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HE T Z I C H T B A A R M A K E N VA N

D E D U U R VA N R E L AT I E S

In hoofdstuk 3 is aandacht geschonken aan de manier waarop de bronnen van de

Evangelische Broeder Gemeente zijn gevormd. De veronderstellingen die hieraan ten

grondslag liggen, zijn uitgebreid besproken. Alleen belangrijke wijzigingen in de relaties

van slaven zijn door de zendelingen in de S p e c i a l i e n opgetekend. Dit leidt tot ernstige ver-

tekeningen. De relaties van slaven die zedig, of althans overeenkomstig de ideeën van de

zendelingen leven, worden in de originele bronnen niet vaak genoemd. Gedragingen van

slaven die niet stroken met de wensen van de zendelingen worden breed uitgemeten.

Kortom, kortdurende relaties zijn zowel qua duur als qua censuur anders en misschien wel

beter in kaart gebracht dan langdurige relaties. Gezien de vertekening in de bronnen is het

zinloos om de discussie over de duur van relaties te voeren op basis van de ‘naakte’ gegevens

in de S p e c i a l i e n. Analyses van relaties hebben pas zin als de veronderstellingen waarmee de

Herrnhutters het plantageleven hebben bekeken en genoteerd, vertaald kunnen worden. De

duur van alle genoemde relaties moet zichtbaar gemaakt worden. Ook voor de vele links-

gecensureerde relaties moet een oplossing bedacht worden. Deze vertaalslag is het onder-

werp van het eerste deel van dit hoofdstuk. Daarna wordt bekeken hoe hard de door mij

voorgestelde oplossing is.

1. Een schatting om de werkelijkheid te laten zien

De belangrijkste ideeën die aan de schattingsprocedure ten grondslag liggen, worden hier-

onder beschreven. Het schatten van het eind van een relatie is als uitgangspunt gekozen.

Het eventueel overlijden van een van de partners is namelijk een handig opstapje om het

zichtbaar maken van relaties uit de doeken te doen. Op voorhand is duidelijk dat voor het

schatten van een gecensureerd begin in geen geval een beroep gedaan kan worden op de

geboorte van de jongste partner. De schattingsprocedure wordt uitgelegd aan de hand van

verschillende situaties. De tekens boven de tijdsbalk geven het soort gebeurtenis aan; de

tekens onder de tijdsbalk worden gebruikt om de personen die bij die gebeurtenissen

betrokken zijn, te duiden. De betekenis van de tekens is terug te vinden in tabel 4.1.

73



Tabel 4.1: Ove rz i cht van ge b ru i k te te kens en afko rt i n ge n

• gecensureerde waarneming van een relatie

• ongecensureerde waarneming van een relatie

† overlijden van man

‡ overlijden van vrouw

◊ dag van de emancipatie, aflopen van de slavenregisters

� geschat tijdstip

tn�a tijdstip n van man a

tn�b tijdstip n van vrouw b

tn�a�b tijdstip n van man a en vrouw b tezamen; waarneming relatie van man a en vrouw b

tsb tijdstip schatting begin relatie

tse tijdstip schatting eind relatie

t�aFOE eerste waarneming van man a (per definitie hier géén relatie) 

t�bFOE eerste waarneming van vrouw b (per definitie hier géén relatie) 

t�aLOE laatste waarneming van man a (per definitie hier géén relatie) 

t�bLOE laatste waarneming van vrouw b (per definitie hier géén relatie) 

t1863 dag van de emancipatie, aflopen van de slavenregisters
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Stel de volgende situatie (1) doet zich voor.

• • ( 1 )

t1�a�b t2�a�b t ijd �

Aan de tijdsduur van deze relatie valt niet veel te schatten. Zowel het begin (t1�a�b) als

eind (t2�a�b) zijn ongecensureerd. Anders gezegd, zowel de eerste als de laatste waar-

neming van deze relatie vallen precies samen met het begin en eind van die relatie. De duur

van de relatie is het verschil tussen eind en begin. In situatie (2) ligt de zaak anders.

• • ( 2 )

t1�a�b t2�a�b t ijd �

Het precieze tijdstip waarop de relatie is begonnen (t1�a�b) is bekend, maar wanneer de

relatie stopt niet. Dit moet op basis van overige gegevens geschat worden. De relatie kan

zich na t2�a�b nog een dag voortslepen, maar man a en vrouw b kunnen net zo goed nog

vijftien jaar in perfecte harmonie samen zijn. Zoals gezegd, het idee is om door gebruik van

andere gegevens dit eind zo goed mogelijk te schatten. Stel dat bekend is dat noch de man

noch de vrouw na t2�a�b een andere partner hebben gehad en dat, zoals in situatie (3) is

aangegeven, zowel het tijdstip van overlijden van de man (t3�a) als van de vrouw (t4�b)

bekend is. De relatie eindigt met de dood van de man, dus ts e= t3�. Dit is een directe ver-

taling van de veronderstellingen die aan de bronnen van de Evangelische Broeder

Gemeente ten grondslag liggen. Eventuele besognes met andere vrouwen of mannen in het

leven van man a en vrouw b zouden onherroepelijk gerapporteerd zijn door de zendelingen

(zie hoofdstuk 3).

• • † ‡ ( 3 )

t1�a�b t2�a�b t3�a= ts e t4�b

Zelden of nooit is het overlijden van een slaaf of vrijgemaakte in de S p e c i a l i e n in verband

gebracht met verweduwen. Men noteert in de S p e c i a l i e n dat iemand dood is gegaan, niet wie

er achterblijft. En zelfs dat is twijfelachtig. Vooral van ongedoopte slaven is de datum van

overlijden niet in de S p e c i a l i e n terug te vinden. Ik vermoed dat dit rechtstreeks in de planta g e-

spreekboeken is opgetekend.1 1 9 Vanuit de broeders geredeneerd niet meer dan logisch. Er

hoeven geen beslissingen meer genomen te worden. Ook het lot moet niet meer geraad-

pleegd worden. Dit onderstreept nog eens het belang van het combineren van de S p e c i a l i e n

en de slavenregisters als noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle reconstructie van

de relaties van slaven. Wat nu als de man niet dood gaat, maar op tijdstip t3�a�c een andere

vrouw neemt? Dit is weergegeven in situatie (4).

• • � • ‡ ( 4 )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�a�c t4�b

Het zichtbaar maken van de duur van relaties
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Nu geldt het begin van de tweede relatie van man a (t3�a�c) als uitgangspunt voor het

schatten van het eind van de eerste relatie (t3�a�b). Ergens tussen deze twee waar-

nemingen loopt de eerste relatie op de klippen. Gemiddeld genomen zal dit in het midden

van het interval zijn. Dit betekent, en dat mag men als een logisch beredeneerde keuze

beschouwen, dat er gedurende de periode t2�a�b- t3�a�c sprake is van twee verschillende

situaties die elk even lang duren. In het interval t2�a�b- ts e heeft man a nog verkering met

vrouw b en in het interval ts e- t3�a�c is man a als vrijgezel aan te merken. 

Situatie (5a) is hetzelfde als situatie (4) met een klein verschil. De censuur van het begin

van de tweede relatie van de man is gewijzigd. In situatie (4) is precies bekend dat de man

op t3�a�c een andere vrouw heeft genomen. Het exacte tijdstip waarop de tweede relatie

van de man is begonnen, is in situatie (5a) niet bekend.

• • � • ‡ ( 5 a )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�a�c t4�b

• • � • ‡ ( 5 b )

t1�a�b t2�a�b ts b t3�a�c t4�b

Omdat in situatie (5a) zowel t2�a�b als t3�a�c gecensureerd zijn, wordt het einde van de eer-

ste relatie geschat door eenderde van de totale tijd tussen deze twee tijdstippen te nemen. De

eerste relatie van man a duurt na t2�a�b nog wat voort, terwijl de tweede relatie van de man

ergens voor t3�a�c is begonnen. Het is alleszins plausibel om voor het eind van die eerste

relatie niet precies halverwege deze twee tijdstippen, maar wat dichter bij het eind van de

eerste relatie te gaan zitten (ts e). Het eind van de eerste relatie komt op eenderde van het

interval t2�a�b- t3�a�c te liggen. Bij het schatten van het begin van de tweede relatie van

de man (t3�a�c) in situatie (5b), ga ik op dezelfde manier te werk. Het begin van de twee-

de relatie komt op tweederde van het interval t2�a�b- t3�a�c te liggen. In situatie (5b)

wordt dit aangegeven door het tijdstip ts b. Per definitie komt het geschatte begin van de

tweede relatie (ts b) na het geschatte eind van de eerste relatie (ts e). Er is dus geen sprake

van elkaar overlappende relaties. Als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zouden de

Herrnhutters hierover rapporteren met als gevolg dat de waargenomen relaties minstens

één keer in de tijd zouden samenvallen. Waar ik in situatie (4) uitga van een periode waarin

man a nog een relatie met vrouw b heeft en een even lange periode waarin hij vrijgezel is, ver-

onderstel ik nu dat de periode t2�a�b- t3�a�c uit drie even lange intervallen bestaat. In het

interval t2�a�b-tse continueert de relatie van man a met vrouw b. In het interval ts b- ts e i s

man a vrijgezel en in het interval ts e- t3�a�c onderhoudt hij een relatie met vrouw c. Ook dit

mag als een logisch beredeneerde keuze worden aangemerkt. In bijlage D wordt het effect

van deze keuze nader geïnventa r i s e e r d .

In het geval zowel man a als vrouw b een relatie met een andere partner aangaan, dan

geldt de eerst waargenomen nieuwe relatie als uitgangspunt voor de schatting. Als de

vrouw sneller met een andere man in zee gaat, dan neem ik tijdstip t3�d�b (zie situatie 6a)



als uitgangspunt om het eind van de vorige relatie te schatten. Is de man als eerste voor de

bijl gegaan, dan baseer ik mijn schatting op tijdstip t3�a�c (zie situatie 6b). De vraag of

t3�d�b danwel t3�a�c gecensureerd is, speelt in principe geen rol bij de keuze van het

tijdstip. Het speelt wel een rol bij de manier waarop het eind van hun vorige relatie geschat

wordt. De schatting van ts e in situatie (6a) verloopt op dezelfde manier als in situatie (5a).

De schatting in situatie (6b) is bij de bespreking van situatie (4) al uiteengezet.

• • � • • ( 6 a )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�d�b t4�a�c

• • � • • ( 6 b )

t1�a�b t2�a�b ts e t3�a�c t4�d�b

De kwaliteit van de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente bepaalt de manier

waarop het eind van een relatie wordt geschat. De gemakkelijkste manier om een rechts-

gecensureerde waarneming te schatten is met behulp van een volgende relatie. Het maakt

niet uit of het de volgende relatie van de man of de vrouw is. In situatie (3) valt het eind van

de relatie samen met de dood van de man. Alleen onder specifieke omstandigheden is deze

schatting toegestaan. Dit heeft onder meer te maken met de gekende levensloop van de des-

betreffende personen en gegevens afkomstig uit het slavenregister. In hoofdstuk 3 is het

begin en eind van de gekende levensloop aangeduid met de variabelen FOEEBG (First

Observed Event) en LOEEBG (Last Observed Event). In de situaties (7a) en (7b) wordt hier-

van gebruik gemaakt bij het schatten.

�

• • ◊ • † • ‡ ( 7 a )

t1�a�b t2�a�b t18 6 3 t3�a LO E= ts e t4�a t5�b LO E t6�b

�

• • • † • ‡ ◊ ( 7 b )

t1�a�b t2�a�b t3�a LO E= ts e t4�a= ts e t5�b LO E t6�b t18 6 3

De vraag is weer wat met behulp van de gegevens van de Evangelische Broeder Gemeente de

beste schatter oplevert voor het eind van de relatie tussen man a en vrouw b. Dat wil zeggen,

de schatter die ongeacht het zedelijk of onzedelijk gedrag van de betrokkenen, het dichtst

bij het werkelijke, maar onbekende eind ligt. In feite is de volgorde van de gebeurtenissen

in situatie (7a) gelijk aan de volgorde van de gebeurtenissen in situatie (7b). Er is slechts

één verschil: de plaats van het tijdstip t1 8 6 3. De gebeurtenissen in situatie (7b) voltrekken

zich als het ware een paar kalenderjaren eerder dan in situatie (7a). Cruciaal is de relatie

tussen het tijdstip t1 8 6 3 en t3�a L O E. Het tijdstip t5�b L O E is niet van belang omdat het na

t3�a L O E valt. Dit is te vergelijken met de volgorde van een nieuwe relatie in situatie (6a) en

Het zichtbaar maken van de duur van relaties
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(6b). Het maakt niet uit wie het eerst wat doet. De eerste gebeurtenis telt. Wat is er zo bij-

zonder aan de volgorde in tijd van t1 8 6 3 en t3�a L O E? Per definitie is bekend dat t3�a L O E
in situatie (7a) en (7b) nooit betrekking kan hebben op een relatie van man a. Als dat wel

het geval was geweest, dan zou dit tijdstip niet t3�a L O E zijn geweest, maar zoiets als

t3�a�c.1 2 0 De redenering hierachter mag inmiddels bekend verondersteld worden: als bij de

man en vrouw in kwestie alles pais en vree is, wordt dit door de Evangelische Broeder

Gemeente niet genoteerd. Het is dus logisch om tijdstip t3�a L O E als mogelijke schatter

voor het eind van de relatie te beschouwen. Dit is precies wat er in situatie (7a) maar niet in

situatie (7b) gebeurt. In situatie (7b) fungeert niet t3�a L O E, maar t4�a, het overlijden van

de man, als schatting voor het einde van de relatie (ts e). Dit vindt zijn oorsprong in het

samengestelde antwoord op de vragen in welk jaar de man is overleden én in welke bron dit

overlijden is opgetekend. Het gebruik van de datum van overlijden als schatting is alleen

t o e g e s taan als bekend is dat de man daadwerkelijk op de plantage is gestorven. Hier kan

niet langer zonder meer blind gevaren worden op de bronnen van de Evangelische Broeder

Gemeente. Het overlijden van lidmaten, en dan vooral de ongedoopte lidmaten, is niet

altijd opgeschreven in de S p e c i a l i e n. Het overlijden van een van de partners komt alleen als

schatting voor het eind van een relatie in aanmerking als tenminste aan een van de twee vol-

gende criteria is voldaan. (a) De betrokkene overlijdt voor 1863. In het slavenregister is

immers bijgehouden wie er sterven en wie niet. Aangezien naast het overlijden, ook manu-

missie en verkoop hierin geregistreerd staan, is precies bekend wie er op de plantages aan-

wezig zijn. (b) Als een van de partners na 1863 komt te overlijden, moet deze gebeurtenis

door de Evangelische Broeder Gemeente zijn geboekt als laatste waarneming. Nogmaals,

alleen onder deze twee condities is het geoorloofd om het overlijden als schatting voor het

eind van een relatie te nemen. In situatie (7a) is niet bekend wat er zich na 1863 tussen de

tijdstippen t3�a L O E en t4�a afspeelt. Voor 1863 is op basis van het slavenregister eenvoudig

vast te stellen of hij in die periode nog op de plantage aanwezig is. Na de emancipatie kan

dit niet meer. Hij kan na t3�a L O E gewoon bij zijn vrouw op de plantage zijn gebleven, maar

het is net zo goed mogelijk dat hij zich aan de waarnemingen van Evangelische Broeder

Gemeente heeft onttrokken en op een andere plantage of in een ander district een andere

vrouw heeft genomen. Hetzelfde dilemma is uitgebreid besproken bij het vaststellen van de

gekende levensloop van Francina Petronella Zeedijk op het eind van hoofdstuk 3. Misschien

dat in geval van overlijden in de districten Commetewane en Commewijne voor 1884 er nog

een slag naar geslagen zou kunnen worden, maar veel meer dan een slag zal het niet zijn.

Het is te onbetrouwbaar en hangt in hoge mate af van de verdere gebeurtenissen in het

leven van de partner. In situatie (7b) is wel aan een van de criteria voldaan en bijgevolg is

tijdstip t4�a een betere schatting voor het eind van de relatie. Het tijdstip t3�a L O E zal in

situaties als (7b) doorgaans betrekking hebben op religieuze bevorderingen of verhuizingen.

B o v e n s taande impliceert ook dat bij de schattingsprocedure ervan uit is gegaan dat als voor

1863 de laatste waarneming een relatie betreft waarvan het eind gecensureerd is, deze relatie

in ieder geval voortduurt tot op de dag van de emancipatie. Dat is, afgezien van aanvullende

gegevens uit de S p e c i a l i e n, een plausibele veronderstelling voor slaven die allebei in het

emancipatieregister van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie zijn terug
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te vinden. Wat relaties betreft waarin een van de partners afkomstig is van een andere plan-

tage dan Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie, is deze veronderstelling

een stuk moeilijker te verdedigen. In bijlage D komt dit vraagstuk verder aan de orde.

De belangrijkste veronderstellingen die schuilgaan achter de werkwijze in het veld en

administratie van de EBG zijn hierboven vertaald in manieren om het eind van relaties te

schatten. In bijlage C is de gehele schattingsprocedure voor zowel het begin als eind van

een relatie uitgeschreven in SQL (Structured Query Language) .

Hoewel het schatten van het begin van een relatie op dezelfde manier verloopt als het

eind, is er een essentieel verschil aan te wijzen. Bij het schatten heeft tijdstip tF O E niet precies

dezelfde betekenis als het tijdstip tL O E. Dit komt, zoals hierboven trouwens al een keer is

opgemerkt, doordat voor sommige slaven de eerste waarneming bestaat uit de doop-

plechtigheid of een andere gebeurtenis op zeer jonge leeftijd. In hoofdstuk 3 is het ver-

moeden geuit dat als de slaven zich voor de kerk willen opgeven, de zendelingen uitzoeken

of ze een partner hebben. Ik heb tevens in dit hoofdstuk geprobeerd aan te tonen dat dit

hoogst waarschijnlijk in de verloren gegane S p r e c h b ü c h e r is genoteerd en niet in de S p e c i a l i e n.

Het is dus niet mogelijk om vanaf tijdstip tF O E na te gaan wie met wie een relatie heeft. Het

is vaak niet eens mogelijk om na te gaan of iemand überhaupt een partner heeft. Het wordt

nog lastiger als men bedenkt dat de Herrnhutters het overlijden van ongedoopte slaven

soms achterwege lieten in de S p e c i a l i e n. Het is denkbaar dat binnen de grenzen van de door

mij gekende levensloop van slaven aan de eerste waargenomen relatie een andere relatie is

voorafgegaan die door de zendelingen niet in de S p e c i a l i e n is opgeschreven. Ik acht het zelfs

goed voorstelbaar dat aan een dergelijke relatie een eind is gekomen doordat een van de

partners is overleden. Man en vrouw leven keurig samen; er zijn geen problemen. Bijgevolg

s taat er dus niets in de S p e c i a l i e n. Vervolgens komt een van de twee te overlijden en ook dat

s taat niet in de S p e c i a l i e n. De relatie is niet waarneembaar. Het is niet mogelijk om vanaf de

eerste waargenomen relatie terug te redeneren naar het tijdstip tF O E.

Zoals gezegd, de dood van een slaaf wordt door de Evangelische Broeder Gemeente maar

mondjesmaat in verband gebracht met de vraag of er iemand op de plantage verweduwt. D i t

verhindert het gebruik van de eerste waarneming in de schattingsprocedure. Daarnaast

bepaalt dit de volgorde waarin de schattingsprocedure moet worden afgewerkt. Aan de

hand van situatie (8) wordt het waarom hiervan uit de doeken gedaan.

�

• • � ‡ • ( 8 )

t1�a�b t2�a�b ts b t3�b= ts e t4�a�c

Volgens de veronderstellingen die tot dusver uiteen zijn gezet, wordt het eind van de relatie

tussen man a en vrouw b gemarkeerd door de dood van vrouw b (t3�b= ts e). Pas daarna

neemt de man een andere vrouw. Dit is in overeenstemming met de manier waarop de bron-

nen van de Evangelische Broeder Gemeente gelezen moeten worden. Omgekeerd geldt dat

het geschatte begin van de relatie tussen man a en vrouw c ergens tussen de tijdstippen

t2�a�b en t4�a�c zou komen te liggen en wel op tweederde van dit interval. Nog steeds

Het zichtbaar maken van de duur van relaties

79



volgens de gegevens zoals die in situatie (8) zijn afgebeeld, zou dat betekenen dat het

geschatte begin van de relatie tussen man a en vrouw c vóór het overlijden van vrouw b

( t3�b) komt te liggen. Deze uitkomst is niet in overeenstemming met de manier waarop ik

denk dat de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente geïnterpreteerd moeten worden.

Immers, als het geschatte begin (ts b) van de relatie tussen man a en vrouw c vóór het over-

lijden van vrouw b valt, dan heeft de man in kwestie gedurende een bepaalde tijd twee vrouwen

in plaats van één. De Herrnhutters zouden van een dergelijke verandering ongetwijfeld

gewag hebben gemaakt. De oplossing is evident. In geval van overlijden wordt het begin

van een eventuele ‘volgende’ relatie tussen de overlevende en zijn nieuwe partner niet langer

geschat tegen het eind van de ‘vorige’ relatie, maar tegen de datum van overlijden. Eerst

wordt het eind van een relatie geschat. De duur én censuur van relaties die door het overlijden

van een partner als beëindigd beschouwd kunnen worden, worden bijgewerkt en pas dan

wordt het begin van de ‘volgende’ relatie geschat.

In de tot dusver aangehaalde situaties is steeds uitgegaan van het idee dat het eind van

een relatie geschat kan worden door te kijken naar het begin van de volgende relatie. Vo o r

het schatten van het begin van een relatie wordt gewerkt met het eind van de vorige relatie.

De bronnen wijzen uit dat vooral mannen er soms meerdere partners tegelijkertijd op

nahouden. Een bijkomend probleem wordt veroorzaakt door het gegeven dat de volgorde

waarin relaties beginnen, geen uitsluitsel geeft over de volgorde waarin diezelfde relaties

weer aflopen.

Bij het schatten van het begin van een relatie wordt alleen gekeken naar het eind van de

vorige relatie, terwijl bij het schatten van het eind van die relatie het begin van de volgende

relatie om de hoek komt kijken. Er zijn slechts twee aanvullende criteria. Het eind van de

vorige relatie moet eerder zijn dan het begin van de te schatten relatie; het begin van de vol-

gende relatie moet later zijn dan het eind van de te schatten relatie. Het waarom hiervan wordt

duidelijk gemaakt aan de hand van de situaties (9a) en (9b). De volgorde van gebeurtenissen

in situatie (9a) is duidelijk. Het begin (t3�a�c) van de tweede relatie waarin de man is

betrokken komt na het eind (t2�a�b) van zijn eerste relatie. De eerste relatie loopt af en pas

dan begint de tweede: er is geen sprake van relaties die elkaar gedeeltelijk overlappen. De

criteria met betrekking tot de volgorde van gebeurtenissen leveren geen complicaties op.

• • • • ( 9 a )

t1�a�b t2�a�b t3�a�c t4�d�b

• • • • ( 9 b )

t1�a�b t2�a�c t3�a�b t4�d�b

In situatie (9b) is er wel sprake van complicaties. In vergelijking met de vorige situatie is de

volgende relatie van man a (t3�a�c) al begonnen voordat zijn vorige relatie is afgelopen

( t3�a�b). De censuur doet er niet toe. Het idee dat het begin van deze relatie geschat kan

worden door gebruik te maken van het eind van zijn vorige relatie is onzinnig. Zo kunnen
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en mogen de geschriften van de EBG niet gelezen worden. Alleen tijdstip t4�d�b, het

moment waarop geconstateerd wordt dat zijn eerste vrouw een andere man heeft, is bruik-

b a a r. Samengevat, het eind van een relatie wordt geschat tegen het begin van de eerst-

volgende relatie. De eerstvolgende relatie is die relatie van de man of vrouw waarvan het

begin het kortst op het te schatten eind volgt. Eenzelfde redenering kan gehouden worden

voor het schatten van het begin van een relatie. Het grote voordeel van deze benadering is

dat in het geval een man - en in een enkel geval misschien ook een vrouw - verwikkeld is in

meerdere relaties tegelijkertijd, deze relaties elkaars schattingen niet beïnvloeden.

Sommige vrouwen worden expliciet als hoofdvrouw genoemd; andere vrouwen krijgen het

predikaat bijvrouw opgeplakt. Nagenoeg altijd gaat de relatie van een hoofdvrouw de relatie

met een bijvrouw in de tijd vooraf. Dat is de logische consequentie van het begrip ‘na ta p o’ :

de man neemt er een tweede vrouw bij. Hiermee is meteen de reden aangegeven om bij het

schatten van de hoofdrelatie geen gebruik te willen maken van de bijrelatie en omgekeerd.

Aan de ideeën omtrent de laatste waarneming (tL O E) of het overlijden van een van de partners

verandert niets. De Herrnhutters hebben overigens niet in alle gevallen bezwaren gemaakt

als een man twee of meer vrouwen tegelijkertijd heeft. Als een slaaf zich voor het eerst aan-

meldt bij de EBG en hij heeft op dat moment ook twee vrouwen, dan hoeft dat geen probleem

te zijn (zie ook Van der Linde 1956:96 en Klinkers 1997:91,92). Slaven met twee vrouwen

kunnen zelfs gedoopt worden.1 2 1 Wat beslist niet door de beugel kan zijn mannen die nadat

ze zich al hebben aangemeld, er later nog een andere of tweede vrouw bijnemen. Met

betrekking tot de missie van de Moravische Broeders in Jamaica schrijft Turner (1982:73)

dat een man zelfs zijn tweede vrouw niet zonder toestemming van de Herrnhutters zou

mogen verlaten.

In tabel 4.2 worden de oorspronkelijke gegevens vergeleken met de resultaten van de

schattingsprocedure. Het betreft de gemiddelde duur van een relatie in maanden naar type

c e n s u u r. Niet alle ingevoerde relaties komen voor analyse in aanmerking. Enkel relaties

waarvan of de man of de vrouw afkomstig is van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo

of La Jalousie én in het slavenregister is opgenomen, worden geanalyseerd. Voor La Jalousie

geldt nog een extra beperking. Het (open) begin van deze relaties moet door de Herrnhutters

geregistreerd zijn in 1849 of later. Relaties tussen slaven die beiden afkomstig zijn van

omringende plantages zoals Vossenburg of Roosenburg laat ik, zelfs al vestigen de echte-

lieden zich na de emancipatie op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie,

buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor relaties die voor het eerst genoemd worden in de

verschillende spreekboeken van Paramaribo. Deze relaties zijn wel ingevoerd, maar vallen

per definitie buiten de gekende levensloop. De gekende levensloop geeft de grenzen aan

van de periode waarbinnen geschat mag worden. Voor de periode 1838-1863 wordt ook

gebruik gemaakt van registratie in het slavenregister. Na 1863 neemt de gekende levens-

loop deze functie van het slavenregister over. Het probleem is echter dat ik na 1863 op basis

van de gekende levensloop niet meer mag veronderstellen dat de waarneming van de

gebeurtenis onafhankelijk is van de gebeurtenis. Als aan die voorwaarde niet is voldaan, is het

gebruik van de Kaplan-Meier schatter of het proportioneel hazard model van Cox dubieus

(Norusis 1994:276). Na 1863 is de volgperiode beslist afhankelijk van de vraag of ze bij
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elkaar blijven of niet en dat betekent dat ik de analyse van de duur van relaties moet afkappen

op 1 juli 1863. Het schatten zelf is gebaseerd op alle 1119 in kaart gebrachte relaties. Alleen

de 809 relaties die aan de bovengenoemde criteria voldoen komen in principe (!) voor ver-

dere kwantitatieve analyse in aanmerking.

Tabel 4.2: Aa n tal en gemiddelde duur in maanden van door Herrn h u t te rs wa a rgenomen en ve r vo l ge n s

ge s ch a t te relaties naar censuur (n=809)

Originele gegevens Schatting

gemiddelde n gemiddelde n

Geen gecensureerde waarnemingen 60,0 192 62,6 500

Alleen het eind is gecensureerd 30,1 294 55,2 140

Alleen het begin is gecensureerd 48,2 148 48,3 144

Zowel begin als eind gecensureerd 28,7 175 72,5 25

Totaal 40,2 809 59,1 809

In tabel 4.2 wordt het aantal en de gemiddelde duur van waargenomen en geschatte

relaties met elkaar vergeleken. Zonder meer is er sprake van enorme verschillen tussen de

oorspronkelijke waarnemingen en de resultaten van de gemaakte vertaalslag. Vooral de ver-

anderingen in de censuur zijn groot. Hieronder volgen twee voorbeelden om dit te illustreren.

Het eerste voorbeeld betreft de relatie van de in hoofdstuk 3 genoemde Francina Petronella

Zeedijk (zie ook bijlage B). Van haar is bekend dat ze in ieder geval in 1848 een relatie met

Philippus Montezuma heeft. Ze hebben samen al kinderen. Op 19 september 1855 volgt de

laatste aantekening over deze relatie. Ze worden gedoopt; een teken van goed gedrag.

Vervolgens kom ik haar pas in 1874 weer tegen op Potribo. Wat er al die tijd is gebeurd, is

niet bekend. Wel weet ik dat zowel zij als haar man tot de dag van de emancipatie op

Cannewapibo aanwezig zijn geweest. Het geschatte eind van deze relatie valt op die dag. De

censuur verandert niet: er is nog steeds sprake van een open begin en een open eind. De

geschatte duur neemt wel toe van 85 tot 179 maanden. Philippus Montezuma wordt op 19

februari 1871 ten grave gedragen. Naar alle waarschijnlijkheid is hij tot zijn dood op

Cannewapibo woonachtig.1 2 2

Voorzichtigheidshalve is steeds geschat aan de hand van de gekende levensloop die het

snelst afloopt. De onzekerheid na 1863 is te groot en dat zou alleen maar tot (te) speculatieve

schattingen leiden. Als er te veel veronderstellingen en onzekerheden ingebouwd z o u d e n

moeten worden, is de voorkeur gegeven aan de oorspronkelijke gegevens. De relatie v a n

Philippus Montezuma en Francina Petronella Zeedijk is terug te vinden in de rubriek ‘zowel

begin als eind gecensureerd’ in tabel 4.2. Het stijgen van de gemiddelde geschatte duur ten

opzichte van de berekende duur is hiermee ook geïllustreerd.

Op 5 september 1859 wordt Josephina Maria van Breukelerwaard gedoopt en uit het

doopboek blijkt dat Hendrik William haar man is. Ergens voor 5 september 1859 neemt de

relatie een aanvang en ergens na 5 september 1859 houdt het op. De waarneming is zowel

links- als rechts-gecensureerd en zou zo bezien nul maanden duren. Dat is alles. Twee jaar
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e e r d e r, op 27 september 1857, wordt in de S p e c i a l i e n vermeld dat Maria is verlaten door haar

man Thomas Sergeant [Stakel]. Omdat van Hendrik William geen eerdere relatie bekend is,

wordt deze dag gebruikt om vast te stellen wanneer de liefde tussen Hendrik William en

Maria Josephina gestalte kreeg: 16 september 1858. Erg lang heeft het geluk niet geduurd.

Op 26 oktober 1860 overlijdt Maria Josephina. Begin en einde van de relatie zijn nu vast-

gelegd en de geschatte duur van deze relatie is 25 maanden.1 2 3 In de periode die de boven-

s taande case omspant zijn in de S p e c i a l i e n meer aantekeningen gemaakt. Zowel Josephina

Maria als Hendrik William maken religieuze vorderingen, hetgeen als een indicator voor

zedig gedrag gezien mag worden.1 2 4

Ik heb in het eerste deel van dit hoofdstuk laten zien dat het zichtbaar maken van de

duur van relaties is gegrondvest op dit soort veronderstellingen. In termen van tabel 4.2 is

de relatie terug te vinden in de rubriek ‘zowel begin als eind gecensureerd’ van de originele

gegevens en de rubriek ‘geen gecensureerde waarnemingen’ van de schatting. Het verschil

tussen de originele gegevens en de schatting van wat er vermoedelijk op relationeel vlak

gaande is, kan ook grafisch getoond worden. Dit is gebeurd in figuur 4.3a en figuur 4.3b.

Het totale aantal geschatte en waargenomen relaties blijft in de periode 1838-1884 vanzelf-

sprekend gelijk. Alleen het aantal zichtbare relaties op de laatste dag van het jaar verandert en

is in figuur 4.3b veel groter dan in figuur 4.3a. De stijging van het absolute aantal relaties p e r

jaar in figuur 4.3b in de loop van de tijd is het gevolg van de voortschrijdende kerstening.

Op Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo komen steeds meer mensen in geestelijke

verzorging te staan, terwijl vanaf 1849 de Herrnhutters weer naar La Jalousie afreizen. In

figuur 4.3a is de relatie tussen Josephina Maria en Hendrik William niet zichtbaar. Deze

relatie is in de bronnen van de EBG alleen op 5 september 1859 waargenomen en bijgevolg

wordt deze relatie op 31 december 1859 niet gesignaleerd. De geschatte relatie loopt van

1 6 september 1858 tot 26 oktober 1860. Nu wordt in figuur 4.3b op 31 december 1858 en op

31 december 1859 deze relatie wel waargenomen. Niet het aantal relaties neemt als gevolg van

de schatting toe, maar het aantal jaren van een relatie dat zichtbaar wordt en dus geanalyseerd

kan worden. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat relaties waarvan de waargenomen

en/of geschatte tijd veel korter dan een jaar duurt, niet in de figuren 4.3a en 4.3b zijn terug

te vinden.
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Figuur 4.3a: Aa n tal wa a rgenomen relaties op de laatste dag van het jaar naar censuur van begin en eind,

18 3 8 -1884 (n=809)

Vergelijken leert dat in figuur 4.3b ten opzichte van figuur 4.3a vooral de censuur is ver-

schoven. Relaties waarvan het begin is gecensureerd nemen als gevolg van de manier waarop

deze de schattingsprocedure hebben doorlopen in aantal af. De massa van de schatting blijft

wel aan de linkerkant van de figuur liggen. Dat komt omdat het begin in wezen alleen maar

geschat kan worden tegen eerdere relaties. En die zijn er in de beginperiode niet. Ten opzichte

van het aantal waargenomen relaties, zijn in de figuur met het aantal geschatte relaties de

relaties met een gecensureerd eind sterk naar rechts opgeschoven. Het betreft relaties die niet

meer gevolgd worden door andere relaties. De laatste waarneming van de man of de vrouw

bepaalt de geschatte duur. De massa van deze relaties blijft aan de rechterkant liggen. Bedenk

dat niet alle gecensureerde waarnemingen veranderd uit de schattingsprocedure komen.

2. Hardheid van de schatting

Ik heb me op het standpunt gesteld dat het geen zin heeft om op basis van de ‘naakte’ ge-

gevens zoals die uit de overgebleven bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente naar

voren komen, een discussie over het Surinaamse gezinsleven op de suikerplantages aan te

gaan. Die discussie moet gevoerd worden op basis van de geschatte duur van de relaties.

Pas dan zijn de amoureuze verhoudingen op de plantages echt zichtbaar geworden. Wel moet

dan de vraag gesteld worden hoe hard die schatting is. In principe zijn er twee manieren o m

dit na te gaan.
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In een ambtelijke brief van 20 augustus 1858 aan Reichel in Duitsland schrijft de toen-

malige preses van de EBG, Van Calker, het volgende: “Auf 57 Plantagen [...] leben 47 Paare

bereits seit 15-20 Jahren treu zusammen, 146 Paare seit 10-15 Jahren, 265 bereits seit 5-10 Jahren. Das

sind zusammen 458 Familien, die wohl nicht wieder sich auflösen werden.”1 2 5 Deze telling van Va n

Calker wordt overigens door Lenders (1994:205 en 1996:249) tot twee keer toe verkeerd

a a n g e h a a l d .1 2 6 Wat staat er in dit citaat? In de eerste plaats dat er in 1858 gemiddeld per

p l a n tage acht relaties geteld worden die langer dan vijf jaar en korter dan twintig jaar

duren. De keuze van Van Calker om twintig jaar als bovengrens te nemen is vermoedelijk te

verklaren door te wijzen op het begin van de kerstening op grote schaal. Grofweg begonnen

de Herrnhutters dik twintig jaar eerder (1836) met het bijhouden van de S p e c i a l i e n. Het is

mogelijk dat er in 1858 paren zijn die al veel langer dan twintig jaar bij elkaar zijn, maar dat

hoeven de Herrnhutters niet altijd geweten te hebben. Ik heb het al eerder geschreven.

Iemand meldt zich en de zendelingen willen op dat moment weten wie zijn of haar partner

is. Ze hebben vast niet gevraagd, laat staan opgetekend, hoe lang de lidmaat in spe al samen-

woont. De ondergrens is een soortgelijk verhaal. Veel meer dan gissen naar de betekenis v a n

deze vijf jaar kan ik niet. Het heeft er veel van weg dat relaties die korter dan vijf jaar aan de

gang zijn, door de Herrnhutters niet serieus genomen worden. Is dat de ervaring van de

broeders en zou Van Calker er daarom geen fiducie in gehad hebben? Zo bezien is de onder-

grens van vijf jaar op te vatten als een indicator voor het voorkomen van kortstondige
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r e l a t i e s .1 2 7 Maar bezien in het licht van de manier waarop de Herrnhutters registreren, zal de

lidmaat in spe die zich pas in 1855 bij de zendelingen heeft gemeld en al sinds mensen-

heugenis samenwoont, door Van Calker in 1858 niet meegeteld worden.

Nog steeds volgens de telling van Van Calker zijn op drie plantages 24 relaties die langer

dan vijf en korter dan twintig jaar duren, te verwachten. Aan de hand van de schatting tel ik

op Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo precies 24 relaties.1 2 8 Als de drie relaties die

anno 1857 al langer dan twintig jaar aan de gang zijn - en feitelijk is er weinig reden om deze

drie relaties buiten beschouwing te laten - ook worden meegeteld, dan levert de schatting i n

t o taal 27 relaties op. Overeenkomstig de woorden “leben [...] treu zusammen” van Van Calker

is enkel gekeken naar relaties waarvan beide partners van dezelfde plantage afkomstig zijn.

De telling van Van Calker leent zich niet alleen voor een absolute vergelijking. De twee

bovenste klassen (10-15 en 15-19 jaar) staan tot de onderste klasse (5-9 jaar) als 193:265.

Afhankelijk van de vraag of relaties langer dan 20 jaar meegeteld moeten worden, levert de

schatting 0,60 of 0,80 op. Dit past meer dan uitstekend rond het door Van Calker op basis

van volledige statistieken berekende cijfer van 0,73. De relaties op La Jalousie zijn buiten

beschouwing gelaten. Pas vanaf 1849 komt de zending op de suikerplantage La Jalousie

goed op gang. Zoals hierboven is betoogd, veel relaties die langer dan vijf jaar duren zullen

de zendelingen anno 1858 hier niet waarnemen.

Figuur 4.4: Aa n tal concepties per jaar naar bron, 18 3 8 -1884 (n=492)
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De tweede manier waarmee de hardheid van de gemaakte schatting kan worden nagegaan

is kijken naar het aantal concepties dat binnen en buiten de geschatte relaties plaatsvindt.

Figuur 4.4 geeft het totaal aantal concepties op basis van de  slavenregisters aan. Het aanta l

concepties is vastgesteld door de geboortedatum met 38 weken te verminderen. Vo o r

Breukelerwaard en Fairfield betreft het de periode 1838-1884. De geboorte van kinderen op

Cannewapibo is alleen vanaf 1848 en op La Jalousie vanaf 1851 te volgen. Na de emancipatie

zijn alleen die kinderen geteld waarvan de moeder in het slavenregister is opgenomen.

Kinderen waarvan enkel de vader tot de plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo

of La Jalousie gerekend wordt, blijven buiten beschouwing.

De concepties die binnen en buiten een relatie zijn geteld, hebben betrekking op de

periode dat de vrouw is te volgen in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. De

bovenste rij staafdiagrammen geeft het aantal concepties aan dat buiten de gekende levensloop

valt. Conform de verwachting neemt dit aantal af naarmate de emancipatie nadert. Steeds meer

slaven worden lidmaat. Na de emancipatie neemt het aantal concepties buiten de gekende

levenslopen sterk toe. Veel vrouwen verlaten de plantages en trekken in de richting van de stad

(zie hoofdstuk 5). Ik zal me hieronder dan ook beperken tot 1863. Opvallend is de enorme uit-

schieter in 1854. Dit wordt veroorzaakt door de geboorten op de plantage Cannewapibo rond

1855 (zie hoofdstuk 2). Ik heb deze geboorten gesitueerd op 1 juli 1855. De conceptie zelf heeft

dan in 1854 plaatsgevonden. De inzinkingen in 1853 en 1855 gaan hiermee gepaard.

De verhouding tussen de onderste twee delen van de staven geeft de hardheid van mijn

schatting aan. Het onderste deel geeft het aantal concepties binnen een geschatte relatie

aan. Het middelste deel is het aantal concepties buiten een geschatte relatie. Tot en met

3 1 december 1863 vinden 258 concepties plaats. Hiervan geschieden er 196 op het moment

dat de vrouw in de bronnen van de EBG is te volgen. Van deze 196 vinden er 73 plaats op een

moment waarvan ik denk dat de vrouw geen relatie (meer) heeft. Dat is 37%. De overige 63%

geschiedt binnen een geschatte relatie. Deze percentages moeten nog verder bijgesteld

w o r d e n .

In het eerste deel van dit hoofdstuk is gesteld dat terug in de tijd schatten veel lastiger is

dan vooruit schatten. Dat betekent dat concepties die plaatsvinden in de periode tussen de

eerste waarneming van een vrouw en het gecensureerde begin van de eerste relatie van

diezelfde vrouw in feite eerst in mindering gebracht moeten worden. Voor concepties tussen

de laatste waarneming in de bronnen van de EBG en het gecensureerde eind van de laatste

relaties kan op dezelfde manier geredeneerd worden. Van de 73 concepties vinden er 18 in

dat tijdsbestek plaats. Dat betekent dat het aantal ‘fouten’ in mijn schatting eigenlijk niet

37% maar 31% bedraagt.
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De overige 55 concepties vinden plaats tussen twee elkaar opeenvolgende relaties van

de vrouw: de periode waarin de vrouw door mij als vrijgezel betiteld wordt. Hoe komt dit?

Een voorbeeld kan de grenzen van de door mij voorgestelde schatting illustreren. Stel de

volgende twee situaties (10a en 10b) doen zich voor: 

• � � • ( 10 a )

t1�a�b ts e ts b t2�c�b

• � � • ( 10 b )

t1�a�b ts e ts b t2�c�b

De manier waarop het eind van de eerste relatie van vrouw b (t1�a�b) en het begin van de

tweede relatie van deze vrouw (t2�c�b) in situatie (10a) geschat wordt is precies dezelfde

als in situatie (10b). Toch is de uitkomst verschillend. De periode tussen de schatting van

het eind van de eerste relatie en het begin van de tweede relatie is in situatie (10a) echter

groter dan in situatie (10b). Dit is de periode dat iemand als vrijgezel wordt geschat.

Oftewel, de lengte van de periode dat iemand als vrijgezel beschouwd wordt is afhankelijk

van de afstand tussen de twee waarnemingen die gebruikt worden om te schatten.

Duidelijker kan ik de grenzen van mijn benadering niet laten zien (zie ook bijlage D). Bij het

schatten is geen gebruik gemaakt van gegevens omtrent conceptie.

Er is nog een zwakte aan te wijzen in mijn benadering. Hoe groter het aantal gegevens,

hoe nauwkeuriger de schatting. Dit probleem speelt vooral bij relaties waarvan een van de

partners niet van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie afkomstig is. Stel

een vrouw van Breukelerwaard heeft een man die afkomstig is van Kleinhoop. Het slaven-

register van Kleinhoop heb ik niet ingezien. Dat betekent dat een eventueel eind van deze

relatie als gevolg van het overlijden van de man voor de emancipatie vermoedelijk niet door

mij is waargenomen. Immers, dat staat in de slavenregisters en doorgaans niet in de

S p e c i a l i e n. Hetzelfde geldt als de man in de S p e c i a l i e n van Kleinhoop klaagt over zijn vrouw

zonder haar bij naam te noemen. Dit kan alleen maar met absolute zekerheid worden waar-

genomen als ook de S p e c i a l i e n van Kleinhoop volledig getranscribeerd zijn en worden

betrokken in het reconstrueren van haar gekende levensloop. Dat is vooralsnog (?) on-

begonnen werk. Kortom, de schatting van de relatie tussen een vrouw van Breukelerwaard

en een man afkomstig van een andere plantage dan Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie is dus in hoge mate afhankelijk van de gegevens van de vrouw;

het slavenregister en de S p e c i a l i e n van Breukelerwaard leveren geen probleem op.

In de praktijk valt het wel mee met het hierboven geschetste probleem (zie bijlage D).

Relaties tussen mannen en vrouwen die allebei van Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie afkomstig zijn, leveren geen problemen op. Hetzelfde kan

gezegd worden voor relaties van na 1851 waarvan een van de partners van Vossenburg of

Roosenburg afkomstig is. Vossenburg en Roosenburg worden hier expliciet genoemd

omdat veel slaven afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie

een partner op deze plantages hebben. Van beide plantages heb ik het slavenregister over
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de periode 1851-1863 en de S p e c i a l i e n bestudeerd. Ook de emancipatielijsten van deze

p l a n tages heb ik doorgenomen. Bovendien schat ik binnen de grenzen van de gekende

levensloop en dat vermindert de kans op fouten. Temeer daar van veel ‘vreemde’ slaven de

gekende levensloop tot na de emancipatie te volgen is.

De derde tekortkoming heeft niet zoveel uit te staan met de schattingsprocedure maar

wel met de vraag onder welke omstandigheden langdurige relaties waargenomen kunnen

worden. Veranderingen of problemen in relaties maken relaties zichtbaar. Daarnaast zijn

relaties vanaf de jaren 1850 in de doopboeken opgenomen. Het is in principe mogelijk dat

mensen die gedurende zeer lange tijd een relatie met elkaar hebben en die nooit de vuile

was buiten hangen of waar gewoon geen relationele problemen bestaan, nooit of te

nimmer tijdens het S p r e c h e n in de S p e c i a l i e n gesignaleerd worden. Dit probleem is op

Cannewapibo en La Jalousie groter dan op Fairfield en Breukelerwaard. Op Cannewapibo

en La Jalousie worden de slaven in een later stadium gekerstend en de doopboeken van

Charlottenburg E en F ontbreken (zie hoofdstuk 3). In deze boeken staan de dopelingen

vanaf december 1860 genoteerd.1 2 9

Samenvattend, de schattingsprocedure is te zien als een ritssluiting. De bronnen worden door

de schattingsprocedure ineen geritst waardoor naast de beschreven kortdurende relaties o o k

de langdurige relaties zichtbaar worden. Ik raak een deel van de links-gecensureerde waar-

nemingen kwijt en er wordt gecorrigeerd voor de afhankelijkheid tussen waargenomen

relaties en censuur. Na 1863 gaat dat laatste niet meer op, zodat ik me in de analyse van de

duur van de relaties beperk tot de dag van de emancipatie. Het concept gekende levensloop

is alleen bruikbaar om aan te geven wie er op de plantages zijn en om de grenzen van de

schatting aan te geven. In hoofdstuk 3 is nog een andere argument aan de orde geweest om

de analyse van relaties te beperken tot de dag van de emancipatie. Er is toen geconcludeerd

dat het lastig is om te beoordelen of de zendelingen nog voldoende zicht hebben op de

gekerstende planta g e b e w o n e r s .

Het aantal plantages en dus ook het aantal waarnemingen waarmee de hardheid van de

gemaakte schatting kan worden nagegaan is klein. Wel toont de hierboven gemaakte ver-

gelijking aan dat het idee om de vertekening uit de gegevens van de Evangelische Broeder

Gemeente te halen als succesvol beschouwd mag worden. Op basis van de originele en ver-

tekende gegevens vind ik op Fairfield, Breukelerwaard en Cannewapibo slechts 18 relaties

die langer dan vijf jaar duren. De schatting levert er 24 of 27 op. Dit aantal is in over-

eenstemming met de door Van Calker getelde langdurige relaties. De verhouding 6:12 in de

originele gegevens staat helemaal mijlenver af van de door Van Calker geturfde verhouding

0,73 (193:265). De schatting levert immers 0,6 of 0,8 op. Ook het percentage concepties

binnen de waargenomen relaties is aanzienlijk lager dan het percentage concepties binnen

geschatte relaties. Slechts 43% van de concepties vindt plaats binnen de waargenomen of

originele relaties en maar liefst 57% van de vrouwen raakt buiten een relatie zwanger. Na

het doorlopen van de schattingsprocedure vindt 69% van de concepties binnen een relatie

plaats, terwijl 31% van de vrouw zwanger wordt ‘zonder man’. De schatting levert ook in

dat opzicht een aanzienlijke verbetering op ten opzichte van de originele of waargenomen
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gegevens in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. Het betekent wel dat de

duur van de geschatte relaties nog steeds ‘te kort’ is. In dat opzicht hou ik een vertekening.

Deze vertekening is vermoedelijk groter voor slaven met een relatief stabiel seksleven dan

voor slaven die vaak van partner wisselen. Een waargenomen kortdurende relatie wordt

namelijk doorgaans beter beschreven dan een langdurige relatie. Deze vertekening is niet

strijdig met de in hoofdstuk 3 uitgesproken verwachting dat als de Herrnhutters inderdaad

een relatie over het hoofd zien - en dus niet waarnemen - dit vermoedelijk een kortdurende

relatie betreft. Hoewel er een aantal zwakke punten is aan te wijzen, blijf ik van mening dat

een discussie over de duur van relaties van Surinaamse slaven op basis van de zichtbaar

gemaakte relaties gevoerd moet worden. De vraag van welke slaven de relaties zichtbaar

zijn gemaakt en of hierin misschien vertekening zit, komt in het volgende hoofdstuk ter

s p r a k e .
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