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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven:
De suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapido en La Jalousie in
de periode voorafgaande aan de emancipatie

Everaert, H.A.M.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Everaert, H. A. M. (1999). Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder
Surinaamse slaven: De suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapido en La
Jalousie in de periode voorafgaande aan de emancipatie. [, Universiteit van Amsterdam].

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

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

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-zoektocht-naar-de-aard-van-manvrouw-relaties-onder-surinaamse-slaven-de-suikerplantages-fairfield-breukelerwaard-cannewapido-en-la-jalousie-in-de-periode-voorafgaande-aan-de-emancipatie(60a657f5-1cff-419c-bab0-870e5b392b03).html


1

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-
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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
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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).”

I n l e i d i n g
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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,

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

I n l e i d i n g
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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.
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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.
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