede vrouw niet zonder toestemming van de Herrnhutters zou

mogen verlaten.

In tabel 4.2 worden de oorspronkelijke gegevens vergeleken met de resultaten van de

schattingsprocedure. Het betreft de gemiddelde duur van een relatie in maanden naar type

c e n s u u r. Niet alle ingevoerde relaties komen voor analyse in aanmerking. Enkel relaties

waarvan of de man of de vrouw afkomstig is van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo

of La Jalousie én in het slavenregister is opgenomen, worden geanalyseerd. Voor La Jalousie

geldt nog een extra beperking. Het (open) begin van deze relaties moet door de Herrnhutters

geregistreerd zijn in 1849 of later. Relaties tussen slaven die beiden afkomstig zijn van

omringende plantages zoals Vossenburg of Roosenburg laat ik, zelfs al vestigen de echte-

lieden zich na de emancipatie op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie,

buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor relaties die voor het eerst genoemd worden in de

verschillende spreekboeken van Paramaribo. Deze relaties zijn wel ingevoerd, maar vallen

per definitie buiten de gekende levensloop. De gekende levensloop geeft de grenzen aan

van de periode waarbinnen geschat mag worden. Voor de periode 1838-1863 wordt ook

gebruik gemaakt van registratie in het slavenregister. Na 1863 neemt de gekende levens-

loop deze functie van het slavenregister over. Het probleem is echter dat ik na 1863 op basis

van de gekende levensloop niet meer mag veronderstellen dat de waarneming van de

gebeurtenis onafhankelijk is van de gebeurtenis. Als aan die voorwaarde niet is voldaan, is het

gebruik van de Kaplan-Meier schatter of het proportioneel hazard model van Cox dubieus

(Norusis 1994:276). Na 1863 is de volgperiode beslist afhankelijk van de vraag of ze bij
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elkaar blijven of niet en dat betekent dat ik de analyse van de duur van relaties moet afkappen

op 1 juli 1863. Het schatten zelf is gebaseerd op alle 1119 in kaart gebrachte relaties. Alleen

de 809 relaties die aan de bovengenoemde criteria voldoen komen in principe (!) voor ver-

dere kwantitatieve analyse in aanmerking.

Tabel 4.2: Aa n tal en gemiddelde duur in maanden van door Herrn h u t te rs wa a rgenomen en ve r vo l ge n s

ge s ch a t te relaties naar censuur (n=809)

Originele gegevens Schatting

gemiddelde n gemiddelde n

Geen gecensureerde waarnemingen 60,0 192 62,6 500

Alleen het eind is gecensureerd 30,1 294 55,2 140

Alleen het begin is gecensureerd 48,2 148 48,3 144

Zowel begin als eind gecensureerd 28,7 175 72,5 25

Totaal 40,2 809 59,1 809

In tabel 4.2 wordt het aantal en de gemiddelde duur van waargenomen en geschatte

relaties met elkaar vergeleken. Zonder meer is er sprake van enorme verschillen tussen de

oorspronkelijke waarnemingen en de resultaten van de gemaakte vertaalslag. Vooral de ver-

anderingen in de censuur zijn groot. Hieronder volgen twee voorbeelden om dit te illustreren.

Het eerste voorbeeld betreft de relatie van de in hoofdstuk 3 genoemde Francina Petronella

Zeedijk (zie ook bijlage B). Van haar is bekend dat ze in ieder geval in 1848 een relatie met

Philippus Montezuma heeft. Ze hebben samen al kinderen. Op 19 september 1855 volgt de

laatste aantekening over deze relatie. Ze worden gedoopt; een teken van goed gedrag.

Vervolgens kom ik haar pas in 1874 weer tegen op Potribo. Wat er al die tijd is gebeurd, is

niet bekend. Wel weet ik dat zowel zij als haar man tot de dag van de emancipatie op

Cannewapibo aanwezig zijn geweest. Het geschatte eind van deze relatie valt op die dag. De

censuur verandert niet: er is nog steeds sprake van een open begin en een open eind. De

geschatte duur neemt wel toe van 85 tot 179 maanden. Philippus Montezuma wordt op 19

februari 1871 ten grave gedragen. Naar alle waarschijnlijkheid is hij tot zijn dood op

Cannewapibo woonachtig.1 2 2

Voorzichtigheidshalve is steeds geschat aan de hand van de gekende levensloop die het

snelst afloopt. De onzekerheid na 1863 is te groot en dat zou alleen maar tot (te) speculatieve

schattingen leiden. Als er te veel veronderstellingen en onzekerheden ingebouwd z o u d e n

moeten worden, is de voorkeur gegeven aan de oorspronkelijke gegevens. De relatie v a n

Philippus Montezuma en Francina Petronella Zeedijk is terug te vinden in de rubriek ‘zowel

begin als eind gecensureerd’ in tabel 4.2. Het stijgen van de gemiddelde geschatte duur ten

opzichte van de berekende duur is hiermee ook geïllustreerd.

Op 5 september 1859 wordt Josephina Maria van Breukelerwaard gedoopt en uit het

doopboek blijkt dat Hendrik William haar man is. Ergens voor 5 september 1859 neemt de

relatie een aanvang en ergens na 5 september 1859 houdt het op. De waarneming is zowel

links- als rechts-gecensureerd en zou zo bezien nul maanden duren. Dat is alles. Twee jaar
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e e r d e r, op 27 september 1857, wordt in de S p e c i a l i e n vermeld dat Maria is verlaten door haar

man Thomas Sergeant [Stakel]. Omdat van Hendrik William geen eerdere relatie bekend is,

wordt deze dag gebruikt om vast te stellen wanneer de liefde tussen Hendrik William en

Maria Josephina gestalte kreeg: 16 september 1858. Erg lang heeft het geluk niet geduurd.

Op 26 oktober 1860 overlijdt Maria Josephina. Begin en einde van de relatie zijn nu vast-

gelegd en de geschatte duur van deze relatie is 25 maanden.1 2 3 In de periode die de boven-

s taande case omspant zijn in de S p e c i a l i e n meer aantekeningen gemaakt. Zowel Josephina

Maria als Hendrik William maken religieuze vorderingen, hetgeen als een indicator voor

zedig gedrag gezien mag worden.1 2 4

Ik heb in het eerste deel van dit hoofdstuk laten zien dat het zichtbaar maken van de

duur van relaties is gegrondvest op dit soort veronderstellingen. In termen van tabel 4.2 is

de relatie terug te vinden in de rubriek ‘zowel begin als eind gecensureerd’ van de originele

gegevens en de rubriek ‘geen gecensureerde waarnemingen’ van de schatting. Het verschil

tussen de originele gegevens en de schatting van wat er vermoedelijk op relationeel vlak

gaande is, kan ook grafisch getoond worden. Dit is gebeurd in figuur 4.3a en figuur 4.3b.

Het totale aantal geschatte en waargenomen relaties blijft in de periode 1838-1884 vanzelf-

sprekend gelijk. Alleen het aantal zichtbare relaties op de laatste dag van het jaar verandert en

is in figuur 4.3b veel groter dan in figuur 4.3a. De stijging van het absolute aantal relaties p e r

jaar in figuur 4.3b in de loop van de tijd is het gevolg van de voortschrijdende kerstening.

Op Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo komen steeds meer mensen in geestelijke

verzorging te staan, terwijl vanaf 1849 de Herrnhutters weer naar La Jalousie afreizen. In

figuur 4.3a is de relatie tussen Josephina Maria en Hendrik William niet zichtbaar. Deze

relatie is in de bronnen van de EBG alleen op 5 september 1859 waargenomen en bijgevolg

wordt deze relatie op 31 december 1859 niet gesignaleerd. De geschatte relatie loopt van

1 6 september 1858 tot 26 oktober 1860. Nu wordt in figuur 4.3b op 31 december 1858 en op

31 december 1859 deze relatie wel waargenomen. Niet het aantal relaties neemt als gevolg van

de schatting toe, maar het aantal jaren van een relatie dat zichtbaar wordt en dus geanalyseerd

kan worden. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat relaties waarvan de waargenomen

en/of geschatte tijd veel korter dan een jaar duurt, niet in de figuren 4.3a en 4.3b zijn terug

te vinden.
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Figuur 4.3a: Aa n tal wa a rgenomen relaties op de laatste dag van het jaar naar censuur van begin en eind,

18 3 8 -1884 (n=809)

Vergelijken leert dat in figuur 4.3b ten opzichte van figuur 4.3a vooral de censuur is ver-

schoven. Relaties waarvan het begin is gecensureerd nemen als gevolg van de manier waarop

deze de schattingsprocedure hebben doorlopen in aantal af. De massa van de schatting blijft

wel aan de linkerkant van de figuur liggen. Dat komt omdat het begin in wezen alleen maar

geschat kan worden tegen eerdere relaties. En die zijn er in de beginperiode niet. Ten opzichte

van het aantal waargenomen relaties, zijn in de figuur met het aantal geschatte relaties de

relaties met een gecensureerd eind sterk naar rechts opgeschoven. Het betreft relaties die niet

meer gevolgd worden door andere relaties. De laatste waarneming van de man of de vrouw

bepaalt de geschatte duur. De massa van deze relaties blijft aan de rechterkant liggen. Bedenk

dat niet alle gecensureerde waarnemingen veranderd uit de schattingsprocedure komen.

2. Hardheid van de schatting

Ik heb me op het standpunt gesteld dat het geen zin heeft om op basis van de ‘naakte’ ge-

gevens zoals die uit de overgebleven bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente naar

voren komen, een discussie over het Surinaamse gezinsleven op de suikerplantages aan te

gaan. Die discussie moet gevoerd worden op basis van de geschatte duur van de relaties.

Pas dan zijn de amoureuze verhoudingen op de plantages echt zichtbaar geworden. Wel moet

dan de vraag gesteld worden hoe hard die schatting is. In principe zijn er twee manieren o m

dit na te gaan.
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In een ambtelijke brief van 20 augustus 1858 aan Reichel in Duitsland schrijft de toen-

malige preses van de EBG, Van Calker, het volgende: “Auf 57 Plantagen [...] leben 47 Paare

bereits seit 15-20 Jahren treu zusammen, 146 Paare seit 10-15 Jahren, 265 bereits seit 5-10 Jahren. Das

sind zusammen 458 Familien, die wohl nicht wieder sich auflösen werden.”1 2 5 Deze telling van Va n

Calker wordt overigens door Lenders (1994:205 en 1996:249) tot twee keer toe verkeerd

a a n g e h a a l d .1 2 6 Wat staat er in dit citaat? In de eerste plaats dat er in 1858 gemiddeld per

p l a n tage acht relaties geteld worden die langer dan vijf jaar en korter dan twintig jaar

duren. De keuze van Van Calker om twintig jaar als bovengrens te nemen is vermoedelijk te

verklaren door te wijzen op het begin van de kerstening op grote schaal. Grofweg begonnen

de Herrnhutters dik twintig jaar eerder (1836) met het bijhouden van de S p e c i a l i e n. Het is

mogelijk dat er in 1858 paren zijn die al veel langer dan twintig jaar bij elkaar zijn, maar dat

hoeven de Herrnhutters niet altijd geweten te hebben. Ik heb het al eerder geschreven.

Iemand meldt zich en de zendelingen willen op dat moment weten wie zijn of haar partner

is. Ze hebben vast niet gevraagd, laat staan opgetekend, hoe lang de lidmaat in spe al samen-

woont. De ondergrens is een soortgelijk verhaal. Veel meer dan gissen naar de betekenis v a n

deze vijf jaar kan ik niet. Het heeft er veel van weg dat relaties die korter dan vijf jaar aan de

gang zijn, door de Herrnhutters niet serieus genomen worden. Is dat de ervaring van de

broeders en zou Van Calker er daarom geen fiducie in gehad hebben? Zo bezien is de onder-

grens van vijf jaar op te vatten als een indicator voor het voorkomen van kortstondige
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r e l a t i e s .1 2 7 Maar bezien in het licht van de manier waarop de Herrnhutters registreren, zal de

lidmaat in spe die zich pas in 1855 bij de zendelingen heeft gemeld en al sinds mensen-

heugenis samenwoont, door Van Calker in 1858 niet meegeteld worden.

Nog steeds volgens de telling van Van Calker zijn op drie plantages 24 relaties die langer

dan vijf en korter dan twintig jaar duren, te verwachten. Aan de hand van de schatting tel ik

op Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo precies 24 relaties.1 2 8 Als de drie relaties die

anno 1857 al langer dan twintig jaar aan de gang zijn - en feitelijk is er weinig reden om deze

drie relaties buiten beschouwing te laten - ook worden meegeteld, dan levert de schatting i n

t o taal 27 relaties op. Overeenkomstig de woorden “leben [...] treu zusammen” van Van Calker

is enkel gekeken naar relaties waarvan beide partners van dezelfde plantage afkomstig zijn.

De telling van Van Calker leent zich niet alleen voor een absolute vergelijking. De twee

bovenste klassen (10-15 en 15-19 jaar) staan tot de onderste klasse (5-9 jaar) als 193:265.

Afhankelijk van de vraag of relaties langer dan 20 jaar meegeteld moeten worden, levert de

schatting 0,60 of 0,80 op. Dit past meer dan uitstekend rond het door Van Calker op basis

van volledige statistieken berekende cijfer van 0,73. De relaties op La Jalousie zijn buiten

beschouwing gelaten. Pas vanaf 1849 komt de zending op de suikerplantage La Jalousie

goed op gang. Zoals hierboven is betoogd, veel relaties die langer dan vijf jaar duren zullen

de zendelingen anno 1858 hier niet waarnemen.

Figuur 4.4: Aa n tal concepties per jaar naar bron, 18 3 8 -1884 (n=492)
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De tweede manier waarmee de hardheid van de gemaakte schatting kan worden nagegaan

is kijken naar het aantal concepties dat binnen en buiten de geschatte relaties plaatsvindt.

Figuur 4.4 geeft het totaal aantal concepties op basis van de  slavenregisters aan. Het aanta l

concepties is vastgesteld door de geboortedatum met 38 weken te verminderen. Vo o r

Breukelerwaard en Fairfield betreft het de periode 1838-1884. De geboorte van kinderen op

Cannewapibo is alleen vanaf 1848 en op La Jalousie vanaf 1851 te volgen. Na de emancipatie

zijn alleen die kinderen geteld waarvan de moeder in het slavenregister is opgenomen.

Kinderen waarvan enkel de vader tot de plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo

of La Jalousie gerekend wordt, blijven buiten beschouwing.

De concepties die binnen en buiten een relatie zijn geteld, hebben betrekking op de

periode dat de vrouw is te volgen in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. De

bovenste rij staafdiagrammen geeft het aantal concepties aan dat buiten de gekende levensloop

valt. Conform de verwachting neemt dit aantal af naarmate de emancipatie nadert. Steeds meer

slaven worden lidmaat. Na de emancipatie neemt het aantal concepties buiten de gekende

levenslopen sterk toe. Veel vrouwen verlaten de plantages en trekken in de richting van de stad

(zie hoofdstuk 5). Ik zal me hieronder dan ook beperken tot 1863. Opvallend is de enorme uit-

schieter in 1854. Dit wordt veroorzaakt door de geboorten op de plantage Cannewapibo rond

1855 (zie hoofdstuk 2). Ik heb deze geboorten gesitueerd op 1 juli 1855. De conceptie zelf heeft

dan in 1854 plaatsgevonden. De inzinkingen in 1853 en 1855 gaan hiermee gepaard.

De verhouding tussen de onderste twee delen van de staven geeft de hardheid van mijn

schatting aan. Het onderste deel geeft het aantal concepties binnen een geschatte relatie

aan. Het middelste deel is het aantal concepties buiten een geschatte relatie. Tot en met

3 1 december 1863 vinden 258 concepties plaats. Hiervan geschieden er 196 op het moment

dat de vrouw in de bronnen van de EBG is te volgen. Van deze 196 vinden er 73 plaats op een

moment waarvan ik denk dat de vrouw geen relatie (meer) heeft. Dat is 37%. De overige 63%

geschiedt binnen een geschatte relatie. Deze percentages moeten nog verder bijgesteld

w o r d e n .

In het eerste deel van dit hoofdstuk is gesteld dat terug in de tijd schatten veel lastiger is

dan vooruit schatten. Dat betekent dat concepties die plaatsvinden in de periode tussen de

eerste waarneming van een vrouw en het gecensureerde begin van de eerste relatie van

diezelfde vrouw in feite eerst in mindering gebracht moeten worden. Voor concepties tussen

de laatste waarneming in de bronnen van de EBG en het gecensureerde eind van de laatste

relaties kan op dezelfde manier geredeneerd worden. Van de 73 concepties vinden er 18 in

dat tijdsbestek plaats. Dat betekent dat het aantal ‘fouten’ in mijn schatting eigenlijk niet

37% maar 31% bedraagt.
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De overige 55 concepties vinden plaats tussen twee elkaar opeenvolgende relaties van

de vrouw: de periode waarin de vrouw door mij als vrijgezel betiteld wordt. Hoe komt dit?

Een voorbeeld kan de grenzen van de door mij voorgestelde schatting illustreren. Stel de

volgende twee situaties (10a en 10b) doen zich voor: 

• � � • ( 10 a )

t1�a�b ts e ts b t2�c�b

• � � • ( 10 b )

t1�a�b ts e ts b t2�c�b

De manier waarop het eind van de eerste relatie van vrouw b (t1�a�b) en het begin van de

tweede relatie van deze vrouw (t2�c�b) in situatie (10a) geschat wordt is precies dezelfde

als in situatie (10b). Toch is de uitkomst verschillend. De periode tussen de schatting van

het eind van de eerste relatie en het begin van de tweede relatie is in situatie (10a) echter

groter dan in situatie (10b). Dit is de periode dat iemand als vrijgezel wordt geschat.

Oftewel, de lengte van de periode dat iemand als vrijgezel beschouwd wordt is afhankelijk

van de afstand tussen de twee waarnemingen die gebruikt worden om te schatten.

Duidelijker kan ik de grenzen van mijn benadering niet laten zien (zie ook bijlage D). Bij het

schatten is geen gebruik gemaakt van gegevens omtrent conceptie.

Er is nog een zwakte aan te wijzen in mijn benadering. Hoe groter het aantal gegevens,

hoe nauwkeuriger de schatting. Dit probleem speelt vooral bij relaties waarvan een van de

partners niet van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie afkomstig is. Stel

een vrouw van Breukelerwaard heeft een man die afkomstig is van Kleinhoop. Het slaven-

register van Kleinhoop heb ik niet ingezien. Dat betekent dat een eventueel eind van deze

relatie als gevolg van het overlijden van de man voor de emancipatie vermoedelijk niet door

mij is waargenomen. Immers, dat staat in de slavenregisters en doorgaans niet in de

S p e c i a l i e n. Hetzelfde geldt als de man in de S p e c i a l i e n van Kleinhoop klaagt over zijn vrouw

zonder haar bij naam te noemen. Dit kan alleen maar met absolute zekerheid worden waar-

genomen als ook de S p e c i a l i e n van Kleinhoop volledig getranscribeerd zijn en worden

betrokken in het reconstrueren van haar gekende levensloop. Dat is vooralsnog (?) on-

begonnen werk. Kortom, de schatting van de relatie tussen een vrouw van Breukelerwaard

en een man afkomstig van een andere plantage dan Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie is dus in hoge mate afhankelijk van de gegevens van de vrouw;

het slavenregister en de S p e c i a l i e n van Breukelerwaard leveren geen probleem op.

In de praktijk valt het wel mee met het hierboven geschetste probleem (zie bijlage D).

Relaties tussen mannen en vrouwen die allebei van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie afkomstig zijn, leveren geen problemen op. Hetzelfde kan

gezegd worden voor relaties van na 1851 waarvan een van de partners van Vossenburg of

Roosenburg afkomstig is. Vossenburg en Roosenburg worden hier expliciet genoemd

omdat veel slaven afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie

een partner op deze plantages hebben. Van beide plantages heb ik het slavenregister over
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de periode 1851-1863 en de S p e c i a l i e n bestudeerd. Ook de emancipatielijsten van deze

p l a n tages heb ik doorgenomen. Bovendien schat ik binnen de grenzen van de gekende

levensloop en dat vermindert de kans op fouten. Temeer daar van veel ‘vreemde’ slaven de

gekende levensloop tot na de emancipatie te volgen is.

De derde tekortkoming heeft niet zoveel uit te staan met de schattingsprocedure maar

wel met de vraag onder welke omstandigheden langdurige relaties waargenomen kunnen

worden. Veranderingen of problemen in relaties maken relaties zichtbaar. Daarnaast zijn

relaties vanaf de jaren 1850 in de doopboeken opgenomen. Het is in principe mogelijk dat

mensen die gedurende zeer lange tijd een relatie met elkaar hebben en die nooit de vuile

was buiten hangen of waar gewoon geen relationele problemen bestaan, nooit of te

nimmer tijdens het S p r e c h e n in de S p e c i a l i e n gesignaleerd worden. Dit probleem is op

Cannewapibo en La Jalousie groter dan op Fairfield en Breukelerwaard. Op Cannewapibo

en La Jalousie worden de slaven in een later stadium gekerstend en de doopboeken van

Charlottenburg E en F ontbreken (zie hoofdstuk 3). In deze boeken staan de dopelingen

vanaf december 1860 genoteerd.1 2 9

Samenvattend, de schattingsprocedure is te zien als een ritssluiting. De bronnen worden door

de schattingsprocedure ineen geritst waardoor naast de beschreven kortdurende relaties o o k

de langdurige relaties zichtbaar worden. Ik raak een deel van de links-gecensureerde waar-

nemingen kwijt en er wordt gecorrigeerd voor de afhankelijkheid tussen waargenomen

relaties en censuur. Na 1863 gaat dat laatste niet meer op, zodat ik me in de analyse van de

duur van de relaties beperk tot de dag van de emancipatie. Het concept gekende levensloop

is alleen bruikbaar om aan te geven wie er op de plantages zijn en om de grenzen van de

schatting aan te geven. In hoofdstuk 3 is nog een andere argument aan de orde geweest om

de analyse van relaties te beperken tot de dag van de emancipatie. Er is toen geconcludeerd

dat het lastig is om te beoordelen of de zendelingen nog voldoende zicht hebben op de

gekerstende planta g e b e w o n e r s .

Het aantal plantages en dus ook het aantal waarnemingen waarmee de hardheid van de

gemaakte schatting kan worden nagegaan is klein. Wel toont de hierboven gemaakte ver-

gelijking aan dat het idee om de vertekening uit de gegevens van de Evangelische Broeder

Gemeente te halen als succesvol beschouwd mag worden. Op basis van de originele en ver-

tekende gegevens vind ik op Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo slechts 18 relaties

die langer dan vijf jaar duren. De schatting levert er 24 of 27 op. Dit aantal is in over-

eenstemming met de door Van Calker getelde langdurige relaties. De verhouding 6:12 in de

originele gegevens staat helemaal mijlenver af van de door Van Calker geturfde verhouding

0,73 (193:265). De schatting levert immers 0,6 of 0,8 op. Ook het percentage concepties

binnen de waargenomen relaties is aanzienlijk lager dan het percentage concepties binnen

geschatte relaties. Slechts 43% van de concepties vindt plaats binnen de waargenomen of

originele relaties en maar liefst 57% van de vrouwen raakt buiten een relatie zwanger. Na

het doorlopen van de schattingsprocedure vindt 69% van de concepties binnen een relatie

plaats, terwijl 31% van de vrouw zwanger wordt ‘zonder man’. De schatting levert ook in

dat opzicht een aanzienlijke verbetering op ten opzichte van de originele of waargenomen
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gegevens in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. Het betekent wel dat de

duur van de geschatte relaties nog steeds ‘te kort’ is. In dat opzicht hou ik een vertekening.

Deze vertekening is vermoedelijk groter voor slaven met een relatief stabiel seksleven dan

voor slaven die vaak van partner wisselen. Een waargenomen kortdurende relatie wordt

namelijk doorgaans beter beschreven dan een langdurige relatie. Deze vertekening is niet

strijdig met de in hoofdstuk 3 uitgesproken verwachting dat als de Herrnhutters inderdaad

een relatie over het hoofd zien - en dus niet waarnemen - dit vermoedelijk een kortdurende

relatie betreft. Hoewel er een aantal zwakke punten is aan te wijzen, blijf ik van mening dat

een discussie over de duur van relaties van Surinaamse slaven op basis van de zichtbaar

gemaakte relaties gevoerd moet worden. De vraag van welke slaven de relaties zichtbaar

zijn gemaakt en of hierin misschien vertekening zit, komt in het volgende hoofdstuk ter

s p r a k e .
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5

KE R S T E N I N G

Bij het bespreken van de bronnen waarop dit proefschrift is gebaseerd, is de kerstening van

slaven terloops genoemd. In dit hoofdstuk wordt een nader overzicht gegeven van dit

proces. Twee aspecten staan centraal. In het eerste deel wordt een historisch overzicht

gegeven van de plantagezending. De lezer kan zich zo een beeld vormen van de verschil-

lende situaties op de plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. In

het tweede deel komt de vraag aan de orde welke slaven zich laten kerstenen. De onder-

zoekspopulatie wordt verder afgebakend.

1. Historisch overzicht van de planta g e z e n d i n g

’s Avonds op 7 december 1779 verlaat broeder Kersten in gezelschap van de Engelse planter

Thomas Palmer (*1743 †1820) Paramaribo. Op tien uur varen aan de rechteroever van de

Boven-Commewijne ligt de suikerplantage Fairfield. Volgens Kersten is Palmer een ont-

wikkeld iemand en dat moet volgens diezelfde Kersten in die tijd in Suriname toch als een

zeldzaamheid aangemerkt worden.1 3 0 Bovendien heeft hij veel respect voor het werk van de

broeders en dat is zo mogelijk nog zeldzamer. Palmer beschouwt het als zijn plicht “om

ervoor te zorgen dat de slaven die God hem heeft toevertrouwd ook in de hemel zouden k o m e n

(Lenders 1994:58).” Ook uit zijn levensloop valt af te leiden dat de kerk een streepje v o o r

heeft bij hem (Shipton 1970:89).

Palmer heeft de zendelingen altijd een warm hart toegedragen en als hij in 1783

Suriname verlaat, draagt hij de directeur van Fairfield op de zendelingen te helpen. Va n

deze hulp zijn legio voorbeelden terug te vinden. Begin 1786 bezoekt Buckland, de toen-

malige directeur de zendingspost Sommelsdijk. Hij heeft groenten en verscheidene tonnen

gevuld met regenwater meegebracht. Nog in datzelfde jaar trakteert hij de broeders op een

kwart hert. Eén van de bastiaans van Fairfield heeft dit beest geschoten. Het vlees is meer

dan welkom.1 3 1 Ingeval van ziekte of overlijden stuurt de directeur soms een gedoopte slavin

zodat die daar wat werk kan verzetten.1 3 2 Zelfs het dak van de kerk op Sommelsdijk laat de

directeur van Fairfield in 1796 repareren. Van de slaven zelf wordt ook een kleine tegen-

p r e s tatie verwacht: op hun vrije zondag moeten ze (voeten)banken voor diezelfde kerk

m a k e n .1 3 3 Het gebeurt soms dat de gedoopte slaven de noodlijdende broeders vrijwillig te

hulp komen. Ze verzamelen schelpen voor het aanleggen van een pad op Sommelsdijk.1 3 4

Meer structureel van aard is de helpende hand die de broeders op Sommelsdijk (1789-1818)

krijgen bij het vervoer van en naar Paramaribo. Directeur Buckland en zijn opvolger Pagett

nemen dit grotendeels voor hun rekening. Niet alleen het vervoer tussen Sommelsdijk en

Paramaribo wordt door de directeuren van Fairfield geregeld. Ze zijn ook verantwoordelijk
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voor de boot die de broeders op de zendingspost komt ophalen voor hun bezoek aan de

p l a n tage. Omgekeerd mogen de slaven van Fairfield af en toe gebruik maken van de pont

om de dienst op Sommelsdijk bij te kunnen wonen.

Broeder Randt ontvangt in 1807 vanuit Londen een brief van Palmer. Hij belooft zijn

best te doen om ervoor te zorgen dat zijn slaven de blijde boodschap op Fairfield kunnen

blijven ontvangen.1 3 5 En drie jaar later, in 1810, wordt de nieuwe directeur Gordon nog eens

expliciet geprezen door de zendelingen. Hij doet zijn uiterste best om te handelen in de

geest van Palmer.1 3 6 Tot aan zijn dood in 1820 is Palmer eigenaar van Fairfield geweest en ik

geloof niet dat de zendelingen ooit een strobreed in de weg is gelegd.1 3 7 Natuurlijk zijn er

soms tegenslagen te verwerken. In maart 1807 neemt een grote (?) groep slaven deel aan een

heidense begrafenis. Er wordt gedronken, gegeten, getrommeld en gedanst. Randt verzoekt

de kerkkinderen hier verre van te blijven, maar heeft er een hard hoofd in. De lidmaten van

het eerste uur kunnen zich zo’n groot heidens spektakel alleen nog maar herinneren uit de

tijd van vóór het vertrek van Palmer naar Europa.1 3 8

Of het enkel en alleen ideële motieven zijn geweest die Palmer ertoe brengen om zijn

p l a n tage open te stellen voor de Evangelische Broeder Gemeente is de vraag. John Gabriel

Stedman heeft in 1776 de eer om met hem te dineren. Uitgerekend in het boek dat een grote

rol zou gaan spelen bij de beeldvorming over de wreedheid van de Surinaamse slavernij

wordt Palmer als weldoener omschreven. “I now pay’d a Visit to the Hon.b l e T h o .s Palmer at his

E s tate Fairfield which Gentleman was Late Kings Councellor at Masachusets Bay, And where I Saw both

the Planter and his Negro Slaves happy and Contented under his Carefull Administration, indeed few

E s tates in the West indies Could perhaps brag of Greater Prosperity eyther in Productions, or

P o p u l a t i o n , [ . . . ] (Stedman 1988:493).”

Een eenduidig antwoord op de vraag of het Evangelie rust en kalmte tot gevolg heeft, is

moeilijk te geven. Uit de eerste berichten blijkt dat het nieuwe geloof soms tot spanningen

onder de slaven leidt. In 1782 grijpen heidenen een danspartij aan om de ‘geroepen’ slaven

te laten voelen dat ze niets van het nieuwe geloof moeten hebben.1 3 9 Een slavin van

Breukelerwaard gaat vaak ‘s nachts in het geheim naar Fairfield om de zendelingen te kunnen

ontmoeten. Ze klaagt steen en been over de spot en vijandschap die ze op haar eigen plantage

o n d e r v i n d t .1 4 0 En in november 1790, Fairfield telt dan bijna 60 gedoopten, betreurt een slaaf

de tegenwerking die hij ondervindt om zich te laten dopen. Sommige slaven proberen hem

van de kerk weg te houden en vertellen allerlei leugens.1 4 1 Steinberg (1933:116) haalt een

dagboek uit 1790 erbij waarin de gelovige slaven bespot, geplaagd en gekweld worden.

Ongeveer veertig jaar later weet de auteur van de S p e c i a l i e n van Fairfield zich nog steeds de

spot die Catharina Ulrica ten deel viel, te herinneren.1 4 2 Dat de zendelingen de schuld van

deze spanningen bij de heidenen leggen, is niet verbazingwekkend. Toch gaan de gelovigen

zelf niet altijd vrijuit. Tijdens kerkbezoek op Sommelsdijk maakt de bastiaan van Fairfield

de zendelingen erop attent dat “de gedoopte zusters zich aanstootgevend gedragen en vaak

met heidenen ruziën.”1 4 3 De Herrnhutters maken in het algemeen niet veel woorden vuil aan

de oorzaken van bovengenoemde spanningen en conflicten. Een uitzondering hierop vormen

de gebeurtenissen in 1815 rond het overlijden van de jonge doopkandidaat Christoffel. Op

zijn sterfbed vraagt deze timmerman aan de gelovigen om tijdens de nacht voorafgaande
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aan zijn begrafenis te zingen en te verhinderen dat heidenen allerlei tovenarij uithalen.

Gezongen wordt er inderdaad, maar de gedoopte slaven zijn van mening dat de ongedoopte

Christoffel niet op de begraafplaats van de EBG begraven mag worden. De heidenen w i l l e n

hem ook niet te midden van hun dierbaren laten rusten. Uiteindelijk doen de gelovigen

water bij de wijn en begraven Christoffel op hun kerkhof. Als een zendeling dit verhaal

later ter ore komt, vertelt hij de slaven dat ze in zo’n geval meteen de broeders op

Sommelsdijk moeten waarschuwen. Als hij kans gezien zou hebben Christoffel nog voor

zijn dood te dopen, zou de rust op de plantage bewaard zijn gebleven.1 4 4

De planters zijn gebaat bij rust op de plantage en ook daarvan zijn voorbeelden te vinden.

Een slavin meent dat sinds de komst van de zendelingen ruzies tot het verleden behoren. Ze

werken nu “in Freude mit einander. ”1 4 5 De bespotte Catharina Ulrica wordt een ander mens.

Directeur Buckland weet over zijn mulattin te vertellen dat ze vroeger verbolgen en eigen-

zinnig was. Sinds de komst van de zendelingen is ze zo mak als een lammetje.1 4 6 Het idee is

dat de kerstening de slaven beter handelbaar, zachter of milder zou kunnen maken. De keren

dat de EBG te hulp wordt geroepen om te bemiddelen in conflicten tussen directeuren en

slaven getuigt hiervan. Bij de eigenaar van Fairfield weegt dit kennelijk op tegen de moge-

lijke gevaren die andere planters menen te ontwaren. Misschien dat Palmer de door

Stedman zo geprezen rust en kalmte op Fairfield veilig wil stellen met de komst van de

Evangelische Broeder Gemeente.

De vraag of het Evangelie tot rust en kalmte of juist tot onrust en oproer zou leiden, is

rond 1800 een heet hangijzer in de directeurswoningen rond Sommelsdijk. Fairfield is zonder

meer te beschouwen als een uitzondering. Palmer is voorzover het tenminste het kerstenen

van slaven betreft, zijn tijd ver vooruit. In 1791 komen twee administrateurs van naburige

p l a n tages naar Sommelsdijk met het verzoek de plantageslaven waar zij verantwoordelijk

voor zijn, te kerstenen. Ze vinden dat de zendelingen te weinig steun uit Europa krijgen en

vertellen dat het ongeluk uit 1788 op Breukelerwaard (zie onder) vaak door eigenaren

wordt aangegrepen om hun negers te verbieden naar Sommelsdijk te gaan. Daarnaast zijn

planters bevreesd dat hun slaven op Sommelsdijk slaven van andere plantages leren kennen.

Dat hebben ze liever niet: het klassieke verdeel en heers.1 4 7 De grootste steen des aanstoots

voor de blanke elite is echter de manier waarop de zendelingen de slaven behandelen. Randt

doet in 1801 verslag van een gesprek met directeur Pagett van Fairfield en benadrukt dat ze de

slaven “auch als Menschen betrachten.” Dat gaat Pagetts voorstellingsvermogen eenvoudigweg te

boven. In de kantlijn van de D i a r i a merkt Randt op dat veel directeuren geen moeite hebben

met het feit dat Herrnhutters kerk zouden houden op hun plantage, maar dat “Privat Umgang”

met de negers op grote bezwaren stuit. Het aanspreken van slaven op hun menselijke e i g e n-

schappen wordt door de eigenaren als bedreigend ervaren.1 4 8 Veel planters zijn beducht voor

de ideologie dat blank en zwart (voor God) gelijk zijn.

Vóór 1790 ziet het er aanvankelijk naar uit dat de door blanken gevoerde discussie over

de voor- en nadelen van gekerstende slaven op Breukelerwaard in het voordeel van de EBG

zou uitpakken. In oktober 1786 worden de Herrnhutters met open armen ontvangen. De

directeur is de vriendelijkheid zelve en meer dan tevreden over de slaven die naar de kerk

gaan. Een aantal van hen staat bekend als notoire weglopers, maar dat schijnen ze niet



meer te doen.1 4 9 In maart 1788 slaat het noodlot toe. Een aantal slaven is na de dienst op

Sommelsdijk op weg naar huis als er een sterke wind opsteekt. Hun vaartuig schept water

en zinkt. Een avondmaalzuster die goed kan zwemmen haalt nog verscheidene mensen

naar de kant. Als ze zich voor de derde keer in het water waagt, schieten haar krachten te

kort en verdrinkt zij. Drie slavinnen, Anna Maria Quassiba, Benigna Antonia en Philippa

Cleopatra komen om in de golven. De verslagenheid is groot.1 5 0 In de loop van hetzelfde

jaar ontstaat een conflict op Breukelerwaard en een aantal gedoopte en ongedoopte slaven

gaat zich beklagen bij de raad-fiscaal in Paramaribo. Weliswaar genieten de Herrnhutters

nog steeds het voordeel van de twijfel, maar die twijfel groeit met de dag. De directeur

begint op allerlei manieren tegen te werken.1 5 1 Het idee dat kerstening leidt tot onrust

onder de slaven begint vaste vormen aan te nemen. Het wordt de slaven verboden om in de

regentijd over land naar Sommelsdijk te gaan. Reizen per boot is na het ongeluk al hele-

maal uit den boze.1 5 2 In zijn ijver de Herrnhutters dwars te zitten, gaat de directeur inven-

tief te werk. Hij geeft de slaven zoveel werk dat ze dit op hun vrije zondag nooit af kunnen

hebben. Op toestemming om naar de kerk te gaan hoeven ze niet te rekenen.1 5 3 Op het

moment dat de zendelingen de plantage verlaten krijgen de slaven extra veel en zwaar werk

o p g e d r a g e n .1 5 4 Het gaat van kwaad tot erger en directeur Wolfert (?), “aartsvijand van de

goede zaak”, uit nieuwe beschuldigingen van oproer aan het adres van gekerstende slaven.

De oproerkraaiers drijven de spot met zijn naïviteit. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om te

denken dat ze “betere mensen” zouden worden.1 5 5 De maat is vol en de vrees dat de komst van

de zendelingen tot onrust leidt, wordt bewaarheid. Gezien de maatregelen die de directeur

neemt bij het tegenwerken van de zendelingen, is dat nauwelijks verwonderlijk. Op

1 6 februari 1792 wordt verteld dat op Breukelerwaard geen kerk meer gehouden mag wor-

den. Johannes [Labadie] en een niet nader te identificeren vrouw blijven nog een poosje naar

Sommelsdijk gaan maar uiteindelijk wordt ook dat verboden. Toch gaan de contacten met de

gedoopte slaven op Breukelerwaard niet helemaal verloren. Uit het jaarverslag van 1799 blijkt

dat vier communicanten van Breukelerwaard zich weer bij de gemeente Fairfield hebben

gevoegd. Bij tijd en wijle gaan ze naar de kerk op Fairfield. Onderweg naar Fairfield legt

broeder Randt in 1807 aan op Breukelerwaard om te zeggen dat op Fairfield kerk gehouden

wordt. De gedoopte slaven hebben geen tijd: zeven slaven zijn weggelopen. Tot grote op-

luchting van Randt zijn er geen dopelingen bij.1 5 6 Een jaar later is er zelfs nog sprake van

een kleine opleving met de doop van Hanna Jacoba. Ondanks alle tegenwerking en het verbod

om bijeenkomsten te houden worden de zendelingen op Sommelsdijk wel altijd ingelicht a l s

een lidmaat op Breukelerwaard ernstig ziek of overleden is. Een bezoek aan de zieke of het

verzorgen van een christelijke begrafenis stuit op geen bezwaren.1 5 7

Op 18 november 1817 ontvangen de zendelingen bericht van de U n i täts Ältesten Conferenz

dat de post Sommelsdijk wordt opgegeven en begin 1818 wordt Sommelsdijk verlaten. De

zendelingen vinden te weinig gehoor bij de omringende plantages. Pogingen om de slaven

enige christelijke notie bij te brengen worden door de meeste planters gezien als verspilling

van kostbare tijd. Als Sommelsdijk in 1818 wordt verlaten gaan de zendelingen op

Breukelerwaard afscheid nemen. Tot hun grote vreugde is bij zes ‘oude’ slaven nog steeds

voelbaar dat de Heer hun genadig is.1 5 8 Ook op Fairfield nemen de zendelingen afscheid. To t
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1835, het jaar waarin het kerkdistrict Charlottenburg gesticht wordt, zal het zielenheil op

Fairfield vanuit Paramaribo op peil gehouden worden. Toch gloort er niet al te lang na het

verlaten van Sommelsdijk alweer nieuwe hoop op Breukelerwaard. Vanaf 1819 komen er af

en toe wat slaven van deze plantage naar Fairfield om naar de zendelingen te luisteren. In

1821 worden eindelijk weer eens drie slavinnen gedoopt.1 5 9 Er is sprake van een

“Gnadenregung, [...] ganz junge Leute bezeigen ihr Verlangen nach dem Worter Gottes” en er wordt toe-

stemming verleend om een kerk op Breukelerwaard te bouwen.1 6 0 De beloofde kerk wordt op

21 november 1825 ingezegend.1 6 1 Ondanks alle tegenwerking is het contact met de slaven op

Breukelerwaard nooit helemaal verloren gegaan. Uit de verslaggeving van de zend e l i n g e n

blijkt dat er in het begin van de negentiende eeuw op Breukelerwaard onder de slaven meer

onrust en verzet is dan op Fairfield. De gangbare gedachtegang onder Caribisten is dat

Afrikanen eerder van de plantages weg zullen lopen dan Creolen (zie bijvoorbeeld Van Stipriaan

1993:386). Afgaande op de volkstelling uit 1810 zijn de Afrikanen echter veruit in de minderheid

op Breukelerwaard en op grond hiervan zou men eerder problemen op Fairfield verwachten.

Zou de komst van de zendelingen dan toch de rust op de plantages ten goede komen? Of is het

een kwestie van verstandig management op Fairfield? Dat laatste is niet uit te sluiten.

In de jaren twintig van de negentiende eeuw begint de zending onder plantageslaven op

gang te komen. Het bevorderen van het geboortecijfer middels het stabiliseren van echtelijke

relaties onder slaven is voor de planters de belangrijkste reden geweest om met de EBG in zee

te gaan. Dit is in hoofdstuk 3 uitvoerig aan de orde geweest. Op 18 augustus 1824 wordt voor

het eerst een bezoek gebracht aan de plantage Lustrijk. De eigenaren van deze plantage, de

gebroeders Wilkens, geven in oktober 1827 ook toestemming om hun negers op

Cannewapibo en Scheveningen toe te spreken.1 6 2 De eigenaren mogen dan de zendelingen

toestemming verlenen om hun slaven op de plantages te kerstenen, de directeuren die op

deze plantages het feitelijke gezag uitoefenen zijn hiervan niet altijd even gecharmeerd en

zorgen voor de nodige problemen. In 1833 komen de zendelingen op Cannewapibo een

oude bekende tegen. Het is de vroegere directeur van Lustrijk die nu op Cannewapibo de

scepter zwaait. P.J. Strykers (?) heeft de zendelingen vroeger uit alle macht tegengewerkt en

gaat daar op Cannewapibo mee door.1 6 3 Hij staat te boek als een “apostel van de vijand” en

zijn gedrag wordt als “echt jezuïtisch” omschreven.1 6 4 Langzaam maar zeker krijgen de

Herrnhutters vaste voet aan de grond. In 1835 wordt voor de tweede keer - en nu met meer

succes dan de eerste keer op Sommelsdijk - een kerkdistrict temidden van de planta g e s

opgericht: Charlottenburg.

Pas op 30 januari 1837 vindt de eerste samenkomst, compleet met zang en gebed, op

L a Jalousie plaats.1 6 5 In 1843 wordt duidelijk dat er niet veel animo voor de protesta n t s e

boodschap bestaat. De directeur geeft de slaven geen vrije dag om naar de kerk te gaan. Als

ze zo nodig bekeerd willen worden, moeten ze dat maar in hun eigen tijd doen en niet in de

tijd van de baas.1 6 6 Het is voor de zendelingen kennelijk ondoenlijk om La Jalousie alleen

maar op zondag, de traditionele vrije dag van de slaven, met een bezoek te vereren. In 1843

lopen de pogingen om het Evangelie te verkondigen ten einde. In 1849 worden de bezoeken

van de Herrnhutters weer hervat.1 6 7 Er valt op grond van de S p e c i a l i e n geen zinnig woord te zeg-

gen over het waarom van deze onderbreking.

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

96



Naarmate de negentiende eeuw vordert, zien de planters steeds meer voordelen in de

regelmatig terugkerende bezoeken. Het idee dat de werkzaamheden van de Herrnhutters de

rust onder de slaven op de plantages ten goede komen, wordt vanaf de jaren 1820-1830

langzamerhand gemeengoed onder de planters. Ongetwijfeld denken zij hierbij ook aan de

extra slavenkinderen die uit de door de Evangelische Broeder Gemeente gestimuleerde

s ta b i e l e relaties geboren zouden worden. De voordelen wegen kennelijk op tegen de

kosten. Per bezoek betalen de planters een kleine onkostenvergoeding aan de zendelingen

(Oostindie 1989:484). Verder wordt kerstening in het laatste decennium voor de emancipatie

steeds meer gezien als geestelijke voorbereiding op de periode na de afschaffing van de

s l a v e r n i j. De slaven moeten tot zedelijke, ordelijke, ijverige en arbeidzame burgers worden

opgevoed (Oostindie 1989:193, Lenders 1994:189 en Klinkers 1997:58). Temeer daar de

p l a n t e r s v r e z e n dat na de emancipatie dezelfde situatie als in Brits- en Frans Guyana ontsta a t .

Daar weigeren na de afschaffing van de slavernij - respectievelijk in 1834 en 1848 - de

nieuwe burgers nog langer op de plantages te werken, hetgeen de suikerproductie niet ten

goede is gekomen (zie bijvoorbeeld Van den Boogaart & Emmer 1977:205 met betrekking tot

de situatie in de Britse West Indies). Na de emancipatie is de planter niet langer bereid om de

zendelingen een onkostenvergoeding te betalen. De nieuwe burgers kunnen hier zelf voor

opdraaien. In de reisdistricten wordt de hoogte per jaar vastgesteld op 1 Surinaamse gulden

voor communicanten en 30 cent voor gedoopten. Ongedoopten en uitgeslotenen hoeven niet

te betalen. De eersten zijn niet als lidmaat te beschouwen en de laatsten ontberen geestelijke

steun. Helpers en dieners zijn vrijgesteld. Geestelijke zorg in het district is daarmee goed-

koper dan in Paramaribo. De gelovigen in het district worden minder frequent bezocht en

- zo redeneren tenminste de Herrnhutters - wie op een doordeweekse dag in de kerk zit, kan

geen geld verdienen.1 6 8

Figuur 5.1: Aa n tal planta ge b e z o e ken door de Herrn h u t te rs per vijf jaar, 18 3 6 -18 8 4
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Figuur 5.1 geeft een overzicht van het aantal keren dat de zendelingen de verschillende

p l a n tages bezocht hebben.1 6 9 Het ligt voor de hand om vanaf 12 maart 1835, de dag waarop het

kerkdistrict Charlottenburg is opgericht, te gaan tellen. Helaas is het aantal keren dat de plan-

tages in 1835 bezocht worden niet duidelijk opgetekend. Het eerste bezoek in de S p e c i a l i e n

wordt daarom als beginpunt genomen. Voor alle plantages met uitzondering van La Jalousie

is 1836 het beginpunt. Op La Jalousie zijn de zendelingen pas op 30 januari 1837 welkom. Het

a a n tal bezoeken is telkens voor een periode van vijf jaar samengevoegd. De inhoud van zo’n

bezoek is niet altijd hetzelfde. Zeker in de beginperiode beogen de zendelingen per bezoek

twee verschillende kerkdiensten. Af en toe moeten ze zich tevreden stellen met een dienst.

Soms komt ook daar niets van terecht en beperken ze zich tot samenzang met de lidmaten. In

verband met werkzaamheden zijn de zendelingen niet altijd welkom. Het kappen van riet en

het malen van suiker is afhankelijk van het getij en gebeurt vaak onder grote tijdsdruk. Er is

haast bij: riet dat te lang blijft liggen wordt bitter. Op gezette tijden bekruipt de zendelingen

het gevoel dat sommige directeuren net iets te vaak naar dit argument grijpen. Andere keren

is de directeur naar de stad en moeten de zendelingen onverrichter zake verder trekken. Het

komt ook voor dat er in de ogen van de zendelingen zelf niet veel eer aan de kerk te behalen

valt: of de slaven zijn (te) ziek of ze kampen met de naweeën van het baljaren. In het laatste

geval zou het zaad alleen maar verdorren op de onvruchtbare akker. Alleen die bezoeken

waarbij de zendelingen contact kunnen leggen met de helpers en/of overige slaven zijn mee-

geteld. De vraag of het aantal bezoeken van invloed is geweest op de kwaliteit van de gegevens

is in hoofdstuk 3 besproken.

Uit figuur 5.1 blijkt dat de zendelingen in 1836 voortvarend van start gingen. In de jaren

1841-1845 is er sprake van een flinke inzinking. Dit zou wel eens het gevolg kunnen zijn van

hun eigen succes. Steeds meer planters stellen prijs op kerstening van hun slaven.

Vermoedelijk blijven de mogelijkheden van de EBG achter bij de wensen van de planters en

vele gelovigen maken de spoeling nu eenmaal dun. Na 1845 neemt het aantal bezoeken per

p l a n tage weer toe. Over de periode 1845-1870 blijft het aantal bezoeken min of meer con-

s tant. Pas rond 1871 is er sprake van een echte inzinking. De laatste plantagebezoeken zijn

niet altijd even duidelijk vast te stellen.

Fairfield wordt voor het laatst in december 1871 bezocht.1 7 0 De Herrnhutter Meissel

bericht in 1871 dat de toestand van de gebouwen hopeloos is. Hij durft niet rond te lopen

zonder de vloer in de gaten te houden. Elk moment verwacht hij in een gat te trappen. In de

vervuilde vertrekken ontbreekt het bestek en net als de negers zou de directeur met zijn vingers

eten. Van de 23 mensen die behalve de directeur nog op de plantage zijn, wordt hij niet

v r o l i j k e r. De weinige arbeiders worden als “f a u l n e g e r” afgedaan.1 7 1 Ongeveer een jaar voor

het aflopen van het tienjarig staatstoezicht op 1 juli 1873 weten zowel zwart als blank te ver-

tellen dat de plantage is verlaten. Alleen de bastiaan zou er nog zijn. De overigen zijn

vertrokken naar plantages als Goudmijn, Cannewapibo en Fortuin.1 7 2 Meissel laat zich over

zijn bezoek aan Cannewapibo evenmin lovend uit. Hij brengt in herinnering dat de planta g e

eigendom is van de Duitse weduwe Kaiser, de “unmenschlichste, grausahmste Sclavenbesitzern der

ganzen Colonie.” De gemeente classificeert hij zonder blikken of blozen als de slechtste die hij

onder zijn hoede heeft. Iedereen leeft in hoererij en de vermaningen en opgelegde straffen
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zijn gericht aan dovemansoren.1 7 3 De S p e c i a l i e n van Cannewapibo lopen weliswaar tot januari

1877, maar al sinds eind 1874 gaan de gelovigen op Goudmijn naar de kerk.1 7 4 Tijdens een

rondreis die broeder Hasewinkel in datzelfde jaar maakt, worden Fairfield en Cannewapibo

niet eens meer aangedaan.1 7 5 De toestand van het lokaal waar Meissel in 1871 op La Jalousie

spreekuur moet houden, kan wedijveren met de gebouwen op Fairfield. Nu loopt hij geen

gevaar door de vloer te zakken, maar ontbreken de vensters. Als het regent moet hij kiezen

uit twee kwaden: of zijn rug wordt nat, of de kerkgangers en de voorganger zitten in het

d o n k e r. In de loop van 1874 tot en met 1877 zetten de zendelingen hier nog wel voet aan

wal, maar wordt er nauwelijks nog kerk gehouden. De gelovigen worden gemaand om naar

Breukelerwaard te komen.1 7 6 In 1884 wordt deze plantage zes keer bezocht. En dan nog is

het doek niet gevallen.1 7 7

Veel planters hebben rond 1863 een hard hoofd in de toekomst. Ze vrezen dat ze niet

genoeg werkkrachten kunnen vinden om de plantages draaiende te houden. Een groep

planters begint met het treffen van maatregelen om hun kapitaal naar het buitenland over

te brengen. Liquidatie van de plantages is het gevolg (Van Lier 1977:135). Vermoedelijk is

dit ook de gang van zaken op Fairfield geweest. Het gebrek aan bestek waarop Meissel tijdens

zijn rondreis heeft gewezen, suggereert grote uitverkoop. Alles moet te gelde gemaakt worden.

Breukelerwaard daarentegen is te beschouwen als een symbool van vertrouwen in de toe-

komst. Deze plantage blijft tot lang na de afloop van het staatstoezicht in bedrijf. Niet alle

planters zijn dus somber gestemd. De plantages die na de emancipatie door de pessimisten

worden verkocht gaan voor grof geld over in handen van de optimisten (Van Lier 1977:136).

De afschaffing van de slavernij betekent niet dat de ex-slaven kunnen gaan en staan waar ze

willen. Volgens de emancipatiewet van 1 juli 1863 zijn ze voor de tijd van hoogstens tien jaar

verplicht om onder toezicht van de staat loonarbeid onder contract te verrichten (Van Lier

1977:133). Uiterlijk 1 oktober 1863 moeten veldslaven de beschikking hebben over een

arbeidscontract op een plantage naar eigen keuze. De periode waarvoor een contract kan

worden afgesloten varieert van één tot drie jaar. Naar Paramaribo verhuizen is er voor hen

tijdens het tienjarig staatstoezicht in ieder geval niet bij. Deze beperking geldt niet voor de

vrijgemaakte ambachtslieden en huisslaven. Zij worden verplicht om voor een periode van

drie maanden tot één jaar in de stad of op een plantage aan de slag te gaan (Van Lier

1977:133,134 en Klinkers 1997:108,e.v.). De vrijgemaakten staan niet te popelen om een

contract te ondertekenen. Zij vrezen voortzetting van slavernij onder een andere naam.

Uiteraard ontvangen ze in ruil voor de geleverde arbeid loon. Zowel bij planters als vrij-

gemaakten levert dit de nodige verwarring en misverstanden op.

Omdat de geëmancipeerden zelf kunnen beslissen bij wie ze in dienst treden, trekken

groepjes vrijgemaakten van de ene plantage naar de andere (Van Lier 1977:134,136). In de

S p e c i a l i e n s taan verschillende voorbeelden. Gottlieb Wempi Gardt verhuist in september

1864 van Breukelerwaard naar Fairfield. Zijn vrouw woont daar. Het jaar daarop trekt hij

naar de sta d .1 7 8 De van de plantage Rust-en-Werk afkomstige Tobie Akkers sluit kort na de

emancipatie een contract op Cannewapibo. In 1864 houdt hij het daar voor gezien en gaat

op de naburige suikerplantage Potribo werken. Er zijn aanwijzingen dat hij na niet al te

lange tijd op zijn schreden terugkeert en domicilie kiest op Cannewapibo. In 1871 wordt

K e r s t e n i n g

99



vermeld dat hij naar Susannasdaal is vertrokken.1 7 9 Eduard Eberts van Cannewapibo blijkt ook

over niet veel zitvlees te beschikken. Kort na de emancipatie is hij naar Fairfield getrokken.

Samen met zijn vrouw Amelia Josephina Park van Fairfield nemen ze in 1871 de wijk naar

Fortuin. Na hun scheiding belandt zij in 1877 in Paramaribo.1 8 0 Tijdens het tienjarig sta a t s-

toezicht zijn het vooral de jongeren die rondtrekken en zich geleidelijk in de richting van

Paramaribo verplaatsen. Klinkers (1997:122,123) interpreteert de grootscheepse verhuizingen

als een teken van vrijheid. De jonge vrijgemaakten willen laten zien dat ze geen slaven meer

zijn. Hoewel hun arbeidsmoraal de planters zeker niet tegenvalt, knaagt het veelvuldig

rondtrekken aan de werkdiscipline en ontstaat er een “enigszins onrustige toestand” in de

districten (Van Lier 1977:136). De grote trek naar de stad wordt door Van Lier rond of na

1872 gesitueerd.

Districtcommissarissen, staatstoezicht en contracten wekken op zijn minst de suggestie

dat er iets opgeschreven moet zijn. Met uitzondering van Breukelerwaard en La Jalousie in

1865 heb ik geen gegevens over aantallen contracten per plantage per jaar kunnen vinden.

Op 6 februari 1866 kan op Vossenburg geen kerk gehouden worden. Het riet moet gemalen

worden en broeder Krönlein besluit daarop broeder Grell op Breukelerwaard te gaan helpen.

Die is op dat moment al volop bezig met het verrichten van kerkelijke plechtigheden. Het is aan

deze twee toevalligheden te danken dat precies bekend is wie er eind 1865 op de plantage

Breukelerwaard woonachtig zijn.1 8 1 Krönlein heeft de planter om de lijst van contracta n t e n

gevraagd en die in zijn geheel overgeschreven. Ook op La Jalousie heeft hij zich zo voor de

geschiedschrijving verdienstelijk gemaakt.182 Aan de hand van deze twee lijsten is het mogelijk

om na ruim twee jaar staatstoezicht na te gaan wie er op deze plantages werkzaam zijn. De

r e s u l taten van de niet aflatende ijver van Krönlein staan in tabel 5.2.

Bijna 220 slaven worden op 1 juli 1863 op Breukelerwaard en La Jalousie in vrijheid gesteld.

Van 15 vrijgemaakten is bekend dat ze voor 31 december 1865 overlijden. Uit de telling van

Krönlein blijkt dat er bijna 130 vrijgemaakten op de plantages Breukelerwaard en La Jalousie

zijn gebleven. Kinderen die in de tussenliggende periode zijn geboren, worden gerekend tot de

plantage waartoe hun moeder in de slaventijd heeft behoord. Op 16 september 1865 wordt

Leentje Oosterwolde op Breukelerwaard geboren. Haar moeder is Andresa en oorspronke-

lijk afkomstig van Vossenburg. De herkomst van moeder en dochter is in tabel 5.2 terug te

vinden onder Vo s s e n b u r g .

Van de ongeveer 220 vrijgemaakten op 1 juli 1863 zijn na dik twee jaar bijna 100 lieden

vertrokken. Slechts bij uitzondering is bekend wat de plaats van bestemming is geweest. Na

correctie voor vrijgemaakten die zijn overleden, is middels een chi-kwadraattoets voor de

variabelen sekse, status-beroep en leeftijd nagegaan wie er van de volwassen vrijgemaakten

geneigd zijn om te verhuizen. Kinderen jonger dan vijftien jaar in 1863 laat ik buiten

beschouwing. De beslissing om te blijven is in hun geval waarschijnlijk door hun ouders

en/of verzorgers genomen. Geen van de drie genoemde variabelen correleert met het verlaten

van de plantages Breukelerwaard en La Jalousie. Mannen zijn in dezelfde mate geneigd om

ergens anders naar toe te verhuizen als vrouwen. Jong en oud zijn even mobiel en in de eerste

paar jaar na de emancipatie is er geen samenhang te bespeuren tussen reislust en sta t u s -

b e r o e p .1 8 3 Wie meent dat deze gegevens niet overeenkomen met de genoemde bevindingen
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van Van Lier en Klinkers dat vooral jongeren langzamerhand in de richting van de stad ver-

huizen, moet bedenken dat de afschaffing van de slavernij nog geen drie jaar achter de rug is.

Zowel op Breukelerwaard als op La Jalousie worden nieuwe arbeiders gecontracteerd. Op

Breukelerwaard zijn inclusief geboorten 22 nieuwe gezichten te ontwaren zodat eind 1865

het totaal op 80 komt. Voor La Jalousie gaat in grote lijnen hetzelfde verhaal op. Hier zijn

eind 1865 in totaal 93 vrijgemaakten te vinden. Het toeval wil dat op La Jalousie eveneens 22

vrijgemaakten van andere plantages afkomstig zijn. In het volgende hoofdstuk wordt aan-

dacht besteed aan de wisselwerking tussen relaties en migratie.

Er is nog een andere telling bekend. Zeven jaar na de emancipatie maakt de Herrnhutter

Kuhn een visitatiereis langs de verschillende kerkdistricten in Suriname.1 8 4 Op 30 juni 1870

is het aantal “P f l e g e b e f o h l e n e n” vastgesteld per plantage. In tabel 5.3 staan de belangrijkste

gegevens. In vergelijking met 1 juli 1863 valt op dat over de gehele linie het aantal bewoners

op de plantages sterk is afgenomen. Er is een uitzondering: de gemeente Breukelerwaard.
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Tabel 5.2: Aa n tal contra c ta n ten op Bre u ke l e rwa a rd en La Jalousie naar planta ge - h e r ko m st, sekse en leeft ij d

op 31 december 1865 (n=17 3 )

P l a n ta ge - h e r ko m st

C o n t ract op 31 Breukeler- C a n n e - La Vo s s e n - Ro s e n - K l e i n -

december 18 6 5 S e ks e Fa i rfi e l d wa a rd wa p i b o J a l o u s i e b u rg b u rg h o o p ove r i g

To ta a l

B re u ke l e r- m a n 1 2 4 1 2 3 31

wa a rd v ro u w 2 0 4 1 2 1 2 8

j o n ge t j e 6 2 1 9

m e i s j e 8 1 1 2 12

To ta a l 1 5 8 1 9 2 5 4 8 0

La m a n 1 1 2 3 1 5 4 3 5

J a l o u s i e v ro u w 2 3 0 1 2 3 5

j o n ge t j e 1 12 2 15

m e i s j e 6 2 8

To ta a l 1 4 71 1 5 1 10 9 3

Tabel 5.3:  Aa n tal “Pfl e ge b e fohlenen” naar planta ge, sekse en leeft ijd op 30 juni 1870* (n=327)

Fairfield Breukelerwaard Cannewapibo La Jalousie Totaal

mannen 18 42 33 24 117

vrouwen 18 76 27 24 145

jongens 2 17 6 11 36

meisjes 4 15 5 5 29

Totaal 42 150 71 64 327

B ron: ABUH: 15 La 9.

*O n d e rs cheid naar leeft ijd wo rdt alleen met betrekking tot de klasse ge d o o p ten ge m a a k t .



Het in 1870 getelde aantal van 150 bewoners staat in schril contrast met de 100 slaven in 1863

en de 80 vrijgemaakten in 1865. De identiteit van de door Kuhn getelde vrijgemaakten is maar

ten dele aan de hand van de gekende levensloop te achterhalen. Het heeft er alle schijn van dat

de plantage, zoals ik hierboven al heb aangegeven, aan haar tweede jeugd is begonnen. De

komst van Hindoestanen bevestigt dit. Ik weet niet wanneer de eerste Hindoestanen op

Breukelerwaard arriveren. In juni 1880 baart Johorun 348G (?), een dochtertje dat luistert

naar de naam Bodho. Een week later wordt Mahabi, het zoontje van Chowree 351G (?), op

Breukelerwaard geboren.1 8 5 Twee maanden later is hij dood.1 8 6 Op 1 maart 1884 wordt

Emeline Beatrice gedoopt. Hoewel haar naam anders doet vermoeden, gaat het hier om een

“K u l i m ä d c h e n. ”1 8 7

2. Welke slaven laten zich kerstenen

Slaven worden zelden of nooit letterlijk geciteerd over hun motieven als ze zich opgeven bij

de Evangelische Broeder Gemeente. Voor de zendelingen zelf lijdt het geen twijfel. Het is de

genadige invloed van de Heilige Geest. Hun hart behoort toe aan de Heiland.1 8 8 De bronnen

s taan vol met dit soort frasen. De enkele keer dat slaven zich uitspreken en ook geciteerd

worden, wil ik de lezer niet onthouden. Bombois van Breukelerwaard is in 1791 door het lot

aangewezen om gedoopt te worden en betoogt dat “hij nog maar één verlangen heeft. God die

mens geworden is en aan het kruis voor mijn zonden is gestorven, zal mijn hart hebben. [...]

Hij moet me kracht schenken omdat ik zelf geen kracht heb en met hem wil ik ook eeuwig

leven als mijn vlees gestorven is.”1 8 9 Een paar jaar eerder is uit de mond van “een oude zieke

moeder” hetzelfde opgetekend: “Op aarde is niets meer waaraan ik nog plezier kan beleven.

Alleen de Heiland is mijn vriend en troost.”1 9 0 Drie slaven die zich vijftig jaar later in 1840 op

Cannewapibo aanmelden, doen dit nog steeds met het oog op het eeuwige leven dat in het

verschiet zou liggen.1 9 1 Een van hen merkt veelbetekenend op dat hij “daar later niet weer

gestraft wil worden.”1 9 2 Ondanks de hoop op eeuwig leven verschaffen deze uitspraken niet

veel inzicht en enige scepsis is op zijn plaats. Vaak bekruipt me bij het lezen van de bronnen

het gevoel dat de zendelingen zich te buiten gaan aan loftuitingen aan het adres van de

Genade van de Heer om zichzelf en elkaar een hart onder de riem te steken. Misschien wil-

len ze hun eigen achterban overtuigen van de juistheid van hun zendingswerk.

B o v e n s taande citaten sluiten goed aan bij een aantal verklaringen die Lenders

(1994:116-117) geeft voor de aantrekkingskracht van de Herrnhutterkerk. Zij meent dat

slaven zich tot het christendom voelen aangetrokken omdat de zendelingen hen als mensen

tegemoet treden. Merk op dat dit precies dezelfde reden is waarom planters zeker in het

begin van de negentiende eeuw zo gekant zijn tegen het kerstenen van hun slaven.

Daarnaast zou de figuur van de gekruisigde Christus tot hun verbeelding hebben gesproken

en wacht hen na de dood het eeuwige leven. Vrouwen tot slot, “vonden binnen de

Herrnhutterkerk een omgeving waarin zij als vrouw gerespecteerd werden en zich in sek-

sueel opzicht veilig konden voelen (Lenders 1994:116).” De blanke planters zullen zich

ongetwijfeld vergrepen hebben aan hun slavinnen. En de zendelingen zullen hier ongetwij-

feld verbolgen over zijn geweest, maar de suggestie dat zij de gedoopte slavinnen een

gevoel van seksuele veiligheid tegenover de grillen van de blanke planter kunnen bieden,
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doet wat overdreven aan. Zeker buiten Paramaribo lijkt me dat bezijden de waarheid. In

1847 uiten de zendelingen bijtende verwijten aan het adres van directeur Van Behmen op

Breukelerwaard. Hij heeft drie jaar eerder de kinderen Trina en Willemijntje - destijds

respectievelijk vijftien en dertien jaar oud - seksueel misbruikt. Willemijntje heeft er nog

voor op haar kop gekregen van haar vader, alsof het haar eigen schuld zou zijn. De moeder

van Trina is ten tijde van dit voorval doopkandidaat en bezoekt het spreekuur, toch heeft ze

de Herrnhutters hiervan niet op de hoogte gesteld. Laat staan dat ze destijds hun hulp of

bescherming heeft gevraagd.1 9 3 Uit de S p e c i a l i e n valt niet eens op te maken of de zendelingen

dit voorval in het bijzijn van Van Behmen aan de kaak hebben durven stellen. Gezien de

r e p u tatie van Van Behmen zou dat trouwens niet veel uitgemaakt hebben.

Er hebben altijd meer vrouwen dan mannen tot de gemeente behoord (Lenders

1994:282). Dat vrouwen zich over het algemeen meer dan mannen voelen aangesproken

door de zendelingen is ontegenzeggelijk waar. Dit is overigens niet uit tabel 3.2b af te leiden.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst in de D i a r i a of Missions Konferenz o f

S p e c i a l i e n genoemd worden, is in deze tabel zelfs iets hoger dan voor mannen. Dat komt

omdat de eerste vermelding in de bronnen niet per se de eigen verdienste hoeft te zijn. Een

doopkandidaat die een paar jaar na zijn bevordering een heidense vrouw neemt, is feitelijk

verantwoordelijk voor de registratie van die vrouw. In tabel 5.4 is de gemiddelde leeftijd

waarop volwassen slaven doopkandidaat worden, aangegeven. Kinderen blijven vooralsnog

buiten beschouwing omdat hun intrede in de kerk afhankelijk is van de religieuze status van

hun moeder. Volwassen is weer gedefinieerd als 15 jaar of ouder. Er wordt alleen gekeken

naar slaven die in de periode 1838-1863 doopkandidaat worden.

Tabel 5.4: Onge c o rr i ge e rde en ge c o rr i ge e rde gemiddelde leeft ijd wa a rop slaven doopkandidaat wo rden naar

p l a n ta ge, sekse, ge b o o rte grond en sta t u s - b e ro e p

Ongecorrigeerde gemiddelde leeftijd Gecorrigeerde gemiddelde leeftijd

waarop slaaf doopkandidaat wordt waarop slaaf doopkandidaat wordt n

Plantage 33,8 311

Fairfield 27,7 34,7 42

Breukelerwaard 35,7 35,7 54

Cannewapibo 32,2 35,6 149

La Jalousie 39,5 41,2 66

Sekse 33,8 311

man 33,2 33,2 156

vrouw 34,3 31,7 155

Geboortgrond 33,6 305

Afrika 43,0 43,0 103

Suriname 28,8 41,8 202

Status-beroep 30,3 201

hoog 34,5 34,5 54

laag 28,7 36,2 147
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Uit de ongecorrigeerde gemiddelden blijkt dat mannen op jongere leeftijd doopkandidaat

worden dan vrouwen. Na correctie is dat niet langer het geval. De betekenis van de correctie

kan het best duidelijk gemaakt worden aan de hand van de variabele geboortegrond.

Niemand zal raar opkijken van het feit dat in de periode 1838-1863 Afrikanen op veel latere

leeftijd doopkandidaat worden dan Creolen. Afrikanen zijn ongeacht de zendingsdrang van

de Evangelische Broeder Gemeente in 1838 gemiddeld genomen een kleine vijf jaar ouder

dan de volwassen Creolen. In 1863 is dit verschil opgelopen tot zeventien jaar. Dit verschil

moet gecorrigeerd worden. Per variabele is steeds het leeftijdsverschil op 31 december 1851,

ongeveer halverwege de periode 1838-1863, genomen. Afrikanen zijn in 1851 gemiddeld

dertien jaar ouder dan Creolen. De gecorrigeerde leeftijd waarop de Creool ten opzichte van

de Afrikaan doopkandidaat wordt, is derhalve de ongecorrigeerde gemiddelde leeftijd plus

dit verschil. De bovenstaande correctie is misschien als grof te betitelen, maar geeft wel

duidelijk inzicht in de materie. Geboortegrond speelt na correctie nauwelijks nog een rol

bij de leeftijd waarop men doopkandidaat wordt. De onderlinge verschillen tussen de

p l a n tages zijn met uitzondering van La Jalousie niet groot. Gezien de datum waarop de

zendelingen feitelijk de slaven op La Jalousie gaan kerstenen, is dat niet meer dan logisch.

Vrouwen zijn gemiddeld iets jonger dan mannen en slaven met veel status begeven zich op

jongere leeftijd naar de kerk dan slaven die op grond van hun beroep weinig status toe-

gemeten krijgen. Dit punt is eerder aangeroerd door Lamur, maar ik kom er zo meteen uit-

gebreid op terug.

Er zijn niet alleen aanwijzingen dat vrouwen trouwere kerkbezoekers zijn, mannen

zouden ook gemakkelijker in zonde vervallen.1 9 4 In 1792 wordt de vrees uitgesproken dat

de mannen van Fairfield niet meer naar de kerk op Sommelsdijk willen komen. De vrouwen

die voor het vervoer over water afhankelijk zijn van de mannen, worden hiervan de dupe.1 9 5

Welgeteld komen de zendelingen zelf één keer met een verklaring voor het relatief grote

a a n tal gelovige vrouwen. Slavinnen nemen soms uit nieuwsgierigheid deel aan de bij-

eenkomsten van de EBG. Het is voor hen de enige mogelijkheid om met een blanke vrouw

te kunnen praten.1 9 6 Dit zegt vermoedelijk meer over de sociale verhoudingen tussen blank

en zwart dan over het geloof. In het begin van dit hoofdstuk is gewezen op spanningen en

problemen onder slaven als gevolg van de verkondiging van het Evangelie. Opvallend is

dat vrouwen zich niet alleen in grotere aantallen bij de Evangelische Broeder Gemeente

melden, maar dat ze in het allereerste begin, paradoxaal genoeg, ook het meest uitge-

sproken zijn tegen de komst van de zendelingen en hun geloofsartikelen. Op Lustrijk

dreigt in 1826 een vrouw haar man te verlaten als hij zich laat bekeren. Ze wil niet langer

met hem leven en dreigt zijn spullen het huis uit te gooien.1 9 7 Als het echtpaar Voigt in

december 1827 de plantages Scheveningen en Wilkensrust bezoekt, merken ze tot hun

verbazing dat hier alleen de mannen zich laten inschrijven. De verklaring die de mannen

hiervoor geven is duidelijk: “onze vrouwen zijn nog slechter dan wij.” Een vrouw wil het

desgewenst nog wel verduidelijken: “zo ben ik geboren en zo wil ik blijven. [...] Mijn hart

wil het niet.” Dik twintig jaar later wordt de ware toedracht bekend. In de S p e c i a l i e n w o r d t

betreurd dat een oude priesteres nog altijd veel invloed heeft over haar omvangrijke familie.

Zoveel zelfs, dat bijna niemand zijn naam durft op te geven.1 9 8 De perikelen op de hout-
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p l a n tage Berg-en-Daal in 1846 ondersteunen deze gedachtegang. Daar zijn het vijf oude

vrouwen die het voortouw nemen in de strijd tegen het christendom en daarmee voor grote

spanningen zorgen (Klinkers 1997:60).

Behalve sekse verdient ook het beroep in dit verband nadere bestudering. Lamur

(1985:25,31) constateert dat de religie van de slaven op Vossenburg zich kan handhaven

doordat met name de “bastiaan-priesters” zich vaak verzetten tegen het opgeven van hun

oude religie. Zijn betoog is gebaseerd op gegevens die ontleend zijn aan de S p e c i a l i e n v a n

Vossenburg. De twee verklaringen die Lamur geeft voor het verzet van de bastiaan-priester

hebben met elkaar gemeen dat “de religie der slaven een functie om de eenheid onder hen

te bewaren” wordt toegekend (Lamur 1985:30). De drang naar eenheid onder slaven zou

een reactie zijn geweest op de uitbuiting en onderdrukking van de planters (Lamur

1985:34). De bastiaan-priester neemt hierbij een centrale positie in. Dit roept twee vragen

op die empirisch getoetst kunnen worden. Zijn de functies bastiaan en priester wel zo vaak

verenigd in een en dezelfde persoon en verzetten bastiaans (bijna altijd mannen!) zich

inderdaad met hand en tand tegen het nieuwe geloof ?

In totaal kan ik de identiteit van 29 verschillende mannelijke bastiaans op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie vaststellen. Niet één wordt expliciet als bastiaan-

priester omschreven. Negen van hen worden wel op de een of andere manier met afgoderij

in verband gebracht. In vier van deze negen gevallen is niet meteen duidelijk of de bastiaan zelf

de grens van het toelaatbare heeft overschreden.199 Het meest tot de verbeelding sprekende

geval betreft Philippus Jan Plisiri. Als in december 1808 een neger op Fairfield overlijdt,

maakt hij zich sterk voor een christelijke begrafenis. Daar komt niet veel van terecht. Tw e e

negers dragen de kist rond de kerk en langs de negerhuizen met de vraag wie hem heeft

gedood. Uitgerekend bij het huis van Philippus houden de dragers halt, waarop grote

beroering onder de slaven ontsta a t .2 0 0 De overige vijf bastiaans worden door de

Evangelische Broeder Gemeente gekapitteld vanwege uiteenlopende zaken als afgoderij,

dans, trommelen, o b i a, w i s s i en een bezoek aan een l o e k o e m a n.2 0 1 Al met al geen enkele aan-

wijzing dat de bastiaan tevens als priester in de slavendorpen zou fungeren.

De tweede vraag, namelijk of de bastiaan zich in het algemeen verzet tegen het nieuwe

geloof, moet ook ontkennend worden beantwoord. Slechts twee gevallen zijn mij bekend

waarin de bastiaan weinig op heeft met de komst van de zendelingen. De tweede bastiaan

op Fairfield staat in 1786 expliciet te boek als vijand van de kerk.2 0 2 In maart 1819 maakt

broeder Langballe zich zorgen over de situatie op Fairfield. Heidense bastiaans proberen de

kerkleden tegen elkaar uit te spelen en aan de invloed van de helpers te onttrekken. Enig

succes kan hen daarbij beslist niet ontzegd worden.2 0 3 In plaats van tegenwerken, denk ik

dat bastiaans juist vaak een voortrekkersrol vervullen bij de verbreiding van het nieuwe

geloof. Onder de eerste achttien gedoopte slaven van Fairfield zijn er slechts zeven waarvan

het beroep bekend is. En hoewel ik niet met zekerheid kan zeggen of ze dit beroep ook al

uitoefenen ten tijde van de doop is het toch op zijn minst saillant dat drie van hen bastiaan

zijn. Van de mannelijke dienaren op Fairfield wordt in 1802 nog eens opgemerkt dat ze alle drie

bastiaan van beroep zijn.204 Tot de eerste groep dopelingen van Breukelerwaard (1786-1791)

behoort geen enkele bastiaan, maar hier kunnen de gebrekkige gegevens me wel eens parten
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spelen. In 1821 wordt het dopen weer hervat op deze plantage. Al in 1825 blijkt dat de eerste

bastiaan staat te popelen om broeder Buck te spreken. Deze man is sinds twee jaar doop-

kandidaat en wil gedoopt worden. Zijn liefdesleven blijkt een enorme sta-in-de-weg te zijn.205

De gegevens van Scheveningen, Lustrijk en Cannewapibo zijn eenduidiger. Van Scheveningen

wordt in januari 1832 geconstateerd dat het met de verspreiding van het nieuwe geloof, met

uitzondering van de eerste bastiaan, niet wil vlotten.2 0 6 Twee jaar later wordt hij als eerste van

deze slaven gedoopt. De eerste mannelijke slaaf die op Lustrijk gedoopt wordt, is de bastiaan

Cornelius Louis Johannes.2 0 7 Op Cannewapibo is de situatie niet veel anders. Op 10 december

1831 wordt Abraham Gerrit gedoopt.2 0 8 Het kan zijn dat hij op dat moment al bastiaan is, maar

honderd procent zeker weet ik dat niet. De eerste mededeling hieromtrent stamt pas uit het

jaar 1836.2 0 9 Drie slaven, waaronder de timmerman Johannes Claudius, zijn hem voor-

g e g a a n .2 1 0 Ook op La Jalousie zijn de bastiaans er als eersten bij om gedoopt te worden. Bij

de eerste twee doopplechtigheden staan Thomas Amour en Zacheus Pluto vooraan.2 1 1

Tijdens het lezen van de D i a r i a ben ik wel vaker verwijzingen in deze trant tegen gekomen. Op

6 december 1793 bezoekt Randt de plantage Beygelueck. De derde bastiaan komt in gezel-

schap van vrouw en kinderen naar Randt en geeft te kennen dat hij gedoopt wil worden.2 1 2

Eind 1795 blijkt dat de bastiaan Seri een van de eerste dopelingen op Beygelueck is.2 1 3 D e

bastiaans van Molhoop behoren ook tot de eersten die van deze plantage gedoopt worden.

Tijdens een bezoek aan Lustrijk heeft de zendeling een onderhoud met de eerste bastiaan.

Hij betwijfelt of slaven die interesse in het nieuwe geloof hebben dat kenbaar durven te

maken. De bastiaan geeft hierop geen antwoord. Pas als hij opmerkt dat de zwarte officieren

van Molhoop tot de eersten behoren die de christelijke religie aanhangen, gebeurt er iets

vreemds met zijn gesprekspartner. “Hirbey veränderte sich des Treibers Physonomie auf einmal; er

frug nun freundlich weiter, u. als er hörte, die Treiber auf Molhoop wären mit den ersten gewesen, die sich

bekehrt hätten u. getauft werden, u. nun dem Heyland dankbar davor wären, da war er wie erstaunt, als

ob er nun erst sich eine Möglichkeit denken könne; es könne auch noch mit ihm dahin kommen.”2 1 4

Van Stipriaan (1993:282) doet een beroep op een van de verklaringen van Lamur om een

gebeurtenis op Breukelerwaard te verklaren. Hij interpreteert de doop op 6 november 1829 van

de bastiaan Nicolaas Nelson op Breukelerwaard als een teken dat “de functie van bastiaan

b i n n e n de slavengemeenschap was geïnstitutionaliseerd in de vorm van het priesterschap.”

Nelson zou in de gaten hebben gehad dat als gevolg van de komst van de zendelingen zijn

machtsbasis aan het afbrokkelen is. Steeds meer volwassenen laten zich dopen en door zich-

zelf aan te sluiten bij het nieuwe christelijke geloof probeert hij het tij te keren. Voor deze ver-

klaring is geen bewijs te vinden in de Specialien van Breukelerwaard. In de eerste plaats is er

geen verwijzing naar een eventueel priesterschap van Nelson. De goede man wordt door de

zendelingen geen enkele keer in verband gebracht met heidense praktijken, laat sta a n

beschuldigd. Ten tweede, en dat brengt me weer terug bij de verklaring van Lamur, is Nicolaas

Nelson niet de eerste bastiaan die op Breukelerwaard gedoopt wordt. Josua Damon is hem op

14 juli 1827 voorgegaan.2 1 5 Op dat moment zijn er hooguit 39 gedoopte volwassen slaven op

Breukelerwaard te vinden, hetgeen aanmerkelijk minder is dan de “65 van de circa 115 vol-

w a ssen slaven” waarover Van Stipriaan (1993:282) rept en die voor Nelson de reden zouden

zijn geweest om het roer om te gooien teneinde zijn machtsbasis te beschermen.
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Volgens Lamur (1985:25,32) is het niet alleen de bastiaan-priester die zich op

Vossenburg heeft verzet tegen de komst van de zendelingen. De oorspronkelijke religie zou

de eenheid onder de Vossenburgse slaven bevorderd hebben en hij vermoedt dat spanningen

tussen een kleine bevoorrechte groep (in het bijzonder de bastiaan-priesters) en een grote

groep gedepriveerden worden gemaskeerd door de drang naar eenheid onder de slaven-

bevolking als reactie op de onderdrukking en uitbuiting van de planters. Anders dan de op

grond van hun beroep bevoorrechte slaven zouden de gedepriveerden meer ontvankelijk

zijn geweest voor het ‘beschavingsoffensief ’ van de zendelingen. Staat de grote groep ge-

depriveerde slaven op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie inderdaad

meer welwillend tegenover het zendingswerk dan de eliteslaven?

Welwillend staan tegenover het zendingswerk van de Evangelische Broeder Gemeente

is een proces in de tijd en kan als zodanig worden bestudeerd. Cox regressie is een inzich-

telijke en goede optie.2 1 6 De afhankelijke variabele bestaat uit het aantal maanden dat ver-

strijkt vanaf de dag dat men doopkandidaat is geworden tot de dag waarop men gedoopt

wordt. Het tijdstip waarop iemand doopkandidaat is geworden fungeert als begin van het

interval. Het toetreden tot de klasse van doopkandidaten is de eerste nauwkeurig vast-

gelegde gebeurtenis in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. Slaven die voor

de doop in aanmerking willen komen, moeten behalve zedelijk besef ook een aanta l

geloofsartikelen uit het hoofd kennen. De bereidheid van slaven om deze artikelen te leren

kan als indicator van welwillendheid beschouwd worden.

Sommige slaven zullen om uiteenlopende redenen nooit gedoopt worden. Men kan hierbij

denken aan de volgende verklaringen. Ze hebben geen interesse en blijven liever op de oude

voet verder gaan, ze keren zich van de kerk af, hun seksueel gedrag kan niet door de beugel of

ze komen te overlijden voordat ze zich het p r o t e s ta n t se geloof eigen hebben kunnen maken.

Kerktucht of uitsluiting doet niet ter zake. Slaven hebben altijd de mogelijkheid om op hun

schreden terug te keren. Ik neem aan dat, uitgezonderd sterfgevallen, deze lieden tot op de dag

van de emancipatie bloot staan aan de invloed van de Herrnhutters. Van sommigen is bekend

dat ze na 1863 op de plantages blijven wonen en werken. In dergelijke gevallen wordt de

periode die begint met het doopkandidaatschap begrensd door de laatste waarneming van de

EBG. Die datum is rechts-gecensureerd. In de doopboeken is regelmatig te lezen dat iemand

op zijn ziekbed is gedoopt. Een aantal van hen blijft buiten beschouwing omdat ze de doop-

kandidaatklasse hebben overgeslagen (zie hoofdstuk 3). De resultaten van de Cox regressie

staan in tabel 5.5.
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Tabel 5.5:  Doopproces van slaven naar planta ge, sekse, ge b o o rte grond, sta t u s - b e roep en leeft ijd; 

C ox model (tijd ge m e ten in maanden; n=242)

B S.E. Wald df Sig. R Exp(B)

Plantage 10,6102 3 ,0140 ,0504

Fairfield t.o.v. Breukelerwaard ,1428 ,2546 ,3144 1 ,5750 ,0000 1,1535

Cannewapibo t.o.v. Breukelerwaard -,1889 ,1984 ,9069 1 ,3409 ,0000 ,8279

La Jalousie t.o.v. Breukelerwaard -,5887 ,2194 7,1974 1 ,0073 -,0535 ,5550

Sekse (vrouw t.o.v. man) ,3529 ,1516 5,4186 1 ,0199 ,0434 1,4232

Geboorteland (Creool t.o.v. Afrikaan) ,0136 ,1921 ,0050 1 ,9436 ,0000 1,0137

Status-beroep (hoog t.o.v. laag) ,1928 ,1740 1,2274 1 ,2679 ,0000 1,2126

Leeftijd van de doopkandidaat ,0197 ,0081 5,8444 1 ,0156 ,0460 1,0199

X2 t . o . v. geen ve r k l a rende variabelen: 23,0. Vr ij h e i d s graden: 7.

Tabel 5.6: Religieuze klasse wa a rtoe vo l wassen slaven op 1 juli 1863 behoren naar beroep (n=318 )

Religieuze klasse op 1 juli 1863

Beroep van de Avo n d m a a l -

s l aven zoals ve rm e l d Geen doop- D o o p - kandidaat of

in borderel 1862 ka n d i d a a t ka n d i d a a t D o p e l i n g c o m m u n i c a n t To ta a l

ambachts- en huisslaven Aantal 13 9 22 35 79

Rijpercentage 16,5% 11,4% 27,8% 44,3% 100,0%

delvers, veldnegers en veldmeiden Aantal 48 55 82 54 239

Rijpercentage 20,1% 23,0% 34,3% 22,6% 100,0%

Totaal Aantal 61 64 104 89 318

Rijpercentage 19,2% 20,1% 32,7% 28,0% 100,0%

Evenals bij eerdere toetsen moeten de uitkomsten in tabel 5.5 met de nodige voor-

zichtigheid geïnterpreteerd worden. De uitkomst van de toets moet gezien worden als een

indicatie. Het gaat me vooral om het teken van de regressiecoëfficiënt (ß). Een positieve

regressiecoëfficiënt duidt op een grotere intensiteit van het proces. Bij de nominale

variabelen worden steeds twee categorieën met elkaar vergeleken. De desbetreffende

categorieën staan tussen (). In tegenstelling tot wat men op grond van de gebeurtenissen

op Vossenburg zou verwachten, blijkt uit tabel 5.5 dat slaven met een hoge sociale sta t u s

sneller - en dus niet langzamer - worden gedoopt dan slaven met een lage sociale sta t u s .

Ook is het zo dat vrouwen dit pad veel sneller doorlopen dan mannen. Creolen sta a n

welwillender tegenover het zendingswerk dan Afrikanen. De slaven op Fairfield zijn ont-

vankelijker voor het geloof dan slaven op Breukelerwaard. Op Cannewapibo en op

L a Jalousie slaat het nieuwe geloof in vergelijking met Breukelerwaard (en dus ook

Fairfield) minder snel aan. Gezien het aantal plantagebezoeken dat door de Herrnhutters is

afgelegd, is dat geheel conform de verwachting. De Herrnhutters zelf uiten het vermoeden

dat vooral ouden van dagen, gebrekkigen en zieken zich tot het nieuwe geloof wenden.2 1 7
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Dit wordt bevestigd in tabel 5.5. Naarmate men ouder wordt neemt de intensiteit van het

doopproces toe: ouderen worden eerder gedoopt dan jongeren.

De vraag is gerechtvaardigd of een analyse die alleen maar uitgaat van mensen die doop-

kandidaat zijn geworden de lading van het begrip ‘welwillend staan tegenover het zendings-

werk’ wel dekt. Hierbij kan terecht een vraagteken gezet worden. In principe kan de sta p

die een slaaf neemt om doopkandidaat te worden al geïnterpreteerd worden als een eerder

teken van gunstige gezindheid. Helaas ontbreken voor een benadering die hier rekening

mee wil houden de broodnodige gegevens. Daarnaast hoeft de welwillendheid ten aanzien

van het zendingswerk niet op te houden bij de klasse van gedoopte lidmaten. In tabel 5.5 is

slechts een onderdeel van het traject aanmelden-communicant geanalyseerd en slaven die

nooit doopkandidaat zijn geworden, blijven buiten beschouwing.

De tweede manier om de samenhang tussen status-beroep en protestantse gezindheid

voor het voetlicht te brengen ondervindt geen hinder van de bovengenoemde kritiek. Vo o r

alle mannen en vrouwen is gekeken naar de religieuze klasse waartoe zij op de dag van de

emancipatie behoren. In vergelijking met volwassen delvers, veldnegers en veldmeiden zijn

onevenredig veel ambachts- en huisslaven te vinden in de klassen avondmaalkandidaat of

communicant. Omgekeerd zijn het vooral delvers, veldnegers en veldmeiden die op 1 juli

1863 nog niet gedoopt zijn. In totaal maar liefst 43%. Van de slaven met een hoge status is

iets meer dan een kwart (28%) nog niet gedoopt. Er is niet gecorrigeerd voor slaven die

onder kerktucht vallen.

Ik ben de discussie met Lamur aangegaan in termen van status-beroep. Hij consta t e e r t

dat met name de ambachtsslaven op Vossenburg zich hebben verzet tegen de komst en ver-

breiding van het nieuwe geloof. Op de naburige plantages Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie is van verzet door deze groep slaven tegen de komst van de

Herrnhutters niet veel gebleken. Zowel op kwalitatieve als kwantitatieve gronden blijkt dat

de bastiaans en overige ambachtsslaven zich op deze vier plantages juist eerder en/of sneller

hebben laten bekeren dan veldslaven. Verder is gebleken dat vrouwen zich welwillender

hebben opgesteld tegenover het zendingswerk dan mannen. Ik kom hier nog op terug. De

i n t e r p r e tatie van Van Stipriaan van de gebeurtenissen op Breukelerwaard is aantoonbaar

o n j u i s t .

Met het antwoord op de vraag welke slaven er welwillend staan tegenover de boodschap

van de Herrnhutters is nog geen antwoord gegeven op de vraag wat de gekerstende slaven

nu eigenlijk geloven. Van de ongekerstende slaven is dat evenmin precies bekend.

Steinberg (1933:139) meent op grond van een verslag uit 1859 dat de zendelingen zelf wel

in de gaten hebben dat het vaak om het buitenste randje gaat en dat nog “vele zwakheden”

aan te wijzen zijn. Lamur (1985:33) constateert dat er in de periode dat de Herrnhutters de

slaven op Vossenburg hebben bezocht nauwelijks sprake is geweest van fundamentele ver-

anderingen in de religie van slaven. Van Lier (1977:129) omschrijft de bekering van slaven

als “zeer oppervlakkig. Naast het christendom bleven de slaven in het geheim hun oude

Afrikaanse godsdienst aanhangen.” Oostindie (1989:193,194) is sceptisch over de door de

Herrnhutters bereikte resultaten onder de slaven op Roosenburg. Bekeerde slaven blijven

hun oude godsdienst aanhangen (Lenders 1994:210-211 en Klinkers 1997:57). Vooral na de
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emancipatie spreken de zendelingen af en toe hun teleurstelling uit. Op Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie is de situatie al niet veel anders. Ook op de door mij

bestudeerde plantages is regelmatig sprake van heidense taferelen. Vooral na 1863 grijpen

de ex-slaven regelmatig terug naar hun oude geloof. Vaak uiten de zendelingen hun frustratie

over de geboekte vooruitgang. Het geklaag over gedoopte slaven die zich met heidense p r a k-

tijken bezighouden is niet van de lucht.2 1 8 Het protestantse geloof van verreweg de meeste

gekerstende slaven is beslist niet diep verankerd. Het christendom komt niet in de plaats

van, maar naast het oude geloof. De vraag of de zendelingen dan misschien wel invloed gehad

hebben op de relaties van de gekerstende slaven moet ook negatief beantwoord worden. De

bevindingen op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie sluiten aan bij het

werk van Oostindie (1989:157-159) en Klinkers (1997:78,178). Zij constateren dat de zende-

lingen er niet in geslaagd zijn de slaven de wet voor te schrijven bij de keuze van hun partners.

Zowel voor als na de emancipatie hebben ze geen of weinig invloed kunnen uitoefenen op de

relaties en het gezinsleven van de slaven. Lenders (1994:206,281) meent dat tot omstreeks

1900 de invloed van de Herrnhutters op het familieleven van de slaven is te verwaarlozen.

In hoofdstuk 1 is beargumenteerd waarom de bevolking op Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie tot onderwerp van deze studie is gekozen. In hoofdstuk 3 is

uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop de Herrnhutters hun waarnemingen te boek

gesteld hebben. Slechts één aspect van de gekende levensloop is aan de orde geweest en dat

is de vraag hoe lang slaven beschreven worden in de bronnen van de Evangelische Broeder
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Gemeente. Nu het verloop van de kerstening is bestudeerd, kan het tweede aspect van de

gekende levensloop onder de loep genomen worden. Dat is de vraag welke periode door de

gekende levensloop beschreven wordt. De onderzoekspopulatie bestaat niet uit de gehele

bevolking van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie, maar varieert in de

tijd. Met de vraag van welk deel van de bevolking op de vier plantages de gekende levens-

loop op een bepaald moment bekend is, ben ik aangeland bij de laatste methodologische

hindernis die genomen moet worden. Zit er vertekening in de door mij in kaart gebrachte

r e l a t i e s ?

In figuur 5.7a en 5.7b is een overzicht te vinden van het totaal aantal mannen en vrouwen

afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie naar soort bron. De

score in drie bronnen is weergegeven: slavenregister, ‘in geestelijke verzorging’ en gekende

levenslopen. De bovenste lijn geeft het aantal mannen en vrouwen aan dat gedurende 1851-

1863 in de slavenregisters is vermeld. Pas vanaf 1851 zijn de registers van La Jalousie

bewaard gebleven. Als gevolg van een sterfteoverschot daalt het aantal mannen en vrouwen

continu over deze periode. De stijging van het aantal mannen in 1860 vertroebelt misschien

het algemene beeld, maar het betreft hier de aankoop van een relatief grote groep slaven op

de plantage Fairfield (zie hoofdstuk 2).

Evenals de bovenste stopt de middelste lijn in 1863. Deze lijn geeft het aantal slaven aan

dat ‘in geestelijke verzorging staat’. Dit begrip is afkomstig van Steinberg (1933:134). Er

wordt geteld vanaf de dag waarop men doopkandidaat is geworden. Van bijna niemand is
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bekend wanneer hij zich bij de EBG heeft aangemeld. Het heeft niet veel zin om die spaar-

zame uitzonderingen in de grafiek mee te tellen. Kinderen worden vanaf de doop mee-

geteld. Slaven die op een gegeven moment uit de kerk gezet worden (g e s t r i c h e n), tellen niet

meer mee. Mensen die berouw tonen en zich opnieuw laten inschrijven, weer wel. De eerder

getrokken conclusies dat vrouwen meer op hebben met het p r o t e s tantse geloof dan mannen

ziet men hier terug. Op elk moment zijn er meer vrouwen dan mannen in geestelijke ver-

zorging. Dit geldt tevens voor elke plantage afzonderlijk. Naarmate de emancipatie nadert,

daalt het aantal slaven en neemt het aantal in geestelijke verzorging staanden toe. In 1863

is meer dan tachtig procent van de bewoners op Fairfield en Breukelerwaard gekerstend.

Op Cannewapibo is ongeveer driekwart van de slaven in de Here en op La Jalousie is net iets

meer dan de helft van de plantagebevolking bekeerd. Overigens wijken ‘mijn’ cijfers af van

de aantallen die in de verschillende borderellen genoemd worden. Op La Jalousie bijvoor-

beeld wordt in 1862 iedereen tot de Evangelische Broeder Gemeente gerekend. Dit verschil

is vermoedelijk te wijten aan de manier van tellen. Zoals gezegd, ik weet niet wie zich wan-

neer precies heeft aangemeld. Het kan ook zijn dat de Herrnhutters deze zielen alvast op de

concurrerende katholieken willen claimen. Rond 1857 is sprake van een sterke stijging van

het aantal mannen en vrouwen dat in geestelijke verzorging geraakt. Deze stijging is niet

specifiek voor de suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie.

Het aantal slaven dat tot de EBG gerekend kan worden, is destijds in heel Suriname sterk

toegenomen (Van Lier 1977:129).

De onderste lijn geeft het aantal gekende levenslopen aan. In tegenstelling tot het aan-

tal mannen en vrouwen in slavenregisters en geestelijke verzorging heeft het nu wel zin om

na 1863 door te tellen. Er wordt steeds geteld op de laatste dag van het jaar. Dat betekent

dat slaven en vrijgemaakten die slechts in een en hetzelfde jaar in de D i a r i a of M i s s i o n s

K o n f e r e n z of S p e c i a l i e n van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie genoemd

worden, niet zijn meegeteld. Ze worden geregistreerd, maar ook meteen weer afgeboekt.

Veelal betreft het hier kleine kinderen waarvan alleen de doop geregistreerd is. Zowel bij de

mannen als de vrouwen is na 1857 het aantal dat in geestelijke verzorging staat, groter dan

het aantal waarvan de levensloop gekend is. De verklaring ligt voor de hand. In de eerste

plaats is dat de hierboven vermelde sterke toename van het aantal slaven dat in de tweede

helft van de jaren 1850 in geestelijke verzorging komt te staan. Het tweede deel van de ver-

klaring heeft te maken met de manier van registreren. Iemand die bijvoorbeeld in 1852

doopkandidaat is geworden en in 1857 een vrouw neemt, blijft vanaf 1852 tot 1863 in gees-

telijke verzorging staan. De kans bestaat dat hij ook daarna nog naar de kerk blijft gaan,

maar dat kan ik niet altijd zien. In 1857 wordt hij voor het laatst geregistreerd in de D i a r i a

of Missions Konferenz of S p e c i a l i e n. Dit is de reden waarom het aantal gekende levenslopen al

‘ver’ voor de emancipatie begint te dalen. Gekerstende slaven die zich voegen naar de

opvattingen van de EBG worden niet meer geregistreerd. Geen klachten en dus geen ver-

melding in de S p e c i a l i e n!

Ik heb niet van iedereen de gekende levensloop in de grafiek opgenomen. Tot en met

1863 geldt de voorwaarde dat mannen en vrouwen in het slavenregister van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie vermeld moeten staan. Na 1863 betreft het
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vrijgemaakten afkomstig van deze vier plantages en hun kinderen in de vrouwelijke lijn die

op de genoemde plantages blijven. De eerder genoemde Andresa Oosterwolde en haar

dochter Leentje afkomstig van Vossenburg zijn hier niet meegeteld. Dit is een van de redenen

waarom Kuhn in 1870 (zie tabel 5.3) veel meer vrijgemaakten telt dan ik. De tweede reden

is dat Kuhn telt op basis van de S p r e c h b ü c h e r. Ik tel op basis van veranderingen of gebeurte-

nissen die in de S p e c i a l i e n zijn geregistreerd. Als alles bij het oude blijft, is het niet zichtbaar.

In 1884 bedraagt het aantal gekende levenslopen van mannen en vrouwen per definitie nul.

Ik heb tot de laatste dag van dat jaar de aantekenboeken doorgenomen. De laatste waar-

neming is dus hoogstens gelijk aan 1884 en iedereen wordt gewoon afgeboekt. Dat wil

natuurlijk niet zeggen dat het aantal bewoners op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

La Jalousie dan ook gelijk aan nul is. Uit grafiek 5.7a en 5.7b blijkt dat voor de emancipatie

op 1 juli 1863 de meeste bewoners het best beschreven worden.

Alvorens de vraag gesteld kan worden wat mijn longitudinale benadering nu eigenlijk

precies oplevert, moet bekeken worden in hoeverre de door de Herrnhutters beschreven

relaties een vertekend beeld geven. In principe is het alleen mogelijk om van slaven in gees-

telijke verzorging het relationele leven in kaart te brengen. Alleen relaties waarvan zowel

man als vrouw niet in geestelijke verzorging staan, worden door de Herrnhutters niet

beschreven. Het eerste aspect betreft dus de vraag wie zich wanneer wil laten bekeren. Door

het ontbreken van de S p r e c h b ü c h e r kunnen de relaties voor de onderzoeker pas zichtbaar

worden in de S p e c i a l i e n als de slaaf die in geestelijke verzorging staat, ook religieuze

progressie begint te maken. Slaven worden verondersteld zich uit zichzelf aan te melden en

de vraag of iemand religieuze vorderingen kan maken is onder meer afhankelijk van zijn

relaties. Die moeten door de Herrnhutters in orde bevonden worden (zie hoofdstuk 3).

Vanuit deze optiek is het zeker niet uit te sluiten dat slaven met relaties en/of partners die

in de ogen van de Herrnhutters juist ongepast zijn, de Herrnhutters laten voor wat ze zijn

omdat ze geen boodschap hebben aan hun zedenpreken. Zeker in de begintijd van de ver-

kondiging van het Woord Gods heeft men vermoedelijk met een select groepje slaven te

maken. Hetzelfde probleem speelt natuurlijk ook als de zendelingen na verloop van tijd

hun banvloek over een relatie uitspreken. Vóór 1863 worden er beslist geen slaven in de

kerktucht gedaan omdat ze bijvoorbeeld duurzaam zouden samenwonen. Gevoegd bij de in

hoofdstuk 3 beschreven moeilijkheden die de Herrnhutters na de emancipatie ondervinden

bij het in kaart brengen van de aan hun zorgen toevertrouwde relaties noopt dit mij ertoe de

analyse van de duur van relaties tot 1 juli 1863 te beperken.

Ik heb hierboven gesteld dat relaties voor de onderzoeker zichtbaar worden als de slaven

religieuze progressie maken. Dat is maar ten dele waar. Ik kan uit de vooruitgang afleiden

dat het zedelijk leven van de betrokkene in orde is bevonden. Er valt niet uit af te leiden met

wie de doopkandidaat of dopeling eventueel een relatie onderhoudt. In dit verband is het

zinvol het betoog van Lamur (1985:4) en Klinkers (1997:79) voor de geest te halen. Zij

menen dat echtelijke ruzies, klachten of veranderingen in de S p e c i a l i e n breed uitgemeten

worden. Harmonieuze relaties worden zelden specifiek genoemd en dat resulteert in een

vertekend beeld. Ik heb betoogd dat dit probleem gedeeltelijk kan worden opgelost door

het reconstrueren van relaties en deze binnen de grenzen van de gekende levensloop zicht-
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baar te maken. Voorwaarde is wel dat ik over minimaal één relationele waarneming moet

beschikken. Naarmate de gekende levensloop langer wordt, zal de kans toenemen dat een

van de echtelieden een keer zijn relatie met de broeders bespreekt en aldus in de boeken

wordt genoteerd. Ook nu is eenvoudig in te zien dat het tijdstip waarop de kerstening is

begonnen, van invloed is op wat de onderzoeker jaren later kan zien.

Eén punt verdient in dit verband nadere uitwerking. Ik heb minimaal één waarneming

nodig om een relatie binnen de grenzen van de gekende levensloop zichtbaar te maken.

Zoals gezegd, slaven die in onmin met elkaar leven of in zonde vervallen zullen inderdaad

eerder en vaker in de S p e c i a l i e n vermeld worden dan relaties waar geen problemen zijn. Een

opvallende positieve uitzondering hierop is echter te vinden in het doopboek. Vanaf om-

streeks 1850 worden door de EBG erkende relaties die ten tijde van de doop zijn geconsta-

teerd in de doopboeken opgetekend (zie hoofdstuk 3). Dat betekent dat van iedereen die

vanaf dat tijdstip gedoopt wordt, en een in het doopboek vermelde partner heeft, de relatie

zichtbaar gemaakt kan worden. Het betekent eveneens dat deze waarneming niet langer

afhankelijk is van ruzies, echtelijk bedrog, overspel of wat dies meer zij. Het omgekeerde is

eerder het geval. Het betreft juist geen echtbreuk of hoererij want de betrokkene wordt

gedoopt. Vooral vanaf de jaren 1850 is het dus mogelijk om zowel relaties die in de S p e c i a l i e n

genoemd worden omdat er problemen of veranderingen zijn, als relaties die in de doop-

boeken van harmonie getuigen, zichtbaar te maken, naast elkaar te leggen en te analyseren.

Dit argument, tezamen met de piek in de gekende levenslopen in de figuren 5.7a en 5.7b

impliceert dat het zwaartepunt van de analyse moet komen te liggen in de laatste tien jaar

voor de emancipatie. Het probleem is en blijft wel dat mannen en vrouwen die zonder enige

wanklank samenleven of een relatie hebben én beiden voor 1850 zijn gedoopt, inderdaad

als paar of koppel onzichtbaar blijven. Omdat de doopboeken van Charlottenburg ont-

breken vanaf december 1860 geldt hetzelfde probleem voor lieden die hierna gedoopt wor-

den. Kortom, er is en blijft sprake van vertekening in de periode na 1850. Wel ben ik van

mening dat de door mij gekozen benadering ertoe leidt dat die vertekening in de zichtbaar

gemaakte relaties veel minder groot is dan op grond van de kwalitatieve werkwijze van

Lamur en Klinkers mag worden aangenomen. Uiteraard dient in verband hiermee bij de

i n t e r p r e tatie van de gegevens de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden. Vo o r a l

omdat daar de kerstening van de bevolking op de vier suikerplantages niet synchroon is

v e r l o p e n .

Samenvattend, Fairfield is een uitzonderlijke plantage geweest in de eerste helft van de

negentiende eeuw. De zendelingen zijn hier altijd welkom geweest. Ook Breukelerwaard

kent een lange geschiedenis van zedenprekers. Dit heeft tot gevolg dat veel van mijn ge-

gevens betrekking hebben op deze twee plantages. Van Fairfield zijn al relaties beschreven

op het moment dat de Herrnhutters de eerste voet aan wal op Cannewapibo en La Jalousie

nog moeten zetten. In het volgende hoofdstuk zullen deze vroege relaties wel in kwalita t i e f

maar niet in kwantitatief opzicht een rol spelen. De eerste bronnen van de EBG verschaffen

meer achtergrondinformatie en ‘uitleg’ dan de S p e c i a l i e n. Het zou jammer zijn om dat niet

te gebruiken.

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

114



Kort voor de emancipatie is van de meeste slaven een deel van hun levensloop beschreven.

Niet van iedereen is het relationele leven even goed in kaart gebracht. De gekende levens-

loop van bewoners van Fairfield en Breukelerwaard is langer dan die van Cannewapibo en

La Jalousie. Vrouwen zijn gemakkelijker te volgen dan mannen en slaven met een hoge sta t u s

laten meer sporen na in het archief dan slaven met een lage status. Deze verschillen zijn

grotendeels te verklaren uit de bereidheid van slaven om zich te laten kerstenen. Slaven die

zich in een vroeg stadium aanmelden zullen overwegend vaker en/of langer in de bronnen

van de EBG genoemd worden. Met de bereidheid van slaven om zich te laten kerstenen is

niets gezegd over de inhoud van het nieuwe geloof. Erg ingrijpend zal dat niet zijn geweest

in de beleving van de slaven.

Door de vroege kerstening op Fairfield en Breukelerwaard in vergelijking met

Cannewapibo en La Jalousie zijn van deze eerste twee plantages ook relatief veel waar-

nemingen in de Specialien voorhanden waarmee de relaties van slaven in het laatste decennium

voor de emancipatie zichtbaar gemaakt kunnen worden. Door de gegevens uit het doop-

boek van na 1850 te vervlechten met de S p e c i a l i e n kunnen ook de relaties van slaven op

Cannewapibo en La Jalousie die niet in termen van hoererij of echtbreuk beschreven worden

in de S p e c i a l i e n, zichtbaar gemaakt worden. Dit geldt natuurlijk net zo goed voor slaven van

Fairfield en Breukelerwaard die na 1850 gedoopt worden. Helaas kan ik geen criterium of

maat bedenken om de vertekening in mijn gegevens uit te drukken, maar de oververtegen-

woordiging van kortdurende of onstabiele relaties in de periode 1850-1860 is beslist niet

groot. Gelet op het uiteindelijke doel van de zending en de voorwaarden waaraan een slaaf

moet voldoen om religieuze progressie te kunnen maken is het moeilijk voorstelbaar dat

uitgerekend slaven met langdurige monogame relaties de laatsten in de rij geweest zullen

zijn die contact met de Herrnhutters gezocht hebben.

In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat de samenstelling van de bevolking op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie niet wezenlijk verschilt van andere suiker-

p l a n tages. Ik heb weinig reden om te veronderstellen dat de religieuze situatie op de door mij

bestudeerde suikerplantages in de laatste twee decennia voor de emancipatie en gedurende

het daarna volgende tienjarig staatstoezicht veel afwijkt van het algemene beeld in de dis-

tricten Commetewane en Boven-Commewijne zoals dat naar voren komt in het werk van

Van Lier (1977), Klinkers (1997), Lenders (1994) en Oostindie (1989). In vergelijking met de

door Lamur (1985) beschreven situatie op Vossenburg, waar vooral de geprivilegieerde slaven

het felst gekant zijn tegen de kerstening, dwingen mijn gegevens op één punt een andere

conclusie af. Op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie behoren de sociaal

hooggeplaatste slaven juist tot de eersten die zich tot de zendelingen wenden om zich te

laten kerstenen. Vrouwen staan ook hier meer welwillend tegenover het zendingswerk dan

mannen. Ze worden eerder doopkandidaat en laten zich sneller dopen.
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6

RE L AT I E S

In dit hoofdstuk worden de seksuele relaties van de gekerstende slaven van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie geanalyseerd. Achtereenvolgens worden

besproken: aantal partners, partnerkeuze, polygynie, polyandrie en vrijgezellen, planta g e-

grens-overschrijdende relaties, relatieduur en stabiliteit en echtelijke verplichtingen. Het

accent ligt steeds op de eventuele invloed van de variabelen plantage, geboortegrond, sta t u s-

beroep en leeftijd. Ik onderken drie verschillende vertekeningen in de zichtbaar gemaakte

relaties op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. (a) Een onbekend aan-

tal kortdurende relaties is niet door de Herrnhutters waargenomen (zie hoofdstuk 3). (b)

Een vermoedelijk klein aantal stabiele en perfect harmonieuze relaties is wel door de

Herrnhutters, maar niet door mij waargenomen (zie hoofdstuk 5). (c) De schatting van de

duur van de zichtbaar gemaakte relaties is vermoedelijk ‘te kort’ (zie hoofdstuk 4). Deze

laatste vertekening heeft als consequentie dat de periode tussen twee opeenvolgende

relaties waarin iemand als vrijgezel kan worden beschouwd, juist weer ‘te lang’ kan zijn. Ik

wil hier verder beklemtonen dat ik over geen enkele aanwijzing beschik dat de genoemde

vertekeningen afhankelijk zijn van de plantage, geboortegrond, status-beroep en leeftijd

van de betrokken slaven.

Vergelijken is een groot goed in de sociale en historische wetenschappen. Alvorens ik

ook maar iets mag vergelijken, verdient het aanbeveling om zowel de periode als de onder-

zoekspopulatie van andere auteurs aan de orde te stellen. De slavernijperiode in Suriname

wordt naar analogie met de Britse Cariben in drie grote fasen ingedeeld (Lamur

1 9 8 7 : 2 3 , e .v.). Mijn onderzoeksgegevens hebben betrekking op de derde en laatste fase. Het

begin van deze fase is vooral gedateerd door de Britse afschaffing van de slavenhandel in

1807. Het jaar daarop is deze wet van kracht en begint de periode van de lotsverbetering

vaste vorm aan te nemen (zie hoofdstuk 2). Vergelijken met het werk van Lamur (1985 en

1993), Oostindie (1989) en Klinkers (1997) levert in dit opzicht geen problemen op. Hun

studies naar man-vrouw verhoudingen hebben grotendeels betrekking op dezelfde periode,

namelijk kort voor de afschaffing van de slavernij in 1863. Of dit ook voor de Britse We s t

Indies opgemerkt kan worden, is op het eerste gezicht wat moeilijker vol te houden. Het

familie-onderzoek in de Britse Cariben heeft betrekking op de periode 1807-1834. De tijd-

spanne tussen de afschaffing van de slavenhandel uit Afrika en de afschaffing van de

slavernij is dus veel korter dan in de Nederlandse koloniën. Bij een vergelijking is echter niet

zozeer het jaartal als wel de fasering van belang (vergelijk Higman 1984:2). Bovendien moet

o p g e m e r k t worden dat er nog lang na de afschaffing van de slavenhandel negers uit Afrika

Suriname worden binnengesmokkeld (zie hoofdstuk 2).
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Mijn gegevens hebben betrekking op vier afzonderlijke suikerplantages in Suriname.

Lamur (1985, 1987 en 1993) heeft de situatie op Vossenburg geanalyseerd, terwijl Oostindie

(1989) zijn aandacht concentreert op de suikerplantage Roosenburg. Als gemene delers zijn

de productie van suiker en de ligging aan de rivier Boven-Commewijne aan te wijzen. Het

a a n tal onderlinge verschillen is hier ongetwijfeld een veelvoud van. Elke plantage kent zijn

eigen bijzonderheden en waarschijnlijk is geen van deze zes plantages representatief voor de

situatie in Suriname. Een bijkomend probleem is verder dat ik bijzonder weinig economische

gegevens van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie heb kunnen vinden. Ve e l

zaken die in het geval van Vossenburg en Roosenburg bekend zijn, zijn totaal onbekend voor

de door mij bestudeerde plantages. Dat bemoeilijkt het vergelijken aanzienlijk. Het volsta a t

hier op te merken dat een vergelijking met de situatie in 1825 op een aantal Jamaicaanse

p l a n tages (zie Higman 1973 en 1976) er al helemaal niet eenvoudiger op wordt.

Een zinvolle vergelijking is niet alleen afhankelijk van de vraag op welke periode en

onderzoekspopulatie de bevindingen betrekking hebben. Higman (1977:593 en 1984:365)

meent dat de getrokken conclusies afhankelijk kunnen zijn van de bronnen die gebruikt

worden. Zowel het soort bron waarop men zich beroept als de gehanteerde methode ver-

dienen ruime aandacht. Het werk van Lamur (1985 en 1993), Oostindie (1989), Lenders

(1994) en Klinkers (1994 en 1997) is weliswaar grotendeels gebaseerd op bronnen van de

Evangelische Broeder Gemeente, maar hun methode van onderzoek verschilt op een aanta l

punten sterk van de door mij voorgestane (kwantitatieve) benadering. Van Stipriaan

(1993:343) bestudeert de huishoudsamenstelling op de koffieplantage Clifford

Kocqshooven in de jaren 1820.

De hierboven geschetste problemen nemen alleen maar toe als ik mijn resultaten wil

vergelijken met de voor de Engelstalige Caribische oorden getrokken conclusies. Zelfs al

beperk ik mij tot kwantitatieve onderzoeksresultaten, dan nog zijn de voetangels en klemmen

nauwelijks te overzien. De twee meest vooraanstaande onderzoekers op dit terrein, Higman

(1973, 1975, 1976, 1979 en 1984) en Craton (1979), beroepen zich op sta n d g e g e v e n s uit de

periode 1807-1834 omtrent huishoudens. Uit verschillende momentopnames met betrekking

tot Jamaica, Trinidad, Barbados en de Bahamas proberen ze antwoord te geven op de vraag

wie met wie een seksuele relatie onderhoudt. Over de duur van eventuele seksuele relaties

worden nauwelijks mededelingen gedaan. Ik beschik daarentegen juist over longitudinale

gegevens, maar heb geen zicht op de samenstelling van het huishouden.

1. Aantal partners

Het aantal mannen of vrouwen waarmee iemand het bed heeft gedeeld ligt aan veel discussies

over het Surinaamse familieleven ten grondslag. Het maakt in wezen niet uit of deze

discussie wordt gevoerd in termen van een sterke band tussen moeder en kind, een afwezige

vader of het gebrek aan stabiliteit. Hieronder wordt nagegaan of sommige mannen en vrouwen

het beter doen op de partnermarkt dan anderen.

Het aantal seksuele partners van slaven is vastgesteld op basis van de inhoud van de

D i a r i a, Missions Konferenz, S p e c i a l i e n én de doopboeken vanaf omstreeks 1850 (zie hoofdstuk 3)

en levert weinig complicaties op. De problemen liggen op een ander terrein. Het aanta l



partners dat geteld wordt is onder meer afhankelijk van de lengte van de gekende levens-

loop. Iemand die langer leeft, heeft een grotere kans op meer partners. Een maatstaf om

succes op de partnermarkt te meten is het aantal partners gedeeld door de lengte van de

gekende levensloop (volgduur): het aantal partners per jaar. Hieraan kleven een paar

bezwaren. Niet alle mannen en vrouwen zijn in de bronnen van de Evangelische Broeder

Gemeente te volgen. Voor sommige slaven geldt dat de eerste waarneming (gemeten in

jaren) ook de laatste is. De lengte van de gekende levensloop is nul en delen door nul kan

niet. Alleen slaven waarvan de gekende levensloop minimaal twee jaar bedraagt maken deel

uit van de onderzoekspopulatie.2 1 9 Er is nog een probleem. Tussen leeftijd en aantal partners

b e s taat doorgaans een sterke samenhang. Dit betekent dat de lengte van de gekende levens-

loop niet zonder meer te gebruiken is om het aantal partners per jaar vast te stellen. Jonge

slaven die zich in de eerste twintig of dertig jaar van de negentiende eeuw tot de zendelingen

wenden, zijn vaak Creoolse kinderen die gedoopt worden. Het is ondenkbaar dat deze

kinderen zich meteen na de doop op vrijersvoeten begeven. In vergelijking met (oudere)

Afrikanen begint hun gekende levensloop met een periode waarin een seksuele relatie niet

aan de orde is.

Het verdient aanbeveling om alleen de gekende levensloop vanaf de leeftijd waarop slaven

als volwassen beschouwd worden in ogenschouw te nemen. Het vijftiende levensjaar is als

beginpunt gekozen (zie hoofdstuk 2). Higman (1979:54) en John (1988:67) hanteren deze

leeftijd eveneens als grens voor volwassenheid. De consequenties van deze correctie worden

aan de hand van het onderstaande voorbeeld duidelijk. Iemand die voor het eerst op dertig-

jarige leeftijd in de bronnen van de EBG wordt waargenomen, behoeft geen correctie. Dat

is wel het geval met een jongetje dat op zijn tiende voor het eerst en op zijn veertigste voor

het laatst wordt beschreven. Ik ga pas tellen vanaf zijn vijftiende zodat de volgduur niet dertig

maar vijfentwintig jaar is. Alleen als hij voor zijn vijftiende al verkering heeft, blijft deze c o r-

rectie achterwege en geldt het (open) begin van de relatie als startpunt. Dat komt overigens

maar sporadisch voor. Het aantal partners per jaar wordt bestudeerd voor de variabelen

p l a n tage (Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie), sekse (man of vrouw),

geboortegrond (Afrika of Suriname), status-beroep (hoog of laag) en leeftijd-eerste waar-

neming. De resultaten van de variantie-analyse staan in tabel 6.1.
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Tabel 6.1: Va r i a n t i e - a n a lyse van het aantal part n e rs per jaar voor de variabelen planta ge, sekse, 

ge b o o rte grond, sta t u s - b e roep met ge c o rr i ge e rde leeft ij d - e e rste wa a rneming als covariaat (n=311 )

Gemiddeld

Kwadraatsom df kwadraat F Sig.

Aantal partners Covariaat Gecorrigeerde

per jaar leeftijd-eerste

waarneming 9,970E-03 1 9,970E-03 ,384 ,536

Hoofdeffecten (Gecombineerd) ,617 6 ,103 3,967 ,001

Plantage ,305 3 ,102 3,914 ,009

Sekse 9,005E-02 1 9,005E-02 3,472 ,063

Geboortegrond ,336 1 ,336 12,943 ,000

Status-beroep 1,625E-03 1 1,625E-03 ,063 ,803

Model ,658 7 9,405E-02 3,626 ,001

Residu 7,858 303 2,593E-02

Totaal 8,516 310 2,747E-02

Tabel 6.2: Va r i a n t i e - a n a lyse van het aantal part n e rs per jaar voor de variabelen planta ge, sekse en 

ge b o o rte grond (n=450)

Gemiddeld

Kwadraatsom df kwadraat F Sig.

Aantal partners Hoofdeffecten (Gecombineerd) ,336 5 6,711E-02 3,188 ,008

per jaar Plantage ,142 3 4,740E-02 2,252 ,082

Sekse 1,808E-02 1 1,808E-02 ,859 ,355

Geboortegrond ,215 1 ,215 10,226 ,001

Model ,336 5 6,711E-02 3,188 ,008

Residu 9,346 444 2,105E-02

Totaal 9,682 449 2,156E-02

Het doel van de in tabel 6.1 gepresenteerde variantie-analyse is na te gaan of de onder-

zochte variabelen van invloed zijn op de afhankelijke variabele aantal partners per jaar. In

samenhang met alle andere effecten blijkt dat de plantage waartoe iemand behoort en de

geboortegrond van invloed zijn op het aantal partners per jaar. Voor de variabelen sekse,

s tatus-beroep en gecorrigeerde leeftijd-eerste waarneming in diezelfde tabel is er niet vol-

doende reden om de nulhypothese te verwerpen. Mannen hebben evenveel partners per

jaar als vrouwen en iemand met een hoge status doet het niet beter of slechter dan de door-

snee veldneger, delver of veldmeid. De gevonden verschillen berusten op toeval.2 2 0

Men kan wellicht denken dat het gevonden resultaat in tabel 6.1 beïnvloed is door de

door mij toegepaste correcties. Per slot van rekening is de volgduur van Creolen bekort en

niet die van Afrikanen. Het gelijktijdig opnemen van de variabelen status-beroep en

geboortegrond in tabel 6.1 levert veel gaten op in de datamatrix. Van veel slaven is het



beroep alleen op grond van het borderel uit 1862 vast te stellen. Op dat moment zijn alleen

nog maar relatief oude Afrikanen op de plantage te vinden. In hoofdstuk 2 is aangetoond

dat het expliciet opnemen van de variabele leeftijd tot gevolg heeft dat nagenoeg alle slaven

die voor 1848 zijn overleden buiten beschouwing blijven. Juist daar bevinden zich de

jongere Afrikanen. Het verdient derhalve aanbeveling een model te maken waarin naar de

effecten van plantage, sekse en geboortegrond wordt gekeken. Hoewel in dit tweede model

de variabele leeftijd buiten beschouwing wordt gelaten, moet hiervoor toch gecorrigeerd

worden. Deze correctie geschiedt weer door alleen volwassen slaven in de steekproef op te

nemen. De volwassenheid van een individu is te achterhalen door het jaar waarin de

zendelingen voor het eerst het lot raadplegen met betrekking tot de vraag of iemand

doopkandidaat kan worden (zie hoofdstuk 5). Indien de datum van deze raadpleging niet

bekend is, wordt gerekend vanaf het jaar waarin men doopkandidaat is geworden.2 2 1 D i t

heeft als gunstige bijkomstigheid dat het zedelijke besef dat diezelfde zendelingen iemand

toedichten voor ieder individu min of meer gelijk is (zie hoofdstuk 3 en 5). Anders gezegd,

iedere slaaf heeft een gelijke startpositie en dat is niet onbelangrijk bij het achterhalen van

het aantal partners. De lengte van de gekende levensloop bestaat in tabel 6.2 uit het

verschil in jaren tussen het voor de eerste maal raadplegen van het lot voor het doop-

kandidaatschap en de laatste waarneming (LOEEBG). Waar nodig is de telling van het aan-

tal partners bijgesteld. De resultaten van de variantie-analyse zijn terug te vinden in ta b e l

6 . 2 .

In tegenstelling tot tabel 6.1 blijkt in tabel 6.2 dat in samenhang met de overige variabelen

alleen nog maar sprake is van een verband tussen geboortegrond en het aantal partners per

j a a r. De plantage waarvan iemand afkomstig is speelt geen rol meer bij het verklaren van het

a a n tal partners per jaar. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat in tabel 6.2 relatief

gezien veel meer slaven van Fairfield en Breukelerwaard in de onderzoekspopulatie zitten.

Verschillen tussen Fairfield en Breukelerwaard (en die zijn niet groot) gaan relatief veel

zwaarder wegen dan verschillen tussen Cannewapibo en La Jalousie (en die zijn onderling

ook niet groot). Kortom, er blijkt sprake te zijn van een verband tussen geboortegrond en

het aantal partners per jaar. Het blijkt dat Creolen meer partners per jaar hebben dan

Afrikanen. Creolen zijn actiever op de partnermarkt dan Afrikanen.

2. Partnerkeuze

Een heel enkele keer verhalen de Herrnhutters over pogingen die mannen ondernemen om

een vrouw het hof te maken. Als Johannes Jacobus Dasse, een vrije zwarte die tijdelijk

werkt op Breukelerwaard, de kerkboeken van de Evangelische Broeder Gemeente mis-

bruikt om indruk te maken op de slavin Catharina [Kea], is de maat vol. Hij wordt door de

Herrnhutters terechtgewezen.2 2 2 Sommige mannen pakken het een stuk vernuftiger aan.

Een jonge neger roept de hulp in van een tussenpersoon als hij de vrouw die zijn hart sneller

doet slaan, een cadeautje wil geven. Deze tussenpersoon geeft de gevlochten korf aan de

v r o u w, maar krijgt achteraf wroeging. Ze wendt zicht tot de predikant met de vraag of ze

hiermee kwaad heeft gedaan: de vrouw waarop de jongeman verliefd is, blijkt namelijk al

een man te hebben.2 2 3 Het derde voorbeeld betreft Rudolf Adolphus van Fairfield. Hij denkt
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dat Wilhelmina Lena [Stooter] een oogje op hem heeft en om de zaak wat te bespoedigen

doet hij een liefdesdrankje in haar drinkwater. Het resultaat is desastreus. Zij wordt ziek en

hij wordt voor straf in de boeien geslagen.2 2 4

B o v e n s taande voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat de Herrnhutters geen enkele

keer vermelden waarom de een iets in de ander ziet. Is het adembenemende schoonheid?

Een prettig karakter of draait het om het aanzien en prestige dat iemand geniet? Het zijn

boeiende voorvallen uit het leven van individuele slaven, meer niet. Hoewel dergelijke

factoren natuurlijk van groot belang zijn, kunnen ze bij gebrek aan gegevens niet meegewogen

worden. De aantrekkingskracht tussen man en vrouw blijft in theoretisch opzicht beperkt

tot de invloed van de variabelen (a) geboortegrond, (b) status-beroep en (c) leeftijd. De

paragraaf wordt afgesloten met een beschouwing over (d) de rol van de ouders bij de partner-

keuze van hun kinderen.

(a) Geboortegrond

In de literatuur wordt vaak gewezen op verschillen tussen Afrikanen en Creolen. Het leven

op de Surinaamse plantages valt de Afrikanen doorgaans zwaarder dan de Creolen. Meer

dan andere slaven gaan zij aan melancholie en zelfmoord ten onder (Beeldsnijder 1994:120-

121). Na de vaak rampzalige overtocht krijgen de Afrikanen te maken met al besta a n d e

persoonlijke netwerken van in Suriname geboren slaven. Opname in deze netwerken van

familie en vrienden is moeilijk. De Afrikanen spreken bij aankomst op de plantage de ta a l

niet en ze worden door de Creolen soms geassocieerd met magie en vergiftigingen

(Beeldsnijder 1994:120-121). De in de Afrikaanse vrijheid geboren slaven lopen vaker weg of

houden zich vaker verborgen in de omringende bossen dan hun Creoolse lotgenoten die de

slavernij met de paplepel ingegoten hebben gekregen (Van Stipriaan 1993:386). Higman

(1984:386,388) meent dat vooral Afrikaanse mannen geneigd zijn om de benen te nemen.

Creolen lijken het plantageregime beter te aanvaarden, gelden als betere arbeidskrachten

en staan vaak boven de Afrikanen op de slavernijladder (Oostindie 1989:99,114,175).

Creolen kijken “met een soort van minachting en trots” neer op Afrikanen (Te e n s t r a

1835:2e deel,184). Kortom, Creolen genieten een betere reputatie en hebben meer sta t u s .

Jammer genoeg zijn de bovengenoemde auteurs veel minder scheutig met gegevens over de

seksuele relaties tussen of binnen beide groepen. Oostindie (1989:161) weet alleen te melden

dat uit de gegevens van Roosenburg niets valt af te leiden over het bestaan van eventuele

barrières tussen Creolen en Afrikanen. Wel uit hij het vermoeden dat de planter tussen

Creolen en Afrikanen als koppelaar optreedt om barrières te slechten (Blom 1787:326-328

in Oostindie 1989:161).

Ik heb twee cases gevonden waarin sprake is van een planter die zich bemoeit met de

onderlinge relaties van zijn slaven. Administrateur White van Fairfield geeft Elizabeth

Francina in 1817 een andere man. Ludwig Primo, haar vorige man, legt het daarom aan met

de slavin Eva op Sommelsdijk.2 2 5 Het tweede geval speelt zich af op Breukelerwaard. In 1836

grijpt de directeur in als blijkt dat Joseph Adriaan en Gottlob Franz slaande ruzie krijgen

over een vrouw. De rust op de plantage dreigt hierdoor verstoord te worden en hij beslist dat

Elisabeth Susanna bij haar rechtmatige man Adriaan moet blijven. Zij belooft zich niet meer
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in te laten met Gottlob Franz. De eerstvolgende keer dat hij weer avances maakt, kan hij

rekenen op een fikse afstraffing.2 2 6 Over de geboortegrond van de betrokken slaven worden

geen mededelingen gedaan. De door Blom gemaakte opmerking als zouden planters

bemiddelen in relaties tussen Afrikanen en Creolen, kan ik bevestigen noch ontkennen.

Merk op dat Bloms constatering betrekking heeft op het eind van de achttiende eeuw, ter-

wijl mijn gegevens zich concentreren rond het eind van de eerste helft van de negentiende

e e u w.

Alleen als het eigen gerief in het geding is, bemoeit de planter zich nadrukkelijk met de

relaties van slaven. Dat wil zeggen, hij laat zich niet veel gelegen liggen aan een eventuele

partner van de slavin op wie hij zelf zijn zinnen heeft gezet. In 1809 ontstaat grote ruzie tussen

een slaaf en zijn vrouw als hij ontdekt dat de administrateur haar heeft “verleid.” Hij heeft

het lef om hierover stennis te schoppen in het blankenhuis en dat kan de planter niet over

zijn kant laten gaan.2 2 7 Slavinnen die met een blanke verkeren, worden door de directeur of

administrateur verboden nog langer omgang te hebben met zwarte mannen.2 2 8 De directeur

van Fairfield blijkt in 1846 niet te beroerd te zijn om aan een verzoek van Uhlenkamp, de

directeur van de buurplantage Vossenburg, tegemoet te komen. Deze vraagt of hij geen

vrouw weet voor zijn zoon. De halfbloed zoon van de bevriende planter mag zich misschien

gelukkig prijzen met zijn nieuwe vrouw Paulina Constantia van Fairfield, haar echte man is

des duivels. Hij neemt een stuk touw en ranselt haar af. Paulina Constantia gaat zich hier-

over weer beklagen bij de directeur. Per slot van rekening is hij er de oorzaak van dat haar

relatie met Christiaan Geduld onder druk komt te staan. Die krijgt op zijn beurt ook een

pak slaag: hij heeft zich maar te schikken naar de wensen van de directeur.2 2 9 Nogmaals, het

is zeer de vraag of in dit geval wel gesproken kan worden van directe bemoeienis. De directeur

van Fairfield toont belangstelling noch respect voor de relaties van zijn slaven. Al met al is

er weinig reden om te veronderstellen dat planters zich actief met de relaties van de onder

hun hoede staande slaven bemoeien. Deze conclusie is eerder door Oostindie getrokken

met betrekking tot Roosenburg. “Nergens blijkt dat de plantagedirecteur degene is die relaties

organiseert en controleert (Oostindie 1989:158).”

Er zijn in principe twee manieren om na te gaan of er sprake is van voorkeur of barrières

bij het aangaan van relaties tussen Afrikanen en Creolen. Op tijdstip t wordt per planta g e

het aantal volwassen mannen en vrouwen naar geboortegrond vastgesteld. Aan de hand van

deze aantallen is het mogelijk om per plantage te berekenen hoe de frequentieverdeling van

het aantal verwachte relaties er uit zou zien als er geen barrières tussen Afrikanen en

Creolen zouden zijn. Vervolgens vergelijk ik de in de praktijk gevonden relaties met het aan-

tal verwachte relaties als er geen voorkeur zou bestaan. Hiertegen zijn een paar bezwaren

aan te voeren. De frequentieverdeling van het aantal bekende relaties is in grote mate

afhankelijk van de bereidheid van tenminste één van de partners om zich te laten bekeren.

Het tweede probleem betreft de vraag of er een verband bestaat tussen geboortegrond en

polygamie. De tweede werkwijze gaat minder gebukt onder deze tekortkomingen. In feite

ga ik omgekeerd te werk. Niet langer fungeert het aantal volwassen slaven op tijdstip t als

uitgangspunt, maar wordt er geredeneerd vanuit de geregistreerde aantallen Creolen en

Afrikanen die in een relatie verwikkeld zijn. Vervolgens wordt per plantage verondersteld
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dat deze Afrikaanse mannen en vrouwen vrijelijk Creoolse mannen en vrouwen als partner

kunnen kiezen. Zodoende verdisconteer ik de bereidheid om zich wel of niet te laten bekeren

en hoeven er geen ‘dubieuze’ vooronderstellingen gemaakt te worden over de vraag wie er

nul, een, twee of meer partners tegelijk op nahoudt. Het aantal vrijgezellen of slaven waar-

van de relatie niet in kaart is gebracht is niet van invloed op de distributieverdeling van de

relaties in tabel 6.3. Helaas is het niet mogelijk om een eventueel verband tussen (on)zedelijk

leven en kwaliteit van de registratie in zijn geheel te ontzenuwen. De resultaten van de ver-

gelijking moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Het

enige wat nog rest is het vaststellen van tijdstip t. In hoofdstuk 2 is opgemerkt dat pas vanaf

1848 met redelijke zekerheid is vast te stellen of slaven in Afrika of Suriname geboren zijn.

Nu is deze variabele niet gevoelig voor verschuivingen in de tijd: iemand is in Afrika geboren of

niet. Het probleem is dat naarmate de jaren verstrijken, het aantal Afrikanen op de plantages

steeds kleiner wordt terwijl hun gemiddelde leeftijd stijgt (zie hoofdstuk 2). Leeftijds-

verschillen kunnen de zaak behoorlijk vertroebelen, zodat het niet aanbevelenswaardig is

om relaties die pas na 1848 beginnen in de analyse te betrekken. Wat mij betreft is 1836 - het

jaar waarin de Herrnhutters begonnen met het bijhouden van de S p e c i a l i e n - het ‘natuurlijke’

beginpunt. Enkel relaties waarvan de begin- of einddatum gedateerd is tussen 1 januari 1836

en 31 december 1848 worden geanalyseerd. Dit is vastgesteld aan de hand van de in hoofd-

stuk 4 gepresenteerde schatting. In tabel 6.3 is de frequentieverdeling van het aantal waar-

genomen en verwachte relaties op de plantages Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo

w e e r g e g e v e n .

De berekeningen in tabel 6.3 laten zien dat er in de praktijk zowel meer puur Afrikaanse

als puur Creoolse relaties voorkomen dan dat op grond van veronderstelde onafhankelijkheid

verwacht mag worden. Onevenredig veel mannen en vrouwen hebben hun wieg op hetzelfde

continent staan. Een tweede punt betreft de vooronderstelling dat iedereen vrij zou kunnen

kiezen. De echte vrije keuze is vermoedelijk kleiner dan de in tabel 6.3. gegeven aanta l l e n .

Dit zal zeker voor Creolen opgaan die naar alle waarschijnlijkheid meer familieleden en dus

minder potentiële partners op de plantages hebben rondlopen dan Afrikanen; een gevolg

van de voortschrijdende creolisering (vergelijk Buschkens 1973:57, Craton 1979:11 en
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Tabel 6.3: Aa n tal wa a rgenomen en ve rwa ch te relaties naar ge b o o rte grond onder de ve ro n d e rstelling dat

beide part n e rs tot Fa i rfield, Bre u ke l e rwa a rd en Cannewapibo behoren, 18 3 6 -1848 (n=10 3 )

Waargenomen Verwachte

relaties* relaties*

Afrikaanse man en Afrikaanse vrouw 17 13,7

Afrikaanse man en Creoolse vrouw 17 20,3

Creoolse man en Afrikaanse vrouw 17 20,3

Creoolse man en Creoolse vrouw 52 48,7

Totaal 103 103

* De wa a rgenomen en ve rwa ch te celto talen zijn per planta ge afzonderlijk va st ge ste l d .



Lamur 1993:380). In concreto impliceert dit dat vooral het verwachte aantal Creoolse man-

nen met Creoolse vrouwen naar beneden kan worden bijgesteld. Dit versterkt de getrokken

conclusie dat Creolen liever een oogje laten vallen op Creolen dan op Afrikanen.

Er zijn aanwijzingen dat op de plantages Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo de

gegadigden op elkaars geboortegrond letten bij het aangaan van een relatie. Afrikanen leggen

een voorkeur voor Afrikanen aan de dag en ook de puur Creoolse seksuele relaties blijken

oververtegenwoordigd te zijn. Gemengde relaties zijn ondervertegenwoordigd. Dit is in

overeenstemming met de aan het begin van deze paragraaf weergegeven visie van

Beeldsnijder dat er sprake is van twee verschillende netwerken. Punt van verschil is wel dat

Beeldsnijder schrijft over de periode 1700-1750, terwijl mijn gegevens betrekking hebben op

de periode 1836-1848. Het verschil valt in de praktijk wel mee. Temeer daar aan de illegale

invoer van Afrikanen pas kort voor 1830 een eind komt (Van Stipriaan 1993:315). Afrikanen

doen er soms jaren over om het S r a n a n g t o n g o machtig te worden.2 3 0 Ook op Trinidad in 1813

zijn er aanwijzingen dat Afrikanen bij het aangaan van relaties de voorkeur geven aan andere

Afrikanen (vergelijk Higman 1979:55,e.v.). Uit de kwalitatieve bronnen van de Herrnhutters

valt overigens niet af te leiden dat de geboortegrond van de slaven een rol speelt bij de

partnerkeuze. Hierover wordt in alle toonaarden gezwegen.

(b) Sta t u s - b e r o e p

Oostindie (1989:161) vermoedt dat beroep en huidskleur van invloed zijn bij de partnerkeuze

op Roosenburg. Teenstra (1835:2e deel,152) is zeer expliciet over de invloed van de variabele

kleur bij het aangaan van seksuele relaties: zelden of nooit zal een kleurlinge zich inlaten

met mannen die donkerder zijn dan zijzelf. Ik beschik wat kleur betreft niet over voldoende

gegevens om dit vermoeden aan een nadere inspectie te onderwerpen. Het beroep daaren-

tegen mag niet al te veel problemen opleveren.

De vraag of status-beroep te maken heeft met het kiezen van een partner wordt op

dezelfde manier aangepakt als in het geval van de geboortegrond. De resultaten van deze

berekeningen staan in tabel 6.4a. In deze tabel worden de gevonden relaties afgezet tegen

het verwachte aantal relaties als de status die iemand toegemeten krijgt op grond van zijn

werk géén rol zou spelen bij de keuze van een partner. Omdat in 1862 het beroep van de slaven

wordt vermeld, neem ik de relaties waarvan het begin of einde valt in de periode 1 januari

1851 tot en met 1 juli 1863. Alleen relaties waarvan de partners van dezelfde plantage afkomstig

zijn, zijn in tabel 6.4a terug te vinden. Evenals bij het vaststellen van de invloed van de

geboortegrond voor de periode 1836-1848 is in tabel 6.4a verondersteld dat de partnerkeuze

beperkt blijft tot de eigen plantage. Slaven die aan de andere kant van de rivier staan te lonken,

worden vooralsnog genegeerd. Die veronderstelling is voor de periode 1836-1848 beter te

billijken dan voor de periode 1851-1863. Uit berekeningen die in de loop van dit hoofdstuk

gepresenteerd zullen worden, blijkt dat naarmate de emancipatie dichterbij komt steeds

meer slaven buiten de eigen plantage kijken om een geschikte partner te zoeken. In ta b e l

6.4b komt de veronderstelling dat alleen relaties op de eigen plantage meetellen, te vervallen.

Aangezien de celtotalen per plantage berekend worden, is er nog een probleem dat opgelost

moet worden. Wilhelmina Lena Stooter van Fairfield heeft Gottlieb Wempi Gardt van
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Breukelerwaard als man. Moet deze relatie nu bij Breukelerwaard of bij Fairfield geteld

worden? Uit de S p e c i a l i e n blijkt dat het vooral mannen zijn die in het holst van de nacht of

op hun spaarzame vrije dagen de stoute schoenen aantrekken om de plantage te verlaten

(zie ook Oomens 1986:160). De relatie wordt dan ook gerekend tot de plantage waartoe de

man behoort.

Uit tabel 6.4a en 6.4b blijkt dat mannen met een hoge sociale status geen voorkeur uiten

voor vrouwen met een eveneens hoge sociale status. Hetzelfde kan gezegd worden van sociaal

laaggeplaatste slaven. De status die iemand geniet op basis van het werk dat wordt verricht,

is niet van invloed op de partnerkeuze. Het beroep wordt ook in de kwalitatieve bronnen van

de EBG geen enkele keer expliciet genoemd als selectiecriterium. In de periode 1840-1859 i s

op de gouvernementsplantage Catharina Sophia de huisvesting van bastiaans, ambachts-

lieden en het huishoudelijk personeel beter geregeld. Ook krijgen ze meer voedsel en kleding

dan slaven met een lage status (Van den Boogaart & Emmer 1977:212,213,214). Oostindie

(1989:165,166) meldt dat het vermoedelijk gangbaar is geweest om hoog gekwalificeerde slaven

bij de verdeling van voedsel, huisvesting en kleding een voorkeursbehandeling te geven. Lamur

(1985:29) meent dat de bastiaans op Vossenburg grotere hoeveelheden voedsel en kleding

ontvangen. Ze zouden ook grotere kostgrondjes toegewezen gekregen hebben. Va n
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Tabel 6.4a: Aa n tal wa a rgenomen en ve rwa ch te relaties naar sta t u s - b e roep onder de ve ro n d e rstelling dat

beide part n e rs tot dezelfde planta ge behoren, 18 51 -1863 (n=12 8 ) *

Waargenomen Verwachte

relaties* relaties*

Status-beroep van man en vrouw hoog 10 10,5

Status-beroep van man hoog en van vrouw laag 47 46,5

Status-beroep van man laag en van vrouw hoog 14 13,6

Status-beroep van man en vrouw laag 57 57,4

Totaal 128 128

*De wa a rgenomen en ve rwa ch te celto talen zijn per planta ge afzonderlijk va st ge ste l d .

Tabel 6.4b: Aa n tal wa a rgenomen en ve rwa ch te relaties naar sta t u s - b e roep onder de ve ro n d e rstelling dat

niet alle part n e rs tot dezelfde planta ge behoren, 18 51 -1863 (n=17 5 ) *

Waargenomen Verwachte

relaties* relaties*

Status-beroep van man en vrouw hoog 13 13,4

Status-beroep van man hoog en van vrouw laag 64 63,6

Status-beroep van man laag en van vrouw hoog 18 17,6

Status-beroep van man en vrouw laag 80 80,4

Totaal 175 175

* De waargenomen en verwachte celtotalen zijn per plantage vanuit de man beschouwd, afzonderlijk vastge-

steld.



Stipriaan (1993:380) weet te melden dat hoewel slaven formeel geen bezittingen m o g e n

hebben, zij in de praktijk van alle dag toch wel “enig bezit” hebben. Op basis hiervan z o u

sprake zijn geweest van sociale differentiatie en dit bezit schijnt van belang geweest te zijn

bij de partnerkeuze. Hij citeert de timmerbaas Röman die stelt dat “als een slaaf niets bezit,

[hij] ook geene vrouw [kan] krijgen (Van Stipriaan 1993:381).” Deze Röman heeft jarenlang

als blanke verschoppeling onder en met de slaven geleefd (Van Stipriaan 1993:341,342). Er

zijn spaarzame kwalitatieve aanwijzingen dat mannen die kunnen bogen op bezit, inderdaad

een streepje voor hebben bij het kiezen van een partner. Maria [Henriette] van

Breukelerwaard vertelt dat er veel vrouwen zonder man zijn, maar dat ze “toch liever geen

mannen van de plantage willen. Ze hebben liever blanke mannen of baasnegers. De slaven

op de plantage zijn arm en de jonge meisjes vallen op gouden kettingen, ringen en mooie

kleding. Die broeders van ons [lees: gekerstende slaven] zijn arm.”2 3 1 Het is mij niet bekend

of ambachtsslaven en huismeiden op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie

in materieel opzicht beter af zijn dan bijvoorbeeld veldnegers of -meiden. Ik heb slechts een

voorbeeld gevonden waaruit blijkt de vrouw van de bastiaan recht meent te hebben op een

extra portie bananen.2 3 2 De hierboven geanalyseerde relaties hebben bovendien alleen

betrekking op slaven onderling en de aangehaalde Maria [Henriette] neigt ertoe alle mannen

over één kam te scheren: vrij of niet vrij.

De status van slaven op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie is niet

van invloed bij het kiezen van een partner. Sociaal hooggeplaatste slaven blijken geen speciale

voorkeur te hebben voor andere hooggeplaatste of juist laaggeplaatste slaven. Hetzelfde

geldt voor de sociaal laaggeplaatste slaven. Deze conclusie wordt ondersteund door de

k w a l i tatieve bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. De Herrnhutters halen geen

slaven aan die verwoorden dat het beroep en de hieraan verbonden status een rol speelt bij

de partnerkeuze. Slavinnen die het aanleggen met vrije zwarten, blankofficieren of planters

blijven in dit onderzoek overigens grotendeels buiten beschouwing.

(c) Leeftijd

Alleen leeftijd wordt in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente nadrukkelijk

genoemd als selectiecriterium bij de keuze van een partner. De hoge leeftijd van hun vrouw

is voor nogal wat mannen een steen des aanstoots. Op 9 augustus 1838 meldt Carolina Juno

van Fairfield zich met een klacht over haar man Lucas Present. Hij loopt haar steeds met

haar leeftijd te plagen en wat ze ook voor hem doet, het is nooit goed genoeg. Ze is te oud

en hij wil van haar af zodat hij een jongere vrouw kan nemen.2 3 3 Johanna Quassiba van

Breukelerwaard beklaagt zich evenzeer over haar man. Hij wil haar verlaten. Ze is enigszins

bejaard en kan haar man niet altijd meer ter wille zijn. Wat dat betekent wordt duidelijk als

de zendeling hem “seine bösen fleischlichen Lüste” voorhoudt.2 3 4 Dat sorteert effect en de relatie

houdt nog een paar jaar stand. Dan wordt de relatie alsnog verbroken. Johanna Quassiba

geeft te kennen dat ze nu toch echt te oud is om met een man te slapen.2 3 5 Na de kerkdienst

op 21 februari 1854 op Breukelerwaard raakt Jan Plisiri aan de praat met de zendeling. Hij

verontschuldigt zich voor zijn twee vrouwen. Vanwege haar hoge leeftijd beschouwt hij zijn

eerste vrouw Petronella Redi eigenlijk als zijn moeder. Met zijn andere vrouw op La Jalousie
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heeft hij twee kinderen en die wil of kan hij niet in de steek laten. De Herrnhutter betreurt

dat het onder de gedoopten op Breukelerwaard zo langzamerhand gewoonte is geworden

om twee vrouwen op hetzelfde ogenblik te nemen.2 3 6 De oude Helena Candace van

Breukelerwaard vertelt in 1858 dat ze vanwege haar ouderdom en ziekte zichzelf van

Johannes Janny als gescheiden beschouwt. Wat haar betreft mag hij een andere vrouw

nemen. De Herrnhutter realiseert zich terdege dat hij voor een voldongen feit wordt

geplaatst en dat ontkennen of verbieden geen zin heeft.2 3 7 Ook na de emancipatie gebeurt

het nog dat een man zijn oude vrouw wil inruilen voor een jongere. David Praag bracht op

3 november 1868 zijn oude vrouw zelfs mee en vroeg of hij een jongere mocht nemen.238 D e

aanblik van de oude vrouw moest de zendeling overtuigen van de redelijkheid van Davids

verzoek. Cases waarin vrouwen klagen over de leeftijd van hun man heb ik niet gezien. Dit

in tegenstelling tot Lamur (1985:35) die Lazarus Chocolade en zijn vrouw Flora, beiden

afkomstig van Vossenburg in dit verband ten tonele voert.

Tabel 6.5: Histo gram van het leeft ij d s ve rs chil tussen ech telieden (leeft ij d s ve rs chil ge m e ten in jaren; n=489)*
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Alvorens de bovengenoemde cases nader te kunnen duiden, moet eerst het gemiddelde

leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen bekend zijn. In tabel 6.5 is het histogram af-

gebeeld. Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is berekend door de leeftijd van de

vrouw af te trekken van de leeftijd van de man. Het blijkt dat mannen gemiddeld 2,3 jaar

ouder zijn dan hun vrouw. Opvallend is de brede spreiding. Er zijn zowel mannen die veel

ouder zijn dan hun vrouw als vrouwen die veel ouder zijn dan hun man. Dit is min of meer

in overeenstemming met wat Lans (1842:164) heeft verwoord: “Zoo ziet men zeer dikwijls

oude mannen met jonge vrouwen, en nog meer, oude vrouwen met jonge mannen ver-

bonden.” Mijn gegevens laten altijd nog meer oude mannen met jonge vrouwen zien dan oude

vrouwen met jonge mannen. Het verschil in leeftijd binnen een relatie is des te opvallender als

de gemiddelde leeftijd van volwassen mannen vergeleken wordt met de gemiddelde leeftijd

van volwassen vrouwen. Op elk willekeurig tijdstip vanaf 1851 blijkt dat volwassen vrouwen

gemiddeld ouder zijn dan volwassen mannen. Volwassen mannen zijn op de laatste dag van

1851 gemiddeld 35,4 jaar oud. Op de dag van de emancipatie is dat 36,5 jaar. De gemiddelde

leeftijd van vrouwen neemt in diezelfde periode toe van 38,3 naar 38,6 jaar. Deze gemiddelde

leeftijden hebben betrekking op volwassen slaven afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo, La Jalousie én Roosenburg én Vossenburg. Gelet op de vele relaties die slaven

op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie onderhouden met mannen en

vrouwen afkomstig van Roosenburg en Vossenburg is het verstandig om ook de leeftijd van

volwassen mannen en vrouwen op deze laatste twee plantages in de berekeningen te be-

t r e k k e n .2 3 9

De variabele status-beroep is van invloed op het leeftijdsverschil tussen partners.

Mannen met status op basis van het uitgeoefende beroep hebben jongere vrouwen dan

mannen met weinig status. Hun vrouwen zijn ongeveer 2,4 jaar jonger dan de vrouwen van

sociaal laaggeplaatste mannen. Vrouwen met een hoge status zijn in staat om jongere mannen

dan henzelf aan zich te binden. Kennelijk zijn deze mannen geneigd de grijze haren van

hun eega door de vingers te zien. Vrouwen met een lage status daarentegen zijn vaak veel

jonger dan hun echtgenoten. De mannen van vrouwen met een lage status zijn gemiddeld

4,2 jaar ouder dan de mannen van vrouwen met een hoge sta t u s .

Hoe typisch is het in tabel 6.5 weergegeven histogram? Higman (1976:165) presenteert

een tabel waaruit de gemiddelde leeftijd is te herleiden van slaven die in 1824 tot de kerk van

de Evangelische Broeder Gemeente op Jamaica behoren. Deze mannen zijn gemiddeld 1,5

jaar ouder dan hun partner (n=49). Ook hier is soms sprake van vrouwen die veel ouder zijn

dan hun man. Net als in tabel 6.5 komt het omgekeerde veel vaker voor.

De gegevens in tabel 6.5 kunnen nog met twee andere metingen vergeleken worden.

Higman (1973:538,539) gebruikt het leeftijdsverschil tussen man en vrouw op de

Jamaicaanse plantages Old Montpelier, New Montpelier en Shettlewood in 1825 als een

indicator voor de vraag of men in een bepaald huishouden misschien met seksuele partners

van doen heeft. Het zal duidelijk zijn dat vergelijken met het materiaal van Higman hier niet

zonder problemen is. Teneinde de vergelijking toch enigszins mogelijk te maken, wordt

alleen gekeken naar relaties waarvan het begin dateert van voor de emancipatie en waarin

man en vrouw van dezelfde plantage afkomstig zijn. Het gemiddelde leeftijdsverschil daalt
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dan van 2,3 jaar in tabel 6.5 naar 1,1 jaar (n=249). Uit het artikel van Higman (1973) valt te

herleiden dat het gemiddelde leeftijdsverschil tussen mogelijke seksuele partners in het

Jamaica van 1825 op de plantages Old Montpelier, New Montpelier en Shettlewood rond de

3,8 jaar ligt (n=86). Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen man en vrouw die in 1813 in

Trinidad een kerngezin vormen, is 3,6 jaar (n=58) (Higman 1975:272). Verder laten deze

oorspronkelijke gegevens zien dat er soms grote leeftijdsverschillen tussen ‘partners’ aan

te wijzen zijn. Het onderzoeksmateriaal van Craton (1979:5) op de Bahamas in 1822 kampt

met ongeveer dezelfde problemen als dat van Higman op Jamaica en Trinidad. Weer is wel

bekend wie er samen onder een dak wonen, maar niet of man en vrouw een seksuele relatie

met elkaar onderhouden. Het gemiddelde leeftijdsverschil op de Bahamas ligt rond 4,5

j a a r. Ook nu zijn de individuele leeftijdsverschillen tussen man en vrouw soms als groot aan

te duiden (Craton 1979:7,8).

Berekeningen laten zien dat het geklaag van mannen over de leeftijd van hun vrouw aan

het begin van deze paragraaf niet als uitzonderlijk van de hand gedaan kan worden. Va n a f

1851 blijkt dat mannen geneigd zijn om een jongere vrouw in plaats van hun huidige of vorige

vrouw te nemen.2 4 0 Vanaf dan is het voor 64 mannen mogelijk om het verschil in leeftijd van

de eerste twee vrouwen met elkaar te vergelijken. Gemiddeld genomen is de tweede vrouw

bijna 2,5 jaar jonger dan de vorige. Van de genoemde 64 vrouwen vinden er 39 een nieuwe

man en in 28 gevallen hiervan is het mogelijk om het verschil in gemiddelde leeftijd van

deze twee opeenvolgende mannen te berekenen. De tweede man is gemiddeld meer dan 1,5

jaar jonger (!) dan de vorige man. Kortom, als mannen of vrouwen op zoek gaan naar een

andere of nieuwe partner, dan lijkt hun voorkeur uit te gaan naar een partner die jonger is

dan de vorige.

De bovenstaande conclusie berust op weinig waarnemingen. Nadere berekeningen

laten echter hetzelfde beeld zien. Als mannen een andere vrouw nemen, dan blijkt deze

gemiddeld 3,3 jaar jonger te zijn dan haar voorgangster (n=159). Mannen met een hoge status

zijn iets succesvoller dan mannen met weinig status. Ook vrouwen verjongen hun mannen. D e

tweede partner van een en dezelfde vrouw is eveneens jonger dan zijn voorganger. Het ver-

schil tussen beide mannen bedraagt gemiddeld 4,3 jaar (n=133). Ook nu doen vrouwen met

een hoge sociale status het iets beter dan vrouwen met een lage status. Kortom, zowel mannen

als vrouwen blijken hun partners te verjongen. Opmerkelijk is wel dat men op grond van de

geciteerde voorbeelden zou verwachten dat dit proces het duidelijkst zichtbaar zou zijn bij

de mannen. Dat is niet het geval. Het zijn juist de vrouwen waar de verjonging van partners

zich het duidelijkst manifesteert. Gezien de algemene stijging van de gemiddelde leeftijd in

diezelfde periode kan het haast niet anders of er blijven oude vrouwen zonder man en oude

mannen zonder vrouw over. Op grond hiervan is het nauwelijks voorstelbaar dat de gecon-

s tateerde verjonging vanaf 1851 het gevolg zou zijn van het beschikbaar komen van steeds

jongere partners.

Wat leeftijdsverschil tussen partners betreft zijn er grote overeenkomsten aan te wijzen

tussen de door mij in kaart gebrachte seksuele relaties en de door Higman (1973 en 1975)

en Craton (1979) geïdentificeerde partners. Mannen zijn gemiddeld ouder dan hun partner

en er is soms sprake van grote individuele verschillen tussen man en vrouw. Ook vrouwen
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die veel ouder zijn dan hun man passen in het algemene beeld dat ontstaat als de ver-

schillende onderzoeksgegevens naast elkaar gelegd worden. Verder blijkt dat er in de loop

van de tijd sprake is van verjonging van seksuele partners door zowel mannen als vrouwen.

Uit de aangehaalde cases blijkt dat vooral mannen hier ruchtbaarheid aan geven. Met het

ouder worden van hun vrouw wordt er door mannen geklaagd over de afnemende gezond-

heid en fysieke bekoring van hun vrouwen. Een enkeling merkt op dat het seksueel genot

vermindert. Op basis van het kwalitatieve materiaal van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie kan geconcludeerd worden dat vrouwen eventuele klachten

over hun mannen voor zich houden. Wat hun motieven verder ook mogen zijn, als zij inder-

daad een andere man nemen, dan is het vaak iemand die jonger is dan zijn voorganger. In

de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat status-beroep geen directe rol speelt bij het

aangaan van relaties. Er zijn wel voldoende aanwijzingen dat deze variabele zijn invloed

doet gelden via het leeftijdsverschil.

(d) Rol van de ouders bij de partnerkeuze van hun kinderen

In de Specialien wordt regelmatig uitgeweid over moeders die zich nadrukkelijk met het liefdes-

leven van hun dochters bemoeien. Op 20 december 1852 wordt Jetta Jannetje door de diener-

zuster op Fairfield aangeklaagd omdat ze haar dertien jaar oude dochter Veronica Paulina

aan de jonge Frans van La Jalousie gekoppeld zou hebben. Bij hoog en laag wordt dit door

J e t ta Jannetje in het bijzijn van de zendeling ontkend.2 4 1 De twee zouden niet oneerbaar met

elkaar omgaan. Twee jaar later krijgt het verhaal een staartje. Frans beklaagt zich over het

feit dat de directeur zijn Veronica Paulina ‘mit Gewalt zur Hure’ genomen zou hebben. De

directeur verspeelt hiermee wel het respect van de negers, maar dat kan hem niet veel schelen.

Nu er twee meisjes in het blankenhuis zijn, is het huis letterlijk te klein. [Wilhelmina]

Susanna, het eerste meisje, krijgt ruzie met Veronica Paulina. Beschuldigingen over tovenarij

vliegen over en weer en als [Wilhelmina] Susanna bij de moeder van Veronica Paulina verhaal

gaat halen, ontsteekt deze in grote woede. Jetta Jannetje grijpt een stok en steekt die in het

linkeroog van de concurrente van haar dochter. De directeur haalt drie splinters uit het

bebloede oog van [Wilhelmina] Susanna. [Wilhelmina] Susanna maakt vervolgens sta m p i j

in de negerhuizen, waarop de directeur besluit haar te straffen. Voor de Herrnhutters ligt

de schuldvraag bij Jetta Jannetje en haar dochter Veronica Paulina. Directeur Van Eemden

begrijpt niets van al die ophef bij de Herrnhutters. Hij wil volgende maand naar de sta d

gaan om daar een andere, vrije dienstmeid te zoeken. Voorzover ik kan nagaan, slaagt hij

hier niet in.2 4 2

Op Cannewapibo krijgt de timmerbaas Brandon in 1853 de uitdrukkelijke toestemming

van Maria Wilhelmina om met haar dochter Johanna te mogen verkeren. Brandon heeft op

dat moment geen vrouw.2 4 3 Als de achttien jaar oude Petronelle zich in 1855 zwanger op het

spreekuur van de broeders meldt, volstaan de broeders met de opmerking dat ze een man

heeft genomen zonder hiervan de dienerzuster op de hoogte te stellen maar dat in ieder

geval haar moeder hiermee heeft ingestemd.2 4 4 Van een iets andere orde zijn de volgende

twee gebeurtenissen die de Herrnhutters rapporteren. De verontwaardiging is altijd nog

voelbaar als ze de zaak Carolina Juno van Fairfield aankaarten. Zij, nota bene een gedoopte
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v r o u w, heeft de blankofficier tegen betaling gebruik laten maken van de seksuele diensten

van haar pleegdochter. De zendeling is uiterst begaan met het lot van de huilende veertien-

jarige en de pleegmoeder wordt met uitsluiting gestraft.2 4 5 Een paar jaar eerder, december

1841, heeft zich een soortgelijk geval voorgedaan op Breukelerwaard. In ruil voor geschenken

bracht Charlotte Adriana haar oudste en vijftienjarige dochter naar de toenmalige blank-

o f f i c i e r.2 4 6 Is dit vaker voorgekomen? Zou het dan toeval zijn dat uitgerekend een half jaar

daarvoor de gedoopte vrouwen van Breukelerwaard in het algemeen nog eens nadrukkelijk

gewezen wordt op de schandelijke zonde die ze begaan als ze hun dochters aan mannen

v e r k o p e n ?2 4 7 Patterson (1969:161) meent dat in Jamaica de moeder regelmatig haar bloed-

eigen jonge dochters zou exploiteren. Hij wekt zelfs de suggestie dat het schering en inslag

zou zijn geweest. Ook ideeën van de medicus Kuhn (1828:100) geven aanleiding om te

veronderstellen dat dergelijke praktijken op grote schaal zouden voorkomen in Suriname.

Gezien de enorme commotie die dit oproept bij de Herrnhutters en gegeven het feit dat de

hierboven aangehaalde voorbeelden de enige in hun soort zijn, kan ik niet anders dan con-

cluderen dat dit in ieder geval op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie tot

de categorie uitzonderingen gerekend moet worden.

Lang niet altijd is moeder even gelukkig met de keuze van haar dochter. Op Fairfield

beweegt de moeder van Sitoria hemel en aarde als ze hoort dat haar dochter zonder haar

toestemming een man heeft genomen. Ze ruziet heel wat af met de geliefden, maar ik heb

toch de indruk dat het de moeder is die in dit geval aan het kortste eind trekt.2 4 8 Bijna veertig

jaar eerder, in 1813 en nog steeds op de suikerplantage Fairfield, wordt er melding gemaakt

van een fikse echtelijke ruzie. De moeder van het meisje laat zich hierbij niet onbetuigd.

Christina, de dochter van de oude communicante Augustina Franzina, heeft grote problemen

met haar man Jacob. Haar broer Christian schiet haar te hulp en er ontstaat een vechtpartij

tussen Jacob en zijn zwager. De moeder van Christina en Christian wakkert het vuurtje nog

wat verder aan. Uit de rest van het verhaal valt op te maken dat Augustina Franzina een

groene kalebas heeft gebroken en in feite daarmee het einde van de relatie van haar dochter

heeft bezegeld. “Auf befragen was das Wort eigentlich sagen wollte? sagte sie: Wenn eines dem Andere

seine Freundschaft und Gemeinschaft auf Zeit lebens entsagen will, so nimmt es einen grünen Kallebas,

zerbricht ihn u sagt: So wie dieser Kallebas gebrochen ist u. nicht wieder zusammen werden kann, so ist

unsrer Freundschaft u. Gemeinschaft auf Zeit Lebens und wir können nie wieder mit einander vereinigt

w e r d e n .” De Herrnhutter, een zekere naïviteit kan hem in dit geval toch niet ontzegd worden,

is nog het meest verbaasd over het feit dat een gelovige zich met dit soort bezweringen

bezig wil houden. Augustina Franzina wordt streng toegesproken. Uit de verslaggeving

blijkt dat de volgende dag de zaak is bijgelegd.2 4 9 Niet altijd is er sprake van rechtstreekse

inmenging. Vaak blijkt dat de moeder achter de schermen of op indirecte wijze een belang-

rijke rol speelt in het echtelijke leven van haar dochters. Magdalena Fanchon van Fairfield

neemt zonder hiervan haar moeder of de dienerzuster op de hoogte gesteld te hebben, zomaar

“nach ihren eigenen Fleischliche Sinn und Wille” een andere man.2 5 0 Het blijkt de tweede keer te

zijn dat Magdalena Fanchon eigenmachtig een man heeft genomen. In de S p e c i a l i e n van 29

mei 1844 valt te lezen dat haar moeder er wel weet van heeft, maar het nieuws nooit aan de

zendelingen heeft doorgegeven.2 5 1 Soms komen moeder en dochter tezamen naar het
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spreekuur om de keuze van de dochter te bespreken.2 5 2 Bij jonge geliefden laten de zende-

lingen af en toe de moeders opdraven op het moment dat de twee op het punt staan elkaar

trouw te beloven.2 5 3 Dit veronderstelt dat de moeder toch in een bepaalde mate verantwoor-

delijk is.2 5 4 De Herrnhutters maken hiervan handig gebruik door de moeder hierop aan te

spreken. In een enkel geval schromen ze zelfs niet om juist de moeder volgens het kerkelijk

recht te straffen als de dochter zich onoorbaar gedraagt. Christina Antje wordt in de kerkban

gedaan omdat ze vrede heeft met de schandelijke relatie van haar dochter. Drie jaar later is

het eventueel opheffen van de kerkban nog steeds afhankelijk van de vraag of haar dochter

nog steeds met de betreffende man leeft.255 Een enkele keer wordt de grootmoeder ten tonele

gevoerd als het om de echtelijke perikelen van een meisje gaat. In één geval vergezelt groot-

moeder de aanstaande man van haar kleindochter als hij naar Charlottenburg afreist om

trouwtoestemming te vragen.2 5 6

Over vaders en dochters valt een stuk minder te vertellen, althans ze worden minder

vaak genoemd. Maar als de vaders zich met de relaties van hun dochters bemoeien, dan kan

enige kordaatheid hun niet ontzegd worden. Een van de mooiste cases die ik gezien heb,

betreft de relatie tussen Nathanael August en Frederika Betti. In 1804 krijgen ze toestemming

om als man en vrouw door het leven te gaan. De ouders van het meisje betuigen hun

i n s t e m m i n g .2 5 7 Acht jaar later wordt er gesproken over onenigheid tussen Johannes

Quassie, de vader van Frederika Betti, de dochter zelf en Nathanael August.2 5 8 In 1813 geeft

de inmiddels bejaarde Johannes Quassie de Herrnhutters te kennen dat hij niet langer wil

dat zijn dochter bij haar man blijft. Hij stelt zich op het standpunt dat Nathanael August

slecht voor zijn vrouw en kinderen zorgt. Ook zelf zou hij te weinig ondersteuning van zijn

schoonzoon krijgen.2 5 9 Het jaar daarop verlaat Frederika Betti definitief haar man en neemt

ze een ander.2 6 0 In 1856 speelt zich op Breukelerwaard het volgende af. Op verzoek van de

vader gaan de zendelingen over tot uitsluiting van zijn zestien jaar oude dochter. Tegen zijn zin

in blijft ze omgaan met de “wakawaka” Akinga. Zij zelf rechtvaardigt zich met de opmerking

dat hij niet in haar kamer zal komen en dat ze nog geen gemeenschap met elkaar gehad

hebben. Ik meen tussen de regels door te kunnen lezen dat de Herrnhutters haar groot-

moeder ervan verdenken toestemming voor de relatie gegeven te hebben.2 6 1 Het tweede

voorbeeld is ontleend aan de plantage La Jalousie. Op 5 februari 1866 wordt Alexander Beer

en zijn vrouw Gratia nadrukkelijk verboden om van elkaar te scheiden. De vader van Gratia

heeft hier geen boodschap aan. Hij kan het niet langer aanzien en haalt zijn dochter eigen-

handig bij haar man vandaan. Amper twee maanden later willen zowel Alexander Beer als

zijn schoonvader de zaak bijleggen, maar Gratia bedankt voor de eer. Zij wil Alexander niet

meer als man hebben.2 6 2

Kortom, waar vrouwen een rol lijken te spelen bij het aan de man brengen van hun jonge

dochters, lijkt de rol van de vader beperkt tot het corrigeren of ingrijpen als de zaak goed mis

gaat. Hierbij moet dan wel in ogenschouw genomen worden dat het aantal cases waarin de

vader expliciet genoemd wordt bijzonder mager is. Over ouders die op de bres springen voor

hun zonen wordt niet gerept. De rol van de moeder op Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie is in overeenstemming met Lammens (1982:109) die schrijft dat

een dochter haar eerste man zelden zal aanvaarden zonder toestemming van haar moeder.
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Figuur 6.6a Aa n tal Afrikanen van vij ftien jaar of ouder naar aantal vro u wen, 18 3 8 -18 6 3

3. Polygynie, polyandrie en vrijgezellen

Een heet hangijzer in de discussie rond het Surinaamse zwarte gezin betreft het polygame

gedrag van slaven en slavinnen. Vooral in de contemporaine literatuur wordt dit thema breed

uitgemeten (zie bijvoorbeeld Hartsinck 1770:2e deel,907 in Buschkens 1973:59 en Kuhn

1828:25-27). Wat zijn de feiten op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie?

De eerste gegevens hieromtrent staan in de figuren 6.6a en 6.6b. Steeds is het aanta l

Afrikanen en Creolen op de laatste dag van het jaar weergegeven. Hierover is het nodige te

vertellen. Naarmate de tijd vordert, laten steeds meer mensen zich bekeren. Het totale aanta l

Afrikanen en Creolen is kort voor de emancipatie nog steeds kleiner dan de aantallen die in

hoofdstuk 2 zijn genoemd. Dat heeft verscheidene oorzaken. Een aantal slaven op

Cannewapibo en vooral La Jalousie heeft zich nog niet aangemeld als lid. Van weer anderen

zijn misschien wel gegevens in de spreekboeken genoteerd, maar ze worden nog niet in de

S p e c i a l i e n genoemd en blijven dus voor de onderzoeker (vooralsnog) onzichtbaar.

Aangezien de doopboeken van Charlottenburg vanaf 1860 ontbreken, kan het zijn dat van

een paar godvrezende slaven de relaties niet zichtbaar te maken zijn (zie hoofdstuk 5).

Verder onttrekken een paar lieden zich aan de waarnemingen van de Herrnhutters. Ze gaan

niet meer naar het spreekuur.

Hoewel met name het absolute aantal Afrikanen in het begin van de periode 1838-1863

in figuur 6.6a klein is, tekent zich toch een duidelijke conclusie af. Het percenta g e

Afrikanen met twee of meer vrouwen tegelijkertijd is met uitzondering van de jaren 1851-

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

134



1853 kleiner dan het percentage Creolen met twee of meer vrouwen. Voor Afrikanen is dit in

de periode 1838-1863 nog geen 6%. Voor Creolen is dat iets meer dan 9%. In hoofdstuk 3 is

g e c o n s tateerd dat Afrikanen beter te volgen zijn dan Creolen in de bronnen van de EBG. Dat

uitgerekend Creoolse mannen vaker polygyn zijn dan Afrikanen is dus naar alle waarschijn-

lijkheid niet terug te voeren op eventuele vertekeningen in deze bronnen (zie hoofdstuk 3

over de houding van de Herrnhutters ten aanzien van polygamie). Het percentage Creoolse

polygyne mannen is eerder te laag dan te hoog. Het gedrag van vrouwen bevestigt de boven-

s taande conclusie. Hoewel er veel minder vrouwen dan mannen zijn die hun aandacht over

twee of meer partners moeten verdelen, zijn het toch vooral Creoolse vrouwen die zich hieraan

schuldig maken. Minder dan 1% van de Afrikaanse vrouwen heeft met meer dan één man

op hetzelfde tijdstip van doen, terwijl net geen 4% van de Creoolse vrouwen als polygaam

is te bestempelen. De percentages zijn evenals bij de mannen berekend op basis van het

a a n tal geschatte relaties op de laatste dag van het jaar.

Zoals gezegd, in oude reisverslagen of andere eigentijdse verhalen en documenten wordt

met de regelmaat van de klok geschreven over relatief grote aantallen polygame slaven. L a n s

(1842:24,25) ziet in “[d]e veelwijverij [...] als het ware een eigendommelijk produkt der

verzengde luchtstreek.”2 6 3 Mijn gegevens laten zien dat die indrukken schromelijk overdreven

zijn. Zeker wat de vrouwen betreft moet deze visie bijgesteld worden. In mijn onderzoeks-

materiaal is niet veel bewijs te vinden voor de door Oomens (1986:160) uit de archieven

opgedoken uitspraak dat “ééne Slavin leefde niet zelden in gemeenschap met een aanta l
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mannen.” Het citaat stamt uit het begin van de jaren 1820. Een tijdperk waarin het aanta l

Afrikaanse vrouwen juist relatief groot moet zijn geweest in vergelijking met de periode

waarop mijn berekeningen betrekking hebben. Het door mij gevonden percentage vrouwen

met meerdere minnaars is zonder meer als klein te bestempelen. Dit punt is overigens al veel

eerder door Van Calker gemaakt. Bij de negerslaven in Suriname zou zelden of nooit poly-

andrie voorkomen. Na 1838 is er in ieder geval voor het door Kuhn (1828:26,27) geopperde

idee dat het lage geboortecijfer zou zijn te wijten aan polyandrie, weinig bewijs te vinden op

de plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. Polygynie is daaren-

tegen een gangbaar en maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel (Van Calker 1858 in

Buschkens 1973:61). Bovendien komt door de voortschrijdende creolisering het fenomeen

polygynie op steeds grotere schaal voor. In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat er rond 1830

in Suriname sprake is geweest van een mannenoverschot dat in de loop van de tijd lang-

zaam maar zeker is veranderd in een miniem vrouwenoverschot in 1863. Va n z e l f s p r e k e n d

betreft het hier de volwassen sekseratio. Op grond van deze verandering is het te verwachten

dat het aantal polygame mannen zal toenemen naarmate de emancipatie dichterbij komt.

Van Lier (1977:214) meent dat rond 1863 veel mannen er twee of meer vrouwen op na-

houden. Lamur (1985:38 en 1993:375) vindt aanwijzingen dat ook op Vossenburg tussen 1847

en 1878 sprake is van polygynie. Hoeveel precies is niet duidelijk, al gaat het in het laatste

geval waarschijnlijk om geringe aantallen. Oostindie (1989:159, noot 101) heeft geen aan-

wijzingen gevonden voor polygynie of polyandrie op Roosenburg.2 6 4 Ook Klinkers (1997:92)

is van mening dat polygynie niet veelvuldig voorkomt onder Surinaamse slaven. Van Stipriaan

(1993:345) meent dat er weinig argumenten zijn te vinden voor de in die dagen door planters

en andere blanken gehuldigde opvatting dat promiscuïteit - een begrip dat toentertijd vaak is

verward met polygynie en polyandrie - een verklaring biedt voor de lage vruchtbaarheid onder

de slavinnen. Zeker wat de frequentie van polyandrie betreft zijn mijn bevindingen in over-

eenstemming met het werk van Lamur, Oostindie en Klinkers. Wat polygynie betreft ligt de

zaak iets gecompliceerder. Op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie komt

polygynie vaker voor dan uit het werk van Lamur, Oostindie en Klinkers blijkt. Klinkers

(1997:92) meent verder dat niet te bewijzen valt dat creolisering gepaard gaat met een afname

van polygynische relaties. Dat zal inderdaad niet meevallen. Niet de afname van het aanta l

polygynische relaties maar juist de toename ervan zou verklaard moeten worden.

Ook met betrekking tot de slaven op een aantal Britse Westindische eilanden is gecon-

cludeerd dat het in de praktijk wel mee valt met de veelwijverij (Craton 1979:12, Higman

1973:539 en 1979:54 en Morrissey 1989:90,94). Ik wil hierbij aantekenen dat het percenta g e

door mij gevonden polygyne mannen veel groter is dan de cijfers die Higman, Craton en

John (1988:67) laten zien. Dit is vermoedelijk voor een groot deel terug te voeren op ver-

schillen in de geraadpleegde bronnen. Zowel in het geval van Jamaica (Higman 1973 en

1976), Trinidad (Higman 1979 en John 1988) als de Bahamas (Craton 1979) betreft het een

momentopname. Deze slaven staan geregistreerd onder de naam van de plantage waartoe

ze behoren. Families en gezinnen kunnen alleen geïdentificeerd worden als de familie- en

gezinsleden eigendom zijn van een en dezelfde planter. Mannen of vrouwen die op een

andere plantage (nog) een seksuele partner hebben, zijn in deze bronnen niet te achter-
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halen. Het aantal door Higman, John en Craton gevonden polygyne mannen zal altijd aan

de te lage kant zijn en het is, afgezien van andere verschillen zoals plaats en tijdperk, niet

verwonderlijk dat de door mij gevonden percentages dan ook groter uitvallen. Voor alle

duidelijkheid: de “extreme promiscuïteit” van Jamaicaanse vrouwen waarover Patterson

(1969:160) rept, is beslist niet terug te vinden op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo

en La Jalousie in de periode voor de afschaffing van de slavernij. In de volgende paragraaf

ga ik verder in op de relaties tussen polygynie en vrouwen afkomstig van andere planta g e s

dan waartoe de man behoort.

Uit mijn gegevens blijkt dat Afrikaanse mannen minder polygyn zijn dan hun Creoolse

tegenhangers. Op Trinidad wijzen de onderzoeksresultaten van Higman (1979:54) en John

(1988:67) uit dat juist Afrikanen vaker polygyn zouden zijn dan Creolen. Toch staan mijn

bevindingen niet op zichzelf. Craton (1979:26) meent in zijn beschouwing over de ontsta a n s-

geschiedenis van het zwarte gezin op de Bahamas dat Creolen vermoedelijk eerder geneigd

zijn om polygyne relaties aan te gaan dan Afrikanen. Higman (1976:167) stelt dat op Jamaica

Creolen en Afrikanen in dezelfde mate polygyn zouden zijn. Deze laatste opmerkingen

stroken net als mijn bevindingen op de plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo

en La Jalousie niet met het idee dat polygynie als een soort Afrikaanse retentie onder de slaven

is blijven voortleven. Verschillende auteurs situeren de herkomst van polygyne relaties in

Afrika en op grond hiervan ligt het in de lijn der verwachting dat Afrikanen vaker polygyn

zouden zijn dan Creolen (zie bijvoorbeeld Beckles 1989:118, Bush 1990:97, Craton

1978:211, 1979:2, Higman 1973:543,544 en Olwig 1995:30). Barrow (1996:256) verwoordt

deze paradox op niet mis te verstane wijze: “A [...] problem with assuming an African source for slave

polygamy is the contradictory ethnographic evidence.” Dat is precies het beeld dat mijn gegevens

voorschotelen. Wat het aantal simultane relaties betreft overtreffen de Creoolse zonen hun

Afrikaanse vaders. Hetzelfde kan gezegd worden over de Creoolse dochters en hun Afrikaanse

moeders in Suriname.

De laatste jaren voor de emancipatie kan wat het aantal vrijgezellen aangaat een soortgelijk

verhaal gehouden worden. Het percentage Afrikaanse en Creoolse mannelijke vrijgezellen

bedraagt in deze periode 36% respectievelijk 31% (percentages zijn gebaseerd op de figu-

ren 6.6a en 6.6b). Van de Afrikaanse vrouwen is iets meer dan 40% als vrijgezel aan te mer-

ken. Wat Creoolse vrouwen betreft is dat aanzienlijk lager, namelijk net geen 29%. Het vast-

stellen van het precieze aantal vrijgezellen is gecompliceerd en er is geen rekening gehou-

den met de gemiddelde leeftijd van de verschillende groepen slaven. Het punt is dat door

het aantal vrijgezellen op de laatste dag van het jaar te tellen ook het interval tussen het eind

en begin van twee opeenvolgende relaties als vrijgezel geteld wordt. Dat is misschien niet

helemaal comme il faut. De vraag of vrijgezel een persoons- danwel een tijdsgebonden ken-

merk of als een combinatie van die twee is te beschouwen, blijft in het midden. Een andere

manier om het percentage vrijgezellen te bepalen is door een beroep te doen op de gege-

vens in tabel 6.2. Nu wordt eenvoudigweg gekeken naar de vraag of iemand wel of niet door

de EBG met een partner is waargenomen. De duur van de zichtbaar gemaakte relatie(s) doet

niet langer ter zake. De resultaten staan in tabel 6.7.
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Tabel 6.7: Aa n tal en perc e n ta ge mannelij ke en vro u we l ij ke vrij gezellen naar ge b o o rte grond (n=450)

Sekse Geen vrijgezel Wel vrijgezel Totaal

man Geboortegrond Afrika Aantal 49 25 74

Rijpercentage 66,2% 33,8% 100,0%

Suriname Aantal 115 31 146

Rijpercentage 78,8% 21,2% 100,0%

Totaal Aantal 164 56 220

Rijpercentage 74,5% 25,5% 100,0%

vrouw Afrika Aantal 52 21 73

Rijpercentage 71,2% 28,8% 100,0%

Suriname Aantal 135 22 157

Rijpercentage 86,0% 14,0% 100,0%

Totaal Aantal 187 43 230

Rijpercentage 81,3% 18,7% 100,0%

In deze tabel is te zien dat het percentage vrijgezellen onder Afrikanen groter is dan onder

Creolen. Het percentage Afrikaanse vrouwelijke vrijgezellen is in tabel 6.7 zelfs twee keer zo

groot als onder Creoolse vrouwen. Ook deze schatter is niet van smetten vrij en enige voor-

zichtigheid bij de interpretatie van de cijfers is weer geboden. De berekende percenta g e s z i j n

gebaseerd op de voorwaarde dat de lengte van de gekende levensloop gerekend vanaf het

doopkandidaatschap minstens twee jaar is. Dat lijkt me wat aan de korte kant om iemand

als vrijgezel te bestempelen. Hoewel de verschillen tussen de twee benaderingen aanzien-

lijk zijn, wijzen de uitkomsten wel allemaal in dezelfde richting: Afrikaanse mannen zijn

vaker vrijgezel dan Creoolse mannen. Hetzelfde gaat op voor vrouwen.

Behalve op de geboortegrond wordt vaak op de status van slaven gewezen om hun suc-

ces op de partnermarkt te verklaren. Over de periode 1851-1863 blijkt dat sociaal hoogge-

p l a a t s t e slaven het beter doen dan sociaal laaggeplaatste mannen. Ze houden er vaker meer-

dere vrouwen op na dan de doorsnee veldneger (11% versus 8%) en zijn minder vaak vrijge-

zel (23% versus 28%). Bij de vrouwen is het precies omgekeerd. Huisslavinnen zijn minder

vaak in meer dan één relatie op hetzelfde ogenblik verwikkeld dan veldmeiden (1% versus

5%) en vaker vrijgezel (29% versus 24%). De genoemde percentages zijn vastgesteld aan de

hand van het aantal zichtbaar gemaakte relaties op de laatste dag van het jaar.

Op grond van de gegevens van tabel 6.1 kan eveneens het percentage vrijgezellen naar

sekse en status-beroep vastgesteld worden. De resultaten staan in tabel 6.8. Weer is te zien

dat mannen vaker vrijgezel zijn dan vrouwen. De gegevens van zowel de mannen als de

vrouwen zijn in overeenstemming met de in de vorige alinea weergegeven bevindingen.

Mannen met een hoog beroep zijn overwegend minder vaak vrijgezel dan mannen met een

laag beroep. Vrouwen met een hoge status zijn daarentegen juist wel vaker vrijgezel dan

vrouwen die op grond van hun beroep weinig aanzien genieten. Opmerkelijk is dat de per-

c e n tages vrijgezellen in tabel 6.8 in vergelijking met tabel 6.7 veel kleiner zijn. Dat komt

vermoedelijk omdat de score op de variabele status-beroep impliceert dat de waargenomen
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slaven in 1862 nog in leven zijn. In die periode is het aantal waargenomen relaties meer

compleet (zie hoofdstuk 5).

Wat mannen aangaat zijn mijn conclusies in overeenstemming met de bevindingen van

Craton (1978:211,212 en 1979:32), Higman (1979:55), Morrissey (1989:90) en Patterson

( 1 9 6 9 : 1 6 3 ) .2 6 5 Zij vinden eenzelfde verband tussen status-beroep en polygynie. Eerder is in

deze paragraaf opgemerkt dat in het verleden polygynie en polyandrie vaak zijn verward

met promiscuïteit. Misschien dat de samenhang tussen status-beroep en polygynie dit

gedeeltelijk kan verklaren. Afgezien van het idee dat de blanke meent met minderwaardige

wezens van doen te hebben, zal in veel sociale contacten tussen blank en zwart een rol zijn

weggelegd voor de bastiaan en die kan inderdaad vaker dan de slaven in het veld met meer-

dere vrouwen tegelijk worden aangetroffen. Een aanvullende en meer fundamentele verklaring

is afkomstig van Bennett. Elkaar opvolgende en deels overlappende seksuele relaties worden

volgens Bennett (1958:35) in het geval van de plantage Codrington op Barbados vaak abusie-

v e l i j k als polygamie betiteld.

Wat vrouwen betreft is er niet zo heel veel bekend over het verband tussen hun status en de

zwarte mannen in hun leven. Ik heb eerder geconstateerd dat vrouwen met een hoge status

jongere partners hebben dan vrouwen die hun dagen in het veld op Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie slijten. Misschien dat de eerstgenoemde vrouwen het

gemakkelijker zonder man afkunnen en het zich kunnen permitteren om kieskeuriger te zijn.

Het grotere percentage vrijgezellen onder sociaal hooggeplaatste vrouwen wijst eveneens in

deze richting.
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Tabel 6.8: Aa n tal en perc e n ta ge mannelij ke en vro u we l ij ke vrij gezellen naar sta t u s - b e roep ( n=311 )

Sekse Geen vrijgezel Wel vrijgezel Totaal

man Status-beroep hoog Aantal 45 5 50

Rijpercentage 90,0% 10,0% 100,0%

laag Aantal 76 15 91

Rijpercentage 83,5% 16,5% 100,0%

Totaal Aantal 121 20 141

Rijpercentage 85,8% 14,2% 100,0%

vrouw hoog Aantal 31 2 33

Rijpercentage 93,9% 6,1% 100,0%

laag Aantal 131 6 137

Rijpercentage 95,6% 4,4% 100,0%

Totaal Aantal 162 8 170

Rijpercentage 95,3% 4,7% 100,0%



4. Plantagegrens-overschrijdende relaties

Grofweg worden in de slaventijd twee typen relaties tussen slaaf en slavin onderscheiden: de

samenwonings- en de bezoeksverbintenis (Buschkens 1973:56,e.v.). In de contemporaine

literatuur (zie bijvoorbeeld Kuhn 1828:28 en Lans 1842:165,166) worden de samenwonings-

verbintenissen als duurzaam opgevat terwijl de bezoeksrelaties geassocieerd worden met

snel wisselende partners. Een samenwoningsverbintenis blijft per definitie beperkt tot slaven

die van dezelfde plantage afkomstig zijn. Een bezoeksrelatie kan in principe wel betrekking

hebben op slaven die tot dezelfde plantage behoren, maar doorgaans wordt deze term

alleen gebruikt voor slaven die tot verschillende plantages worden gerekend. Zoveel blijkt

tenminste uit de verschillende verklaringen die Buschkens (1973:57) aandraagt voor het

voorkomen van beide typen relaties. Gezien het onderzoeksmateriaal dat ik tot mijn

beschikking heb, lijkt het me vooralsnog verstandig om deze twee termen zo min mogelijk

te gebruiken. Ik weet nu eenmaal niet wie met wie samenwoont. Of de planta g e - h e r k o m s t

van invloed is op de duur van de relatie wordt pas in de volgende paragraaf uitgezocht. Het

komt de duidelijkheid van mijn betoog ten goede om qua benaming zo dicht mogelijk bij de

inhoud van mijn bronnen te blijven. Ik prefereer dan ook de omslachtige term planta g e g r e n s-

overschrijdende relatie boven het beter klinkende begrip bezoeksrelatie.

In de figuren 6.9a en 6.9b staan gegevens omtrent de plantage-herkomst van de vrouwen

van Afrikanen en Creolen die tot de inboedel van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo

en La Jalousie gerekend worden. Van de Afrikanen heeft in de periode 1851-1863 een kleine
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13% een vrouw afkomstig van een andere plantage. In diezelfde periode heeft dik 20% van

de Creoolse mannen een vrouw afkomstig van een andere plantage. Voor de vrouwen geldt

hetzelfde. Ook hier nemen relatief gezien steeds meer Creoolse vrouwen een man van een

andere plantage. In de periode 1851-1863 heeft 16% van de Creoolse en ruim 5% van de

Afrikaanse vrouwen een slaaf van een andere plantage als man. Het percentage slavinnen

afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie met een blanke of

vrije zwarte ligt in diezelfde periode net boven de 3%.

Het percentage relaties waarin de partners niet van dezelfde plantage afkomstig zijn,

neemt met het verstrijken van de jaren toe. In de jaren 1840 ligt dit percentage iets boven de

10%. Vanaf 1852 komt het niet meer onder de 20% en in 1863 komt het percentage voor het

eerst boven de 30%. Dit percentage zal daarna sterk stijgen. Na de emancipatie vervagen de

p l a n tagegrenzen en kunnen de ex-slaven toch min of meer gaan en staan waar ze willen. De

toename van het aantal plantagegrens-overschrijdende relaties kan zonder twijfel op het

conto van de Creolen geschreven worden. Gemeten naar geboortegrond zijn er twee tegen-

gestelde patronen te ontwaren. Onder Afrikaanse mannen neemt het aantal planta g e g r e n s -

overschrijdende relaties af. Creolen daarentegen begeven zich in toenemende mate op

vrijersvoeten buiten het eigen dorp. Misschien is voor Creolen inmiddels het gebrek aan

geschikte partners op de eigen plantage voelbaar. De aanvoer van nieuwe slaven uit Afrika

ligt in het decennium voor de emancipatie al jaren stil en een hoger sterfte- dan geboortecijfer
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Figuur 6.9b Aa n tal Creolen van vij ftien jaar of ouder naar planta ge - h e r ko m st van hun vrouw(en), 18 3 8 -18 6 3



doet de rest. In tegenstelling tot Afrikanen krijgen Creolen steeds meer te maken met

bloedverwanten. Ook Higman (1975:276 en 1984:369,371) constateert dat Creolen vaker

dan Afrikanen een vrouw op een andere plantage zoeken.

Planters zijn er nooit echt happig op geweest dat slaven hun geliefden voor het minne-

spel op andere plantages bezoeken. Vaak leggen ze hun slaven hierbij beperkingen op

(Kunitz 1805:83,e.v., Buschkens 1973:57 en Oostindie & Van Stipriaan 1995:88,94). In de

laatste decennia voor de emancipatie slagen de slaven er langzamerhand in om hun zwakke

positie ten opzichte van de planter wat te verbeteren (Van Stipriaan 1993:393,e.v.). Slaven

krijgen meer vrije tijd en de planter heeft vermoedelijk steeds meer moeite om te verhinderen

dat slaven van naburige plantages elkaar opzoeken. Er zijn dus twee ontwikkelingen waar

te nemen onder de Creolen. Met het in het verschiet liggen van de emancipatie neemt zowel

het aantal plantagegrens-overschrijdende relaties als het aantal polygyne mannen toe. De

toename van het aantal plantagegrens-overschrijdende relaties zou men inderdaad kunnen

toeschrijven aan de voortschrijdende creolisering. De kern van dit argument is dat er op de

eigen plantage niet voldoende geschikte partners zouden zijn. Het probleem met deze ver-

klaring is dat het geen antwoord geeft op de vraag waarom er dan tegelijk ook meer mannen

komen die zich twee of meer vrouwen kunnen permitteren.

Nadere berekeningen laten zien dat vooral mannen die een hoge status genieten veel vaker

een partner op de eigen plantage kunnen vinden dan mannen die onderaan de slavernij-

ladder staan. Van alle sociaal hooggeplaatste mannen met minimaal een partner in de

periode 1851-1863, heeft 16% een partner afkomstig van een belendende plantage. Van de

laaggeplaatste mannen heeft maar liefst 26% een partner die niet van de eigen planta g e

afkomstig is. Deze percentages vertekenen in zoverre dat mannen met een hogere sta t u s

vaker met twee vrouwen op hetzelfde ogenblik worden aangetroffen dan mannen met een

lagere status. In werkelijkheid is het verschil naar status vermoedelijk groter dan de

genoemde percentages. Bij de vrouwen schijnt de status er niet zoveel toe te doen. 24% van de

vrouwen met een hoge status heeft een partner die afkomstig is van buiten het eigen slaven-

dorp. Van slavinnen met weinig aanzien op grond van hun beroep heeft 27% een man die

niet in de onmiddellijke nabijheid woont.

Tabel 6.10: Pe rc e n ta ge relaties naar planta ge - h e r ko m st van beide part n e rs, 18 51 -18 6 3

Percentage beide Percentage relaties Percentage relaties Percentage vrouwen

partners van met vrouw van met man van met een blanke

dezelfde plantage andere plantage andere plantage of vrije zwarte

Fairfield 56% 8% 35% 1%

Breukelerwaard 60% 26% 13% 1%

Cannewapibo 66% 16% 16% 2%

La Jalousie 50% 23% 27% 0%
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Uit bovenstaande cijfers rijst het vermoeden dat de vrouwen op Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie vaker een partner van een andere plantage hebben dan

de mannen die op diezelfde plantages wonen. Dat vermoeden wordt door de gegevens in

tabel 6.10 bevestigd en hangt samen met het totale vrouwenoverschot op de vier door mij

bestudeerde plantages (zie hoofdstuk 2). Het percentage planta g e g r e n s - o v e r s c h r i j d e n d e

relaties in de periode 1851-1863 in Suriname bedraagt net geen 40%. Dat is op het eerste

gezicht beduidend lager dan het door mij berekende percentage in de Britse Cariben op

basis van Higman (1984:370). De gegevens van Higman zijn afkomstig van de Herrnhutters

op Barbados (1824-1834), Jamaica (1827-1834), St. Kitts (1820-1834) en Antigua (1817-

1833). Het percentage plantagegrens-overschrijdende relaties bedraagt daar 61%. Het is

bijzonder lastig in te schatten in hoeverre deze percentages vergelijkbaar zijn. Wel is het

merkwaardig dat het percentage juist in de Britse koloniën hoger is dan in Suriname omdat

Suriname in die periode vermoedelijk verder is gecreoliseerd. Misschien dat in vergelijking

met de meeste Britse West Indies de grote Surinaamse rivieren een moeilijk te nemen hinder-

n i s zijn voor het onderhouden van relaties op andere plantages. Van de andere kant is niet

duidelijk in hoeverre in de steekproef van Higman stadsslaven zijn betrokken. Die kunnen het

beeld aanzienlijk vertroebelen. Nader onderzoek zou dit moeten uitwijzen. Het percenta g e

plantagegrens-overschrijdende relaties op de door de Moravische broeders (EBG) in 1827-

1834 bezochte Jamaicaanse plantages Carmel en Fairfield (s i c) is meer in overeenstemming

met het idee dat naarmate de creolisering voortschrijdt, meer slaven een partner op een

andere plantage zoeken en vinden. Dat bedraagt namelijk 28% (Higman 1976:164).

De grootte van de percentages in tabel 6.10 ondersteunen verklaringen die wijzen in de

richting van de sekseratio en plantage-omvang als verklaring voor het fenomeen planta g e-

grens-overschrijdende relaties. Op drie van de door mij bestudeerde plantages wordt de

omvang van de slavenmacht kleiner terwijl de mate van bloedverwantschap groter wordt

(zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk). Inderdaad blijkt op Cannewapibo, de grootste van de vier

s u i k e r p l a n tages met een evenwichtige sekseratio voor volwassenen, het totale percenta g e

p l a n tagegrens-overschrijdende relaties voor de emancipatie het kleinst te zijn (16%+16%).

Zoals in geval van een vrouwenoverschot is te verwachten, zijn het vooral de vrouwen van

Fairfield en La Jalousie die bezoek over de vloer krijgen. Aangezien het aantal vrouwen op

Fairfield erg klein is, ligt het in de lijn der verwachting dat er hier relatief meer vrouwen aan-

gewezen zullen zijn op een man afkomstig van een belendende plantage dan op La Jalousie.

Op de enige plantage met een groot mannenoverschot, Breukelerwaard, zijn het vooral de

mannen die bij nacht en ontij de plantage moeten verlaten om aan hun gerief te komen.

Feitelijk wordt door een scheve sekseratio het gebrek aan geschikte partners op de eigen

p l a n tage alleen maar groter. Een kleine slavenmacht verergert het probleem.

De plantage-herkomst van de vrouwen van polygyne mannen wordt vaak in verband

gebracht met de eerder genoemde bezoeksrelaties. Behalve een vrouw afkomstig van de

eigen plantage, zou de man een (andere) vrouw op een naburige plantage hebben die hij in

de avonduren en op zondagen zou kunnen bezoeken (Oomens 1986:160). Buschkens

(1973:61) legt evenzeer expliciet verband tussen polygyne mannen en de planta g e - h e r k o m s t

van de vrouwen. Hij formuleert dit in termen van bezoeksrelaties. Beckles doet hetzelfde
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voor Barbados. In het algemeen zou de polygyne man op Barbados samenwonen met een

vrouw op de eigen plantage en er ergens anders in de kolonie nog een tweede vrouw op

nahouden (Beckles 1989:118,119). Over de vraag of man en vrouw die van dezelfde planta g e

afkomstig zijn ook samenwonen, kan ik geen uitspraak doen. Mijn gegevens geven wel

inzicht in de plantage-herkomst van de in deze relaties betrokken mannen en vrouwen.

In een eerder stadium is opgemerkt dat de Herrnhutters soms vermelden dat een man

er een vrouw bijneemt (na ta p o). De gegevens wijzen uit dat de relatie van de man met zijn bij-

vrouw doorgaans later begint dan de relatie met zijn eerste vrouw. In de nu volgende analyse

zijn alleen relaties met een eerste vrouw opgenomen die zich gedeeltelijk ergens tussen

1851 en 1863 afspelen. De eerste vrouw wordt in het vervolg van deze paragraaf aangeduid

met de benaming hoofdvrouw. Natuurlijk kan de bijvrouw zichzelf opwerken tot hoofd-

vrouw en kan de hoofdvrouw na verloop van tijd naar de achtergrond verdwijnen. Het is niet

mogelijk om met dergelijke veranderingen rekening te houden. Mijn gegevens staan dat

niet toe. Het is in principe mogelijk om vanuit de man gezien twee typen polygyne relaties

te onderscheiden. Het eerste type betreft 63 mannen die één hoofd- én één bijvrouw hebben.

Het tweede type betreft 16 mannen die weliswaar één hoofdvrouw hebben, maar verschil-

lende (seriële) bijvrouwen. De delver Gottlieb Wempi Gardt van Breukelerwaard heeft vanaf

1855 tot en met in ieder geval 1864 een relatie met de veldmeid Sarah Anna Stakel van

dezelfde plantage. In 1857 legt hij het aan met Magdalena Eleonora Kontract van Fairfield.

In 1862 heeft hij een kortstondige relatie met een andere bijvrouw: Wilhelmina Lena

S t o o t e r. Het aantal verschillende bijvrouwen is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot twee.

Charlotte Adriana is te beschouwen als de constante factor in het leven van Hendrik Coco.

Hij heeft in die tijd eveneens drie verschillende bijvrouwen. In totaal zien deze 16 mannen

én hoofdvrouwen 42 verschillende bijvrouwen voorbijtrekken. In totaal kan ik 105 gevallen

traceren waarin de man er meerdere vrouwen tegelijkertijd op nahoudt. Het gaat hierbij in

t o taal om 79 verschillende mannen. Het blijkt dat in 42% van de gevallen (44 van de 105)

man, hoofd- en bijvrouw op dezelfde plantage wonen. In nog eens 30% van de alle relaties

(31 van de 105) zijn man en hoofdvrouw van dezelfde plantage afkomstig. De bijvrouwen

wonen een stuk verder weg. Dat niet de hoofdvrouw, maar juist de bijvrouw op dezelfde

p l a n tage als de man woont komt aanmerkelijk minder vaak voor: slechts 15 keer (14%).

Eveneens 15 keer blijkt dat beide vrouwen op een andere plantage wonen dan de man.

Helaas vallen er teveel gaten in de datamatrix wat betreft geboortegrond en sta t u s - b e r o e p

van hoofd- én bijvrouwen die dezelfde man delen.

Al met al kan gesteld worden dat de meerderheid van de vrouwen afkomstig is van

dezelfde plantage als de mannen. Het idee dat de polygyne relaties van mannen zeer vaak

betrekking zouden hebben op vrouwen van verschillende plantages doet de werkelijkheid

geweld aan. De door Oomens (1986:160) en Buschkens (1973:61) als vanzelfsprekend gegeven

indeling naar een samenwoningsverbintenis in combinatie met een bezoeksverbintenis

levert een te simpel beeld op van het leven op de Surinaamse suikerplanta g e s .
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5. Relatieduur en sta b i l i t e i t

In de voorgaande paragrafen zijn steeds aantallen partners of relaties geanalyseerd. De duur

van de genoemde relaties is tot dusver buiten beschouwing gebleven. Twee aspecten hiervan

komen in deze paragraaf aan de orde. Wat beïnvloedt de duur van een relatie en hoe sta b i el

zijn de geschatte relaties nu eigenlijk?

Voor de analyse van de tijd die een relatie in beslag neemt, wordt een beroep gedaan op het

model van Cox. Op het eind van hoofdstuk 3 is geconstateerd dat na de emancipatie het

waarnemen van een gebeurtenis niet langer meer onafhankelijk is van de gebeurtenis zelf. Het

verdient derhalve aanbeveling om alleen relaties tot 1 juli 1863 in de onderzoekspopulatie op te

nemen. Dat is beslist niet het enige argument. Afgezien van de problemen die de Herrnhutters

ondervinden bij het achterhalen en in kaart brengen van de relaties na 1863, verandert ook de

betekenis van het begrip plantage.

Alleen relaties tussen 1838 en 1863 liggen ten grondslag aan de uitkomsten zoals die in

tabel 6.11a en 6.11b zijn weergegeven. Relaties die voor de emancipatie op de klippen lopen,

leveren vanzelfsprekend geen problemen op. Geliefden die elkaar voor de emancipatie ont-

moet hebben en onder de nieuw verworven vrijheid samen op zoek naar het geluk gaan,

worden in dit model slechts tot 1 juli 1863 gevolgd. Op deze datum wordt het ‘eind’ als rechts-

gecensureerd beschouwd. Relaties die aflopen als gevolg van het overlijden van de man of de

vrouw zijn strikt genomen niet-gecensureerd. Toch worden deze relaties als rechts-gecensu-

reerd beschouwd. Het beëindigen van een relatie omdat men op elkaar is uitgekeken of omdat

er een ander in het spel is, is van geheel andere orde dan het aflopen van een relatie door over-

lijden van een van de twee. De vraag welke relaties voor analyse in aanmerking komen, hangt

weer af van het gezichtspunt dat ingenomen wordt. Het criterium voor tabel 6.11a is dat de

man in het slavenregister van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie moet

zijn opgenomen. De variabelen hebben allemaal betrekking op de man. In tabel 6.11b is van-

uit het gezichtspunt van de vrouw geredeneerd. Ik heb voor beide afzonderlijke gezichts-

punten gekozen omdat een gecombineerde benadering van dit vraagstuk teveel ‘missing values’

met zich meebrengt. Links-gecensureerde relaties zijn niet in de analyse opgenomen.

Behalve de plantage-herkomst van slaven is ook gekeken naar de vraag of partners van

dezelfde plantage afkomstig zijn. De overige variabelen in de tabellen 6.11a en 6.11b zijn

inmiddels wel bekend: geboortegrond, status-beroep, leeftijd en leeftijdsverschil. In

samenhang met de overige variabelen blijkt dat geboortegrond en leeftijdsverschil een

belangrijke bijdrage leveren aan het verklaren van de duur van een relatie. Ik wil aan de

vraag of een variabele wel of niet significant (p-waarde ≤0,05) ook weer niet al te veel waarde

toekennen. Er is immers geen sprake van een aselecte steekproef zodat enige reserves op

zijn plaats zijn. De vraag of de regressiecoëfficiënt (ß) positief of negatief is, is interessanter.

Een positieve regressiecoëfficiënt duidt op een grotere intensiteit van het proces. Uit ta b e l

6.11a blijkt dat relaties van Creoolse mannen van kortere duur zijn dan van Afrikaanse mannen.

Dat is inmiddels nauwelijks nog opzienbarend. Al eerder is geconstateerd dat Afrikanen min-

der partners kennen dan Creolen. Een groot leeftijdsverschil tussen man en vrouw betekent

dat de man veel ouder is dan de vrouw. Naarmate dit leeftijdsverschil toeneemt, neemt de

duur van de relatie af.
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Tabel 6.11a: Duur van relaties van mannelij ke slaven naar planta ge - h e r ko m st, ge b o o rte grond, sta t u s - b e ro e p ,

l e e ft ijd en leeft ij d s ve rs chil; Cox model (tijd ge m e ten in maanden; n=19 8 )

B S.E. Wald df Sig. R Exp(B)

Plantage-herkomst van de man 4,1238 3 ,2484 ,0000

Fairfield t.o.v. Breukelerwaard -,6126 ,3419 3,2097 1 ,0732 -,0365 ,5419

Cannewapibo t.o.v. Breukelerwaard ,0649 ,2381 ,0743 1 ,7852 ,0000 1,0670

La Jalousie t.o.v. Breukelerwaard ,0977 ,3338 ,0857 1 ,7697 ,0000 1,1027

Plantage-herkomst van beide partners (andere plantage t.o.v. zelfde plantage)

,2924 ,2349 1,5496 1 ,2132 ,0000 1,3396

Geboortegrond van de man (Creool t.o.v. Afrikaan)

,8664 ,4149 4,3599 1 ,0368 ,0509 2,3784

Status-beroep van de man (hoog t.o.v. laag)

-,2351 ,2153 1,1926 1 ,2748 ,0000 ,7905

Leeftijd van de man bij het begin van de relatie

-,0185 ,0134 1,9223 1 ,1656 ,0000 ,9816

Leeftijdsverschil (leeftijd van de man minus leeftijd van de vrouw)

,0280 ,0119 5,5479 1 ,0185 ,0624 1,0284

X2 t . o . v. geen ve r k l a rende variabelen: 17,9. Vr ij h e i d s graden: 8.

Tabel 6.11b: Duur van relaties van vro u we l ij ke slaven naar planta ge - h e r ko m st, ge b o o rte grond, sta t u s - b e ro e p ,

l e e ft ijd en leeft ij d s ve rs chil; Cox model (tijd ge m e ten in maanden; n=19 9 )

B S.E. Wald df Sig. R Exp(B)

Plantage-herkomst van de vrouw 8,6071 3 ,0350 ,0555

Fairfield t.o.v. Breukelerwaard -,8516 ,3340 6,5013 1 ,0108 -,0729 ,4267

C a n n ewapibo t.o.v. Bre u ke l e rwa a rd -,0361 ,2593 ,0194 1 ,8892 ,0000 ,9645

La Jalousie t.o.v. Breukelerwaard ,1894 ,3560 ,2830 1 ,5948 ,0000 1,2085

Plantage-herkomst van beide partners (andere plantage t.o.v. zelfde plantage)

,1646 ,2670 ,3801 1 ,5375 ,0000 1,1789

Geboortegrond van de vrouw (Creool t.o.v. Afrikaan)

,1554 ,3002 ,2681 1 ,6046 ,0000 1,1682

Status-beroep van de vrouw (hoog t.o.v. laag)

-,0719 ,2633 ,0746 1 ,7848 ,0000 ,9306

Leeftijd van de vrouw bij het begin van de relatie

-,0229 ,0138 2,7570 1 ,0968  -,0299 ,9774

Leeftijdsverschil (leeftijd van de man minus leeftijd van de vrouw)

-,0022 ,0115 ,0353 1 ,8509 ,0000 ,9978

X2 t . o . v. geen ve r k l a rende variablelen: 13,0. Vr ij h e i d s graden: 8.
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Verder komt in tabel 6.11a naar voren dat als een man ouder wordt, er minder snel relaties

verbroken zullen worden. Patterson (1969:164,e.v.) heeft eveneens voor Jamaica vastgesteld

dat de relaties van oudere mannen en vrouwen doorgaans van langere duur zijn. Voor vrouwen

wijzen de gegevens in dezelfde richting (zie tabel 6.11b). Wat de status van de man betreft

kan geconstateerd worden dat een hoge status tot meer stabiele relaties leidt dan een lage

s tatus. Ook dit punt komt overeen met de bevinding van Patterson (1969:163) dat

ambachtslieden stabielere relaties zouden kennen dan veldslaven. Uit de resultaten in ta b e l

6.11a blijkt dat relaties van mannelijke slaven afkomstig van Fairfield langer duren dan relaties

op Breukelerwaard. Voor Cannewapibo en La Jalousie geldt het tegenovergestelde. Relaties

van deze mannen worden juist sneller verbroken dan relaties waarin mannen van Breukeler-

waard betrokken zijn. Tot slot wijzen de berekeningen in tabel 6.11a uit dat relaties t u s s e n

mannen en vrouwen afkomstig van verschillende plantages korter duren dan relaties waar-

bij de betrokkenen het slavendorp niet hoeven te verlaten.

Die laatste conclusie blijkt ook uit de gegevens van tabel 6.11b. Daar worden de relaties van-

uit het oogpunt van de vrouw geanalyseerd. Evenals bij tabel 6.11a is er weer geen sprake van een

aselecte steekproef zodat enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de schatters is ge-

b o d e n .2 6 6 Ook nu gaat het me in de eerste plaats om het teken van de regressiecoëfficiënt. De

relaties die aan tabel 6.11b ten grondslag liggen bevestigen in grote lijnen het hierboven

geschetste beeld. Relaties waar man en vrouw van verschillende plantages afkomstig zijn wor-

den relatief snel verbroken. Hetzelfde geldt voor Creoolse vrouwen in vergelijking met

Afrikaanse vrouwen. Relaties van sociaal hooggeplaatste vrouwen duren langer dan die van

sociaal laaggeplaatste vrouwen. Wat het leeftijdsverschil betreft is er wel sprake van een op-

merkelijk verschil met de uitkomsten in tabel 6.11a. Nu blijkt dat naarmate dit verschil groter is,

de relatie juist minder snel verbroken wordt. Anders gezegd, een seksuele relatie waarbij de man

veel ouder is dan de vrouw duurt juist langer. Dat is het tegenovergestelde van de conclusie die

met betrekking tot de relaties van mannelijke slaven is getrokken. Ik wil erop wijzen dat de

regressiecoëfficiënt in tabel 6.11b weliswaar negatief, maar ook bijna gelijk aan nul is.

Wat de plantage-herkomst van de vrouw betreft zijn er wel grote verschillen aan te wijzen.

In samenhang met de overige variabelen zou men kunnen stellen dat de planta g e - h e r k o m s t

van de vrouw wel een belangrijke bijdrage levert aan het verklaren van de relatieduur. Dit

zou wel eens kunnen wijzen op de grotere mobiliteit van mannen dan vrouwen bij het

bezoeken van partners op andere plantages (zie ook paragraaf 2 van dit hoofdstuk). Waar de

man woont, doet niet zoveel ter zake. Hij is degene die, in de meest letterlijk zin van het woord,

de stappen zet. De relaties van vrouwen op Fairfield duren langer dan de relaties van vrouwen

op Breukelerwaard. Hetzelfde geldt voor de vrouwen van Cannewapibo. Op La Jalousie wijst de

positieve regressiecoëfficiënt juist op een afnemende overlevingstijd in vergelijking met de

vrouwen die voor de emancipatie op Breukelerwaard wonen.

De vraag of de relaties van slaven en slavinnen als stabiel of instabiel zijn te kwalificeren is een

van de grote controverses in het debat over het zwarte slavengezin. Misschien is het grootste

probleem nog wel dat er tot op de dag van vandaag geen enkele onderzoeker in is geslaagd

om de duur van de relaties onder slaven zichtbaar te maken, te schatten of vast te stellen.

R e l a t i e s

147



De vraag hoe lang man en vrouw bij elkaar blijven is in figuur 6.12 door middel van de

overlevingscurve S ( t ) weergegeven. Het verloop van deze curve is met de methode van

Kaplan-Meier vastgesteld.2 6 7 In figuur 6.12 blijven de verklarende factoren achterwege, wel

is de periode weer begrensd op 1 juli 1863. Evenals in de tabellen 6.11a en 6.11b worden

relaties die aan hun eind komen door overlijden of die op 1 juli 1863 nog aan de gang zijn

als rechts-gecensureerd beschouwd. De relaties van de mannen van Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie zijn in de berekeningen meegenomen. Van de in tota a l

378 relaties zijn 124 relaties rechts-gecensureerd. Maar liefst 81 keer is het overlijden van

man of vrouw hier debet aan. Uit de grafiek valt af te lezen dat na 22 maanden nog maar

75% van de 378 relaties heeft standgehouden. Na 63 maanden is de helft van de relaties op

de klippen gelopen. Na 238 maanden is nog steeds een kwart van alle mannen en vrouwen

bij elkaar. De gemiddelde relatieduur is bijna 170 maanden; net iets langer dan 14 jaar.

Schrijven over het gemiddelde heeft iets misleidends. Immers, van niet alle relaties is het einde

bekend, hetgeen hier betekent dat het gemiddelde is berekend binnen de grenzen van de

langst bekende rechts-gecensureerde waarneming. In figuur 6.12 is dat het uiterste ‘plusje’;

het symboliseert een rechts-gecensureerde relatie waarvan na 509 maanden het werkelijke

einde onbekend is. Twee conclusies zijn gerechtvaardigd. Er is in het begin sprake van een

grote mate van instabiliteit. Relatief veel relaties worden in de eerste paar jaar beëindigd.

Daarnaast blijkt uit het verdere verloop van de overlevingscurve dat ook stabiele en langdurige

relaties zeker geen onbekend verschijnsel zijn in de slavendorpen.2 6 8 In hoofdstuk 4 is

geconcludeerd dat de duur van de geschatte relaties nog steeds ‘te kort’ is. In hoofdstuk 5 is

geconcludeerd dat ik sommige mensen foutief als vrijgezel zal betitelen terwijl die een duur-

zame en harmonieuze relatie kennen. Er is eveneens betoogd dat als de Herrnhutters iets

over het hoofd zien, dit vermoedelijk kortdurende relaties zullen zijn. Het effect van deze

vertekeningen kan vertaald worden in termen van figuur 6.12. De overlevingscurve S ( t ) z a l

in het begin nog steeds snel dalen. Wel vlakt de curve in het midden vermoedelijk iets lang-

zamer af om hoogst waarschijnlijk op hetzelfde niveau te eindigen. ‘De buik’ van de over-

levingscurve zal in werkelijkheid dus iets minder convex of bol zijn. De zojuist getrokken

conclusies worden hierdoor dus nauwelijks beïnvloed.

Misschien dat een voorbeeld de bovenstaande conclusie wat aanschouwelijker kan

maken. In hoofdstuk 4 is aan de hand van 27 relaties van vijf jaar of langer op 31 december

1857 gekeken hoe goed mijn schatting overeenkomt met de telling van Van Calker. Naast

deze 27 relaties zijn er op diezelfde dag op Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo nog

eens 43 relaties die korter dan vijf jaar duren. Hieruit kan niet zonder meer worden afgeleid

dat er erg veel kortdurende relaties onder slaven voorkomen. Twee problemen staan een

dergelijke conclusie in de weg. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat iemand van vijfentwintig

jaar oud op 31 december 1857 bij wijze van spreken zijn ‘koperen bruiloft’ viert. Het andere

probleem betreft mensen die nog maar gedurende een paar jaar in de S p e c i a l i e n te volgen

zijn. In het beste geval is de relatie vanaf de eerste waarneming van de Herrnhutters

(FOEEBG) te volgen. Dit probleem is bij de vergelijking met de telling van Van Calker in het

vierde hoofdstuk al ter sprake gekomen. Het verleden van de slaven moet dus meegewogen

worden bij het inschatten van de vraag of er sprake is van (in)stabiliteit. Een goed alternatief
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voor de combinatie van volgduur en leeftijd is de vraag hoeveel partners de betrokkenen al

versleten hebben op de laatste dag van het jaar in 1857. Er wordt gecorrigeerd voor de dood

van eventuele vorige partners: die worden gewoon niet meegeteld. Mannen en vrouwen die

op 31 december 1857 nog geen vijf jaar verkering hebben, hebben meer relaties achter de

rug dan mannen en vrouwen die dan al vijf jaar of langer lief en leed met elkaar delen. De

mediaan van het aantal relaties van zowel mannen als vrouwen die korter dan vijf jaar om-

gang hebben, bedraagt 2. De mediaan van het aantal relaties van zowel mannen als vrouwen

die al veel langer als partners door het leven gaan, bedraagt daarentegen 1.2 6 9 Een mogelijke

tegenwerping kan zijn dat de mannen en vrouwen in de klasse tot vijf jaar juist aan het

begin van een langdurige relatie staan. Dat blijkt zeer de vraag te zijn. Sterker nog, van de

43 relaties blijken er vijf jaar later op 31 december 1862 nog maar 23 te bestaan. In 5 van de

20 gevallen is de dood van de man of vrouw hier debet aan. Dat betekent dat 61% (23 van de

38 relaties) continueert. Van de 23 koppels die op 31 december 1857 vijf jaar of langer bij

elkaar zijn, worden 7 relaties beëindigd. In 3 gevallen eist de dood zijn tol. Anders gezegd,

op 31 december 1862 is ruim 83% (20 van de 24) van de relaties nog intact. Dat is aanmerkelijk

meer dan de zojuist genoemde 61%.

In hoofdstuk 4 is opgemerkt dat voor Van Calker vijf jaar als een soort waterscheiding

tussen kort- en langdurige relaties fungeert. Dat bijna de helft van de relaties in figuur 6.12

voor het eerste lustrum is afgelopen is hoogst waarschijnlijk aan toeval te wijten. Toch is
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Van Calker niet de enige die hieraan zoveel (?) betekenis toekent. Ook in het werk van Va n

Lier is dit de grens. “Wij kunnen daarom als de voornaamste typen van samenleving van

man en vrouw bij de lagere bevolking in de periode 1863 de drie volgende onderscheiden:

het wettig huwelijk, de durende samenleving, waarbij man en vrouw ongetrouwd tezamen

blijven en de tijdelijke samenleving, waarbij man en vrouw, veelal na een periode van twee

tot vijf jaar, weer uit elkaar gaan. Naast deze relaties, die op samenwoning berusten, komen

ook relaties voor waarbij mannen en vrouwen regelmatige seksuele contacten onderhouden

van tijdelijke of blijvende aard, waaruit ook kinderen geboren worden, zonder dat de partners

onder één dak verblijven. Doordat vele mannen er meer dan één vrouw op nahouden, zien we

vaak dat een en dezelfde persoon tegelijk verhoudingen aangaat, die van type verschillen. D e

arbeid van vele mannen in het bos, waardoor zij maanden lang van huis waren, had ook een

ongunstige invloed op het ontstaan van durende verhoudingen (Van Lier 1977:214).”

Er is natuurlijk een aantal verschillen aan te wijzen tussen het bovenstaande citaat en

mijn gegevens. Van Lier spreekt over de lagere bevolking rond 1863 die eventueel kan trouwen.

Ik spreek over slaven die voor 1863 in ieder geval niet kunnen trouwen. Een tweede verschil

betreft het door Van Lier geopperde samenwonen. Daar kan ik geen uitspraak over doen.

Het derde punt betreft de vraag op welke bronnen Van Lier zich hier nu precies beroept. Dat

is mij volstrekt onduidelijk. Ik deel Van Liers conclusie dat er inderdaad veel kortdurende

relaties voorkomen. Ik heb echter geen enkele reden om aan te nemen dat er geen langdurige

relaties onder de slaven op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie zouden

voorkomen. Als men inderdaad vijf jaar als maatstaf wil nemen, dan blijkt dat in de periode

1851-1863 ongeveer 41% van de relaties als langdurig, dat wil zeggen vijf jaar of langer,

gekarakteriseerd kan worden.270 De in hoofdstuk 1 aangehaalde uitspraken van contemporaine

auteurs (zie bijvoorbeeld Lammens 1982:109, Kuhn 1828:25, Van Breugel 1842:87,88 en

Bosch 1844:197) die de losbandigheid van de slaven met verve beschrijven en de vaste relaties

weliswaar erkennen, maar toch vooral als uitzonderlijk bestempelen, worden hierdoor

goeddeels ontkracht.

Van Stipriaan (1993:345) concludeert dat “[h]et beeld dat zo, in ieder geval van deze

p l a n tage, ontstaat is er een van overheersende stabiliteit, waarin seksuele mobiliteit echter

zeker niet ontbrak. De veronderstelling van veel tijdgenoten dat de slaven er maar een beetje

op los leefden, lijkt overtrokken.” Zijn gegevens bestaan uit een lijst uit de jaren 1820 van

wie met wie in welke woning op de koffieplantage Clifford Kocqshooven samenwoont. Uit

zijn betoog blijkt dat hij er zich terdege van bewust is dat het hier om een zeer beperkte

momentopname gaat. In grote lijnen kan ik instemmen met zijn conclusie, toch ben ik van

mening dat hij de mate van instabiliteit onderschat. Hiermee is overigens niet gezegd dat

de slaven er maar op los zouden leven.

Wat zeggen de onderzoeksresultaten met betrekking tot de Engelstalige eilanden? In deze

paragraaf is twee keer verwezen naar Patterson (1969:163,e.v.). Het door hem gesuggereerde

verband dat een hoge leeftijd en een hoge maatschappelijke status leiden tot stabielere relaties

wordt inderdaad door mijn gegevens bevestigd op de suikerplantages Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie. Hiermee is niet gezegd dat ik verder mee kan gaan in

zijn betoog over seksuele relaties in Jamaica. Er is inderdaad sprake van relatief veel instabiele
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of kortdurende relaties, maar de mate waarin stabiele en langdurige relaties onder slaven in

Suriname voorkomen, valt niet te rijmen met de door hem gebezigde termen “chaos” en

“extreme promiscuïteit” (zie hoofdstuk 1). Weliswaar is de helft van de relaties binnen vijf

jaar afgelopen, maar het gegeven dat na bijna twintig jaar nog een kwart van de relaties

i n tact is, spreekt in dit verband boekdelen (zie figuur 6.12).

Over de periode 1822-1834 vergelijkt Craton (1979:12) vijf volkstellingen van 26 planta g e s

op de Bahamas met elkaar en merkt op dat er weinig aanwijzingen zijn voor het voorkomen

van seriële monogamie. Daar blijft het bij en cijfers die eventuele veranderingen binnen het

huishouden zouden kunnen registreren, worden de lezer niet gegund. Higman (1976:158)

c o n s tateert zelf dat uit zijn ‘huishoudlijsten’ van 1825 op Jamaica geen directe uitspraken

over de stabiliteit van het gezin (en seksuele relaties) mogelijk zijn. Zowel Higman als

Craton hebben nauwelijks of geen zicht op de duur van relaties. Toch lijkt er een grote mate

van overeenkomst te bestaan tussen een van de belangrijkste conclusies van Higman

(1984:371) en mijn bevindingen op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie.

Wie, zoals bijvoorbeeld Higman (1975:283 en 1976:172,173), Van Stipriaan (1993:343) en

Lenders (1994:108) dat doen, bereid is om te accepteren dat het kerngezin relatief sta b i e l e

relaties impliceert terwijl het moeder-kind huishouden en/of de uitgebreide familie eerder

zou kunnen wijzen op relatief instabiele en kortdurende relaties, ziet inderdaad een grote

mate van overeenkomst.271 Higman (1984:371) schrijft dat “[i]n the densely populated sugar colonies,

h o w e v e r, Africans tended to live in nuclear families more often than creoles, while the creoles were found

more often in mother-children units and extended units.” Mijn gegevens tonen aan dat op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie de relaties van Afrikanen minder snel verbroken

worden dan de relaties van Creolen (zie tabellen 6.11a en 6.11b). Oftewel, de langere relaties

van Afrikanen in mijn onderzoeksmateriaal corresponderen met het aantal Afrikanen dat

Higman in een kerngezin aantreft. De kortere relaties van de Creolen in datzelfde

onderzoeksmateriaal komen overeen met de Creolen die Higman telt in moeder-kind

huishoudens en/of uitgebreide families.

De gevolgen op relationeel vlak van de gedwongen verhuizingen van Lustrijk en Scheveningen

naar Cannewapibo in de jaren 1850 lijken erg mee te vallen. Dat wil zeggen, het aantal in kaart

gebrachte relaties dat hierdoor op de klippen loopt is op de vingers van een hand te tellen (zie

bijlage C).2 7 2 De emotionele gevolgen voor de individuele slaven zullen groot zijn geweest,

maar numeriek legt het op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie geen

gewicht in de schaal. Precies hetzelfde kan gezegd worden van de invloed van de gescheiden

verkoop van echtelieden. Evenzeer te kenschetsen als een groot sociaal drama voor de betrok-

kenen, maar het komt op de door mij bestudeerde plantages kennelijk niet voor. Als de

Herrnhutters schrijven over het aflopen van relaties op Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie, dan is dat omdat de slaven daar zelf een punt achter zetten.

Regelmatig spreken de Herrnhutters over vrouwen die hun man verlaten. De mogelijk-

heid van een vrouw om een relatie te beëindigen wordt doorgaans beschouwd als bewijs van

haar onafhankelijke positie (zie bijvoorbeeld Hoogbergen 1992:15 en Lamur 1985:39,40).

Van 155 van de 809 relaties die voor analyse in aanmerking komen blijkt het mogelijk te zijn
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om vast te stellen wie een eind aan de relatie maakt. In 14 gevallen is er sprake van weder-

zijdse beëindiging. In 68 gevallen ligt het initiatief bij de man en in de overige 73 relaties is

het de vrouw die ertoe overgaat om de zaak stop te zetten. Vrouwen zouden op grond van deze

cijfers misschien net iets eerder dan mannen geneigd zijn om hun relatie te ontbinden.

Bij deze voorlopige conclusie moet met twee zaken rekening gehouden worden. In de

eerste plaats betreft dat de plantage-herkomst van de partners. Een van de conclusies in

hoofdstuk 2 luidt dat er in de periode 1838-1863 sprake is van een ‘gezamenlijk’ vrouwen-

overschot. Verder blijkt uit hoofdstuk 3 dat vrouwen op jongere leeftijd en gedurende een

langere periode beschreven worden dan mannen in de bronnen van de EBG. Als hier voor

gecorrigeerd wordt door de analyse te beperken tot relaties waarvan zowel de man als de vrouw

van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie afkomstig zijn, dan blijkt dat in 35

gevallen de man en in 48 gevallen de vrouw de relatie heeft beëindigd. Op de tweede plaats

moet rekening gehouden worden met de manier waarop Herrnhutters de zaken noteren. Als

een relatie tussen een heiden en een gelovige vrouw wordt ontbonden, dan is niet alleen de

kans groot dat ze dit uit de mond van de vrouw vernemen, maar ook dat de Herrnhutters haar

daar voor verantwoordelijk houden: als christen zou ze toch beter moeten weten. Teneinde dit

uit te sluiten is gekeken naar de religieuze status van de echtelieden op het moment dat een van

de twee er de brui aan geeft. Als beide partners gedoopt zijn op het moment dat de relatie kapot

gaat, blijkt dat nog steeds in de meerderheid van de gevallen (18 van de 32) de vrouw het

initiatief neemt om de relatie te beëindigen.273 In het geval de analyse verder beperkt wordt tot

relaties waarbij ook nog eens beide geliefden afkomstig moeten zijn van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie dan is het weliswaar nog steeds de vrouw die in

de meerderheid van de gevallen een punt achter de relatie zet, maar het verschil is miniem. Van

de 26 relaties die aan beide criteria voldoen is het 14 keer het geval dat de vrouw er genoeg van

heeft. Ik weet niet of de Herrnhutters vrouwen eerder veroordelen voor oneerbaar of on-

fatsoenlijk gedrag dan mannen. Het verschil dat de Herrnhutters maken tussen polygynie en

polyandrie wijst in ieder geval wel in die richting (zie hoofdstuk 2).

Een tweede manier om de onafhankelijkheid van de vrouw in te schatten, is te kijken

naar de keren dat ze het aanlegt met een andere man terwijl ze al een relatie heeft. Wo r d e n

vrouwen vaker voor echtbreuk of andere ongeoorloofde seksuele praktijken in de ban

gedaan dan mannen? In de periode tot 1863 worden 58 mannen in de ban gedaan. In 36

gevallen (62%) betreft het hier amoureuze perikelen die volgens de zendelingen het licht

niet kunnen verdragen. In diezelfde periode worden 75 vrouwen van Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie met kerkelijke sancties geconfronteerd. 62 keer en dus

in bijna 83% van de gevallen gaat het hier om vrouwen die in de ogen van de Herrnhutters

iets teveel activiteiten ontplooien op relationeel gebied. In de periode na de emancipatie is

het percentage mannen en vrouwen dat wegens echtbreuk en/of hoererij met kerkelijke

sanctie wordt geconfronteerd nagenoeg gelijk. Het beslaat bijna 63% van het aantal keren

dat iemand in de ban wordt gedaan. Kerkelijke sancties omdat de man of vrouw na de

emancipatie niet wenst te trouwen blijven buiten beschouwing. Dat is van een geheel andere

orde dan echtbreuk, overspel of hoererij. Ook in dit geval is het niet geheel uit te sluiten dat

mannelijke slaven op dit terrein meer initiatief mogen ondernemen dan vrouwelijke slaven
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zonder rekening te hoeven houden met strafmaatregelen of vermaningen van de zendelingen.

De kans is derhalve aanwezig dat de gegevens een wat vertekend beeld geven. Van de andere

kant zijn de resultaten zo overduidelijk dat men met zeer grote mate van zekerheid kan con-

cluderen dat vrouwelijke slaven niet met de armen over elkaar blijven zitten wachten op de

zwarte prins op het witte paard. Dit bevestigt hun onafhankelijke positie. Die onafhankelijke

positie dateert zonder twijfel al uit de slavernijperiode.

De mogelijkheid van de vrouw om haar man te verlaten wordt gezien als teken of bewijs

van haar zelfstandigheid. De vrouw kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van haar

man omdat bij het uitdelen van voedsel, kleding en andere benodigdheden de planter iedere

volwassene zijn deel geeft. De vrouw en de man hebben onafhankelijk van elkaar direct toe-

gang tot bovengenoemde goederen. Ik heb kwalitatieve noch kwantitatieve gegevens over

het uitdelen van goederen op de vier door mij bestudeerde plantages. Er is echter geen reden

om te veronderstellen dat de uitdeling op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La

Jalousie zou hebben afgeweken van de gangbare procedure in Suriname. Er zijn aanwijzingen

dat de voedsel- en drinkwatervoorzieningen in Suriname in de eerste helft van de negen-

tiende eeuw aan de beterende hand zijn. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid en kwaliteit

van kleding en andere gebruiksvoorwerpen (Van Stipriaan 1993:356,359).

6. Echtelijke verplichtingen

Tot dusver is een relatie opgevat als de tijdspanne tussen twee tijdstippen zonder dat de inhoud

hiervan aan de orde is geweest. Uit kwalitatieve bronnen valt op te maken dat de slaven zelf een

redelijk vastomlijnd idee hebben van wat een relatie inhoudt. Man en vrouw kennen echte-

lijke verantwoordelijkheden: er moet voor elkaar gezorgd worden.

Op Fairfield speelt in 1792 de volgende zaak. De man van de avondmaalzuster Ve r o n i c a

Fostina is al drie jaar op commando.2 7 4 Ze denkt niet dat hij nog terugkomt en vraagt of ze

een andere man mag nemen. De verhalen op de plantage willen dat ze al een man heeft. Hij

brengt hout en repareert als het nodig is haar huis. Zij geeft hem te eten en verstelt zijn kleren.

Volgens de dienerzuster erkennen zelfs haar kinderen dat ze als man en vrouw leven. Als

Veronica Fostina door de Herrnhutters met deze geruchten wordt geconfronteerd, rollen de

tranen over haar wangen: ze heeft helemaal geen andere man. Wel geeft ze uiteindelijk toe

dat ze af en toe iemand vraagt om hout te brengen of haar huis te repareren. In ruil daarvoor

geeft ze hem te eten, maar “sie [hatte] weiter kein Verkehr mit ihnen. ”2 7 5 De zendelingen weten

in eerste instantie niet goed wat ze ermee aan moeten. “Denn bey den Negern ist das wie eine

feste Wahrheit, das wenn eine Negerin Essen kocht für einen Mann Neger, man auch glaubt das sie näher

mit einander zu thun haben [...]. ”2 7 6 Het verloop van het verhaal leert overigens dat ze inder-

daad een andere man heeft genomen. Het is beslist niet de laatste keer dat een Herrnhutter

er zijn beklag over doet dat het koken van eten voor een man de geruchtenstroom op gang

b r e n g t .2 7 7 Vijfenvijftig jaar later, in 1847, leeft Herki Frede van Breukelerwaard in onmin met

zijn vrouw Rebecca Charlotte. Zij heeft voor een van de timmerlieden die op Breukelerw a a r d

verblijven, eten gekookt. Hoewel ze zelf zegt dit uit louter goedheid gedaan te hebben o m d a t

zijn vrouw niet op de plantage is, denkt haar man daar toch anders over. De Herrnhutters

vertrouwen de zaak evenmin, maar als uiteindelijk de dienerzuster het relaas van Rebecca
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Charlotte bevestigt, wordt de zaak in der minne geschikt.2 7 8 Als een vrouw eten kookt voor

een man, dan wordt dit door de slaven geïnterpreteerd als een bevestiging of teken van een

echtelijke band. Bij die band horen wederzijdse verplichtingen.

Dat de vrouw het eten voor haar man kookt is slechts één kant van de medaille. Net als

vrouwen moeten mannen hun echtelijke verplichtingen kennen en nakomen. Zoveel is ten-

minste al duidelijk geworden uit de eerder besproken case van Nathanael August en Frederika

Betti. In 1813 geven de zendelingen een vermaning aan het adres van de genoemde Nathanael

August op Fairfield. Hij ondersteunt zijn eigen vrouw, kinderen en schoonvader niet genoeg.

De schoonvader is van mening dat zijn dochter Frederika de genoemde Nathanael August aan

de kant moet zetten. Frederika wil hem de bons geven en zegt geen andere man meer te willen.

De zendeling kan echter niet met de scheiding instemmen omdat hij niet gelooft dat ze geen

andere man meer zal nemen.2 7 9 Het verhaal kent trouwens een prachtig slot. Nathanael

August heeft op zijn sterfbed een droom. Hij kan niet in vrede sterven voor hij zich met zijn

oude vrouw heeft kunnen verzoenen. Het heeft er veel van weg dat hij spijt heeft van zijn ‘wan-

d a d e n ’ .2 8 0 Er zijn ook voorbeelden van latere datum te vinden. Justina Fransina van Fairfield

verlaat in 1860 haar man Johannes Louis van Breukelerwaard. Hij heeft haar huis niet gerepa-

reerd en geen vis gebracht. De maat is vol. Een van de twee - ik kan jammer genoeg niet lezen

wie - verdedigt zich door te wijzen op een gezwollen voet waardoor hij of zij slecht ter been

i s .2 8 1 De Herrnhutters constateren dat wederzijdse verzorging van partners vaak bittere nood-

zaak is: de omstandigheden op de plantages nopen ertoe. De lamme zuster Eva Clasina van

Fairfield wordt in 1800 door haar man van Vossenburg verlaten en een jonge kuiper van

Fairfield wil haar als vrouw nemen. De Herrnhutters vinden de kuiper nog te jong voor een

vaste relatie en aarzelen om toestemming te geven. Van de andere kant beseffen ze dat er toch

het een en ander voor deze relatie valt te zeggen. De kuiper zelf is van mening dat Eva Clasina

dan toch zijn hemd kan naaien en wat te eten kan koken terwijl zij weer benadrukt dat ze dan

in ieder geval iemand heeft die hout voor het vuur haalt en haar bananen naar huis kan

b r e ng e n .2 8 2 Alleen overleven op de plantages is slecht voor te stellen. “Ein Neger nicht gut ohne

Weib, und ein Weib nicht gut ohne Mann bestehen kann; solche Umstände machen einem oft verlegen, den

Sinn des Heilandes zu treffen u. was für jedem das beste ist.”2 8 3

De timmerbaas Röman (1828) - zoals geciteerd door Van Stipriaan (1993:342) - wijst

eveneens op het reciproque karakter van het bereiden van “spijs” door de vrouw en de

“bezorging van vis, hout of anderszins” door de man als hoeksteen van het echtelijk samen-

wonen in de negerhutten. De bovenstaande cases bevestigen eveneens het betoog van

Lamur (1985:36) op Vossenburg dat man en vrouw elkaar “als echtelieden beschouwden.”

Behalve wederzijdse zorg is er sprake van echtelijke trouw en verplichtingen (Lamur

1993:379). In een eerdere paragraaf in dit hoofdstuk is een aantal mannen aangehaald die

bij de Herrnhutters klagen over de hoge leeftijd van hun vrouw. Uit andere gevallen wordt

duidelijk dat de verzorging ook onder druk komt te staan als een van de partners niet meer

in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

In 1859 beklaagt [Ferdinand] Hendrik [Reygenhorst] van Cannewapibo zich over zijn

vrouw Esther van Roosenburg. Ze wil niks meer met hem te maken hebben omdat hij altijd

ziek is. Bovendien is hij half blind. Ze zou niet goed voor hem zorgen en daarom neemt hij
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een andere vrouw.2 8 4 Als de Herrnhutters twee jaar later op het punt staan Cannewapibo te

verlaten, meldt Gertruida Amerika van Roosenburg zich. Haar man Nicodemus Njoejari wil

niet meer met haar leven omdat ze ziek is. Het blijft waarschijnlijk bij een dreigement, want

in 1867 zijn ze nog steeds bij elkaar.2 8 5 De onenigheid tussen de eerste bastiaan Philippus

Jan Plisiri en zijn zieke vrouw maakt het mogelijk mijn standpunt nog een keer duidelijk

voor het voetlicht te brengen. De in 1821 door ziekte getroffen Martina Duifi kan haar (huis-

houdelijke) taken niet langer goed vervullen en haar man maakt daarover rotopmerkingen.

Niet alleen Martina Duifi, ook andere vrouwelijke bekeerlingen voelen zich hierdoor

gekwetst. Voor Philippus Jan Plisiri is het een uitgemaakte zaak: de status en trots waarmee

het beroep van een bastiaan omkleed is, vereisen nu eenmaal een vrouw die van wanten

weet en als gevolg van haar slechte gezondheid schiet zij schromelijk tekort.2 8 6

Volgens de Herrnhutters speelt zelfs jaren na de afschaffing van de slavernij gezondheid

nog steeds een belangrijke rol bij het welslagen van een relatie. In augustus 1878 vraagt Julius

Antonie David toestemming om met Johanna Christina Meerenberg van Cannewapibo te

trouwen. “Es ist 10 gegen 1 zu wetten, dass es hier zu keiner ordentlichen Ehe kommt. Er ist 1858 geboren

u. sie 1854, ausserdem ist sie Kränklich. Seine Jugend, der alters Unterschied, ihre Kränklichkeit, alles wird

ihnen ernstlich vorgehalten, ihnen abgerathen und sie ermahnt, sich die ganze Sache ernstlich vor dem Herrn

zu überlegen. Die Mutter des Mädchens, welche nichts gegen die Trauung hat, wirdt ermahnt hier Anzeige zu

machen, wenn sich die beiden ungetraut nehmen. (Er sprach davon, Ende 1879 zu trauen)! Sie sollen später

antworten, ob sie by ihrem Entschluss bleiben [onderlijning H.E.].”287 De zendelingen halen drie jaar

later alsnog hun gelijk. Ondanks de zwangerschap van Johanna Christina zijn de twee uit

elkaar gegaan.288 Jaren later herenigen de geliefden zich weer, maar ook aan dat geluk komt een

eind. Julius Antonie leeft inmiddels met een andere vrouw.289 Lamur (1985:36) vindt in de

Specialien van Vossenburg een voorbeeld waar een zieke vrouw klaagt over de slechte verzorging

van haar man. Voor haar is dat voldoende reden om hem de deur te wijzen.

Het niet nakomen van de verwachtingen of verplichtingen is in de ogen van de be-

trokkenen een geldig argument om een punt achter de relatie te zetten. Het schrijnende is

evenwel dat het niet veel lijkt uit te maken of het nu de gezonde of de zieke partner betreft

die tekortschiet in de verzorging van de ander. De relatie komt onder druk te staan als de

echtelijke plichten niet worden nageleefd en dat, zo blijkt tenminste uit de argumenta t i e

van de slaven, lijkt een legitieme reden te zijn om de relatie te verbreken en op zoek te gaan

naar een partner die hier wel aan kan voldoen. Het beeld dat zo ontstaat is dat van een harde

samenleving. Dat is ook de algemene indruk die beklijft na het lezen van de S p e c i a l i e n. Niet

alleen een samenleving waarin sprake is van verzet en onderlinge solidariteit tegenover de

blanke onderdrukker en slavendrijver, maar evenzeer een samenleving van individuen die

onder uiterst beroerde en armoedige omstandigheden moeten zien te overleven en zoiets

komt de saamhorigheid en solidariteit lang niet altijd ten goede. Ook op relationeel vlak

heeft dat zijn prijs. De relatief vele kortdurende relaties getuigen hiervan.

Samenvattend, hoewel ik een groot deel van de bronnenkritiek van Lamur en Klinkers op de

manier waarop de Herrnhutters de relaties van slaven in kaart hebben gebracht, heb kunnen

omzeilen door zowel kort- als langdurige relaties zichtbaar te maken aan de hand van de
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Specialien én de doopboeken, blijf ik met drie kleine vertekeningen zitten. Deze vertekeningen

zijn aan het begin van dit hoofdstuk op een rijtje gezet. Daarnaast heb ik geen zicht op relaties

tussen ongekerstende partners. De in dit hoofdstuk getrokken conclusies zijn dan ook alleen

maar geldig binnen deze ‘vertekende’ context. Van de andere kant is er aanzienlijke vooruit-

gang geboekt. In tegenstelling tot het werk van Higman en Craton dat gebaseerd is op een

beperkt aantal momentopnames uit de Brits-Caribische slavernijperiode, ben ik erin geslaagd

om door toepassing van de longitudinale methode gegevens te verzamelen waardoor de expli-

ciete duur van een groot aantal Surinaamse relaties zichtbaar is geworden. Ik zal mijn belang-

rijkste conclusies dan ook vooral in deze termen weergeven. Ondanks de verschillen in (a)

toegepaste methode (longitudinaal versus momentopname) en (b) gebruikte definities van

seksuele partners wil ik hierbij wel aantekenen dat er sprake is van een relatief grote mate van

overeenstemming tussen mijn bevindingen en de conclusies van Higman en Craton.

Uit mijn onderzoek is gebleken dat Afrikaanse mannen op Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie minder partners hebben dan Creolen, ze zijn minder vaak

polygyn en hun relaties duren relatief lang. Van de vrouwen kan min of meer hetzelfde

gezegd worden. Ook lijkt de geboortegrond een rol te spelen bij de partnerkeuze: zowel

Afrikanen als Creolen blijken een voorkeur voor de eigen groep tentoon te spreiden.

Afrikanen zijn vaker vrijgezel dan Creolen.

De status die iemand op grond van zijn beroep geniet blijkt geen rol te spelen bij de

partnerkeuze. Sociaal hooggeplaatste mannen zijn vaker polygyn en minder vaak vrijgezel

dan sociaal laaggeplaatste mannen. Er zijn aanwijzingen dat de relaties van de eerste groep

mannen langer duren dan die van de sociaal laaggeplaatste mannen. Vrouwen met een hoge

s tatus zijn juist vaker vrijgezel dan vrouwen met een lage status. Mannen en vrouwen met

een hoge status hebben doorgaans stabielere relaties dan mannen en vrouwen met een lage

s tatus. De partners van mannen met een hoge sociale status zijn doorgaans jonger dan de

partners van mannen met een lage sociale status. Gemiddeld zijn mannen 2,3 jaar ouder

dan hun vrouw. Het is niet uitzonderlijk dat een vrouw soms veel ouder is dan haar man.

Sociaal hooggeplaatste vrouwen blijken vaker jongere partners aan zich te kunnen binden

dan sociaal laaggeplaatste vrouwen. Ze zijn bovendien vaker vrijgezel en hebben vaak ook

langere relaties dan sociaal laaggeplaatste vrouwen.

Polyandrie komt nauwelijks voor. Polygynie komt weliswaar vaker voor, maar de schaal

waarop valt in vergelijking met de geschriften van achttiende- en negentiende-eeuwse

auteurs bijzonder mee. Polygynie is een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel.

Creolen onderhouden vaker polygyne relaties dan Afrikanen. Er zijn aanwijzingen dat met

het dichterbij komen van de emancipatie niet alleen het aantal polygyne relaties maar ook

het aantal plantagegrens-overschrijdende relaties toeneemt. In 40% van de gevallen blijken

zowel hoofd- als bijvrouw op dezelfde plantage als hun man te wonen. Het is opvallend dat

sociaal hooggeplaatste mannen niet alleen vaker polygyne relaties onderhouden, maar ook

dat hun beide vrouwen vaker op dezelfde plantage woonachtig zijn dan in het geval van

sociaal laaggeplaatste mannen. De plantage waartoe een koppel gerekend wordt blijkt niet

van invloed te zijn op de duur van een relatie. Wel duren planta g e g r e n s - o v e r s c h r i j d e n d e

relaties overwegend korter dan relaties waarin beide partners tot dezelfde plantages behoren.
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Het blijkt dat na plusminus vijf jaar al bijna de helft van de in kaart gebrachte relaties

van de mannen afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie op de

klippen is gelopen. Dat wijst op relatief veel kortdurende relaties. Gedwongen verhuizingen,

het losbandig gedrag van planters en gescheiden verkoop van echtelieden op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie spelen nauwelijks een rol bij het verklaren van

de duur van deze relaties. Daarnaast zijn er slaven aan te wijzen die stabiele langdurige relaties

kennen. Een kwart van de relaties is na bijna twintig jaar nog steeds intact. Vergeleken met

uitspraken in contemporaine bronnen volgens welke promiscuïteit, ‘chaos’ en gebrek aan

zedelijk besef norm onder de slaven is, is dat hoog. Dat laatste impliceert eveneens dat de vaak

gehoorde opmerking als zou er onder slavernij géén sprake zijn van een sterke emot i o n e l e

binding tussen man en vrouw lang niet altijd voor iedereen opgaat. Uit verschillende k w a l i-

tatieve cases is verder naar voren gekomen dat er zowel onder mannen als vrouwen s p r a k e

is van verantwoordelijkheidsbesef voor elkaar en eventuele kinderen. Hiermee is natuurlijk

niet gezegd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt - dat is ook niet te rijmen met de

vele kortdurende relaties - maar bezien in het licht van de gangbare stereotypen over het

zwarte gezin (zie hoofdstuk 1) kan dit als een saillante nuancering van het gangbare beeld

beschouwd worden. Net zoals in de historiografie van de slavernij in de Verenigde Sta t e n

en Britse Cariben dient zo langzamerhand ook het clichébeeld van het Surinaamse slaven-

gezin als een ‘poel des verderfs’ in dit opzicht bijgesteld te worden. Dezelfde conclusie,

maar dan misschien wat stelliger, is eerder door Lamur (1993) getrokken met betrekking

tot de slaven op Vossenburg. Ook het kwalitatieve onderzoek van Klinkers (1997:104) naar

familierelaties in Suriname wijst in deze richting. Zij onderstreept “de betrokkenheid en

genegenheid” van de man voor zijn gezin.

Net als mannen kunnen vrouwen een punt achter een relatie zetten. Als dit als een indica-

tor van de zelfstandige positie van de vrouw opgevat mag worden, dan dateert deze zelf-

s ta n d i g e positie al van voor de emancipatie. De redenen waarom echtelieden elkaar verlaten

zijn niet altijd duidelijk te kwantificeren. Dit wordt eerder niet dan wel vermeld. Soms

klaagt de vrouw over mishandeling door haar man. Ontrouw is eveneens een vaak gehoorde

klacht. Mannen noemen ontrouw of echtbreuk eveneens als reden om een punt achter de

relatie te zetten. De best beschreven reden in de bronnen van de Evangelische Broeder

Gemeente is evenwel het niet nakomen van de echtelijke verwachtingen.

Op grond van kwalitatieve gegevens kan geconcludeerd worden dat er onder slaven dui-

delijke ideeën en normen bestaan rond echtelijke trouw en verplichtingen. Reciprociteit en

zorg voor elkaar zijn de basis en vermoedelijk verklaart dit ook het bestaan van langdurige

relaties onder slaven op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. Het niet

nakomen van deze verplichtingen of echtelijke ontrouw zijn goede argumenten om de relatie

te verbreken en eventueel op zoek te gaan naar een andere partner. Het voorkomen van vele

kortdurende relaties wijst erop dat lang niet alle slaven voldoen aan de echtelijke verplich-

tingen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit een kwestie van kunnen of willen is.

Verder heb ik kunnen constateren dat ouderdom en ziekte het naleven van de wederzijdse

verwachtingen in de weg kunnen staan en door de betrokkenen zelf als een geldig argument

gezien worden om de relatie te beëindigen. Ook het ‘verjongen’ van partners is misschien
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op deze manier te verklaren. Het beeld dat zo ontstaat is dat van een harde samenleving

waarin de zieke soms wordt verlaten voor een partner die de echtelijke verwachtingen beter

kan realiseren.
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7

SA M E N VAT T I N G

E N S L O T B E S C H O U W I N G

De discussie over de stabiliteit van het Surinaamse slavengezin is tot op de dag van vandaag

alleen maar gevoerd op basis van kwalitatieve interpretaties van geschriften uit de acht-

tiende en negentiende eeuw. Nergens zijn cijfers te vinden die antwoord geven op de vraag

hoe lang man en vrouw bij elkaar blijven. Het zoeken naar een methode om de seksuele

relaties van slaven te kwantificeren betreft het eerste deel van de probleemstelling en is

tevens de essentie van dit proefschrift. Ik meen te mogen stellen dat de door mij toegepaste

longitudinale benadering in het bovengenoemde manco voorziet. In dit laatste hoofdstuk

wordt deze methode in vogelvlucht beschreven. In het kielzog hiervan komt het tweede deel

van de probleemstelling aan de orde en wordt stilgestaan bij de belangrijkste conclusies die

deze benadering heeft opgeleverd.

Een nieuwe en procesmatige methode om de duur van relaties in kaart te brengen wil

niet zeggen dat alle methodologische problemen zijn opgelost. Mijn conclusies hebben

hoofdzakelijk betrekking op de invloed van geboortegrond, status-beroep en leeftijd van de

betrokken slaven op de totstandkoming en duur van hun seksuele relaties. Variabelen zoals

de behuizing van de slaven, de voedselvoorziening, de werkdruk en de sekseratio blijven

goeddeels buiten beschouwing. In het kort wordt aangegeven waarom deze facetten van

slavernij nauwelijks of niet in mijn verhaal voorkomen. Het zichtbaar maken van relaties is

een arbeidsintensief en bovenal gecompliceerd proces gebleken. De vraag dient gesteld te

worden wat een dergelijke benadering in de toekomst verder nog kan opleveren.

Door de afschaffing van de slavenhandel in 1808 en het feitelijk beëindigen van de slaven-

importen uit Afrika rond 1830 dreigt een tekort aan slaven in Suriname te ontstaan: er gaan

meer slaven dood dan er geboren worden. Contemporaine auteurs menen dat het te lage

geboortecijfer het gevolg is van ongebreidelde losbandigheid. De Herrnhutters moeten hier-

aan een eind maken. Behalve de verkondiging van het Woord Gods zien ze het als hun ta a k

om stabiele relaties onder slaven te bevorderen. Door de slaven op te voeden tot arbeidzame,

zedelijke en godvruchtige mensen worden ze voorbereid op de naderende emancipatie. De

Herrnhutters maken uitgebreide aantekeningen over de aan hun zorgen toevertrouwde

slaven. Vanaf de jaren 1820 worden op steeds grotere schaal plantageslaven gekerstend.

De eerste suikerplantages waar de Herrnhutters worden verwelkomd om het Evangelie

te verkondigen zijn Fairfield en Breukelerwaard. Van de hier woonachtige slaven zijn relatief

veel gegevens beschikbaar. Uit de ‘vroege’ bronnen is gebleken dat veel van deze slaven
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seksuele relaties aangaan met slaven afkomstig van naburige plantages. Teneinde deze

goed in kaart te kunnen brengen, is de onderzoekspopulatie uitgebreid met de bewoners

van de plantages Cannewapibo en La Jalousie. De onderzoekspopulatie bestaat derhalve uit

de slaven afkomstig van deze vier suikerplantages. Van deze vier plantages zijn zowel de

S p e c i a l i e n als een groot gedeelte van de slavenregisters voor het nageslacht bewaard gebleven.

Naarmate de emancipatie nadert, melden zich steeds meer slaven bij de Evangelische

Broeder Gemeente als kandidaat-lid. Kort voor de emancipatie is van de meeste slaven een

deel van hun levensloop beschreven. De samenstelling van de bevolking op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie verschilt niet wezenlijk van andere suiker-

p l a n tages. Er is ook weinig reden om te veronderstellen dat de religieuze situatie op de

door mij bestudeerde suikerplantages veel afwijkt van het algemene beeld in de districten

Commetewane en Boven-Commewijne. Het nieuwe geloof dringt niet diep door in de

spirituele beleving van de gekerstende slaven. ‘W i n t i’ blijft voortbestaan. Er zijn geen aan-

wijzingen om aan te nemen dat het relationele leven van de slaven door de komst van de

Herrnhutters is veranderd.

Hoewel de Herrnhutters nauwelijks waardering kunnen opbrengen voor de manier

waarop slaven hun relaties inhoud geven, zijn ze doorgaans goed geïnformeerd over wat er

op de plantages aan de hand is. Hun informatie is hoofdzakelijk afkomstig van zowel de

betrokkenen zelf alsook de dienaren en/of helpers. De Herrnhutters bezoeken eens in de

twee maanden de plantages en houden regelmatig spreekuur waarop behalve de religieuze

progressie ook de relatie(s) van de betrokkenen tegen het licht gehouden worden.

Daarnaast zijn op de plantages dienaren en/of helpers aangesteld die de situatie tijdens de

afwezigheid van de Herrnhutters in de gaten houden. Heikele punten, eventuele veran-

deringen en ‘laakbaar’ gedrag worden in de S p e c i a l i e n opgetekend. Lamur (1985) is niet alleen

de eerste geweest die een beroep heeft gedaan op de S p e c i a l i e n, hij is eveneens de eerste

geweest die op deze vertekening heeft gewezen. In essentie komt het erop neer dat gedrag

dat de goedkeuring van de zendelingen geniet, zelden of nooit wordt vermeld. Anders

gezegd, niet alle relaties worden evengoed beschreven. De duur van een relatie wordt niet

expliciet genoemd en wie de S p e c i a l i e n letterlijk neemt, krijgt de indruk dat alleen kortdurige

relaties beschreven worden. Gezien de vertekening in de bronnen heeft het geen zin om de

relationele gegevens zoals die in de S p e c i a l i e n zijn opgetekend als uitgangspunt voor een

discussie over seksuele relaties te nemen. Er moet naar een manier gezocht worden om naast

de kortdurige, ook de langdurige relaties zichtbaar te maken. Anders gezegd, behalve d e

relaties van ruziemakers moeten ook de relaties van tortelduifjes worden uitgediept.

Behalve de gegevens in de S p e c i a l i e n moeten eventuele relationele gegevens op het moment

dat een slaaf gedoopt wordt bij het zichtbaar maken van relaties betrokken worden. Helaas

zijn deze gegevens alleen voor de periode 1850-1860 beschikbaar in de doopboeken.

Er zijn meer dan voldoende aanknopingspunten in de bronnen van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie - uiteindelijk is dat ook de reden geweest

waarom de eerste twee van deze plantages zijn geselecteerd - te vinden om de identiteit van

slaven en hun partners vast te stellen. Family Reconstitution is een reële optie om de relaties

van slaven in kaart te brengen. Het reconstrueren van de seksuele relaties van slaven is aan één



voorwaarde gebonden. De relatie moet minstens één keer genoemd worden in de bronnen

(S p e c i a l i e n of doopboeken) van de EBG. Relaties tussen twee ongekerstende partners zijn in

principe niet uit de bronnen te herleiden. Vooropgesteld dat een vermelding van een relatie

niet het eigenlijke begin en/of eind van die relatie betreft, wordt bij het zichtbaar maken van

de relaties in principe geredeneerd vanuit het idee dat zonder verdere op- of aanmerkingen

de relatie continueert. Dit idee is gebaseerd op de manier waarop de zendelingen verslag

doen van de wederwaardigheden in het leven van de onder hun hoede staande slaven.

De gekende levensloop geeft de periode aan waarin iemand in de bronnen van de EBG

wordt beschreven. Het is tevens de periode waarbinnen de duur van seksuele relaties die

iemand onderhoudt zichtbaar gemaakt kan worden. Soms fungeert niet de laatste vermel-

ding in de bronnen van de EBG, maar de laatste vermelding in de slavenregisters als einde

van de periode waarbinnen een relatie gecontinueerd kan worden. De slavenregisters zijn

onontbeerlijk bij het identificeren van individuele slaven en hun relaties, het achterhalen

van verschillende demografische kenmerken van de betrokkenen en het zichtbaar maken

van langdurige relaties. De combinatie van S p e c i a l i e n en slavenregisters maakt het mogelijk

om te veronderstellen dat iemand die een relatie heeft nog steeds op de plantage aanwezig

i s .

De manier waarop kort- en langdurige relaties zichtbaar gemaakt worden, is te vinden in

bijlage C. Deze schattingsprocedure is te zien als een ritssluiting. De informatie afkomstig

uit S p e c i a l i e n, doopboeken en slavenregisters wordt door de schattingsprocedure ineen

geritst, waardoor naast de beschreven kortdurige relaties ook de langdurige relaties zicht-

baar worden. Het idee om de vertekening uit de gegevens van de Evangelische Broeder

Gemeente te halen mag als redelijk succesvol beschouwd worden. Vergelijken laat zien dat

de werkelijkheid door de geschatte relaties beter wordt benaderd dan door de waargenomen

relaties. Wel zijn er aanwijzingen dat de duur van de geschatte relaties nog steeds ‘te kort’ is.

In dat opzicht hou ik een vertekening. Andere mogelijke vertekeningen hebben betrekking

op een vermoedelijk klein aantal kortdurende relaties die niet door de Herrnhutters zijn

waargenomen en een eveneens vermoedelijk klein aantal stabiele en perfect harmonieuze

relaties die wel door de Herrnhutters, maar niet door mij zijn waargenomen.

De analyse is noodgedwongen beperkt gebleven tot 1 juli 1863. Hiervoor is een aanta l

argumenten aan te voeren. In de eerste plaats laten de bronnen zien dat de zendelingen na

de emancipatie veel moeite hebben om de relaties van de ex-slaven bij te houden in de kerk-

boeken. Dit wordt zowel veroorzaakt door het veelvuldig rondtrekken van de ex-slaven van

de ene naar de andere plantage, alsook door het gebrek aan dieners en helpers die geacht

worden de situatie in de slavendorpen in de gaten te houden. Ten tweede is er na 1 juli 1863

door het ‘wegvallen’ van de slavenregisters niet langer een onafhankelijk criterium aan te

wijzen om vast te stellen wie er op de plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

La Jalousie woonachtig zijn. Het vaststellen van de relaties wordt daardoor afhankelijk van

de relaties zelf. Door de analyse van de duur van relaties af te kappen op 1 juli 1863 wordt

beter voldaan aan een veronderstelling die aan de Cox regressie en de Kaplan-Meier schatter

ten grondslag ligt: de waarneming van een gebeurtenis moet onafhankelijk zijn van de

gebeurtenis zelf. Het accent van de kwantitatieve analyse ligt op de periode 1850-1863. Het

Samenvatting en slotbeschouwing
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behoeft geen betoog dat deze laatste 13 jaar voor de afschaffing van de slavernij niet repre-

s e n tatief zijn voor de periode 1667-1863 waarin vooral de Nederlanders geprofiteerd hebben

van de slavernij in Suriname. De geldigheid van mijn conclusies heeft dan ook betrekking

op de laatste decennia voor de emancipatie. 

De belangrijkste conclusies zijn dat met name Afrikaanse mannen op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie een bijzondere plaats innemen. Ze hebben

minder partners dan Creolen, ze zijn minder vaak polygyn en hun relaties duren relatief

lang. Van de vrouwen kan min of meer hetzelfde gezegd worden. Ook lijkt de geboorte-

grond een rol te spelen bij de partnerkeuze: zowel Afrikanen als Creolen blijken een voor-

keur voor de eigen groep tentoon te spreiden. Afrikanen zijn vaker vrijgezel dan Creolen.

De status die iemand op grond van zijn beroep geniet lijkt geen rol te spelen bij de partner-

keuze. Sociaal hooggeplaatste mannen zijn vaker polygyn en minder vaak vrijgezel dan

sociaal laaggeplaatste mannen. Er zijn aanwijzingen dat de relaties van de eerste groep

mannen langer duren dan die van de sociaal laaggeplaatste mannen. Vrouwen met een

hoge status zijn juist vaker vrijgezel dan vrouwen met een lage status. Mannen en vrouwen

met een hoge status hebben doorgaans stabielere relaties dan mannen en vrouwen met een

lage sta t u s .

Polyandrie komt nauwelijks voor. Polygynie komt weliswaar vaker voor, maar de schaal

waarop valt in vergelijking met de geschriften van achttiende- en negentiende-eeuwse

auteurs bijzonder mee. Polygynie is een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel.

Creolen onderhouden vaker polygyne relaties dan Afrikanen. Er zijn aanwijzingen dat met

het dichterbij komen van de emancipatie niet alleen het aantal polygyne relaties maar ook

het aantal plantagegrens-overschrijdende relaties toeneemt. In 40% van de gevallen blijken

zowel hoofd- als bijvrouw op dezelfde plantage als hun man te wonen. Het is opvallend dat

sociaal hooggeplaatste mannen niet alleen vaker polygyne relaties onderhouden, maar ook

dat hun beide vrouwen vaker op dezelfde plantage woonachtig zijn dan in het geval van

sociaal laaggeplaatste mannen. De plantage waartoe een koppel gerekend wordt, blijkt n i e t

van invloed te zijn op de duur van een relatie. Wel duren planta g e g r e n s - o v e r s c h r i j d e n d e

relaties overwegend korter dan relaties waarin beide partners tot dezelfde plantages be-

h o r e n .

De partners van mannen met een hoge sociale status zijn doorgaans jonger dan de

partners van mannen met een lage sociale status. Gemiddeld zijn mannen 2,3 jaar ouder

dan hun vrouw. Het is niet uitzonderlijk dat een vrouw soms veel ouder is dan haar man.

Sociaal hooggeplaatste vrouwen blijken vaker jongere partners aan zich te kunnen binden

dan sociaal laaggeplaatste vrouwen. Ze zijn bovendien vaker vrijgezel en hebben vaak ook

langere relaties dan sociaal laaggeplaatste vrouwen.

Het blijkt dat na plusminus vijf jaar al bijna de helft van de in kaart gebrachte relaties

van de mannen afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie op

de klippen is gelopen. Dat wijst op relatief veel kortdurige relaties. Daarnaast zijn er slaven

aan te wijzen die stabiele langdurige relaties kennen. Een kwart van de relaties is na bijna

twintig jaar nog steeds intact. Vergeleken met uitspraken in contemporaine bronnen volgens

welke promiscuïteit, ‘chaos’ en gebrek aan zedelijk besef norm onder de slaven is, is dat



onmiskenbaar hoog. Het blijkt dat de relaties van Afrikanen doorgaans van langere duur zijn

dan de relaties van Creolen. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Slaven met een hoge

s tatus kennen stabielere relaties dan slaven met een lage status. Oudere mannen en vrouwen

zijn minder snel geneigd om een relatie te beëindigen dan jongeren. Wat het leeftijdsverschil

tussen partners betreft zijn de resultaten niet eenduidig vast te stellen. 

Er zijn aanwijzingen dat moeders, en in mindere mate ook vaders, hun dochter aan de

man helpen. Op grond van kwalitatieve gegevens kan geconcludeerd worden dat er onder sla-

ven duidelijke ideeën en normen bestaan rond echtelijke trouw en verplichtingen. Man en

vrouw kennen allebei hun verplichtingen. Reciprociteit en zorg voor elkaar zijn de basis.

Waarschijnlijk kan het bestaan van langdurige relaties hierdoor verklaard worden. Het niet

nakomen van deze verplichtingen of echtelijke ontrouw zijn goede argumenten om de relatie

te verbreken en eventueel op zoek te gaan naar een andere partner. Het voorkomen van vele

kortdurige relaties wijst erop dat lang niet alle slaven (kunnen) voldoen aan de echtelijke ver-

plichtingen. Net als bij mannen is dit voor vrouwen een goede reden om een punt achter de

relatie te zetten en op zoek te gaan naar een partner die hieraan wel kan of wil voldoen.

Overige redenen waarom echtelieden elkaar verlaten zijn niet duidelijk te kwantificeren. Dit

wordt eerder niet dan wel in de bronnen van de Herrnhutters vermeld. Soms klaagt de vrouw

over mishandeling door haar man. Ontrouw is eveneens een vaak gehoorde klacht. Ook

mannen noemen ontrouw of echtbreuk als reden om een punt achter de relatie te zetten.

Zowel mannen als vrouwen verjongen hun partners. Dat wil zeggen, als iemand een

andere partner neemt, dan is deze gemiddeld genomen jonger dan de vorige. Sociaal hoog-

geplaatste slaven zijn hierin succesvoller dan sociaal laaggeplaatste slaven. Het verjongen

van de partner lijkt niet het gevolg te zijn van veranderingen in de gemiddelde leeftijd van

volwassen slaven. Die gemiddelde leeftijd neemt juist toe. Verder wordt deze conclusie

ondersteund door verschillende kwalitatieve cases waarin mannen bij de Herrnhutters hun

beklag doen over de leeftijd van hun vrouw: die zou te hoog zijn. Hierdoor kan de taak of

verwachting om voor elkaar te zorgen onder druk komen te staan. Voor sommigen besta a t

de remedie uit het nemen van een jongere en gezondere partner. Ook op echtelijk vlak is

het een harde samenleving waarin overleven de boventoon voert.

Ongetwijfeld heeft de slavernij zijn stempel gedrukt op het aangaan en onderhouden van

seksuele relaties tussen mannen en vrouwen. In dit opzicht wordt vaak verwezen naar de

door eigenaren beklemtoonde band tussen moeder en kinderen, de gescheiden verkoop van

mannen, vrouwen en kinderen, de moreel failliete blanke planters, gedwongen verhuizingen,

de behuizing van slaven, de voedselvoorziening, de werkdruk, de sekseratio en het beperken

van de bewegingsvrijheid van de slaven.

Een aantal van deze facetten is in het vorige hoofdstuk aan de orde geweest. Het effect

op de stabiliteit van relaties van de gescheiden verkoop van mannen en vrouwen, de moreel

failliete blanken en gedwongen verhuizingen is te verwaarlozen. Numeriek leggen deze

gebeurtenissen geen gewicht in de schaal op de suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie. Of dit ook gezegd kan worden van de overige variabelen is

niet meteen duidelijk. Er zijn geen gegevens. Het ontbreken van economische gegevens
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van de verschillende plantages is al in een eerder hoofdstuk aan de orde geweest. Er zijn aan-

wijzingen dat in de loop van de negentiende eeuw blokwoningen in de plaats zijn gekomen

van vrijstaande slavenhutten (Oostindie 1989:151 en Van Stipriaan 1993:361). In de blok-

woningen wonen verschillende families en/of huishoudens, door tussenschotten van

elkaar gescheiden, naast elkaar. Klinkers (1993:85) constateert dat “voor een gezinsleven

de blokwoningen niet ideaal” zijn. Hoe dit op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

La Jalousie is geregeld, is helaas niet uit de bronnen af te leiden.

Morrissey (1989) legt grote nadruk op het verband tussen voedselvoorzieningen en

gezinsvorming. Er kan onderscheid gemaakt worden naar kostgrondjes, kostgronden en

k o s t p l a n tages. Soms zijn slaven zelf verantwoordelijk voor hun eigen voedsel. De planter

wijst hun kostgrondjes toe en geeft de slaven vervolgens tijd om die grondjes te bewerken.

Hierdoor zijn man en vrouw meer op elkaar aangewezen dan in het geval de planter het

voedsel koopt en vervolgens hoofdelijk uitdeelt. Hoofdelijke uitdelingen worden doorgaans

in verband gebracht met de economische marginalisering van de man in het slavengezin en

zouden de stabiliteit van de relatie tussen man en vrouw niet ten goede komen (Buschkens

1 9 7 3 : 6 1 , e .v. en Morrissey 1989). Dit laatste is vooral van belang in geval van kostgronden en

k o s t p l a n tages. Kostgronden worden door Van Stipriaan (1993:351) omschreven als die

gedeelten van het plantage-areaal waarop voedsel (meestal bananen) voor de slaven wordt

verbouwd. Kostplantages zijn plantages die zich toeleggen op de productie van voedsel

voor de verkoop. Het is onbekend hoe de voedselvoorziening op Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie is geregeld.

De sekseratio is een geheel ander verhaal. Dit is per plantage en zelfs per leeftijdsgroep

eenvoudig vast te stellen (zie hoofdstuk 2). Dat is dus niet het probleem. Het probleem is

wel dat volstrekt onduidelijk is hoe ik dit cijfer in de analyse moet betrekken. Op

Breukelerwaard is sprake van een mannenoverschot, terwijl op de naast gelegen planta g e

La Jalousie sprake is van een vrouwenoverschot. Hieruit kan niet zonder meer geconcludeerd

worden dat er over de beide plantages sprake zou zijn van een min of meer evenwichtige

sekseratio. Het is namelijk niet bekend in hoeverre slaven de mogelijkheid hebben om

elkaar op te zoeken. Dat kan verschillen per plantage en per tijdseenheid. In hoofdstuk 6 is in

ieder geval naar voren gekomen dat het percentage plantagegrens-overschrijdende relaties i n

de loop van de tijd toeneemt. Dat is ook de reden waarom ik bij de vraag of er eventueel een

verband bestaat tussen partnerkeuze en status-beroep uitga van de twee uitersten. Er is

t o tale bewegingsvrijheid of er is absoluut geen bewegingsvrijheid onder de slaven. De

methodologische problemen worden alleen maar groter als ook de omvang van de planta g e s

in de analyse betrokken zou worden. Ook dat is precies bekend, maar vier plantages is te

weinig om zinvolle uitspraken op te baseren.

De bovengenoemde onbekend gebleven facetten spelen zich allen af op planta g e n i v e a u .

In hoofdstuk 6 is bij het verklaren van de duur van relaties wel de plantage-herkomst van

man of vrouw meegewogen, maar het is niet meteen duidelijk wat dat dan precies betekent.

Het is goed denkbaar dat op de ene plantage de voedselvoorziening, behuizing en een even-

wichtige sekseratio langdurige relaties in de hand werken, terwijl op een naburige planta g e

deze facetten elkaar tegenwerken. Om de invloed van de sekseratio en de planta g e - o m v a n g
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op de duur van seksuele relaties vast te kunnen stellen, zullen er in ieder geval veel meer

p l a n tages in de analyse betrokken moeten worden.

Met deze laatste opmerking ben ik aangeland op het derde en laatste punt dat ik hier wil

bespreken. In hoofdstuk 1 zijn twintig plantages genoemd die voldoen aan de voorwaarden

van Family Reconstitution. Van slechts drie plantages zijn de relaties in kaart gebracht.

Misschien nog boeiender dan het reconstrueren van de relaties op de overige zeventien

p l a n tages is de situatie in Paramaribo. De kwaliteit van de bronnen van de gemeente

Paramaribo is vermoedelijk beter dan van welke plantage ook. De vooruitzichten zijn in

ieder geval veelbelovend. De doopboeken zijn compleet en naast D i a r i a, Missions Konferenz e n

S p e c i a l i e n is een groot deel van de spreekboeken bewaard gebleven. De eerste doopboeken

van Paramaribo spreken tot de verbeelding omdat van de gedoopte Afrikanen tot rond 1830 de

etnische herkomst wordt vermeld. In dit verband is het verder nog van belang om te wijzen o p

de beschikbare slavenregisters. In tegenstelling tot de plantages zijn er relatief veel slaven-

registers van privé-eigenaren vanaf omstreeks 1830 bewaard gebleven. Voor wie longitudinaal

onderzoek wil doen naar Afrikaanse herkomst, relatieduur en kindertal moet dit een goud-

mijn zijn. Misschien dat na 1863 de akten van geboorten en overlijden in combinatie met de

spreekboeken een rol kunnen spelen bij de vraag wie er allemaal in Paramaribo wonen. Uit

de spreekboeken (S p r e c h b ü c h e r en Z u z ü g l e r) is namelijk af te leiden wanneer iemand voor het

laatst op het spreekuur is verschenen! Bestudeerd moet worden of het hierdoor mogelijk

wordt om relaties na 1863 in de analyse te betrekken. Dan kunnen misschien ook de gevolgen

van de emancipatie op relationeel gebied bestudeerd worden. Theoretisch is Paramaribo

verder van belang omdat men de relaties in de stad kan vergelijken met die op de planta g e s .

Ik ben van mening dat de reconstructie van het Surinaamse slavengezin een grote toekomst

wacht. Eigenlijk zijn de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente nog niet eens ont-

sloten. Er is hooguit een begin gemaakt. De resultaten van mijn onderzoek naar de aard van

man-vrouw relaties onder de slavenbevolking in Suriname in de laatste decennia voor de

emancipatie stemmen in veel opzichten overeen met de conclusies van Higman en Craton

over de slavenbevolking in Brits-Caribische slavenmaatschappijen.
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BI J L AG E A: GE R A A D P L E E G D E A RC H I E V E N

A R A Algemeen Rijksarchief Den Haag

Volkstelling Suriname 1811 (microfilm)

Tweede afdeling, Algemene rekenkamer, afkoop van slaven (2.02.10)

A B U H Archiv der Brüder-Unität Herrnhut (Duitsland)

Rubriek 15 L Süd-Amerika Suriname (Berbice)

C B B Centraal Bureau voor Burgerzaken (Paramaribo)

Archief Slavenregisters

Archief Emancipatieregisters

Burgerlijke Sta n d

E B G S Evangelische Broeder Gemeente Suriname (Paramaribo)

Archief Evangelische Broeder Gemeente Suriname 

Harvard University Art Museums (Cambridge, Massachussetts)

Harvard University Portrait Collection (H057)

L S Landsarchief Suriname (Paramaribo)

Archief Slavenregisters

P RO Public Record Office (Londen)

Colonial Office Despatches (CO 278/15)

Prerogative Count of Canterbury (Prob 11/1633)

R AU Rijksarchief Utrecht

Evangelische Broeder Gemeente Suriname
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BI J L AG E B: DR I E VO O R B E E L D E N VA N G E K E N D E L E V E N S L O P E N

Er worden verschillende nummers door elkaar gebruikt. De vijfcijferige nummers tussen //

zijn door mijzelf toegekend en geven het identificatienummer aan. Door middel van dit

nummer worden de verschillende tabellen in mijn relationele database met elkaar gekop-

peld. Een doorgetrokken streep geeft bij benadering de lengte aan van een stuk tekst dat ik

niet heb kunnen lezen. Soms is dit te wijten aan een gat in het papier. Nummers tussen ()

verwijzen naar de verloren gegane S p r e c h b ü c h e r. Nummers gevolgd door een letter verwijzen

naar het doopboek. De letter verwijst naar een specifiek doopboek. De cijfers zelf corre-

sponderen met de overeenkomstige bladzijde in dat doopboek. In de onderstaande tekst

wordt het teken ## gebruikt. Dit symboliseert kerktucht en betekent “a u s g e s c h l o s s e n.” Het

teken * betekent dat het lot is geraadpleegd. J* betekent dat de religieuze bevordering kan

doorgaan. N* betekent dat de procedure op een later tijdstip nog een keer herhaald dient te

w o r d e n .

/30039/: Amelia Jeanette Bloemkool (*1825 †1868) is afkomstig van Lustrijk en verhuist in

1853 naar Cannewapibo. Naam van de vader en de moeder onbekend. Haar beroep is veld-

m e i d .

S p e c i a l i e n Lustrijk: 21 April 1843.

[...] u. Jansi /30574/ und Jeanette /30039/ wollten schon aufgegeben haben, wesshalb ich

sie alle eingeschrieben habe.

S p e c i a l i e n Lustrijk: 10 Februar 1847.

1 Ses. d. 21 Februar 1847 

Ta u f c a n d i d a t

Janette? N* /30039/

S p e c i a l i e n Lustrijk: 14 Juli 1847

5 Ses. d. 21 August 1847.

Ta u f c a n d i d a t

(7) Jeanette? N* /30039/

S p e c i a l i e n Lustrijk: 1 Mai 1848.

2 Ses. d. 6 Mai 1848

Ta u f c a n d i d a t

Jeanette? J* (angezeigt) /30039/

S p e c i a l i e n Lustrijk: 25 November 1848.

7 Ses. d 23 Dezember 1848 

Zur heil. Ta u f e

(7) Jeannette? N* /30039/

S p e c i a l i e n Lustrijk: 14 September 1849.

6 Ses. d. 13 September 1849 

Zur heil Ta u f e

(7) Jeanette? J* /30039/
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S p e c i a l i e n Lustrijk: 1 Februar 1850.

Hernach in Jesu Tod getauft als:

Jeannette mit Namen Amelia /30039/

Catolog C:

Ta u f c a n d i d a t 6 - 5 - 1 8 4 8 .

G e ta u f t 1-2-1850, [door broeder] Eichenauer.

A b e n d m a h l c a n d i d a t 2 9 - 1 1 - 1 8 5 3 .

A b e n d m a h l g e n o s s e n [ b l a n c o ]

U m s tä n d e zM [=zum Mann] Martinus get [=getauft] 

Joseph 118C /30044/.

Ve r ä n d e r u n g e n [ b l a n c o ]

E n t s c h l a f e n Januar 1868.

S p e c i a l i e n Lustrijk: 3 November 1851.

8 Ses. d. 16 November 1851

Zu Abendmahlcandidaten

Amelia Jeanetta? N* /30039/

S p e c i a l i e n Lustrijk: 12 November 1852.

7 Ses. 22 November 1852 

Zu Abendmahlcandidaten

Amelia Jannetta? N* /30039/

S p e c i a l i e n Lustrijk: 30 Mai 1853.

3 Ses. d. 3 Juni 1853

Zu Abendmahlcandidaten

Amelia Jeanetta? N* /30039/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 9 November 1853.

7 Ses. d. 29 November 1853

Zu Abendmahlcandidaten

(33) Amelia Jeanetta? *J /30039/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 30 Januar 1857.

1 Ses. d. 25 Februar 1857

z. Confirmation

Amelia Jeanette * N /30039/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 14 Januar 1860.

1 Ses. d. 22 Februar 1860 

z. Confirmation

Amelia Jeanette * N /30039/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 27 September 1861.

5 Ses. d. 21 Oktober 1861 

z. Confirmation

Amalia Jeanette * Ja /30039/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 1 April 1867.

1 Konferenz 27 April 1867 
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z. Confirmation

(8) Amelia Jeanette [=doorgehaald] /30039/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 5 Februar 1868.

† Entschlafen sind 132D Johannes Pieter, 5/2/1867 /30104/

53D Amalia Jeanette (8) 1/1/1868 /30039/.

/20247/: Frederik Floris Remak (*1835 †1905), afkomstig van Fairfield. Zijn ouders zijn

Joseph Mauritz en Justine Cornelia. Hij is delver.

S p e c i a l i e n Fairfield: Quasimodag, 7 April 1839

[Gedoopt] Und die 2 Kinder der zur Gem. [=Gemeine] readmitierten Justine Cornelia

/20200/ wozu Mauris /20250/ Vater ist.

Floris mit Namen Frederik /20247/

[Peetouders] bey 3: Petrus Louis /20086/ u. Constantia Anatje /20185/.

Catolog B:

Ta u f c a n d i d a t [ b l a n c o ]

G e ta u f t 7-4-1839, [door broeder] Vo i g t .

A b e n d m a h l c a n d i d a t [blanco] 

A b e n d m a h l g e n o s s e n [blanco] 

U m s tä n d e [ b l a n c o ]

Ve r ä n d e r u n g e n z. fr. [=zur Frau] Dora /20377/ v. 

Vossenburg Gestriech. [=gestriechen] d 25 März 1871. 

wg. [=wegen] nicht trauen.

E n t s c h l a f e n [ b l a n c o ]

S p e c i a l i e n Fairfield: 8 Mai 1854.

Der Frederik Florus (28) /20247/ hat sich die Silvia (9) /20304/ welche sich mit dem

[Gabriel] Johannes 2te (pag 1) /20292/ geschieden hat, genommen. Da nun dieser Johannes

immer noch mit ihr heimlichen Umgang haben soll, wie schon in vorigen Sp: [=Specialien]

Erwähnung gethan worden ist, so leben diese beiden Neger in grossen Unfrieden, welches

sich leicht denken lässt. Doch ich glaube, dieser Friderik Florus /20247/ hat, diese Sitoria

[=Silvia] auch nicht auf die rechte Weise genommen, deshalb hat wohl Eins so viel Schuld

als Andern. Die Zukunft wird es uns lernen. Diesen [Gabriel] Johannes 2te (pag 1) /20292/

ist ein Schurke 1ter Klasse, den das hat er mir, u. den diener Geschwister beim Sprechen

b e w i e s e n .

S p e c i a l i e n Fairfield: 4 August 1854.

Der Joseph Mauris (14) /20250/ führte grosse klagen über seinen Sohn Frederik Florus (28)

/20247/ dass er von ihm durchaus keine Ermahnung mehr wollte annehmen, es wurde ihm,

wenn er sich nicht bessert, die Ausschliessung angekündigt.

S p e c i a l i e n Fairfield: 19 August 1855.

Sp: /20247/ Frederik f_______ ar [=Frederik Floris war; gat in papier] einige Zeit krank

gewesen. hätte seine ___________ ____________ ge____n. [geïnterpreteerd als einde relatie

met /20304/; gat in papier]
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S p e c i a l i e n Fairfield: 3 Dezember 1855.

Fridrik (8) will die Dora (9) /20377/ v. Vossenburg nehmen.

S p e c i a l i e n Fairfield: 6 August 1856.

der [gat in papier] Knabe Frederik Florus /20247/ sagte dass er die Dora er____ [gat in

papier], Dora /20377/ selbst wollte aber nichts be___ [gat in papier] sondern blieb auf alle

fragen stumm.

S p e c i a l i e n Vossenburg: 7 August 1856.

Dora (19) /20377/ wollte nicht bekennen dass sie einen Mann /20247/ auf Fairfield wolle,

obschon nichts im Wege steht.

S p e c i a l i e n Fairfield: 5 September 1859.

Frederik Florus /20247/ klagt seine Frau /20377/ hatte ihn verlassen und den Profit /20429/

von Vossenburg genommen.

S p e c i a l i e n Fairfield: 18 Februar 1861.

[gat in papier] Florus /20247/ hat viel über Marigo /20331/ zu klagen, obgleich [gat in

papier] _____die _____ ihm [m=r?] sehr vermahnten, kam es nicht zur Ve r s ö h n u n g .

S p e c i a l i e n Fairfield: 14 August 1861. Frederik Florus /20247/ u. Marigo /20331/ hatten wieder

grossen trobbie [=ruzie], doch keine Ve r s ö h n u n g .

S p e c i a l i e n Fairfield: 24 August 1862.

Auf Charlottenburg gekommen. Confirmirt wurde Christiaan Geduld /20285/. zum 1st mal

zugesehen Friederik Floris /20247/.

S p e c i a l i e n Roosenburg: 7 November 1863.

- Frederik Florus /20247/ & Anatje (welche) Adjoeba /20164/ von Fairfield sind hier.

S p e c i a l i e n Fairfield: 22 Januar 1864.

Marigo /20331/ war krank hatte Leibweh, ihr Mann /20247/ hatte sie nach dem loekoeman

[=ziener] ge______. Ein anderen Neger von Fortuin, der sich durch hurerei verdorben

hatte, u da [?] Cannewapibo hirher vermiethet, hatte auf Fortuin Abgotterey tanzen lassen,

nur der Wisiman [=magiër] _____d_t__ die ihn genesie habe. E___ Adolf von Fortuin war

ein Tag hier gewesen & hatte Abgottery getrieben. Alle diese Sachen müssen nächstens hier

gründlich untersucht werden, da ich diesmal es nicht thun konnte.

S p e c i a l i e n Roosenburg: 30 Mai 1864.

Frederik Remak /20247/ hat die Cornelia (19) /20382/ genommen. Ich wolle ihn deshalb

ausschliessen, aber er sagte, dass er der _ra leriman [=Herrnhutter voorganger of prediker]

davon in Kenntniss gesetzt habe. Ist dass so? Muss das nächste mal ausgemacht werden.

NB ist ## das nächste mal 24/6 1864.

S p e c i a l i e n Roosenburg: 15 Juli 1864.

Frederik Florus /20247/ war sik.

S p e c i a l i e n Fairfield: 22 September 1864.

Frederik Florus /20247/ ist hier zurück hat auf Roosenburg Cornelia genommen /20382/

muss ##.

S p e c i a l i e n Fairfield: 22 Februar 1865.

Frederik Florus /20247/ wird ## wegen hurerei mit Cornelia /20382/ auf Roosenburg.
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S p e c i a l i e n Fairfield: 6 Mai 1865.

(19) Frederik Florus Remak /20247/ ist sein Ehel. [=Eheliches] Verhältniss nächsten mal zu

untersuchen, wozu heute keine Zeit. ich gl [=glaube] das er ## werden muss. S. Sp.

[=Siehe Specialien] 22/2 65 soll mit Cornelia /20382/ v. Roosenburg gehurt haben und ist

schon ##. Nächstens die Karte abnehmen.

S p e c i a l i e n Fairfield: 12 August 1865.

(19) Frederik Florus /20247/ musste ## werden er verliess auch Marigo /20331/ u: hurt mit

einer Cornelia /20382/ v: Roosenburg von der er nicht lassen will, auch soll er mit noch

einer unbekannten Person /20660/ v. Goudmijn zu thun haben.

S p e c i a l i e n Fairfield: 30 September 1865.

Frederik Florus /20247/ ## ist.

S p e c i a l i e n Fairfield: 5 Februar 1866.

(2_) Frederik Florus /20247/ hat die Cornelia /20382/ von Roosenburg gelassen u. lebt mit

der /20660/ von Goudmijn.

S p e c i a l i e n Fairfield: 29 Juli 1866.

Eben so klagten sie [=dienaren] die Eva Truitje /20269/ (28) an dass sie ein schlechtes leben

führt und mit Frederik Florus /20247/ (43) soll zu thun haben.

S p e c i a l i e n Fairfield: 1 August 1866.

Eva Truitje /20269/ (28) ist ein astranter ding, welche trotz dem ihre Eltern nicht einwilligen

wie sie sagen den ## Frederik Florus /20247/ will, eigentlich schon genommen. Das nächste

mal kann vielleicht entscheiden werden was mit ihr zu thun ist, für heute erklärt dass sie

ihn nicht behalten darf.

S p e c i a l i e n Fairfield: 12 März 1867.

A u s c h l i e s s u n g :

Eva Truitje /20269/, wg [=wegen] hurerei mit den ## Frederik Florus /20247/.

S p e c i a l i e n Fairfield: 21 Januar 1868.

Frederik Florus /20247/ (10) sagt hat von br. [=Bruder] Hafner [=naam van Herrnhutter

voorganger] Trau erlaubniss mit Eva Truitje /20269/ (28) bekommen.

Sie steht, (pg 28), war sehr asrant [=astrant] dabei.

S p e c i a l i e n Fairfield: 10 Februar 1869.

[ Trau Erlaubniss bekamen] Ebenso (__) Frederik Florus /20247/ mit (62) Eva Tr u i t j e

Ruimzigt /20269/.

S p e c i a l i e n Fairfield: 27 November 1869.

Der hies. [=hiesige] directeur herr Lindeboom /20718/ erzählte mir dass Frederik Florus

Remak /20247/ (## p. 35) ihn habe wissen [=beheksen] wollen. Ich liess deshalb Frederik

rufen und fragte ihn deswegen ob es wahr sei, jedoch habe er nichts Böses damit bezwecken

wollen; sondern nur dass ihn sein herr noch lieber haben müsste u. mehr mit ihm verbunden

sei. Ich fragte ihm dann was er thun musste dass ihn sein herr noch lieber bekame und hellte

ihm seine Sünde vor Augen.

S p e c i a l i e n Fairfield: 25 mai 1871.

Konferenz 3 Juli 1871

gestrichen Frederik Florus Remak (42) 76a /20247/ wegen Nichttrauen & da sie schon
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Ausgeschl. [=Ausgeschlossen] werden.

gestrichen E. Tr. Ruimzigt (51) 26a /20269/ wegen Nichttrauen & da sie schon Ausgeschl.

[=Ausgeschlossen] werden.

/30121/: Francina Petronella Zeedijk (*1820 †1896), afkomstig van Cannewapibo. Naam van

de vader is onbekend. Haar moeder is Lydia†. Ze staat in het borderel uit 1862 vermeld als

v e l d m e i d .

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 7 August 1848.

die Petronella /30121/ hat Monsimo /30120/ zum Mann, und hat 2 Kinder mit ihm. Er ist

aber noch nicht eingeschrieben. Dobler. [=naam van de Herrnhutter die deze aantekening

heeft gemaakt.]

[Uit slavenregister blijkt dat Petronella eind 1848 drie kinderen heeft: /30345/, /30863/ en

/30124/.] 

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 24 Juni 1851.

5 Ses. d. 14 Juli 1851

Ta u f c a n d i d a t

Petronella? N* /30121/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 5 August 1851.

6e Ses. d. 20 August 1851

Ta u f c a n d i d a t

(11) Petronella? * N /30121/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 30 April 1852.

3e Ses 15 Mai 1852

Ta u f c a n d i d a t

(11) Petronella? *N /30121/ 

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 12 Juni 1852.

4 Ses. d. 1 Juli 1852

Ta u f c a n d i d a t

(11) Petronella? *J /30121/

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 7 Mai 1853.

[...] u. der Montesuma /30120/ freit eine Schw: [=Schwester] auf Arendsrust /30299/ ob er

gleich eine Frau /30121/ hat. Ich nahm ihn deshalb nicht in Unterricht.

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 5 April 1854.

Ses. 15 April 1854.

Zur heil. Ta u f e

(11) Petronella? *N /30121/ 

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 18 Juni 1854.

Ses. d. 12 Juli 1854 

Zur heil. Ta u f e

(11) Petronella? *J /30121/ 

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 27 März 1855.
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[...] u. mit der zu hl. Taufe best: [=bestimmten] Personen gesprochen wobei Arnold (2)

/30115/, Petronella (11) /30121/ u. __rina (13) fehlten.

S p e c i a l i e n Cannewapibo: 19 September 1855.

folgende 10 Personen in Jesu Tod geta u f t .

[...] Petronelle (11) mit Namen Fransina /30121/

Catolog D:

Ta u f c a n d i d a t 1 - 7 - 1 8 5 2 .

G e ta u f t 19-5-1855, [door broeder] Cranz.

A b e n d m a h l c a n d i d a t 1 4 - 1 0 - 1 8 7 4 .

A b e n d m a h l g e n o s s e n 1 3 - 3 - 1 8 7 6 .

U m s tä n d e zM Philippus Montezuma 10D /30120/.

Ve r ä n d e r u n g e n [ b l a n c o ]

E n t s c h l a f e n [ b l a n c o ]

S p e c i a l i e n Potribo: 21 Januar 1874.

Zum 1 Zusehen gelangten folgende Personen:

10D Francina Petronella Zeedijk (80) /30121/

S p e c i a l i e n Potribo: 13 März 1876.

Confirmirt: 10D Francina Petronella Zeedijk (80) /30121/
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BI J L AG E C: CO M P L E E T OV E R Z I C H T VA N H E T Z I C H T B A A R M A K E N VA N E E N R E L AT I E

In hoofdstuk 3 zijn verschillende argumenten gegeven om de duur van de door de Herrn-

hutters genoemde relaties zichtbaar te maken alvorens tot de analyse hiervan kan worden

overgegaan. De hoofdlijnen van deze vertaalslag  staan in hoofdstuk 4. Een volledig over-

zicht van de gevolgde werkwijze staat hieronder. Er is in twee afzonderlijke modules

geschat. Ik bespreek eerst het zichtbaar maken van het eind en pas dan het zichtbaar maken

van het begin van de relaties. De functies F_BDATEST en F_CDATEST zijn geschreven in

Structured Query Language.

Het zichtbaar maken van het eind van een relatie 

De betekenis van de hierbij gebruikte variabelen en scores is als volgt. 

S T R E L D Einddatum van de te schatten relatie

C E N S T R E L Censuur  van de einddatum van de te schatten relatie;

1=ongecensureerd, 2=gecensureerd

B G N I E U W M A N Begindatum van de eerstvolgende relatie van de man

B G N I E U W V RO U W Begindatum van de eerstvolgende relatie van de vrouw

C E N B G N I E U W M A N Censuur van de begindatum eerstvolgende relatie van de man;

1=ongecensureerd, 2=gecensureerd 

C E N B G N I E U W V ROUW Censuur van de begindatum eerstvolgende relatie van de

vrouw; 1=ongecensureerd, 2=gecensureerd

D E AT H M Datum van overlijden van de man; 9/9/99=onbekend

D E AT H V Datum van overlijden van de vrouw; 9/9/99=onbekend

L O E E B G M Datum van de laatste waarneming van de man in de Diaria of

Missions Konferenz of Specialien van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo of La Jalousie; 8/8/88=niet van

toepassing/onbekend

L O E E B G V Datum van de laatste waarneming van de vrouw in de Diaria of

Missions Konferenz of Specialien van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo of La Jalousie; 8/8/88=niet van

toepassing/onbekend

L O E E B G S T M S tatus van de laatste waarneming van de man; 3=overleden

L O E E B G S T V S tatus van de laatste waarneming van de vrouw; 3=overleden

C E N 6 3 M A N Vermelding van de man op 1 juli 1863 in het emancipatie-

register van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of

L a Jalousie; 1=niet vermeld, 2=wel vermeld

C E N 6 3 V RO Vermelding van de vrouw op 1 juli 1863 in het emancipatie-

register van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of

L a Jalousie; 1=niet vermeld, 2=wel vermeld
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De functies DateMiddle  en Date1Tripple berekenen uit de twee opgegeven variabelen tussen

haakjes de geschatte datum. DateMiddle geeft het tijdstip halverwege het interval terug.

D a t e 1 Tripple levert het tijdstip op eenderde van het interval op.

Function F_BDATEST(CENBGNIEUWMAN As Variant, CENBGNIEUWVROUW As

Variant, CENSTREL As Variant, DEATHM As Variant, DEATHV As Variant, STRELD As

Variant, LOEEBGM As Variant, LOEEBGSTM As Variant, LOEEBGV As Va r i a n t ,

LOEEBGSTV As Variant, BGNIEUWMAN As Variant, BGNIEUWVROUW As Va r i a n t ,

CEN63MAN As Variant, CEN63VRO) As Va r i a n t

Dim Result As Va r i a n t

If CENSTREL = 1 Then

Result = STRELD

End If

If CENSTREL = 2 Then

Result = STRELD

If (Not IsNull(BGNIEUWMAN) And Not IsNull(BGNIEUWVROUW)) Then

If DateValue(BGNIEUWMAN) < DateVa l u e ( B G N I E U W V ROUW) Then

If CENBGNIEUWMAN = 1 Then

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWMAN)

If CENBGNIEUWMAN = 2 Then

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWMAN)

ElseIf DateValue(BGNIEUWMAN) > DateVa l u e ( B G N I E U W V ROUW) Then

If CENBGNIEUWVROUW = 1 Then 

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWVRO U W )

If CENBGNIEUWVROUW = 2 Then 

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWVRO U W )

E l s e

If CENBGNIEUWMAN = 1 And CENBGNIEUWVROUW = 1 Then 

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWVRO U W )

If CENBGNIEUWMAN = 1 And CENBGNIEUWVROUW = 2 Then 

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWVRO U W )

If CENBGNIEUWMAN = 2 And CENBGNIEUWVROUW = 1 Then 

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWVRO U W )

If CENBGNIEUWMAN = 2 And CENBGNIEUWVROUW = 2 Then 

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWVRO U W )

End If

ElseIf Not IsNull(BGNIEUWMAN) Then

If DateValue(BGNIEUWMAN) <= #7/1/1863# Then

If DateVa l u e ( D E ATHV) < DateValue(BGNIEUWMAN) Then

Result = DEAT H V
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E l s e

If CENBGNIEUWMAN = 1 Then

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWMAN)

If CENBGNIEUWMAN = 2 Then

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWMAN)

End If

E l s e

If DateValue(LOEEBGV) >= DateValue(BGNIEUWMAN) Then

If DateVa l u e ( D E ATHV) < DateValue(BGNIEUWMAN) Then

Result = DEAT H V

E l s e

If CENBGNIEUWMAN = 1 Then

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWMAN)

If CENBGNIEUWMAN = 2 Then

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWMAN)

End If

E l s e

If LOEEBGSTV = 3 Then

Result = DEAT H V

E l s e

If CENBGNIEUWMAN = 1 Then

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWMAN)

If CENBGNIEUWMAN = 2 Then

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWMAN)

End If

End If

End If

ElseIf Not IsNull(BGNIEUWVROUW) Then

If DateVa l u e ( B G N I E U W V ROUW) <= #7/1/1863# Then

If DateVa l u e ( D E ATHM) < DateVa l u e ( B G N I E U W V ROUW) Then

Result = DEAT H M

E l s e

If CENBGNIEUWVROUW = 1 Then 

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWVRO U W )

If CENBGNIEUWVROUW = 2 Then 

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWVRO U W )

End If

E l s e

If DateValue(LOEEBGM) >= DateVa l u e ( B G N I E U W V ROUW) Then

If DateVa l u e ( D E ATHM) < DateVa l u e ( B G N I E U W V ROUW) Then

Result = DEAT H M

E l s e
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If CENBGNIEUWVROUW = 1 Then 

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWVRO U W )

If CENBGNIEUWVROUW = 2 Then 

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWVRO U W )

End If

E l s e

If LOEEBGSTM = 3 Then

Result = DEAT H M

E l s e

If CENBGNIEUWVROUW = 1 Then 

Result = DateMiddle(STRELD, BGNIEUWVRO U W )

If CENBGNIEUWVROUW = 2 Then 

Result = Date1Tr i p p l e ( S T R E L D, BGNIEUWVRO U W )

End If

End If

End If

ElseIf (IsNull(BGNIEUWMAN) And IsNull(BGNIEUWVROUW)) Then

If DateVa l u e ( D E ATHM) <= #7/1/1863# And DateVa l u e ( D E ATHV) <= #7/1/1863# Then

If DateVa l u e ( D E ATHM) <= DateVa l u e ( D E ATHV) Then

Result = DEAT H M

E l s e

Result = DEAT H V

End If

ElseIf DateVa l u e ( D E ATHM) <= #7/1/1863# And DateVa l u e ( D E ATHV) > #7/1/1863# Then

Result = DEAT H M

ElseIf DateVa l u e ( D E ATHM) > #7/1/1863# And DateVa l u e ( D E ATHV) <= #7/1/1863# Then

Result = DEAT H V

ElseIf DateVa l u e ( D E ATHM) > #7/1/1863# And DateVa l u e ( D E ATHV) > #7/1/1863# Then

If (LOEEBGSTM = 3 And LOEEBGSTV = 3) Then

If DateVa l u e ( D E ATHM) <= DateVa l u e ( D E ATHV) Then

Result = DEAT H M

E l s e

Result = DEAT H V

End If

ElseIf (LOEEBGSTM = 3 And LOEEBGSTV <> 3) Then

If DateValue(LOEEBGV) <> #8/8/88# Then

If DateVa l u e ( D E ATHM) <= DateValue(LOEEBGV) Then

Result = DEAT H M

E l s e

If DateValue(LOEEBGV) <= DateValue(STRELD) Then

If STRELD >= #7/1/1863# Then

Result = STRELD
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E l s e

If CEN63MAN = 2 And CEN63VRO = 2 Then

Result = #7/1/1863#

E l s e

Result = STRELD

End If

End If

E l s e

If DateValue(STRELD) < #7/1/1863# And CEN63MAN = 2 And CEN63VRO = 2 Then

Result = #7/1/1863#

E l s e

Result = LOEEBGV

End If

End If

End If

E l s e

Result = STRELD

End If

ElseIf (LOEEBGSTM <> 3 And LOEEBGSTV = 3) Then

If DateValue(LOEEBGM) <> #8/8/88# Then

If DateVa l u e ( D E ATHV) <= DateValue(LOEEBGM) Then

Result = DEAT H V

E l s e

If DateValue(LOEEBGM) <= DateValue(STRELD) Then

If STRELD >= #7/1/1863# Then

Result = STRELD

E l s e

If CEN63MAN = 2 And CEN63VRO = 2 Then

Result = #7/1/1863#

E l s e

Result = STRELD

End If

End If

E l s e

If DateValue(STRELD) < #7/1/1863# And CEN63MAN = 2 And CEN63VRO = 2 Then

Result = #7/1/1863#

E l s e

Result = LOEEBGM

End If

End If

End If

E l s e
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Result = STRELD

End If

ElseIf (LOEEBGSTM <> 3 And LOEEBGSTV <> 3) Then

If DateValue(LOEEBGM) <> #8/8/88# And DateValue(LOEEBGV) <> #8/8/88# Then

If DateValue(LOEEBGM) <= DateValue(LOEEBGV) Then

If DateValue(LOEEBGM) <= DateValue(STRELD) Then

If STRELD >= #7/1/1863# Then

Result = STRELD

E l s e

If CEN63MAN = 2 And CEN63VRO = 2 Then

Result = #7/1/1863#

E l s e

Result = STRELD

End If

End If

E l s e

If DateValue(STRELD) < #7/1/1863# And CEN63MAN = 2 And CEN63VRO = 2 Then

Result = #7/1/1863#

E l s e

Result = LOEEBGM

End If

End If

E l s e

If DateValue(LOEEBGV) <= DateValue(STRELD) Then

If STRELD >= #7/1/1863# Then

Result = STRELD

E l s e

If CEN63MAN = 2 And CEN63VRO = 2 Then

Result = #7/1/1863#

E l s e

Result = STRELD

End If

End If

E l s e

If DateValue(STRELD) < #7/1/1863# And CEN63MAN = 2 And CEN63VRO = 2 Then

Result = #7/1/1863#

E l s e

Result = LOEEBGV

End If

End If

End If

E l s e
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Result = STRELD

End If

End If

End If

End If

End If

F _ B DATEST = Result

End Function

Wie de schattingsprocedure in zijn geheel heeft gelezen, merkt op dat er niet expliciet rekening

wordt gehouden met de verhuizingen van de slaven van Lustrijk en Scheveningen. De ver-

huizing in 1853 van de slaven van Lustrijk naar Cannewapibo levert in de schattingsprocedure

geen problemen op. Sommige slaven hebben weliswaar een partner die van een andere

p l a n tage afkomstig is, maar daarvan wordt in de S p e c i a l i e n nadrukkelijk vermeld dat de relatie

als gevolg van deze verhuizing verbroken wordt. Niet alle relaties komen door een gedwongen

verplaatsing van de slavenmacht op de tocht te staan. Relaties tussen slaven afkomstig van

Lustrijk en Vossenburg ondervinden bijvoorbeeld geen hinder van de verhuizing in 1853.

Gezien de ligging van de plantages Lustrijk, Vossenburg en Cannewapibo is dat niet verbazing-

wekkend. De verhuizing begin 1856 van Scheveningen naar Cannewapibo luidt voor drie

vrouwen het eind van hun relatie in. Teneinde te voorkomen dat ook de schatting van andere

relaties zou worden beïnvloed, is een correctie geboden. Dit is opgelost door 25 januari

1856, de dag waarop volgens de slavenregisters de verhuizing heeft plaatsgevonden, als

eind van deze relaties in te voeren. 

Niet alleen de verhuizingen van de slavenmachten van Lustrijk of Scheveningen zouden

me hier theoretisch parten hebben kunnen spelen. Een soortgelijke correctie voor relaties

die beëindigd worden als gevolg van een eventuele verhuizing van slaven afkomstig van

andere plantages dan Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie is helaas on-

doenlijk. Ik denk overigens niet dat dit grote vertekeningen oplevert. Dankzij de registratie

van de Herrnhutters zal hooguit een relatie wat te kort of te lang worden geschat.

Variabelen die manumissie, aankoop, verkoop of verplaatsing naar Batavia meten zijn niet

opgenomen in de schattingsprocedure. Hiervoor is handmatig gecorrigeerd.

Het zichtbaar maken van het begin van een relatie

In hoofdstuk 4 is opgemerkt dat voordat het begin van een relatie geschat kan worden, eerst

gekeken moet worden naar de vraag of de vorige relatie door overlijden van een van de part-

ners is beëindigd. Indien dat inderdaad het geval is, moet het begin van de volgende relatie

geschat worden tegen de datum van overlijden. Hiervoor is gecorrigeerd in een module die

hier niet is weergegeven. Omdat de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente niet

t o e s taan dat er terug ‘gelezen’ wordt tot het tijdstip waarop de betrokkenen voor het eerst

in de D i a r i a, Missions Konferenz o f S p e c i a l i e n van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of

La Jalousie waargenomen worden, blijft het schatten van het begin van een relatie in hoofdzaak
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beperkt tot het vergelijken met vorige relaties van een van de beide partners. De betekenis v a n

de hierbij gebruikte variabelen en scores is als volgt.

B G R E L D Begindatum van de te schatten relatie

C E N B G R E L Censuur begindatum van de te schatten relatie; 1=ongecen-

sureerd, 2=gecensureerd

S T VO O R M A N Einddatum van de vorige relatie van de man

S T VO O RV RO U W Einddatum van de vorige relatie van de vrouw

C E N S T VO O R M A N Censuur van de einddatum vorige relatie van de man;

1=ongecensureerd, 2=gecensureerd 

C E N S T VO O RV ROUW Censuur van de einddatum vorige relatie van de vrouw;

1=ongecensureerd, 2=gecensureerd

F O E E B G M Datum van de eerste waarneming van de man in de D i a r i a o f

Missions Konferenz of S p e c i a l i e n van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo of La Jalousie; 8/8/88=niet van

t o e p a s s i n g / o n b e k e n d

F O E E B G V Datum van de eerste waarneming van de vrouw in de D i a r i a

of Missions Konferenz of S p e c i a l i e n van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie; 8/8/88=niet

van toepassing/onbekend

De functies DateMiddle en Date2Tripple berekenen uit de twee opgegeven variabelen tussen

haakjes de geschatte datum. DateMiddle geeft het tijdstip halverwege het interval terug en

D a t e 2 Tripple levert het tijdstip op tweederde van het interval op.

Function F_CDATEST (CENSTVOORMAN As Variant, CENSTVO O RV ROUW As Va r i a n t ,

CENBGREL As Variant, BGRELD As Variant, FOEEBGM As Variant, FOEEBGV As Va r i a n t ,

S T VOORMAN As Variant, STVO O RV ROUW As Variant) As Va r i a n t

Dim Result As Va r i a n t

If CENBGREL = 1 Then

Result = BGRELD

End If

If CENBGREL = 2 Then

Result = BGRELD

If (Not IsNull(STVOORMAN) And Not IsNull(STVO O RV ROUW)) Then

If DateVa l u e ( S T VOORMAN) > DateVa l u e ( S T VO O RV ROUW) Then

If CENSTVOORMAN = 1 Then 

Result = DateMiddle(STVO O R M A N, BGRELD)

If CENSTVOORMAN = 2 Then 

Result = Date2Tr i p p l e ( S T VO O R M A N, BGRELD)

Bijlage C: Compleet overzicht van het zichtbaar maken van een relatie

183



ElseIf DateVa l u e ( S T VOORMAN) < DateVa l u e ( S T VO O RV ROUW) Then

If CENSTVO O RV ROUW = 1 Then 

Result = DateMiddle(STVO O RV RO U W, BGRELD)

If CENSTVO O RV ROUW = 2 Then 

Result = Date2Tr i p p l e ( S T VO O RV RO U W, BGRELD)

E l s e

If CENSTVOORMAN = 1 And CENSTVO O RV ROUW = 1 Then 

Result = DateMiddle(STVO O R M A N, BGRELD)

If CENSTVOORMAN = 1 And CENSTVO O RV ROUW = 2 Then 

Result = Date2Tr i p p l e ( S T VO O R M A N, BGRELD)

If CENSTVOORMAN = 2 And CENSTVO O RV ROUW = 1 Then 

Result = Date2Tr i p p l e ( S T VO O R M A N, BGRELD)

If CENSTVOORMAN = 2 And CENSTVO O RV ROUW = 2 Then 

Result = Date2Tr i p p l e ( S T VO O R M A N, BGRELD)

End If

ElseIf Not IsNull(STVOORMAN) Then

If FOEEBGV > STVOORMAN Then

Result = STVO O R M A N

E l s e

If CENSTVOORMAN = 1 Then 

Result = DateMiddle(STVO O R M A N, BGRELD)

If CENSTVOORMAN = 2 Then 

Result = Date2Tr i p p l e ( S T VO O R M A N, BGRELD)

End If

ElseIf Not IsNull(STVO O RV ROUW) Then

If FOEEBGM > STVO O RV ROUW Then

Result = STVO O RV RO U W

E l s e

If CENSTVO O RV ROUW = 1 Then 

Result = DateMiddle(STVO O RV RO U W, BGRELD)

If CENSTVOORVROUW = 2 Then 

Result = Date2Tripple(STVOORVROUW, BGRELD)

End If

End If

End If

F _ C DATEST = Result

End Function
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BI J L AG E D: GE VO E L I G H E I D S A N A LY S E

Het doel van de in hoofdstuk 4 beschreven schattingsprocedure is het zichtbaar maken van

alle relaties die op een of andere manier in de door mij geraadpleegde bronnen van de

Evangelische Broeder Gemeente genoemd worden. Er is geconstateerd dat de duur van de

geschatte relaties mogelijk wat aan de korte kant is. Op het eind van hoofdstuk 4 zijn hier-

voor twee verklaringen gegeven. De eerste verklaring betreft de constatering dat de lengte

van de periode waarin iemand als vrijgezel beschouwd wordt, afhankelijk is van de afsta n d

tussen de twee waarnemingen die gebruikt worden om te schatten. De tweede verklaring

heeft betrekking op mannen en vrouwen die weliswaar een seksuele relatie hebben met

iemand die afkomstig is van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie, maar

zelf niet tot de op deze plantages woonachtige slavenmachten gerekend worden. In deze

bijlage wordt een aantal alternatieve scenario’s voor de bovengenoemde problemen be-

sproken. Vervolgens wordt bekeken in welke mate de tekens van de regressiecoëfficiënten

van de verklarende variabelen van de relatieduur veranderen (vergelijk tabel 6.11a) en in

hoeverre de duur van de geschatte seksuele relaties wordt beïnvloed (vergelijk figuur 6.12).

Tot slot wordt nog gekeken naar eventuele gevolgen voor polygame en planta g e g r e n s -

overschrijdende relaties.

Bij het zichtbaar maken van het eind van een relatie is steeds gekeken naar de eerste vermel-

ding van een volgende relatie. Bij het schatten van het begin van een relatie is gebruik gemaakt

van het eind van de vorige relatie. Er is hierbij geredeneerd vanuit het standpunt dat iemand

steeds een poosje vrijgezel is alvorens hij een nieuwe relatie begint. In de situaties (1a) en (1b)

van deze bijlage wordt het schatten van het eind en begin van een relatie nog eens aangegeven.

Gedurende de intervallen tse-t3�a�c in situatie (1a) en tse-tsb in situatie (1b) wordt man a als

vrijgezel beschouwd.

• • 1 / 2 � 1 / 2 • ( 1 a )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�a�c

• • 1 / 3 � 1 / 3 � 1 / 3 • ( 1 b )

t1�a�b t2�a�b ts e ts b t3�a�c

De lengte van de intervallen ts e- t3�a�c en ts e- ts b is het resultaat van het idee dat over alle

relaties bekeken het eind van de relatie t1�a�b- t2�a�b in het midden van de periode

t2�a�b- t3�a�c zal vallen (zie hoofdstuk 4). Het is nog maar de vraag of het uitgangspunt

dat iedereen een poosje zal wachten alvorens een nieuwe partner wordt gekozen, ook inder-

daad voor iedereen op zal gaan. Vermoedelijk niet. Vooral omdat ook de Herrnhutters

opmerken dat man en vrouw vaak op elkaar zijn aangewezen (zie hoofdstuk 6). Het laten

vallen van dit uitgangspunt in het hoofdscenario impliceert dat de duur van de zichtbaar te

185



maken relaties langer wordt. De periode dat men vrijgezel is, wordt korter. Hoe veel langer

de relatie geschat moet worden, is niet uit de bronnen te herleiden; ik zal daarom een aan-

tal verschillende scenario’s presenteren.

In de situaties (2a) en (2b) wordt ervan uitgegaan dat het eind van de relatie t1�a�b-

t2�a�b op 1/10 van de periode t2�a�b- t3�a�c voor het begin van de relatie t3�a�c l i g t .

De 1/10 is arbitrair gekozen. De enige voorwaarde waar ik me gezien het voorgaande aan

moet houden is dat het interval ts e- t3�a�c kleiner moet zijn dan de helft van de periode

t2�a�b- t3�a�c. Net als in hoofdstuk 4 wil ik dat onafhankelijk van de censuur op het tijd-

stip t3�a�c in beide situaties de periode dat iemand vrijgezel is, weer even lang is. Het

r e s u l taat is aangegeven in situatie (2b).

• • 9 / 10 �1 / 10 • ( 2 a )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�a�c

• • 8 / 10 � 1 / 10 �1 / 10 • ( 2 b )

t1�a�b t2�a�b ts e ts b t3�a�c

• • 1 / 10 � 1 / 10 � 8 / 10 • ( 2 c )

t1�a�b t2�a�b ts e ts b t3�a�c

Er is echter een probleem in situatie (2b). De bronnen geven me geen argumenten in handen

om het begin van de tweede relatie op 1/10 van de periode t2�a�b- t3�a�c van tijdstip

t3�a�c te leggen. Misschien ligt het begin wel op 8/10 van de periode t2�a�b- t3�a�c v a n

het tijdstip t3�a�c en op 2/10 van de periode t2�a�b- t3�a�c van het tijdstip t2�a�b. Dit

is weergegeven in situatie (2c). Kortom, de situaties (2b) en (2c) zijn beide te beschouwen

als logische consequentie van de aannamen die in situatie (2a) gemaakt zijn. Elke aanname

omtrent de lengte van het interval ts e- t3�a�c impliceert twee verschillende bijscenario’s.

De situaties (2a) en (2b) leveren het bijscenario EIND_10 op. De situaties (2a) en (2c) worden

beschreven door bijscenario BEGIN_10. In plaats van 1/10 voor het ‘vrijgezelleninterval’ kan

ik ook werken met andere cijfers. Behalve 1/10 heb ik nog scenario’s gemaakt waarbij het

‘vrijgezelleninterval’ geschat wordt op 1/100 en 1/1000 deel van de periode tussen t2�a�b
en t3�a�c. Uiteindelijk levert dit zes verschillende scenario’s op. Het zal duidelijk zijn: hoe

kleiner het ‘vrijgezelleninterval’, hoe langer de geschatte relatieduur.

De vraag is nu wat de effecten hiervan zijn op de tekens van de regressiecoëfficiënten in

de Cox regressies (vergelijk tabel 6.11a) en op de duur van relaties volgens de Kaplan-Meier

schatter (vergelijk figuur 6.12). Net als in hoofdstuk 6 wordt alleen gekeken naar relaties

ten tijde van de slavernij. Uit tabel D.1 blijkt dat er wat de tekens van de regressiecoëffi-

ciënten betreft, niet veel verandert. In tegenstelling tot hoofdstuk 4 duren alleen de relaties

van mannen afkomstig van Cannewapibo in scenario EIND_1000 en van mannen afkomstig

van La Jalousie in de scenario’s BEGIN_100 en BEGIN_1000 ten opzichte van mannen
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afkomstig van Breukelerwaard nu juist langer. Een negatieve regressiecoëfficiënt w i j s t

immers op een lagere intensiteit van het aflopen van de relaties op emotionele gronden. H e t

waarom hiervan is lastig te verklaren. Vermoedelijk hangt het samen met het geringe a a n-

tal relaties van Cannewapibo en La Jalousie dat in de verschillende modellen wordt geanaly-

seerd. Een paar veranderingen kunnen dan ‘grote’ gevolgen hebben. Uit de gegevens in ta b e l

D.2 blijkt dat het verloop van de Kaplan-Meier schatter niet wezenlijk is veranderd. Ik denk

dat mijn benadering in ieder geval wat de verdeling van de periode tussen twee opeenvol-

gende relaties aangaat, als robuust omschreven kan worden.

Tabel D.1: Te kens van de re gre s s i e c o ë ffi c i ë n ten van relaties van mannelij ke slaven naar planta ge - h e r ko m st ,

ge b o o rte grond, sta t u s - b e roep, leeft ijd en leeft ij d s ve rs chil; Cox model van hoofdscenario en ve rs chillende bij-

scenario’s met aanpassing ve ro n d e rstelling inte r val ts e- t3�a�c

Hoofdscenario Bijscenario’s met aanpassing 

veronderstelling interval tse-t3�a�c

Hoofdstuk 4 EIND BEGIN EIND BEGIN EIND BEGIN

(figuur 6.11a) 10 10 100 100 1000 1000

Plantage-herkomst van de man

Fairfield t.o.v. Breukelerwaard - - - - - - -

Cannewapibo t.o.v. Breukelerwaard + + + + + - +

La Jalousie t.o.v. Breukelerwaard + + + + - + -

Plantage-herkomst van beide partners (andere plantage t.o.v. zelfde plantage)

+ + + + + + +

Geboortegrond van de man (Creool t.o.v. Afrikaan)

+ + + + + + +

Status-beroep van de man (hoog t.o.v. laag) - - - - - - -

Leeftijd van de man bij het begin van de relatie

- - - - - - -

Leeftijdsverschil (leeftijd van de man minus leeftijd van de vrouw)

+ + + + + + +

Bijlage D: Gevoeligheidsanalyse
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Tabel D.2: Kaplan-Meier sch a t te rs voor de ove r l ev i n g s c u r ve van relaties van mannen afko m stig van Fa i rfi e l d ,

B re u ke l e rwa a rd, Cannewapibo en La Jalousie (hoofdscenario en ve rs chillende bijscenario’s met aanp a s s i n g

ve ro n d e rstelling inte r val ts e- t3�a�c; tijd ge m e ten in maanden)

Hoofdscenario Bijscenario’s met aanpassing veronderstelling 

interval tse-t3�a�c

Hoofdstuk 4 EIND BEGIN EIND BEGIN EIND BEGIN

(figuur 6.12) 10 10 100 100 1000 1000

1e kwartiel 22 23 18 24 18 24 18

2e kwartiel (mediaan) 63 76 66 77 71 77 71

3e kwartiel 238 222 227 238 242 238 245

gemiddelde 170 161 176 156 179 156 178

Vaststelling gemiddelde beperkt tot geschatte rechts-gecensureerde relatie met lengte

509 484 560 474 579 473 581

Tabel D.3: Te kens van de re gre s s i e c o ë ffi c i ë n ten van relaties van mannelij ke slaven naar planta ge - h e r ko m st ,

ge b o o rte grond, sta t u s - b e roep, leeft ijd en leeft ij d s ve rs chil; Cox model van hoofdscenario, bijscenario met aan-

passing ve ro n d e rstelling slave n re g i ster en ve rs chillende bijscenario’s met aanpassing ve ro n d e rstelling inte r-

val ts e- t3�a�c én slave n re g i ste r

Hoofdscenario B ijscenario met B ijscenario’s met aanpassing ve ro n d e rstelling 

a a np a s s i n g i n te r val ts e- t3�a�c en ve ro n d e rstelling 

ve ro n d e rste l l i n g s l ave n re g i ste r

s l ave n re g i ste r

Hoofdstuk 4 EIND BEGIN EIND BEGIN EIND BEGIN

(figuur 6.11a) 10 10 100 100 1000 1000

Plantage-herkomst van de man

Fairfield t.o.v. Breukelerwaard - - - - - - - -

Cannewapibo t.o.v. Breukelerwaard + + + + + + - +

La Jalousie t.o.v. Breukelerwaard + + + + + - + -

Plantage-herkomst van beide partners (andere plantage t.o.v. zelfde plantage)

+ + + + + + + +

Geboortegrond van de man (Creool t.o.v. Afrikaan)

+ + + + + + + +

Status-beroep van de man (hoog t.o.v. laag)

- - - - - - - -

Leeftijd van de man bij het begin van de relatie

- - - - - - - -

Leeftijdsverschil (leeftijd van de man minus leeftijd van de vrouw)

+ + + + + + + +
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Tabel D.4: Kaplan-Meier sch a t te rs voor de ove r l ev i n g s c u r ve van relaties van mannen afko m stig van Fa i rfi e l d ,

B re u ke l e rwa a rd, Cannewapibo en La Jalousie (hoofdscenario, bijscenario met aanpassing ve ro n d e rste l l i n g

s l ave n re g i ster en ve rs chillende bijscenario’s met aanpassing ve ro n d e rstelling inte r val ts e- t3�a�c én slave n-

re g i ster; tijd ge m e ten in maanden)

Hoofdscenario Bijscenario met Bijscenario’s met aanpassing veronderstelling interval 

aanpassing tse-t3�a�c en veronderstelling slavenregister

veronderstelling 

slavenregister

Hoofdstuk 4 EIND BEGIN EIND BEGIN EIND BEGIN

(figuur 6.12) 10 10 100 100 1000 1000

1e kwartiel 22 22 24 18 24 19 24 19

2e kwartiel (mediaan) 63 65 77 68 77 74 77 75

3e kwartiel 238 238 227 238 242 238 245

gemiddelde 170 172 163 179 158 181 158 180

Vaststelling gemiddelde beperkt tot geschatte rechts-gecensureerde relatie met lengte

509 509 484 560 474 579 473 581

Er is nog een tweede veronderstelling die ik gedeeltelijk kan laten varen. In hoofd-

stuk 4 en bijlage C is gesteld dat de bronnen aanleiding geven om bij geen tegenbericht van

de Herrnhutters in de S p e c i a l i e n te veronderstellen dat de waargenomen relatie continueert.

Bij de schatting is steeds rekening gehouden met het eventueel overlijden van een van de

echtelieden. Het belang van het slavenregister is onder andere dat bekend is wie er allemaal

komen te overlijden en wie er dus op 1 juli 1863 nog over zijn. In de schattingsprocedure is

dit aangegeven door de variabelen CEN63MAN en CEN63VRO (zie bijlage C). Een probleem

met deze werkwijze is de constatering dat van partners die afkomstig zijn van andere plan-

tages dan Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie de slavenregisters door-

gaans niet door mij verwerkt zijn. De manier waarop deze relaties zichtbaar gemaakt zijn, kan

tot gevolg hebben dat dergelijke plantagegrens-overschrijdende relaties in vergelijking met

relaties waarvan beide partners van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie

afkomstig zijn, korter geschat worden. Oftewel, het zichtbaar maken van een relatie is

afhankelijk van de plantage-herkomst van de echtelieden. In de oorspronkelijke schattings-

procedure is dit opgelost door zowel de censuur als het eind van dergelijke waargenomen

relaties ongewijzigd te laten. Ik heb het zekere voor het onzekere genomen (zie hoofdstuk 4).

Ook deze veronderstelling kan ik loslaten en wel als volgt. Van elke relatie waarvan het ‘eind’

van de relatie is waargenomen tussen 1850 en 1863 én waarin een van de beide partners n i e t

van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie afkomstig is, wordt verondersteld

dat deze, tenzij anders vermeld, continueert tot 1 juli 1863. Situatie (3a) geeft de oorspron-

kelijke schatting weer als wel de man, maar niet de vrouw afkomstig is van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. In situatie (3b) is de gewijzigde situatie in

beeld gebracht.

Bijlage D: Gevoeligheidsanalyse
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• • ◊ ( 3 a )

t1�a�b t2�a�b= t3�a LO E= ts e t18 6 3

�

• • ◊ ( 3 b )

t1�a�b t2�a�b= t3�a LO E t18 6 3= ts e

Waar in situatie (3a) verwacht mag worden dat de relaties te kort geschat zullen

worden, zal in situatie (3b) een aantal plantagegrens-overschrijdende relaties ongetwijfeld

als te lang geschat worden. Dat komt omdat ik ervan uitga dat de partners op 1 juli 1863 nog

in leven zijn. In de tabellen D.3 en D.4 zijn de resultaten van deze wijziging terug te vinden

in de tweede kolom. In de laatste zes kolommen vindt men de resultaten als ik beide ver-

onderstellingen tegelijkertijd loslaat. Net als in het geval van D.1 blijkt dat er in D.3 geen

grote verschillen optreden in vergelijking met de oorspronkelijke schatting. Wel is het van

belang om te constateren dat zelfs al wordt een aantal plantagegrens-overschrijdende rela-

ties in situatie (3b) vermoedelijk als te lang geschat, het teken van de regressiecoëfficiënt

positief blijft. Anders gezegd, nog steeds duren plantagegrens-overschrijdende relaties

gemiddeld korter dan relaties waarbij de partners allebei tot dezelfde plantage gerekend

worden. Dit is in overeenstemming met de in hoofdstuk 6 getrokken conclusie.

In hoofdstuk 6 is eveneens een paragraaf gewijd aan het percentage plantagegrens-

overschrijdende relaties. Gerelateerd aan het totale aantal relaties neemt het percenta g e

mannen met een partner op dezelfde plantage (76%) in de periode 1851-1863 op zijn hoogst

met drie procentpunten af. Vanuit de vrouwen (73%) bezien bedraagt deze afname soms vijf

procentpunten. De stijging van het aantal mannen met een partner afkomstig van een andere

p l a n tage (24%) is evenredig. Hetzelfde geldt voor de vrouwen met een man afkomstig van een

a n d e r e p l a n tage (27%). Dat neemt in dezelfde periode dus hooguit met vijf procentpunten

t o e .

Het percentage polygame slaven wordt minder sterk beïnvloed door het loslaten van de

verschillende veronderstellingen. Gerelateerd aan het aantal volwassen slaven waarvan ge-

durende de jaren 1851-1863 (een deel van) de gekende levensloop is gereconstrueerd, kan,

afhankelijk van het gekozen scenario, het percentage monogame mannen (68%) zowel dalen

als stijgen ten opzichte van het oorspronkelijke scenario. De daling betreft hooguit een

procentpunt; de stijging bedraagt in het uiterste geval twee procentpunten. Het percentage

polygyne mannen (11%) neemt hooguit met twee procentpunten toe. Het percentage manne-

lijke vrijgezellen in de periode 1851-1863 (21%) daalt nooit met meer dan drie procentpunten.

De veranderingen bij de vrouwen zijn groter dan bij de mannen. Bij de vrouwen bedraagt de

daling van het percentage vrijgezellen (14%) in de periode 1851-1863 soms vier procentpunten

ten opzichte van het scenario dat in hoofdstuk 4 is gepresenteerd en vervolgens in hoofdstuk

6 is geanalyseerd. Het percentage vrouwen met twee of meer partners (5%) verandert nauwe-

lijks: hooguit een toename van een procentpunt. Het percentage vrouwen met een partner

(81%) neemt soms met drie procentpunten toe in vergelijking met het oorspronkelijke model.
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N o t e n

1 Gutman (1975) en Genovese (1974) hebben - zij het op basis van kwalitatieve methoden

- eveneens onderzoek verricht naar het gezins- en familieleven van slaven in het Zuiden

van de Verenigde Staten en constateren dat ook zij stabiele familierelaties gekend heb-

b e n .

2 Velen beschouwen heden ten dage in de Cariben een gezinstype dat gekenmerkt wordt

door een sterke band tussen moeder en kind en een afwezige vader als een overblijfsel

uit de slavernij. Het wijdverbreide idee dat het matrifocale gezin dominant zou zijn

geweest in de periode van slavernij is voornamelijk gebaseerd op contemporaine bronnen.

Zowel planters als fervente voorstanders van de afschaffing van de slavernij delen het

idee dat slaven in wezen promiscue zouden zijn. De eersten zien dit als een intrinsiek

kenmerk van de Afrikanen; de laatsten verklaren dit uit de slavernij zelf (Higman

1 9 7 5 : 2 6 1 - 2 6 3 ) .

3 Ik heb een sterk vermoeden dat Van Breugel die gedurende korte tijd Suriname heeft

bezocht, zijn opvattingen over de relaties van slaven aan dit citaat van Kuhn heeft ont-

leend. Van Breugel (1842:87,88) schrijft namelijk: “De Negers hebben geen denkbeeld van

het huwelijk; waaruit volgt, dat bij hen geen vast verband van huisselijke zamenleving

b e s taat. Er zijn wel is waar vele negers en negerinnen, die zeer kuisch en huisselijk

leven, ja hun geheele leven door bij elkander blijven; maar een groot gedeelte leeft

daaromtrent geheel vrij, zoo dat zij zelfs hunne vrouwen op andere plantages hebben.

Dit is onzedelijk, maar geene reden immers, daarom den slaaf te verachten, die geene

opvoeding genoten heeft.”

4 De belangrijkste gegevens in de slavenregisters betreffen de naam van de slaaf, jaar van

geboorte en jaar van overlijden. In hoofdstuk 2 kom ik hierop nog terug.

5 Een toegankelijke beschrijving van deze twee methoden is te vinden in Sikkel (1995).

6 ARA: Volkstelling Suriname 1811, microfilm. Het origineel bevindt zich in Londen,

Public Record Office: Colonial Office 278, 15.

7 Voor een gedetailleerd overzicht van het ontstaan van de slavenregisters, zie Lamur

( 1 9 8 0 : 9 ) .

8 LS: Slavenregisters, 1838-1848.

9 CBB: Slavenregisters, 1848-1851 en 1851-1863.

10 EBGS: S09, 6 juni 1847. De zendelingen noteren klachten van oudere slaven. Ze moeten

suiker aanplanten en dat zijn ze niet gewend. In hoeverre de omschakeling van koffie o p

suiker succesvol is geweest laat zich raden. Vijf jaar later verhuizen de slaven van

Lustrijk alsnog naar de suikerplantage Cannewapibo.
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11 De oppervlakte van een akker bedraagt 4294 m2.

12 Van den Boogaart & Emmer (1977:207) dateren het einde van de slavenimport na 1826.

13 Andere verklaringen zijn ook mogelijk. Beeldsnijder (1994:188) relateert het in een veel

eerder stadium (1710-1780) aan de omvang van de plantagemacht. Met name de kleine

en grote plantages worden gekenmerkt door een groot overschot aan mannen. Bij de

middelgrote plantages (tussen de 100 en 200 slaven) is het mannenoverschot aanzienlijk

k l e i n e r.

14 De sekseratio van volwassen slaven in 1851 afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo, La Jalousie, Roosenburg en Vossenburg bedraagt 99 en is op de dag van

de emancipatie gedaald tot 96. Hoewel de slaven op Mon Bijou pas in de loop van 1853

naar Roosenburg overgebracht worden, zijn zij wel bij de berekening voor 1851 mee-

g e t e l d .

15 R AU: EBGS 310 en 311.

16 R AU: EBGS 323, maart 1796.

17 Ten Hove (1996:42) bespreekt de gescheiden verkoop van moeder en kind in het geval van

Klein-Karel van La Jalousie in 1855. Er is verwarring over de identiteit van zijn moeder. In

eerste instantie zou de naam van zijn moeder niet vermeld zijn in het slavenregister,

terwijl de administrateur deze vrouw wel bij naam noemt. Uit de door mij overgenomen

slavenregisters blijkt, zoals Ten Hove ook uit de mond van administrateur Pichot op-

tekent, dat de moeder van Klein-Karel naar de naam Petronella luistert. Petronella

komt op 21 april 1862 te overlijden. Klein-Karel is in mijn database als Creool geïden-

t i f i c e e r d .

18 ARA: Tweede afdeling, Algemene rekenkamer, afkoop van slaven, CB 223 en CB 224.

19 De bastiaan is een slaaf die onder toezicht van een blanke opzichter of blankofficier

toezicht houdt op het werk van de slaven op een plantage. Een uitgebreide beschrijving

van zijn sociale positie op de plantage is te vinden in Van Stipriaan (1993:276,e.v. ) .

20 In totaal gaat het in de borderellen van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

L a Jalousie tezamen om 546 slaven. Eén slaaf kan ik niet traceren en van twee mannen

is niet de precieze identiteit vast te stellen. Het jaar van geboorte van de twee

‘Johannessen’ op Fairfield is niet goed opgeschreven in het borderel. De ene Johannes

is timmerman, de andere ingenieur.

21 Lidmaatboek der Gemeente Wanica, no. 1. Het lidmaatboek loopt vanaf 1 december

1905 en is nog niet in het archief gedeponeerd. Het kerkboek bevindt zich in het kerk-

gebouw van de gemeente Wa n i c a .

22 CBB: Geboorteregister en Overlijdensregister; Districten Commetewane en Boven-

Commewijne, 1864-1884.

23 R AU: EBGS 394, 2 augustus 1867.

24 R AU: EBGS 431, 2 oktober 1881.

25 ABUH: 15 La 9 c2. V i s i tations-Reisen (Fortsetzung). Kuhn, 1870/1871: Visitations-Bericht 

S.1-219 u. Beilagen I-X X X I I I. Het overgrote deel van de door Kuhn opgesomde boeken is

bewaard gebleven. De mogelijkheden om aan de hand van deze boeken de echtelijke

relaties van stadsslaven en ex-slaven te achterhalen zijn veelbelovend.
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26 ABUH: 15 Lb 8b. RAU: EBGS 279.

27 EBGS: D44, april 1786 - december 1787 en D65, 1788 en januari 1789. RAU: EBGS 321,

322, 323, 324, 325, 326 en 327.

28 R AU: EBGS 292, 293, 294 en 295.

29 Lenders (1994:27,28) beweert dat er soms een derde en blanco briefje in de urn wordt

g e d a a n .

30 R AU: EBGS 315, 15 februari 1792.

31 R AU: EBGS 315, 316, 317, 318, 319, 320 en 321.

32 R AU: EBGS 258, 259, 260, 261 en 262.

33 R AU: EBGS 331, 332 en 333.

34 R AU: EBGS 272 en 273.

35 R AU: EBGS 315, 6 mei 1791. 

36 R AU: EBGS 317, 22 april 1803, 10 augustus 1805 en 1 april 1806.

37 R AU: EBGS 392, 17 april 1838.

38 EBGS: S50, 13 februari 1851.

39 R AU: EBGS 388. Het betreft Ferdinand Hendrik Reygenhorst van Cannewapibo.

40 R AU: EBGS 392, 393 en 394.

41 EBGS: S36. RAU: EBGS 402 en 403.

42 EBGS: S50. RAU: EBGS 395.

43 R AU: EBGS 396, 397 en 398.

44 EBGS: S09.

45 EBGS: S38. RAU: EBGS 413.

46 R AU: EBGS 431 en 432.

47 R AU: EBGS 310, 311, 312, 313 en 314.

48 De doopboeken van Paramaribo zijn niet geïnventariseerd. In totaal gaat het om zes

delen: A t/m F. De eerste dopelingen van Fairfield zijn genoteerd in C a talog A v a n

Paramaribo. Ze worden in mei 1786 naar Fairfield overgeschreven, dat vanaf dan als

een aparte kerkgemeente te boek staat. De laatst geregistreerde doop in doopboek F

van Paramaribo heeft plaatsgevonden op 6 april 1885.

49 EBGS: Dit boek is nog niet in het archief gedeponeerd en bevindt zich in het kantoor

van de bisschop bij de Grote Sta d s k e r k .

50 Een andere in die tijd vaak gehoorde reden voor het lage geboortecijfer betreft de zoge-

naamde plantagegrens-overschrijdende relaties. In hoofdstuk 6 kom ik hier op terug.

51 R AU: EBGS 402, 16 augustus 1857.

52 R AU: EBGS 315, 5 december 1791; 323, april 1803 en 393, 18 juni 1862.

53 EBGS: Sprechbuch Frauen, A bis D, 1850-1865. Nog niet geïnventa r i s e e r d .

54 EBGS: S36, 26 oktober 1841.

55 EBGS: S50, 17 oktober 1848.

56 R AU: EBGS 392, 11 juni 1841.

57 R AU: EBGS 392, 30 september 1843.

58 R AU: EBGS 315, 11 januari 1791; 322, mei 1792; 323, januari 1802 en 394, 20 januari

1 8 6 8 .
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59 R AU: EBGS 315, 11 januari 1791 en 2 juli 1791 en 402, 8 april 1862.

60 EBGS: S36, 24 juni 1851.

61 R AU: EBGS 326, 5 februari 1814.

62 R AU: EBGS 323, 3 december 1796.

63 R AU: EBGS 259, 23 mei 1819.

64 R AU: EBGS 393, 21 februari 1854.

65 EBGS: S50, 5 oktober 1840. RAU: EBGS 393, 11 augustus 1865.

66 R AU: EBGS 259, 23 september 1822.

67 ABUH: 15 Lb 12b, 1871.

68 ABUH: 15 La 12a. K i r c h e n z u c h t -Akten. 2.  J. Kersten, die Kirchenzucht in der Sta d t g e m e i n e

P a r a m a r i b o, 28 september 1883. 

69 R AU: EBGS 398, 4 maart 1872.

70 R AU: EBGS 315, 11 januari 1791.

71 ABUH: 15 La 15, punt 7, 17 oktober 1883.

72 R AU: EBGS 395, 19 augustus 1855.

73 R AU: EBGS 322, november 1794.

74 Van den Bosch is niet de enige die zich zo uit. Ook de dominee Bosch (1844:196) noemt

“de verkeering der beiden geslachten niet veel verschillend van die der dieren.” Kunitz

(1805:83,84) meent dat slavinnen ‘s nachts soms urenlang op zoek zijn naar een man

om “ihre Thierische Begierden zu stillen. ”

75 R AU: EBGS 292, januari 1822.

76 ABUH: 15 La 12b, punt e. Untersuchung nebst Änderungsgesuch, unsere seit 11/62 gefassten

Kirchengesetzlichen Ehe- resp. Traubestimmungen betreffend. Cf. Protokol der AMC v. 10/11 1875.

20 juni 1876.

77 R AU: EBGS 393, 5 mei 1865.

78 EBGS: S09, 12 mei 1852.

79 R AU: EBGS 395, 6 mei 1865.

80 R AU: EBGS 323, 2 augustus 1797. Frederika Betti wordt hier abusievelijk (?) Betti

Frederike genoemd. Het verschil in spelling is navenant.

81 EBGS: D44, 9 juni 1787. RAU: EBGS, 6 juli 1855.

82 EBGS: Sprechbuch Frauen, A bis D, 1850-1864. Nog niet geïnventa r i s e e r d .

83 R AU: EBGS 400, 22 februari 1862, 23 februari 1862, 6 juni 1862, 4 december 1862 en 7

november 1863; 398, 5 februari 1866, 20 september 1869, 23 november 1870 en 13

november 1877 en 314, 14 maart 1860.

84 Zieke slaven worden soms naar een dokter in de stad of ziekenhuis in de omgeving

gestuurd om te herstellen. Dit noemt men wel ‘in de kuur’.

85 R AU: EBGS 334, 1865.

86 R AU: EBGS 394, 2 augustus 1867 en 403, 10 december 1867.

87 ABUH: 15 La 15, punt 7, 17 oktober 1883.

88 EBGS: S09, mei 1844; S36, november 1848; S38, april 1849 en S50, april 1847. RAU :

EBGS 392, april 1847 en 396, maart 1850.

89 LS: Slavenregisters, 1838-1848. CBB: Slavenregisters, 1848-1851 en 1851-1863.
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90 Surinaamsche Almanak.

91 R AU: EBGS 398, 16 december 1866.

92 R AU: EBGS 393, 24 mei 1855.

93 R AU: EBGS 393, april 1858. De ‘(5)’ achter de naam van Calesta verwijst naar bladzijde 5

in het S p r e c h b u c h.

94 R AU: EBGS 318, 8 maart 1816.

95 R AU: EBGS 393, 10 april 1855 en 2 december 1855.

96 R AU: EBGS 393, 16 augustus 1854 en 30 september 1858.

97 R AU: EBGS 326, 16 oktober 1812 en 259, 23 september 1822.

98 R AU: EBGS 326, mei 1807.

99 R AU: EBGS 260, 7 april 1825. 

100 R AU: EBGS 311, 23 juli 1786.

101 EBGS: S09, 20 augustus 1837 en 25 augustus 1853; S36, 27 december 1850, 24 september

1853 en 5 mei 1854; S38, 19 juli 1854; S50, 23 september 1837 en 4 augustus 1854 en S78,

27 juni 1854 en 5 april 1859. RAU: EBGS 392, 23 juni 1851, 24 juni 1852, 16 december

1852, 15 juli 1853; 393, 15 maart 1856, 13 augustus 1864; 394, 20 juni 1868, 3 maart 1871,

25 maart 1871, 8 oktober 1871 en 22 februari 1875; 395, 14 november 1854, 18 augustus

1858, 18 november 1863, 5 februari 1866 en 12 juni 1870; 397, 18 november 1863,

13 augustus 1864 en 22 juni 1865; 402, 2 augustus 1854, 27 maart 1855 en 26 mei 1860;

403, 24 juni 1874 en 15 mei 1876.

1 0 2 R AU: EBGS 259, 23 september 1822. Het is veelzeggend dat de aanmeldingen niet

onder of bij de S p e c i a l i e n geschreven staan. Op Fairfield: “Gemeldet haben sie: Kesserie, Dora

Seraphina ihr Mann. Hasard, [Constantia] Anatje ihr Mann. [Ferdinand] Harlequin Bastian,

Bachus, Johanna Rosa ihr Mann. [Paulus] Cupido, Frederica Dora ihr Mann.” Op Breukeler-

waard: “Labadie ein Zimmermann, Oranje ein Zimmermann, [Thomas] Sergeant [Stakel] ein gross

Knabe, Pierro, Lucretia, ihr Mann [ Josua] Damon, Margaretha, ihr Mann Oranje, Mimie, ihr

Mann Labadie, Antoinette, ihr Mann Enkie, Seba, ihr Mann Alexander. ”

1 0 3 Deze paginaverwijzingen zijn van belang geweest bij het vaststellen van de identiteit

van de betrokkenen. Van de andere kant zijn de spreekboeken van Breukelerwaard en

Cannewapibo een keer vervangen. Omdat men overleden of inmiddels bevorderde en

‘doorgehaalde’ kerkleden niet opnieuw heeft overgeschreven, verspringen de pagina-

verwijzingen. Dat kan verwarrend zijn.

1 0 4 R AU: EBGS 392, 28 mei 1848. Het spreekt voor zich dat bijgeloof, afgoderij en bezoeken

aan de l o e k o e m a n [=ziener] een sta-in-de-weg zijn bij religieuze bevorderingen.

1 0 5 R AU: EBGS 408, 22 september 1840.

1 0 6 EBGS: S09, 2 oktober 1843.

1 0 7 EBGS: S09, 6 juni 1847.

1 0 8 R AU: EBGS 331, 5 november 1846 en 12 mei 1847; 332, 29 mei 1854 en 392, 9 februari

1847, 29 februari 1848 en 28 mei 1848.

1 0 9 R AU: EBGS 393, 9 februari 1859.

1 1 0 R AU: EBGS 393, 18 oktober 1859.

1 1 1 R AU: EBGS 397, 13 augustus 1865.
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112 R AU: EBGS 394, 7 juli 1875.

113 R AU: EBGS 313.

114 Het betreft hier de eerste waargenomen relatie van zowel de man als de vrouw.

115 Het betreft hier de laatste waargenomen relatie van zowel de man als de vrouw.

116 De overlijdensakte van Frederik Floris Remak is te vinden bij het CBB: Klapper op

Overlijden; District Boven-Para, O t/m Z, 9 januari 1905. Voor de overlijdensakte van

Francina Petronella Zeedijk, zie CBB: Klapper op Overlijden; District Boven-

Commewijne, 6 november 1896.

117 CBB: Klapper op Overlijden; District Boven-Para, O t/m Z, 9 januari 1905.

118 R AU: EBGS 392, 1 september 1849. De Herrnhutters beklagen zich over Sarah Anna

[ S takel] en Thomas Crispijn die bovenop de tafel in het blankenhuis van Breukeler-

waard met elkaar gehoereerd hebben.

119 In de S p r e c h b ü c h e r en Sprechbücher Zuzügler van Paramaribo is dat inderdaad het geval.

120 Vanzelfsprekend kan de laatste waarneming van man a gelijk zijn aan het gecensureerde

eind van een relatie, dus t3�a�c = t3�aLOE. In zo’n geval valt er op basis van de gegevens

van de man niets meer te schatten en geldt t3�a�c = tse. Het hangt verder af van de gege-

vens van vrouw c of dit te boek zal blijven staan als open eind van de relatie.

121 Zie bijvoorbeeld RAU: EBGS 311: pagina 29, de doop van Christian Cupido van

Scheveningen op 29 november 1834 en 311: pagina 51, de doop van Zacheus Pluto van

La Jalousie op 23 april 1840. Tot omstreeks 1918 is het nog mogelijk dat mannen met

meer dan één vrouw gedoopt worden (Kerkorde der Evangelische Broedergemeente,

1918:42, paragraaf 126).

1 2 2 R AU: EBGS 403, 19 maart 1871 en CBB: Klapper op Overlijden; District Boven-

Commewijne, 19 februari 1871.

123 R AU: EBGS 393, 27 september 1857, 5 september 1859 en 5 december 1860 en 314.

CBB: Slavenregister Breukelerwaard, 1851-1863.

124 R AU: EBGS 333, 22 augustus 1857, 20 november 1857 en 31 mei 1858 en 393, 23

december 1857.

125 R AU: EBGS 695, Amtliche Briefe, 1858 Paramaribo-Europa, Van Calker aan Reichel.

Paramaribo, No.13, 20 augustus 1858.

126 Exact dezelfde cijfers zijn te vinden in een andere brief van Van Calker, nl. RAU: EBGS

695, Amtliche Briefe, 1858 Paramaribo-Europa, Van Calker aan Weiss. Paramaribo, 21

augustus 1858. Dit is de brief waarnaar Lenders (1994:205) in haar proefschrift verwijst.

Zij maakt bij het overnemen van dit citaat een fout. In plaats van 265 paren die 5 tot 10

jaar samenwonen, schrijft ze 256 paren. Tot overmaat van ramp ‘herstelt’ ze deze vergis-

sing twee jaar later in de door het KITLV uitgegeven handelseditie van haar proefschrift

(Lenders 1996:249). Ze laat het getal 256 staan en telt vervolgens maar 449 paren.

127 Ook bij Van Lier (1977:214) is vijf jaar de grens om het verschil tussen kort- en langdurige

relaties aan te geven. In hoofdstuk 6 kom ik hier op terug.

128 Ik neem 31 december 1857 als uitgangspunt. Vermoedelijk gaat er flink wat tijd over-

heen voordat de cijfers uit de districten in Paramaribo arriveren en Van Calker dit

nieuws uit de West wereldkundig maakt.
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129 R AU: EBGS 314. De laatste ingetekende doop heeft plaatsgevonden op 20 november

1 8 6 0 .

130 ABUH: 15 Lb 8b, december 1779.

131 EBGS: D44, 19 april 1786 en 11 december 1786.

132 EBGS: D64, oktober 1788.

133 R AU: EBGS 322, 3 december 1796.

134 EBGS: D44, mei 1786, 21 oktober 1787 en november 1788.

135 R AU: EBGS 326, 2 juli 1807.

136 R AU: EBGS 317, 2 november 1810.

137 P RO: PCC Prob 11/1633.

138 R AU: EBGS 326, maart 1807.

139 ABUH: 15 Lb 8b, 7 januari 1782.

140 ABUH: 15 Lb 8b, juli 1783.

141 R AU: EBGS 321, november 1790.

142 EBGS: S50, 23 september 1837.

143 EBGS: D44, 21 januari 1787.

144 R AU: EBGS 327, juli 1815.

145 ABUH: 15 Lb 8b, oktober 1783.

146 ABUH: 15 Lb 8b, februari 1780. Lenders (1984:114) verwijst naar hetzelfde stuk tekst.

Ze beseft niet dat de directeur hier spreekt over Catharina Ulrica, die pas in een later

s tadium in haar proefschrift ten tonele wordt gevoerd.

147 R AU: EBGS 322, 3 augustus 1791.

148 R AU: EBGS 323, december 1801.

149 EBGS: D44, oktober 1786 en 4 november 1787.

150 EBGS: D65, maart 1788.

151 EBGS: D65, juni 1788. RAU: EBGS 321, 1 augustus 1789 en 322, 4 juni 1791.

152 R AU: EBGS 321, 2 juli 1790.

153 R AU: EBGS 321, 20 augustus 1789.

154 R AU: EBGS 322, 6 augustus 1791.

155 R AU: EBGS 322, 16 februari 1792.

156 R AU: EBGS 326, mei 1807.

157 R AU: EBGS 326, 23 augustus 1811 en 327, 2 maart 1816.

158 R AU: EBGS 327, 27 februari 1818.

159 R AU: EBGS 311.

160 R AU: EBGS 293, november 1821.

161 R AU: EBGS 294, november 1825.

162 R AU: EBGS 294, oktober 1827.

163 Surinaamsche Almanak, Cannewapibo (1828) en Lustrijk (1827-1832).

164 EBGS: D17, 1 mei 1833.

165 R AU: EBGS 396, 30 januari 1837.

166 R AU: EBGS 396, 26 maart 1843.

167 R AU: EBGS 296, 1 september 1949.
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168 R AU: EBGS 687. Amtliche Briefe, 1863 Paramaribo-Berthelsdorf. Van Calker aan

Wullschlägel. Paramaribo, No.9, 19 juni 1863.

1 6 9 Ik laat de bezoeken aan de plantages Lustrijk in de periode 1836-1853 en Scheveningen

in de periode 1836-1856 buiten beschouwing.

170 R AU: EBGS 395, 7 december 1871.

171 ABUH: 15 Lb 12b, 1871.

172 R AU: EBGS 296, 28 mei 1872.

173 ABUH: 15 Lb 12b, 1871.

174 R AU: EBGS 403, 28 november 1874 en 3 maart 1875.

175 ABUH: 15 Lb 12b, januari 1877.

176 R AU: EBGS 398.

177 R AU: EBGS 432.

178 R AU: EBGS 311 en 393, 11 september 1864.

179 R AU: EBGS 402, 6 november 1863; 429, 23 januari 1866 en 403, 22 juni en 6 oktober

1 8 7 1 .

180 EBGS: Sprechbuch Zuzügler Frauen, 1875-1889, pagina 192. Nog niet geïnventariseerd. RAU :

EBGS 394, 21 januari 1868 en 16 juni 1869; 395, 12 februari 1871 en 381, 17 oktober 1 8 7 4 .

181 R AU: EBGS 396, 6 februari 1866.

182 R AU: EBGS 398, 1866. Ik heb drie van dergelijke inventarissen in de S p e c i a l i e n g e v o n d e n .

Hazard is de derde planta g e .

183 Voor sekse en migratie geldt: n=135, X2=0,25, df=1 en p≤0,62. Leeftijdsklasse en migratie:

n=135, X2=3,40, df=4 en p≤0,49. Status-beroep en migratie: n=123, X2=0,28, df=1,

p≤0,60. Ten behoeve van deze toets zijn de bewoners van Breukelerwaard en La Jalousie

samengevoegd en worden de volwassenen ingedeeld in vijf verschillende leeftijds-

categorieën: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 en 55 of ouder.

1 8 4 ABUH: 15 La 9c. Kuhn. 2: V i s i tations-Bericht. S.1 -219 u. Beilagen I - XXXIII. Beilage XXIV.

Zahl der Pflegebefohlenen am 30 Juni 1780. Commewijne Distrikt u. Charlottenburg.

185 CBB: Geboorteregister; District Boven-Commewijne, 17 juni 1880 en 26 juni 1880.

186 CBB: Overlijdensregister; District Boven-Commewijne, 28 augustus 1880. Van Niel,

planter op Kleinhoop, doet aangifte.

187 R AU: EBGS 432, 1 maart 1884.

188 R AU: EBGS 321, april 1789 en 293, juli-augustus 1821.

189 R AU: EBGS 322, 18 september 1791.

190 R AU: EBGS 321, 19 juni 1789.

191 EBGS: S36, 22 februari 1840.

192 ABUH: 15 Lb 12a, juli 1840.

193 R AU: EBGS 392, 20 juli 1847. De moeder van Willemijntje is waarschijnlijk al overleden

op het moment dat dit voorval plaatsvindt.

194 R AU: EBGS 322, juni 1791 en 323, 12 juni 1796.

195 R AU: EBGS 322, 15 januari 1792.

196 R AU: EBGS 327, 21 juli 1815.

197 R AU: EBGS 294, juni of juli 1826. Zie ook EBGS: D16, december 1827.

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven

198



198 EBGS: S38, 1 september 1849.

199 EBGS: Sprechbuch Zuzügler Männer, 1860-1874, pagina 44. Nog niet geïnventa r i s e e r d .

R AU: EBGS 326, december 1808; 261, 6 augustus 1830 en 396,  21 oktober 1837.

200 R AU: EBGS 326, december 1808.

201 EBGS: S09, 19 januari 1837. RAU: EBGS 318, 9 september 1814; 393, 6 juli 1855, 14

december 1856, 13 februari 1857, 18 juni 1862 en 1 augustus 1862 en 413, 25 juli 1855.

O b i a betreft een amulet of godheid die ziekten van bovennatuurlijke aard geneest. W i s s i

kan omschreven worden als zwarte magie. Een l o e k o e m a n is een ziener die door een

godheid in bezit genomen wordt, waarna hij de oorzaak van een ziekte kan vaststellen.

202 EBGS: D44, 14 juli 1786.

203 R AU: EBGS 292, maart 1819.

204 R AU: EBGS 323, januari 1802.

205 R AU: EBGS 294, september 1825. Ik heb dit voorval in mijn kritiek op Van Stipriaan in

de zaak Nicolaas Nelson buiten beschouwing gelaten omdat ik de identiteit van de

genoemde bastiaan niet kan vaststellen.

206 EBGS: D16, januari 1832.

207 R AU: EBGS 311.

208 R AU: EBGS 311.

209 EBGS: S36, 11 juli 1836.

210 R AU: EBGS 311.

211 R AU: EBGS 311.

212 R AU: EBGS 322, 6 december 1793.

213 R AU: EBGS 322, eind 1795.

214 R AU: EBGS 294, 8 februari 1826.

215 R AU: EBGS 311.

216 Het proportioneel hazard model van Cox is een manier om overlevingsprocessen te

analyseren. Er “wordt slechts gekeken naar de v o l g o r d e waarin de gebeurtenissen

plaatsvinden en niet [naar] het t e m p o waarin ze plaatsvinden (Sikkel 1995:134).” Het

model kan op twee manieren worden geschreven: in termen van de overlevingsfunctie

S ( t ) of in termen van de hazard h ( t ).

De overlevingsfunctie S ( t ) is gedefinieerd als dat deel van de cases dat tot tijdstip

t de gebeurtenis nog niet heeft meegemaakt: 

S(t) = [So( t ) ]p met p = eß ’ x

waarin ß de vector van de regressiecoëfficiënten en x de vector van de waarden van de ver-

klarende variabelen is. So(t) is de basislijn overlevingsfunctie. Deze is alleen afhankelijk

van de tijd en is te vergelijken met de constante term bij multipele regressie.

Afhankelijk van de waarden van de onafhankelijke variabelen en hun relatie met de afhan-

kelijke variabele kan deze constante toe- of afnemen. Het tweede deel van het model - p -

is niet afhankelijk van de tijd, maar van de grootte van de regressiecoëfficiënten en de

waarde van de verklarende variabelen.
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De hazard h ( t ) geeft de intensiteit van het proces aan: hoe waarschijnlijk is het dat

een gebeurtenis op tijdstip t plaats zal vinden, gegeven dat de gebeurtenis tot tijdstip t

nog niet heeft plaats gevonden. De hazard is geen kans en hoeft dus niet kleiner of

gelijk aan 1 te zijn.

h(t) = [ho( t ) ] eß ’ x

Ook nu geldt weer dat de basislijn hazard alleen afhankelijk is van de tijd. eß ’ x is afhan-

kelijk van de regressiecoëfficiënten en de waarden van de onafhankelijke variabelen.

Merk op dat de basislijn hazard niet verheven wordt tot de macht, maar gewoon wordt

vermenigvuldigd met eß ’ x. De hazard is dus gemakkelijker te interpreteren dan de over-

levingsfunctie. Een positieve regressiecoëfficiënt (ß) duidt op een grotere intensiteit

van het proces h ( t ) en dus een snellere daling van de overlevingsfunctie S ( t ). De naam

proportioneel hazard model is nu ook duidelijk. Voor twee cases is de ratio van de

hazards constant voor alle punten in de tijd.

217 R AU: EBGS: 326, 29 mei 1808 en 294, september 1825. Dit punt wordt indirect door

Lamur (1985:27,28) naar voren gebracht om het verzet tegen het nieuwe geloof op

Vossenburg te illustreren.

218 Zie bijvoorbeeld:  EBGS: S09, 8 mei 1836 en 19 januari 1837; Sprechbuch Zuzügler Frauen,

1875-1889, pagina 109 en Sprechbuch Zuzügler Männer, 1860-1875, pagina 64. Nog niet

g e ï n v e n tariseerd. EBGS 323, april 1798; 325, juli-augustus 1805; 318, 9 september 1814;

259, 23 september 1822 en 10 december 1822; 260, 6 januari 1826; 392, 20 mei 1836 en

21 mei 1850; 393, 6 juli 1855, 15 maart 1856, 18 juni 1862 en 1 augustus 1862; 413, 25 juli

1855; 403, 3 juni 1866, 1 april 1867 en 6 oktober 1871; 395, 22 september 1864; 378, 21

november 1868; 398, 20 september 1869; 394, 29 maart 1872 en 8 oktober 1871 en 410,

23 augustus 1874. Deze opsomming van heidense taferelen is beslist niet volledig.

219 De eerste en laatste waarneming in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente

is gemeten in jaren. Stel, iemand wordt in december 1845 voor het eerst en in januari

1846 voor het laatst geregistreerd. De volgduur gemeten in jaren is dan precies een jaar.

Als dezelfde gebeurtenissen een maand eerder zouden hebben plaatsgevonden, namelijk

in november en december 1845, dan is de lengte van de volgduur gelijk aan nul. In dat

geval kan de betreffende persoon niet in de onderzoekspopulatie opgenomen worden.

Teneinde hiervoor te corrigeren worden alleen slaven waarvan de gekende levensloop

minstens twee jaar lang is, in de analyse betrokken.

Wellicht is er nog een probleem. In hoofdstuk 3 is betoogd dat door de wijze van

registreren in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente het vaststellen van

een waargenomen relatie afhankelijk is van de relatie zelf. De vraag dient gesteld te

worden of hierdoor de lengte van de gekende levensloop wordt beïnvloed. Ik denk niet dat

dit grote problemen oplevert. Immers, hij die het bij één vrouw houdt, maakt religieuze

progressie en zal met name in de verslaggeving van de Missions Konferenz terug te vinden

zijn. Hij die er in de ogen van de Herrnhutters maar op los leeft, is vooral in de S p e c i a l i e n

terug te vinden.



2 2 0 Behalve het in figuur 6.1 gepresenteerde model waarin alleen hoofdeffecten zijn

betrokken, is nog een model gemaakt waarin naar interactie-effecten wordt gekeken.

Er blijkt geen sprake te zijn van significante interactie-effecten.

221 Dit geldt vooral voor slaven die na de afschaffing van deze raadpleging tot doopkandidaat

bevorderd worden. 

222 R AU: EBGS 259, 11 februari 1823.

223 R AU: EBGS 323, januari 1802.

224 R AU: EBGS 395, 23 mei 1855.

225 R AU: EBGS 318, 17 februari 1817.

226 R AU: EBGS 392, 6 september 1836.

227 R AU: EBGS 326, februari 1809.

228 EBGS: S50, 8 maart 1849.

229 EBGS: S50, 3 mei 1846.

230 R AU: EBGS 294, 19 januari 1823.

231 R AU: EBGS 392, 9 februari 1847.

232 R AU: EBGS 326, 30 mei - 1 juni 1807.

233 EBGS: S50, 9 augustus 1838.

234 R AU: EBGS 292, 14 mei 1845.

235 R AU: EBGS 392, 24 juni 1852.

236 R AU: EBGS 393, 21 februari 1854.

237 R AU: EBGS 393, 30 september 1858.

238 R AU: EBGS 394, 3 november 1868.

239 Ik zou mijn argumenten met nog meer overtuigingskracht naar voren kunnen brengen

als niet alleen de leeftijd van volwassen slaven op deze zes plantages in beschouwing

wordt genomen. Ik beschik helaas niet over de gegevens van andere omliggende plan-

tages. Bij het berekenen van de gemiddelde leeftijd op Vossenburg en Roosenburg is

een beroep gedaan op het slavenregister en alleen gekeken naar geboorte en overlijden.

Manumissie en aan- of verkoop zijn buiten beschouwing gebleven. Er is geen rekening

gehouden met de verhuizing in 1853 van de slaven van Mon Bijou naar Roosenburg (zie

Oostindie 1989:252). Die worden al vanaf 1851 meegeteld.

2 4 0 Ik spreek hier gemakshalve over mannen die hun vrouw verlaten, maar dat is strikt

genomen voorbarig. Ik kijk enkel naar begindatums en niet naar de vraag hoe de ver-

schillende relaties van deze mannen zich ontwikkelen.

241 EBGS: S50, 20 december 1852.

242 R AU: EBGS 396, 7 mei 1854 en 395, 8 mei 1854 en 7 juli 1855.

243 EBGS: S36, 7 mei 1853.

244 R AU: EBGS 393, 10 april 1855.

245 EBGS: S50, 19 juli 1843 en 2 oktober 1843.

246 R AU: EBGS 392, 3 december 1841.

247 R AU: EBGS 292, 11 juni 1841.

248 EBGS: S50, 13 mei 1852.

249 ABUH: 15 Lb 7a, augustus 1813.
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250 EBGS: S50, 7 december 1845.

251 EBGS: S50, 29 mei 1844.

252 R AU: EBGS 402, 19 november 1859.

253 R AU: EBGS 392, 14 mei 1845.

254 R AU: EBGS 394, 11 juni en 2 oktober 1870.

255 R AU: EBGS 394, 2 oktober 1870 en 23 oktober 1873. 

256 R AU: EBGS 398, 20 augustus 1870.

257 R AU: EBGS 317, 23 november 1804.

258 R AU: EBGS 317, 24 maart 1812.

259 ABUH: 15 Lb 7a, augustus 1813.

260 R AU: EBGS 317, 9 september 1814 en 326, 11 september 1814.

261 R AU: EBGS 393, 23 september en 6 november 1856.

262 R AU: EBGS 398, 5 februari en 20 maart 1866.

263 Jaren daarvoor is het juist het overschot aan mannen dat Lans (1829:30,31) verant-

woordelijk houdt voor de afname van het aantal slaven in Suriname.

264 Wat polyandrie betreft zal dit ongetwijfeld waar zijn. Wat polygynie betreft heeft Oostindie

vermoedelijk de lotgevallen van Simon Hermanus en Jacobus Martijn over het hoofd

gezien. Wat de eerste betreft meen ik in de Specialien van Roosenburg op 16 november 1855

het volgende te lezen: “B. Der Hermanus (10) hat noch eine Frau Catarina genommen, also 4, sagt

aber, dass er die auf Jalousie nicht mehr wollte. Alle Vorstellungen wollten keine Eindruck auf ihn

machen.” Het cijfer 4 is zeer slecht leesbaar. Indien er in plaats van de ‘4’ een ‘2’ staat, zou

er inderdaad geen sprake zijn van polygynie. Zie verder ook RAU: EBGS 396, 7 augustus

1851; 400, 16 november 1855; 313, pagina 90 en 314, pagina 91. Jacobus Martijn daar-

entegen heeft onmiskenbaar wel twee vrouwen tegelijk, namelijk: Maria Pasia en

Magdalena Klarenbeek. RAU: EBGS 314, pagina 90.

2 6 5 In een eerder stadium is betoogd dat Creolen doorgaans meer status genieten dan

Afrikanen. Dit roept de vraag op of er hier misschien sprake is van een schijnverband

tussen status-beroep en polygynie. Helaas is het aantal mannelijke Afrikanen in de

periode 1851-1863 te klein om zinvol uit te splitsen naar zowel status-beroep als poly-

gynie. Voor de mannelijke Creolen is dat geen beletsel. Sociaal hooggeplaatste Creolen

onderhouden vaker relaties met verschillende vrouwen tegelijkertijd dan sociaal laag-

geplaatste Creolen.

266 Formeel gesproken kan ik over de interpretatie van de schatters bijzonder kort zijn. 

X2 ten opzichte van geen verklarende variabelen bedraagt 13,0. Dat is bij 8 vrijheidsgraden

niet significant (p-waarde=0,11). Er is dus geen reden om de nulhypothese dat alle

populatieparameters gelijk aan nul zijn te verwerpen.
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267 Waar bij de klassieke sterftetafel (l i f e ta b l e) de lengte van het interval van tevoren wordt

bepaald om vervolgens het aantal gebeurtenissen in dat interval te tellen, in dit geval dus

het beëindigen van een relatie, neemt de Kaplan-Meier schatter steeds de tijd tot de vol-

gende gebeurtenis mee. Elke keer als een relatie wordt beëindigd, wordt het cumulatieve

p e r c e n tage relaties dat op dat moment nog voortduurt, vastgesteld. In tegenstelling tot

de klassieke sterftetafel wordt zodoende rekening gehouden met rechts-gecensureerde

waarnemingen, hetgeen gezien de kwaliteit van mijn gegevens niet afgedaan kan worden

als een klein deta i l .

2 6 8 De vorm van de overlevingscurve van relaties van vrouwen afkomstig van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie is nagenoeg gelijk. Na 17 maanden is nog

maar 75% van de in totaal 430 mannen en vrouwen bij elkaar. Na 57 maanden is de

helft van de relaties nog steeds intact en na 222 maanden is een kwart van alle relaties

nog steeds in stand. De gemiddelde relatieduur is bijna 160 maanden; ruim 13 jaar. Dit

gemiddelde is eveneens begrensd door een rechts-gecensureerde relatie van 509 maan-

den. 83 keer komt aan een relatie een eind door overlijden. Dat is in vergelijking met

de in totaal 138 rechts-gecensureerde relaties te beschouwen als veel.

269 Het eerste, tweede en derde kwartiel van zowel mannen als vrouwen die korter dan vijf

jaar bij elkaar zijn bedraagt respectievelijk 1, 2 en 3. Het eerste, tweede en derde kwartiel

van mannen die vijf jaar of langer bij elkaar zijn, bedraagt achtereenvolgens 1, 1 en 2.

Voor vrouwen is dit 1, 1 en 3.

2 7 0 Dit percentage is gebaseerd op de relaties van mannen of vrouwen afkomstig van

Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo. Vanwege de relatief late komst van de

Herrnhutters naar La Jalousie laat ik deze plantage hier buiten beschouwing. Het per-

c e n tage is vastgesteld door steeds het aantal relaties korter dan vijf jaar te vergelijken

met het aantal relaties langer of gelijk aan vijf jaar op de middelste en laatste dag van

het jaar in de genoemde periode.

271 De verwijzingen naar Van Stipriaan (1993:343) en Higman (1975:283 en 1976:172,173)

hebben hoofdzakelijk betrekking op de relatie tussen kerngezin en stabiliteit. Wel is

het algemeen gangbaar om moeder-kind huishoudens met instabiliteit te associëren.

272 Een van de gevallen wordt ook door Klinkers (1997:87) beschreven. 

273 Dat deze correctie geen overbodige luxe is, blijkt uit de volgende gegevens. In 32 relaties

is de vrouw al gedoopt, maar de man nog niet. 22 relaties worden door de vrouw beëin-

digd. De overige 10 door de man. In 31 relaties is niet de vrouw maar de man gedoopt

op het moment dat de relatie stuk gaat. 18 keer verlaat de man zijn vrouw. De andere 13

keer is het de vrouw die ervandoor gaat. Het heeft er inderdaad veel van weg dat de reli-

gieuze klasse waartoe de twee echtelieden behoren van invloed is op de rapporta g e

door de Herrnhutters.

274 Tijdens de tochten tegen de marrons worden planters soms verplicht om een aanta l

slaven ter beschikking te stellen. Dergelijke slaven worden tijdens de bospatrouilles

van het leger onder andere ingezet als lastdrager.

275 R AU: EBGS 323, april 1803.

276 R AU: EBGS 315, 10 mei 1792.
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277 R AU: EBGS 392, 6 september 1836 en 28 mei 1837.

278 R AU: EBGS 392, 3 december 1847.

279 R AU: EBGS 326, augustus 1813.

280 R AU: EBGS 317, 9 september 1814 en 326, 11 september 1814.

281 R AU: EBGS 395, 31 januari 1860.

282 R AU: EBGS 321, oktober 1800.

283 R AU: EBGS 323, januari 1801.

284 R AU: EBGS 402, 19 november 1859.

285 R AU: EBGS 402, 12 november 1861 en 403, 13 mei 1867.

286 R AU: EBGS 293, juli-augustus 1821.

287 R AU: EBGS 273, pagina 178, 7 augustus 1878. De zorg van de Herrnhutters dat de jeug-

dige leeftijd van Julius Antonie David en Johanna Christina Meerenberg - in 1878 zijn

ze respectievelijk 20 en 24 jaar oud - zal resulteren in een kortdurende relatie, komt

overeen met de conclusies die getrokken zijn op basis van de figuren 6.11a en 6.11b. De

intensiteit van het aflopen van relaties is onder jongeren groter dan onder ouderen. Het

gegeven dat de relatie een groter risico loopt om verbroken te worden omdat de man

jonger is dan de vrouw is wel in overeenstemming met de bevindingen in figuur 6.11b,

maar niet met de bevindingen in figuur 6.11a. Misschien dat het idee dat een man jonger

is dan zijn vrouw de Herrnhutters niet ‘natuurlijk’ voorkomt en daarom op weinig bij-

val van hun kant kan rekenen.

288 R AU: EBGS 273, pagina 178, 15 december 1881.

289 EBGS: Sprechbuch Frauen 1860-1874, I - L, pagina 40 en Sprechbuch Frauen 1875-1889, I bis

M a r ga, pagina 50. Beide spreekboeken zijn nog niet geïnventa r i s e e r d .
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S u m m a ry

SSearching for the Nature of the Relations between Male and Female Slaves in Suriname at the Sugar

Estates of Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo and La Jalousie in the Period before Emancipation

Until recently, the discussion on the stability of slave families in Suriname has been merely

based on qualitative interpretations of manuscripts from the eighteenth and nineteenth

c e n t u r y. The question of how long relationships between men and women actually lasted

cannot be answered on the basis of figures. The first part of the definition of the problem

involves the development of a method to quantify the sexual unions of slaves. The second

part consists of what this longitudinal method exactly comes up with.

Both the abolition of transatlantic slave trade in 1808 and the actual ending of slave

imports from Africa around 1830 gradually led to a shortage of slaves in Suriname. There

was an excess of deaths over births. Contemporary authors believe that the low birth rate

was partly caused by marital instability and casual mating. The Moravian Brethren were to

change this behaviour. Consequently, the Moravians considered it their responsibility, a p a r t

from preaching the gospel, to encourage stable unions among slaves. Slaves were prepared

for the oncoming emancipation, because they were taught how to lead industrious lives and

how to behave like moral and devout people. The Moravians kept extensive written records

(S p e c i a l i e n) of the lives of the slaves that had been put under their care. As from the 1820s,

the number of plantation slaves that showed an interest in joining the Moravian Church

kept growing. It should be noted that slaves were not allowed to marry.

Fairfield and Breukelerwaard were the first sugar estates where the Moravian Brethren

were welcomed to preach the gospel. Relatively much data are available of the slaves that

lived at these plantations. ‘Early’ registers show that many of these slaves became involved

in sexual unions with slaves from nearby plantations. In order to map these cross-planta t i o n

matings, the research population has been extended with the slave population of

Cannewapibo and La Jalousie and comes down to these four estates. Both the S p e c i a l i e n o f

the Moravians and a great deal of the slave registration returns of these estates have been

preserved for future generations. As the emancipation approached, more and more slaves

were eager to join in fellowship with the Moravian Church. Shortly before emancipation in

Suriname in July 1863, a part of the life histories of most slaves was described. This implies

that only unions between two partners who both did not show interest in joining the

Moravian Church have basically been left out of account. The population of Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo and La Jalousie did not substantially differ from other sugar

e s tates in Suriname. There is little reason to assume that the religious background at the
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sugar estates that have been studied deviated considerably from the general picture in the

districts of Commetewane and Boven-Commewijne. The new faith did not really influence

the spiritual perception of slaves who showed interest in joining the Moravian Church.

‘W i n t i’ continued to exist. There are no indications whatsoever to assume that the lives of

slaves with regard to their sexual unions have been changed by the Moravians.

Although they did not think highly of how slaves gave meaning to their unions, the

Moravians were generally well-informed about what was going on at the plantations. Their

information mainly came from the slaves in person, and from the servants and/or helpers

who had been appointed in order to keep an eye on the slaves during the absence of the

Moravian Brethren. The Moravians visited the plantation once every two months and held

personal meetings (S p r e c h s t u n d e) on a regular basis. During these meetings both the religious

progression of the slave as well as the union(s) were evaluated. The tricky problems, possible

changes and ‘reprehensible’ behaviour with regards to mating were written down in the

S p e c i a l i e n. Lamur (1985) was not only the first to consult the S p e c i a l i e n, he was also the first

to notice this bias. This comes in fact down to the following: the behaviour that met with

the approval of the missionaries, was seldom or never mentioned. In other words, not all

unions are equally well described. The duration of a union was not mentioned explicitly and

if one takes the Specialien literally, one would get the impression that only short-term, trouble-

some unions were described. Since there is a bias in the registers, there is no point in ta k i n g

the relational data as they were written down in the S p e c i a l i e n as a starting point for a

discussion on sexual unions. It is important to find a way to make the short-term unions,

as well as the long-lasting unions visible. Therefore, both the information from the

S p e c i a l i e n and from the registers of baptism (C a ta l o g) need to be consulted. Registers of

baptism do not necessarily only refer to short-term, troublesome unions. On the contrary,

the Moravians could only decide to baptise a slave when they approved of his or her union.

It was only then that religious progression was granted. Unfortunately, these data are only

available in the registers of baptism for the period 1850-1860.

There are more than enough clues in the slave registers of Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo and La Jalousie to determine the identity of slaves and their partners. This

also happens to be the reason for selecting the plantations of Fairfield and Breukelerwaard.

Family Reconstitution is a realistic option to map slave unions. The reconstitution of sexual

unions of slaves has been bound to one condition. The union must at least be mentioned

once in the registers (S p e c i a l i e n or C a ta l o g) of the Moravian Church. Assuming that whenever

a union was mentioned this did not necessarily mean the actual beginning and/or ending

of that union. Consequently, with regards to making unions visible, it was assumed that

without further remarks the union continues. This idea has been based on the way mission-

aries reported in the S p e c i a l i e n on the lives of slaves that had been put under their care.

The known life history indicates the period during which a person is described in the

registers of the Moravian Church. This is also the period during which the duration of the

sexual union can be made visible. Sometimes it is not the last-observed event in the registers

of the Moravian Church, but the last-observed event in the slave registration returns that deter-

mines the end of the period during which a union can be continued. The slave registration
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returns are vital for identifying individual slaves and their unions, for determining the

different demographic features of those involved and for making long-lasting unions

visible. The combination of the S p e c i a l i e n and the slave registration returns makes it likely

to assume that a person involved in a union was still present at the plantation and that the

union continued to exist.

The way short-term and long-lasting unions are made visible, can be found in annexe C.

The information derived from the S p e c i a l i e n, the registers of baptism and the slave registration

returns are combined by means of the estimation procedure which makes both the short-

term and the long-lasting unions visible. The idea to take the bias from the data of the

Moravian Church can be considered as fairly successful. Comparisons show that the reality

of the estimated unions is approached in a better way than by means of the observed

unions. There are signs, however, that the duration of the estimated unions is still ‘too

short’. This bias cannot be avoided. Other possible biases refer to both a probably small

number of short-term unions that have not been observed by the Moravians and to a probably

small number of stable and perfectly harmonious unions that have been observed by the

Moravian Brethren, but not by me.

The analysis had to be limited to 1 July 1863. There are a number of arguments in favour of

this date. Firstly, the registers show that, after emancipation in Suriname, the missionaries h a d

difficulty keeping track of the unions of freedmen in the Church registers. This is caused

because of the frequent plantational mobility of former slaves, but also because of the lack of

servants and helpers who were supposed to keep an eye on the plantation slaves. Secondly,

after 1 July 1863, there was no longer an independent criterion to determine who lived at the

p l a n tations of Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo and La Jalousie. By restraining t h e

analysis of the duration of unions until 1 July 1863 the assumption is met on which the Cox

regression analysis and the Kaplan-Meier survival analysis have been based: the observation

of an event must be independent of the event itself. The emphasis of the quantita t i v e

analysis is on the period 1850-1863. It goes without saying that the last 13 years before the

abolition of slavery are not representative for the period 1667-1863 during which especially

the Dutch gained most of the slavery in Suriname. The second restraint is a result of the

contents of the data. Determining who lived together under the same roof with whom or

who led a household with whom cannot be reduced from the registers of the Moravian

C h u r c h .

The most important conclusions are that notably African-born men at Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo and La Jalousie took a special place. They had fewer partners

than the Creoles, they were less often polygynous and their unions lasted relatively long.

The same can be concluded with regards to the African-born women. Besides, the home

ground played an important role when choosing a partner: both African-born as Creoles

seemed to prefer people from their own group. Africans tended more often to be without

partners than Creoles. The status someone had on the basis of his or her profession did not

seem to play a part when choosing a partner. Men with a high occupational status were

more often polygynous and less often without a partner than men with a low occupational
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s tatus. There are indications that the unions of men who were higher in the occupational

hierarchy lasted longer than the unions of men with a lower status. Women with a high

occupational status, however, tended more often to live without a partner than women with

a low occupational status. Men and women with a higher status tended to have more sta b l e

unions than men and women with a lower sta t u s .

Polyandry was rarely seen. Polygyny occurred more often, but less than is to be expected on

the basis of documents from authors of the eighteenth and nineteenth century. Polygyny was

generally accepted. Creoles tended to have more polygynous unions than African-born slaves.

There are signs that when emancipation approached, not only the number of polygynous

unions but also the number of cross-plantation matings increased. In 40% of all cases both

first and second wife lived at the same plantation as their partner. It is remarkable that men

with a high occupational status tended not only more often to have polygynous unions, but

also both wives tended more often to live at the same plantation than was the case with men

with a lower status. The plantation where the couple lived did not influence the duration of

the union. Cross-plantation matings generally lasted shorter than unions of partners who

lived at the same planta t i o n .

The partners of men with a high occupational status were generally younger than the

partners of men with a lower status. In general the man was 2.3 years older than his partner.

It was not exceptional that a woman sometimes was much older than her partner. Wo m e n

with a higher status tended to have younger partners more often than women with a lower

s tatus. Besides, women with a high occupational status tended more often to live without

partners or if they did have partners, their unions tended to last longer than that of women

with a lower status. Just like men, women could break up relationships. Women tended to

break unions as often as men. This can be seen as an indication of the independent position

of the woman. The reasons why partners left each other are difficult to quantify. In general

these reasons were not mentioned. Sometimes women complained of family violence.

Another complaint which was often heard among women was unfaithfulness. Men also

mentioned unfaithfulness and adultery as a reason to end the union.

It appears that after about 5 years nearly half of the mapped unions of men that came

from Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo and La Jalousie had come to an end. This

implies a relatively large number of short-term unions. Furthermore, there were slaves who

had stable long-lasting unions. About 25% of all unions had endured for more than twenty

years. Compared to statements in contemporary sources according to which promiscuity,

‘chaotic sexual unions’, and lascivious behaviour were common among slaves, this percen-

tage is high. It appears that the unions of African-born generally tended to last longer than the

unions of Creoles. This applied to both men and women. Slaves with a high occupational

s tatus had more stable unions than slaves with a low status. Older men and women tended

to end a union less quickly than younger couples. With regards to the age difference

between partners the results are not unequivocal. There are indications that mothers, and

to a far lesser degree, fathers too, helped to find a man for their daughters. On the basis of

q u a l i tative data it can be concluded that there were clear ideas among slaves towards fidelity

and conjugal duties. Men and women both knew their duties. Reciprocity and care for each
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other formed the basis. This probably explains the existence of long-lasting unions. If a

partner did not abide by these duties or in case of infidelity these reasons were arguments

in favour of breaking the union and, possibly, of looking for another partner. The fact that

there were a great number of short-term unions indicates that not all slaves could meet with

the conjugal duties. The marital expectations were not always fulfilled.

On average, both men and women had younger partners than their former partners.

Again, slaves with a high occupational status were more successful in getting younger partners

than slaves with a low status. The fact that men and women had younger partners did not seem

to be the result of changes in the average age of adult slaves. On the contrary, the average a g e

increased. Furthermore, the conclusion of getting younger partners is supported by the

different qualitative cases in which men complained and worried about the age of their

wives during meetings with Moravian Brethren. There are signs that the symptoms of old

age complicated the fulfilling of conjugal expectations, such as reciprocity and care for

each other. This is not surprising, especially if one considers the harsh living conditions of

slaves. Arguments that were often heard, like movements of slaves, indecent behaviour of

the sugar planters, the separation of husband and wife by sale hardly played a role in the

explanation of the duration of unions at the plantations of Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo and La Jalousie. In many respects, my findings on the nature of the relations

between male and female slaves in the last decades before emancipation are consistent with

the conclusions reached by Higman and Craton for the British-Caribbean slave societies.




