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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
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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.
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