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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
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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

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

44



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
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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
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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
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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
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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
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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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