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KE R S T E N I N G

Bij het bespreken van de bronnen waarop dit proefschrift is gebaseerd, is de kerstening van

slaven terloops genoemd. In dit hoofdstuk wordt een nader overzicht gegeven van dit

proces. Twee aspecten staan centraal. In het eerste deel wordt een historisch overzicht

gegeven van de plantagezending. De lezer kan zich zo een beeld vormen van de verschil-

lende situaties op de plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie. In

het tweede deel komt de vraag aan de orde welke slaven zich laten kerstenen. De onder-

zoekspopulatie wordt verder afgebakend.

1. Historisch overzicht van de planta g e z e n d i n g

’s Avonds op 7 december 1779 verlaat broeder Kersten in gezelschap van de Engelse planter

Thomas Palmer (*1743 †1820) Paramaribo. Op tien uur varen aan de rechteroever van de

Boven-Commewijne ligt de suikerplantage Fairfield. Volgens Kersten is Palmer een ont-

wikkeld iemand en dat moet volgens diezelfde Kersten in die tijd in Suriname toch als een

zeldzaamheid aangemerkt worden.1 3 0 Bovendien heeft hij veel respect voor het werk van de

broeders en dat is zo mogelijk nog zeldzamer. Palmer beschouwt het als zijn plicht “om

ervoor te zorgen dat de slaven die God hem heeft toevertrouwd ook in de hemel zouden k o m e n

(Lenders 1994:58).” Ook uit zijn levensloop valt af te leiden dat de kerk een streepje v o o r

heeft bij hem (Shipton 1970:89).

Palmer heeft de zendelingen altijd een warm hart toegedragen en als hij in 1783

Suriname verlaat, draagt hij de directeur van Fairfield op de zendelingen te helpen. Va n

deze hulp zijn legio voorbeelden terug te vinden. Begin 1786 bezoekt Buckland, de toen-

malige directeur de zendingspost Sommelsdijk. Hij heeft groenten en verscheidene tonnen

gevuld met regenwater meegebracht. Nog in datzelfde jaar trakteert hij de broeders op een

kwart hert. Eén van de bastiaans van Fairfield heeft dit beest geschoten. Het vlees is meer

dan welkom.1 3 1 Ingeval van ziekte of overlijden stuurt de directeur soms een gedoopte slavin

zodat die daar wat werk kan verzetten.1 3 2 Zelfs het dak van de kerk op Sommelsdijk laat de

directeur van Fairfield in 1796 repareren. Van de slaven zelf wordt ook een kleine tegen-

p r e s tatie verwacht: op hun vrije zondag moeten ze (voeten)banken voor diezelfde kerk

m a k e n .1 3 3 Het gebeurt soms dat de gedoopte slaven de noodlijdende broeders vrijwillig te

hulp komen. Ze verzamelen schelpen voor het aanleggen van een pad op Sommelsdijk.1 3 4

Meer structureel van aard is de helpende hand die de broeders op Sommelsdijk (1789-1818)

krijgen bij het vervoer van en naar Paramaribo. Directeur Buckland en zijn opvolger Pagett

nemen dit grotendeels voor hun rekening. Niet alleen het vervoer tussen Sommelsdijk en

Paramaribo wordt door de directeuren van Fairfield geregeld. Ze zijn ook verantwoordelijk
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voor de boot die de broeders op de zendingspost komt ophalen voor hun bezoek aan de

p l a n tage. Omgekeerd mogen de slaven van Fairfield af en toe gebruik maken van de pont

om de dienst op Sommelsdijk bij te kunnen wonen.

Broeder Randt ontvangt in 1807 vanuit Londen een brief van Palmer. Hij belooft zijn

best te doen om ervoor te zorgen dat zijn slaven de blijde boodschap op Fairfield kunnen

blijven ontvangen.1 3 5 En drie jaar later, in 1810, wordt de nieuwe directeur Gordon nog eens

expliciet geprezen door de zendelingen. Hij doet zijn uiterste best om te handelen in de

geest van Palmer.1 3 6 Tot aan zijn dood in 1820 is Palmer eigenaar van Fairfield geweest en ik

geloof niet dat de zendelingen ooit een strobreed in de weg is gelegd.1 3 7 Natuurlijk zijn er

soms tegenslagen te verwerken. In maart 1807 neemt een grote (?) groep slaven deel aan een

heidense begrafenis. Er wordt gedronken, gegeten, getrommeld en gedanst. Randt verzoekt

de kerkkinderen hier verre van te blijven, maar heeft er een hard hoofd in. De lidmaten van

het eerste uur kunnen zich zo’n groot heidens spektakel alleen nog maar herinneren uit de

tijd van vóór het vertrek van Palmer naar Europa.1 3 8

Of het enkel en alleen ideële motieven zijn geweest die Palmer ertoe brengen om zijn

p l a n tage open te stellen voor de Evangelische Broeder Gemeente is de vraag. John Gabriel

Stedman heeft in 1776 de eer om met hem te dineren. Uitgerekend in het boek dat een grote

rol zou gaan spelen bij de beeldvorming over de wreedheid van de Surinaamse slavernij

wordt Palmer als weldoener omschreven. “I now pay’d a Visit to the Hon.b l e T h o .s Palmer at his

E s tate Fairfield which Gentleman was Late Kings Councellor at Masachusets Bay, And where I Saw both

the Planter and his Negro Slaves happy and Contented under his Carefull Administration, indeed few

E s tates in the West indies Could perhaps brag of Greater Prosperity eyther in Productions, or

P o p u l a t i o n , [ . . . ] (Stedman 1988:493).”

Een eenduidig antwoord op de vraag of het Evangelie rust en kalmte tot gevolg heeft, is

moeilijk te geven. Uit de eerste berichten blijkt dat het nieuwe geloof soms tot spanningen

onder de slaven leidt. In 1782 grijpen heidenen een danspartij aan om de ‘geroepen’ slaven

te laten voelen dat ze niets van het nieuwe geloof moeten hebben.1 3 9 Een slavin van

Breukelerwaard gaat vaak ‘s nachts in het geheim naar Fairfield om de zendelingen te kunnen

ontmoeten. Ze klaagt steen en been over de spot en vijandschap die ze op haar eigen plantage

o n d e r v i n d t .1 4 0 En in november 1790, Fairfield telt dan bijna 60 gedoopten, betreurt een slaaf

de tegenwerking die hij ondervindt om zich te laten dopen. Sommige slaven proberen hem

van de kerk weg te houden en vertellen allerlei leugens.1 4 1 Steinberg (1933:116) haalt een

dagboek uit 1790 erbij waarin de gelovige slaven bespot, geplaagd en gekweld worden.

Ongeveer veertig jaar later weet de auteur van de S p e c i a l i e n van Fairfield zich nog steeds de

spot die Catharina Ulrica ten deel viel, te herinneren.1 4 2 Dat de zendelingen de schuld van

deze spanningen bij de heidenen leggen, is niet verbazingwekkend. Toch gaan de gelovigen

zelf niet altijd vrijuit. Tijdens kerkbezoek op Sommelsdijk maakt de bastiaan van Fairfield

de zendelingen erop attent dat “de gedoopte zusters zich aanstootgevend gedragen en vaak

met heidenen ruziën.”1 4 3 De Herrnhutters maken in het algemeen niet veel woorden vuil aan

de oorzaken van bovengenoemde spanningen en conflicten. Een uitzondering hierop vormen

de gebeurtenissen in 1815 rond het overlijden van de jonge doopkandidaat Christoffel. Op

zijn sterfbed vraagt deze timmerman aan de gelovigen om tijdens de nacht voorafgaande
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aan zijn begrafenis te zingen en te verhinderen dat heidenen allerlei tovenarij uithalen.

Gezongen wordt er inderdaad, maar de gedoopte slaven zijn van mening dat de ongedoopte

Christoffel niet op de begraafplaats van de EBG begraven mag worden. De heidenen w i l l e n

hem ook niet te midden van hun dierbaren laten rusten. Uiteindelijk doen de gelovigen

water bij de wijn en begraven Christoffel op hun kerkhof. Als een zendeling dit verhaal

later ter ore komt, vertelt hij de slaven dat ze in zo’n geval meteen de broeders op

Sommelsdijk moeten waarschuwen. Als hij kans gezien zou hebben Christoffel nog voor

zijn dood te dopen, zou de rust op de plantage bewaard zijn gebleven.1 4 4

De planters zijn gebaat bij rust op de plantage en ook daarvan zijn voorbeelden te vinden.

Een slavin meent dat sinds de komst van de zendelingen ruzies tot het verleden behoren. Ze

werken nu “in Freude mit einander. ”1 4 5 De bespotte Catharina Ulrica wordt een ander mens.

Directeur Buckland weet over zijn mulattin te vertellen dat ze vroeger verbolgen en eigen-

zinnig was. Sinds de komst van de zendelingen is ze zo mak als een lammetje.1 4 6 Het idee is

dat de kerstening de slaven beter handelbaar, zachter of milder zou kunnen maken. De keren

dat de EBG te hulp wordt geroepen om te bemiddelen in conflicten tussen directeuren en

slaven getuigt hiervan. Bij de eigenaar van Fairfield weegt dit kennelijk op tegen de moge-

lijke gevaren die andere planters menen te ontwaren. Misschien dat Palmer de door

Stedman zo geprezen rust en kalmte op Fairfield veilig wil stellen met de komst van de

Evangelische Broeder Gemeente.

De vraag of het Evangelie tot rust en kalmte of juist tot onrust en oproer zou leiden, is

rond 1800 een heet hangijzer in de directeurswoningen rond Sommelsdijk. Fairfield is zonder

meer te beschouwen als een uitzondering. Palmer is voorzover het tenminste het kerstenen

van slaven betreft, zijn tijd ver vooruit. In 1791 komen twee administrateurs van naburige

p l a n tages naar Sommelsdijk met het verzoek de plantageslaven waar zij verantwoordelijk

voor zijn, te kerstenen. Ze vinden dat de zendelingen te weinig steun uit Europa krijgen en

vertellen dat het ongeluk uit 1788 op Breukelerwaard (zie onder) vaak door eigenaren

wordt aangegrepen om hun negers te verbieden naar Sommelsdijk te gaan. Daarnaast zijn

planters bevreesd dat hun slaven op Sommelsdijk slaven van andere plantages leren kennen.

Dat hebben ze liever niet: het klassieke verdeel en heers.1 4 7 De grootste steen des aanstoots

voor de blanke elite is echter de manier waarop de zendelingen de slaven behandelen. Randt

doet in 1801 verslag van een gesprek met directeur Pagett van Fairfield en benadrukt dat ze de

slaven “auch als Menschen betrachten.” Dat gaat Pagetts voorstellingsvermogen eenvoudigweg te

boven. In de kantlijn van de D i a r i a merkt Randt op dat veel directeuren geen moeite hebben

met het feit dat Herrnhutters kerk zouden houden op hun plantage, maar dat “Privat Umgang”

met de negers op grote bezwaren stuit. Het aanspreken van slaven op hun menselijke e i g e n-

schappen wordt door de eigenaren als bedreigend ervaren.1 4 8 Veel planters zijn beducht voor

de ideologie dat blank en zwart (voor God) gelijk zijn.

Vóór 1790 ziet het er aanvankelijk naar uit dat de door blanken gevoerde discussie over

de voor- en nadelen van gekerstende slaven op Breukelerwaard in het voordeel van de EBG

zou uitpakken. In oktober 1786 worden de Herrnhutters met open armen ontvangen. De

directeur is de vriendelijkheid zelve en meer dan tevreden over de slaven die naar de kerk

gaan. Een aantal van hen staat bekend als notoire weglopers, maar dat schijnen ze niet



meer te doen.1 4 9 In maart 1788 slaat het noodlot toe. Een aantal slaven is na de dienst op

Sommelsdijk op weg naar huis als er een sterke wind opsteekt. Hun vaartuig schept water

en zinkt. Een avondmaalzuster die goed kan zwemmen haalt nog verscheidene mensen

naar de kant. Als ze zich voor de derde keer in het water waagt, schieten haar krachten te

kort en verdrinkt zij. Drie slavinnen, Anna Maria Quassiba, Benigna Antonia en Philippa

Cleopatra komen om in de golven. De verslagenheid is groot.1 5 0 In de loop van hetzelfde

jaar ontstaat een conflict op Breukelerwaard en een aantal gedoopte en ongedoopte slaven

gaat zich beklagen bij de raad-fiscaal in Paramaribo. Weliswaar genieten de Herrnhutters

nog steeds het voordeel van de twijfel, maar die twijfel groeit met de dag. De directeur

begint op allerlei manieren tegen te werken.1 5 1 Het idee dat kerstening leidt tot onrust

onder de slaven begint vaste vormen aan te nemen. Het wordt de slaven verboden om in de

regentijd over land naar Sommelsdijk te gaan. Reizen per boot is na het ongeluk al hele-

maal uit den boze.1 5 2 In zijn ijver de Herrnhutters dwars te zitten, gaat de directeur inven-

tief te werk. Hij geeft de slaven zoveel werk dat ze dit op hun vrije zondag nooit af kunnen

hebben. Op toestemming om naar de kerk te gaan hoeven ze niet te rekenen.1 5 3 Op het

moment dat de zendelingen de plantage verlaten krijgen de slaven extra veel en zwaar werk

o p g e d r a g e n .1 5 4 Het gaat van kwaad tot erger en directeur Wolfert (?), “aartsvijand van de

goede zaak”, uit nieuwe beschuldigingen van oproer aan het adres van gekerstende slaven.

De oproerkraaiers drijven de spot met zijn naïviteit. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om te

denken dat ze “betere mensen” zouden worden.1 5 5 De maat is vol en de vrees dat de komst van

de zendelingen tot onrust leidt, wordt bewaarheid. Gezien de maatregelen die de directeur

neemt bij het tegenwerken van de zendelingen, is dat nauwelijks verwonderlijk. Op

1 6 februari 1792 wordt verteld dat op Breukelerwaard geen kerk meer gehouden mag wor-

den. Johannes [Labadie] en een niet nader te identificeren vrouw blijven nog een poosje naar

Sommelsdijk gaan maar uiteindelijk wordt ook dat verboden. Toch gaan de contacten met de

gedoopte slaven op Breukelerwaard niet helemaal verloren. Uit het jaarverslag van 1799 blijkt

dat vier communicanten van Breukelerwaard zich weer bij de gemeente Fairfield hebben

gevoegd. Bij tijd en wijle gaan ze naar de kerk op Fairfield. Onderweg naar Fairfield legt

broeder Randt in 1807 aan op Breukelerwaard om te zeggen dat op Fairfield kerk gehouden

wordt. De gedoopte slaven hebben geen tijd: zeven slaven zijn weggelopen. Tot grote op-

luchting van Randt zijn er geen dopelingen bij.1 5 6 Een jaar later is er zelfs nog sprake van

een kleine opleving met de doop van Hanna Jacoba. Ondanks alle tegenwerking en het verbod

om bijeenkomsten te houden worden de zendelingen op Sommelsdijk wel altijd ingelicht a l s

een lidmaat op Breukelerwaard ernstig ziek of overleden is. Een bezoek aan de zieke of het

verzorgen van een christelijke begrafenis stuit op geen bezwaren.1 5 7

Op 18 november 1817 ontvangen de zendelingen bericht van de U n i täts Ältesten Conferenz

dat de post Sommelsdijk wordt opgegeven en begin 1818 wordt Sommelsdijk verlaten. De

zendelingen vinden te weinig gehoor bij de omringende plantages. Pogingen om de slaven

enige christelijke notie bij te brengen worden door de meeste planters gezien als verspilling

van kostbare tijd. Als Sommelsdijk in 1818 wordt verlaten gaan de zendelingen op

Breukelerwaard afscheid nemen. Tot hun grote vreugde is bij zes ‘oude’ slaven nog steeds

voelbaar dat de Heer hun genadig is.1 5 8 Ook op Fairfield nemen de zendelingen afscheid. To t
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1835, het jaar waarin het kerkdistrict Charlottenburg gesticht wordt, zal het zielenheil op

Fairfield vanuit Paramaribo op peil gehouden worden. Toch gloort er niet al te lang na het

verlaten van Sommelsdijk alweer nieuwe hoop op Breukelerwaard. Vanaf 1819 komen er af

en toe wat slaven van deze plantage naar Fairfield om naar de zendelingen te luisteren. In

1821 worden eindelijk weer eens drie slavinnen gedoopt.1 5 9 Er is sprake van een

“Gnadenregung, [...] ganz junge Leute bezeigen ihr Verlangen nach dem Worter Gottes” en er wordt toe-

stemming verleend om een kerk op Breukelerwaard te bouwen.1 6 0 De beloofde kerk wordt op

21 november 1825 ingezegend.1 6 1 Ondanks alle tegenwerking is het contact met de slaven op

Breukelerwaard nooit helemaal verloren gegaan. Uit de verslaggeving van de zend e l i n g e n

blijkt dat er in het begin van de negentiende eeuw op Breukelerwaard onder de slaven meer

onrust en verzet is dan op Fairfield. De gangbare gedachtegang onder Caribisten is dat

Afrikanen eerder van de plantages weg zullen lopen dan Creolen (zie bijvoorbeeld Van Stipriaan

1993:386). Afgaande op de volkstelling uit 1810 zijn de Afrikanen echter veruit in de minderheid

op Breukelerwaard en op grond hiervan zou men eerder problemen op Fairfield verwachten.

Zou de komst van de zendelingen dan toch de rust op de plantages ten goede komen? Of is het

een kwestie van verstandig management op Fairfield? Dat laatste is niet uit te sluiten.

In de jaren twintig van de negentiende eeuw begint de zending onder plantageslaven op

gang te komen. Het bevorderen van het geboortecijfer middels het stabiliseren van echtelijke

relaties onder slaven is voor de planters de belangrijkste reden geweest om met de EBG in zee

te gaan. Dit is in hoofdstuk 3 uitvoerig aan de orde geweest. Op 18 augustus 1824 wordt voor

het eerst een bezoek gebracht aan de plantage Lustrijk. De eigenaren van deze plantage, de

gebroeders Wilkens, geven in oktober 1827 ook toestemming om hun negers op

Cannewapibo en Scheveningen toe te spreken.1 6 2 De eigenaren mogen dan de zendelingen

toestemming verlenen om hun slaven op de plantages te kerstenen, de directeuren die op

deze plantages het feitelijke gezag uitoefenen zijn hiervan niet altijd even gecharmeerd en

zorgen voor de nodige problemen. In 1833 komen de zendelingen op Cannewapibo een

oude bekende tegen. Het is de vroegere directeur van Lustrijk die nu op Cannewapibo de

scepter zwaait. P.J. Strykers (?) heeft de zendelingen vroeger uit alle macht tegengewerkt en

gaat daar op Cannewapibo mee door.1 6 3 Hij staat te boek als een “apostel van de vijand” en

zijn gedrag wordt als “echt jezuïtisch” omschreven.1 6 4 Langzaam maar zeker krijgen de

Herrnhutters vaste voet aan de grond. In 1835 wordt voor de tweede keer - en nu met meer

succes dan de eerste keer op Sommelsdijk - een kerkdistrict temidden van de planta g e s

opgericht: Charlottenburg.

Pas op 30 januari 1837 vindt de eerste samenkomst, compleet met zang en gebed, op

L a Jalousie plaats.1 6 5 In 1843 wordt duidelijk dat er niet veel animo voor de protesta n t s e

boodschap bestaat. De directeur geeft de slaven geen vrije dag om naar de kerk te gaan. Als

ze zo nodig bekeerd willen worden, moeten ze dat maar in hun eigen tijd doen en niet in de

tijd van de baas.1 6 6 Het is voor de zendelingen kennelijk ondoenlijk om La Jalousie alleen

maar op zondag, de traditionele vrije dag van de slaven, met een bezoek te vereren. In 1843

lopen de pogingen om het Evangelie te verkondigen ten einde. In 1849 worden de bezoeken

van de Herrnhutters weer hervat.1 6 7 Er valt op grond van de S p e c i a l i e n geen zinnig woord te zeg-

gen over het waarom van deze onderbreking.
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Naarmate de negentiende eeuw vordert, zien de planters steeds meer voordelen in de

regelmatig terugkerende bezoeken. Het idee dat de werkzaamheden van de Herrnhutters de

rust onder de slaven op de plantages ten goede komen, wordt vanaf de jaren 1820-1830

langzamerhand gemeengoed onder de planters. Ongetwijfeld denken zij hierbij ook aan de

extra slavenkinderen die uit de door de Evangelische Broeder Gemeente gestimuleerde

s ta b i e l e relaties geboren zouden worden. De voordelen wegen kennelijk op tegen de

kosten. Per bezoek betalen de planters een kleine onkostenvergoeding aan de zendelingen

(Oostindie 1989:484). Verder wordt kerstening in het laatste decennium voor de emancipatie

steeds meer gezien als geestelijke voorbereiding op de periode na de afschaffing van de

s l a v e r n i j. De slaven moeten tot zedelijke, ordelijke, ijverige en arbeidzame burgers worden

opgevoed (Oostindie 1989:193, Lenders 1994:189 en Klinkers 1997:58). Temeer daar de

p l a n t e r s v r e z e n dat na de emancipatie dezelfde situatie als in Brits- en Frans Guyana ontsta a t .

Daar weigeren na de afschaffing van de slavernij - respectievelijk in 1834 en 1848 - de

nieuwe burgers nog langer op de plantages te werken, hetgeen de suikerproductie niet ten

goede is gekomen (zie bijvoorbeeld Van den Boogaart & Emmer 1977:205 met betrekking tot

de situatie in de Britse West Indies). Na de emancipatie is de planter niet langer bereid om de

zendelingen een onkostenvergoeding te betalen. De nieuwe burgers kunnen hier zelf voor

opdraaien. In de reisdistricten wordt de hoogte per jaar vastgesteld op 1 Surinaamse gulden

voor communicanten en 30 cent voor gedoopten. Ongedoopten en uitgeslotenen hoeven niet

te betalen. De eersten zijn niet als lidmaat te beschouwen en de laatsten ontberen geestelijke

steun. Helpers en dieners zijn vrijgesteld. Geestelijke zorg in het district is daarmee goed-

koper dan in Paramaribo. De gelovigen in het district worden minder frequent bezocht en

- zo redeneren tenminste de Herrnhutters - wie op een doordeweekse dag in de kerk zit, kan

geen geld verdienen.1 6 8

Figuur 5.1: Aa n tal planta ge b e z o e ken door de Herrn h u t te rs per vijf jaar, 18 3 6 -18 8 4
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Figuur 5.1 geeft een overzicht van het aantal keren dat de zendelingen de verschillende

p l a n tages bezocht hebben.1 6 9 Het ligt voor de hand om vanaf 12 maart 1835, de dag waarop het

kerkdistrict Charlottenburg is opgericht, te gaan tellen. Helaas is het aantal keren dat de plan-

tages in 1835 bezocht worden niet duidelijk opgetekend. Het eerste bezoek in de S p e c i a l i e n

wordt daarom als beginpunt genomen. Voor alle plantages met uitzondering van La Jalousie

is 1836 het beginpunt. Op La Jalousie zijn de zendelingen pas op 30 januari 1837 welkom. Het

a a n tal bezoeken is telkens voor een periode van vijf jaar samengevoegd. De inhoud van zo’n

bezoek is niet altijd hetzelfde. Zeker in de beginperiode beogen de zendelingen per bezoek

twee verschillende kerkdiensten. Af en toe moeten ze zich tevreden stellen met een dienst.

Soms komt ook daar niets van terecht en beperken ze zich tot samenzang met de lidmaten. In

verband met werkzaamheden zijn de zendelingen niet altijd welkom. Het kappen van riet en

het malen van suiker is afhankelijk van het getij en gebeurt vaak onder grote tijdsdruk. Er is

haast bij: riet dat te lang blijft liggen wordt bitter. Op gezette tijden bekruipt de zendelingen

het gevoel dat sommige directeuren net iets te vaak naar dit argument grijpen. Andere keren

is de directeur naar de stad en moeten de zendelingen onverrichter zake verder trekken. Het

komt ook voor dat er in de ogen van de zendelingen zelf niet veel eer aan de kerk te behalen

valt: of de slaven zijn (te) ziek of ze kampen met de naweeën van het baljaren. In het laatste

geval zou het zaad alleen maar verdorren op de onvruchtbare akker. Alleen die bezoeken

waarbij de zendelingen contact kunnen leggen met de helpers en/of overige slaven zijn mee-

geteld. De vraag of het aantal bezoeken van invloed is geweest op de kwaliteit van de gegevens

is in hoofdstuk 3 besproken.

Uit figuur 5.1 blijkt dat de zendelingen in 1836 voortvarend van start gingen. In de jaren

1841-1845 is er sprake van een flinke inzinking. Dit zou wel eens het gevolg kunnen zijn van

hun eigen succes. Steeds meer planters stellen prijs op kerstening van hun slaven.

Vermoedelijk blijven de mogelijkheden van de EBG achter bij de wensen van de planters en

vele gelovigen maken de spoeling nu eenmaal dun. Na 1845 neemt het aantal bezoeken per

p l a n tage weer toe. Over de periode 1845-1870 blijft het aantal bezoeken min of meer con-

s tant. Pas rond 1871 is er sprake van een echte inzinking. De laatste plantagebezoeken zijn

niet altijd even duidelijk vast te stellen.

Fairfield wordt voor het laatst in december 1871 bezocht.1 7 0 De Herrnhutter Meissel

bericht in 1871 dat de toestand van de gebouwen hopeloos is. Hij durft niet rond te lopen

zonder de vloer in de gaten te houden. Elk moment verwacht hij in een gat te trappen. In de

vervuilde vertrekken ontbreekt het bestek en net als de negers zou de directeur met zijn vingers

eten. Van de 23 mensen die behalve de directeur nog op de plantage zijn, wordt hij niet

v r o l i j k e r. De weinige arbeiders worden als “f a u l n e g e r” afgedaan.1 7 1 Ongeveer een jaar voor

het aflopen van het tienjarig staatstoezicht op 1 juli 1873 weten zowel zwart als blank te ver-

tellen dat de plantage is verlaten. Alleen de bastiaan zou er nog zijn. De overigen zijn

vertrokken naar plantages als Goudmijn, Cannewapibo en Fortuin.1 7 2 Meissel laat zich over

zijn bezoek aan Cannewapibo evenmin lovend uit. Hij brengt in herinnering dat de planta g e

eigendom is van de Duitse weduwe Kaiser, de “unmenschlichste, grausahmste Sclavenbesitzern der

ganzen Colonie.” De gemeente classificeert hij zonder blikken of blozen als de slechtste die hij

onder zijn hoede heeft. Iedereen leeft in hoererij en de vermaningen en opgelegde straffen
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zijn gericht aan dovemansoren.1 7 3 De S p e c i a l i e n van Cannewapibo lopen weliswaar tot januari

1877, maar al sinds eind 1874 gaan de gelovigen op Goudmijn naar de kerk.1 7 4 Tijdens een

rondreis die broeder Hasewinkel in datzelfde jaar maakt, worden Fairfield en Cannewapibo

niet eens meer aangedaan.1 7 5 De toestand van het lokaal waar Meissel in 1871 op La Jalousie

spreekuur moet houden, kan wedijveren met de gebouwen op Fairfield. Nu loopt hij geen

gevaar door de vloer te zakken, maar ontbreken de vensters. Als het regent moet hij kiezen

uit twee kwaden: of zijn rug wordt nat, of de kerkgangers en de voorganger zitten in het

d o n k e r. In de loop van 1874 tot en met 1877 zetten de zendelingen hier nog wel voet aan

wal, maar wordt er nauwelijks nog kerk gehouden. De gelovigen worden gemaand om naar

Breukelerwaard te komen.1 7 6 In 1884 wordt deze plantage zes keer bezocht. En dan nog is

het doek niet gevallen.1 7 7

Veel planters hebben rond 1863 een hard hoofd in de toekomst. Ze vrezen dat ze niet

genoeg werkkrachten kunnen vinden om de plantages draaiende te houden. Een groep

planters begint met het treffen van maatregelen om hun kapitaal naar het buitenland over

te brengen. Liquidatie van de plantages is het gevolg (Van Lier 1977:135). Vermoedelijk is

dit ook de gang van zaken op Fairfield geweest. Het gebrek aan bestek waarop Meissel tijdens

zijn rondreis heeft gewezen, suggereert grote uitverkoop. Alles moet te gelde gemaakt worden.

Breukelerwaard daarentegen is te beschouwen als een symbool van vertrouwen in de toe-

komst. Deze plantage blijft tot lang na de afloop van het staatstoezicht in bedrijf. Niet alle

planters zijn dus somber gestemd. De plantages die na de emancipatie door de pessimisten

worden verkocht gaan voor grof geld over in handen van de optimisten (Van Lier 1977:136).

De afschaffing van de slavernij betekent niet dat de ex-slaven kunnen gaan en staan waar ze

willen. Volgens de emancipatiewet van 1 juli 1863 zijn ze voor de tijd van hoogstens tien jaar

verplicht om onder toezicht van de staat loonarbeid onder contract te verrichten (Van Lier

1977:133). Uiterlijk 1 oktober 1863 moeten veldslaven de beschikking hebben over een

arbeidscontract op een plantage naar eigen keuze. De periode waarvoor een contract kan

worden afgesloten varieert van één tot drie jaar. Naar Paramaribo verhuizen is er voor hen

tijdens het tienjarig staatstoezicht in ieder geval niet bij. Deze beperking geldt niet voor de

vrijgemaakte ambachtslieden en huisslaven. Zij worden verplicht om voor een periode van

drie maanden tot één jaar in de stad of op een plantage aan de slag te gaan (Van Lier

1977:133,134 en Klinkers 1997:108,e.v.). De vrijgemaakten staan niet te popelen om een

contract te ondertekenen. Zij vrezen voortzetting van slavernij onder een andere naam.

Uiteraard ontvangen ze in ruil voor de geleverde arbeid loon. Zowel bij planters als vrij-

gemaakten levert dit de nodige verwarring en misverstanden op.

Omdat de geëmancipeerden zelf kunnen beslissen bij wie ze in dienst treden, trekken

groepjes vrijgemaakten van de ene plantage naar de andere (Van Lier 1977:134,136). In de

S p e c i a l i e n s taan verschillende voorbeelden. Gottlieb Wempi Gardt verhuist in september

1864 van Breukelerwaard naar Fairfield. Zijn vrouw woont daar. Het jaar daarop trekt hij

naar de sta d .1 7 8 De van de plantage Rust-en-Werk afkomstige Tobie Akkers sluit kort na de

emancipatie een contract op Cannewapibo. In 1864 houdt hij het daar voor gezien en gaat

op de naburige suikerplantage Potribo werken. Er zijn aanwijzingen dat hij na niet al te

lange tijd op zijn schreden terugkeert en domicilie kiest op Cannewapibo. In 1871 wordt
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vermeld dat hij naar Susannasdaal is vertrokken.1 7 9 Eduard Eberts van Cannewapibo blijkt ook

over niet veel zitvlees te beschikken. Kort na de emancipatie is hij naar Fairfield getrokken.

Samen met zijn vrouw Amelia Josephina Park van Fairfield nemen ze in 1871 de wijk naar

Fortuin. Na hun scheiding belandt zij in 1877 in Paramaribo.1 8 0 Tijdens het tienjarig sta a t s-

toezicht zijn het vooral de jongeren die rondtrekken en zich geleidelijk in de richting van

Paramaribo verplaatsen. Klinkers (1997:122,123) interpreteert de grootscheepse verhuizingen

als een teken van vrijheid. De jonge vrijgemaakten willen laten zien dat ze geen slaven meer

zijn. Hoewel hun arbeidsmoraal de planters zeker niet tegenvalt, knaagt het veelvuldig

rondtrekken aan de werkdiscipline en ontstaat er een “enigszins onrustige toestand” in de

districten (Van Lier 1977:136). De grote trek naar de stad wordt door Van Lier rond of na

1872 gesitueerd.

Districtcommissarissen, staatstoezicht en contracten wekken op zijn minst de suggestie

dat er iets opgeschreven moet zijn. Met uitzondering van Breukelerwaard en La Jalousie in

1865 heb ik geen gegevens over aantallen contracten per plantage per jaar kunnen vinden.

Op 6 februari 1866 kan op Vossenburg geen kerk gehouden worden. Het riet moet gemalen

worden en broeder Krönlein besluit daarop broeder Grell op Breukelerwaard te gaan helpen.

Die is op dat moment al volop bezig met het verrichten van kerkelijke plechtigheden. Het is aan

deze twee toevalligheden te danken dat precies bekend is wie er eind 1865 op de plantage

Breukelerwaard woonachtig zijn.1 8 1 Krönlein heeft de planter om de lijst van contracta n t e n

gevraagd en die in zijn geheel overgeschreven. Ook op La Jalousie heeft hij zich zo voor de

geschiedschrijving verdienstelijk gemaakt.182 Aan de hand van deze twee lijsten is het mogelijk

om na ruim twee jaar staatstoezicht na te gaan wie er op deze plantages werkzaam zijn. De

r e s u l taten van de niet aflatende ijver van Krönlein staan in tabel 5.2.

Bijna 220 slaven worden op 1 juli 1863 op Breukelerwaard en La Jalousie in vrijheid gesteld.

Van 15 vrijgemaakten is bekend dat ze voor 31 december 1865 overlijden. Uit de telling van

Krönlein blijkt dat er bijna 130 vrijgemaakten op de plantages Breukelerwaard en La Jalousie

zijn gebleven. Kinderen die in de tussenliggende periode zijn geboren, worden gerekend tot de

plantage waartoe hun moeder in de slaventijd heeft behoord. Op 16 september 1865 wordt

Leentje Oosterwolde op Breukelerwaard geboren. Haar moeder is Andresa en oorspronke-

lijk afkomstig van Vossenburg. De herkomst van moeder en dochter is in tabel 5.2 terug te

vinden onder Vo s s e n b u r g .

Van de ongeveer 220 vrijgemaakten op 1 juli 1863 zijn na dik twee jaar bijna 100 lieden

vertrokken. Slechts bij uitzondering is bekend wat de plaats van bestemming is geweest. Na

correctie voor vrijgemaakten die zijn overleden, is middels een chi-kwadraattoets voor de

variabelen sekse, status-beroep en leeftijd nagegaan wie er van de volwassen vrijgemaakten

geneigd zijn om te verhuizen. Kinderen jonger dan vijftien jaar in 1863 laat ik buiten

beschouwing. De beslissing om te blijven is in hun geval waarschijnlijk door hun ouders

en/of verzorgers genomen. Geen van de drie genoemde variabelen correleert met het verlaten

van de plantages Breukelerwaard en La Jalousie. Mannen zijn in dezelfde mate geneigd om

ergens anders naar toe te verhuizen als vrouwen. Jong en oud zijn even mobiel en in de eerste

paar jaar na de emancipatie is er geen samenhang te bespeuren tussen reislust en sta t u s -

b e r o e p .1 8 3 Wie meent dat deze gegevens niet overeenkomen met de genoemde bevindingen
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van Van Lier en Klinkers dat vooral jongeren langzamerhand in de richting van de stad ver-

huizen, moet bedenken dat de afschaffing van de slavernij nog geen drie jaar achter de rug is.

Zowel op Breukelerwaard als op La Jalousie worden nieuwe arbeiders gecontracteerd. Op

Breukelerwaard zijn inclusief geboorten 22 nieuwe gezichten te ontwaren zodat eind 1865

het totaal op 80 komt. Voor La Jalousie gaat in grote lijnen hetzelfde verhaal op. Hier zijn

eind 1865 in totaal 93 vrijgemaakten te vinden. Het toeval wil dat op La Jalousie eveneens 22

vrijgemaakten van andere plantages afkomstig zijn. In het volgende hoofdstuk wordt aan-

dacht besteed aan de wisselwerking tussen relaties en migratie.

Er is nog een andere telling bekend. Zeven jaar na de emancipatie maakt de Herrnhutter

Kuhn een visitatiereis langs de verschillende kerkdistricten in Suriname.1 8 4 Op 30 juni 1870

is het aantal “P f l e g e b e f o h l e n e n” vastgesteld per plantage. In tabel 5.3 staan de belangrijkste

gegevens. In vergelijking met 1 juli 1863 valt op dat over de gehele linie het aantal bewoners

op de plantages sterk is afgenomen. Er is een uitzondering: de gemeente Breukelerwaard.
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Tabel 5.2: Aa n tal contra c ta n ten op Bre u ke l e rwa a rd en La Jalousie naar planta ge - h e r ko m st, sekse en leeft ij d

op 31 december 1865 (n=17 3 )

P l a n ta ge - h e r ko m st

C o n t ract op 31 Breukeler- C a n n e - La Vo s s e n - Ro s e n - K l e i n -

december 18 6 5 S e ks e Fa i rfi e l d wa a rd wa p i b o J a l o u s i e b u rg b u rg h o o p ove r i g

To ta a l

B re u ke l e r- m a n 1 2 4 1 2 3 31

wa a rd v ro u w 2 0 4 1 2 1 2 8

j o n ge t j e 6 2 1 9

m e i s j e 8 1 1 2 12

To ta a l 1 5 8 1 9 2 5 4 8 0

La m a n 1 1 2 3 1 5 4 3 5

J a l o u s i e v ro u w 2 3 0 1 2 3 5

j o n ge t j e 1 12 2 15

m e i s j e 6 2 8

To ta a l 1 4 71 1 5 1 10 9 3

Tabel 5.3:  Aa n tal “Pfl e ge b e fohlenen” naar planta ge, sekse en leeft ijd op 30 juni 1870* (n=327)

Fairfield Breukelerwaard Cannewapibo La Jalousie Totaal

mannen 18 42 33 24 117

vrouwen 18 76 27 24 145

jongens 2 17 6 11 36

meisjes 4 15 5 5 29

Totaal 42 150 71 64 327

B ron: ABUH: 15 La 9.

*O n d e rs cheid naar leeft ijd wo rdt alleen met betrekking tot de klasse ge d o o p ten ge m a a k t .



Het in 1870 getelde aantal van 150 bewoners staat in schril contrast met de 100 slaven in 1863

en de 80 vrijgemaakten in 1865. De identiteit van de door Kuhn getelde vrijgemaakten is maar

ten dele aan de hand van de gekende levensloop te achterhalen. Het heeft er alle schijn van dat

de plantage, zoals ik hierboven al heb aangegeven, aan haar tweede jeugd is begonnen. De

komst van Hindoestanen bevestigt dit. Ik weet niet wanneer de eerste Hindoestanen op

Breukelerwaard arriveren. In juni 1880 baart Johorun 348G (?), een dochtertje dat luistert

naar de naam Bodho. Een week later wordt Mahabi, het zoontje van Chowree 351G (?), op

Breukelerwaard geboren.1 8 5 Twee maanden later is hij dood.1 8 6 Op 1 maart 1884 wordt

Emeline Beatrice gedoopt. Hoewel haar naam anders doet vermoeden, gaat het hier om een

“K u l i m ä d c h e n. ”1 8 7

2. Welke slaven laten zich kerstenen

Slaven worden zelden of nooit letterlijk geciteerd over hun motieven als ze zich opgeven bij

de Evangelische Broeder Gemeente. Voor de zendelingen zelf lijdt het geen twijfel. Het is de

genadige invloed van de Heilige Geest. Hun hart behoort toe aan de Heiland.1 8 8 De bronnen

s taan vol met dit soort frasen. De enkele keer dat slaven zich uitspreken en ook geciteerd

worden, wil ik de lezer niet onthouden. Bombois van Breukelerwaard is in 1791 door het lot

aangewezen om gedoopt te worden en betoogt dat “hij nog maar één verlangen heeft. God die

mens geworden is en aan het kruis voor mijn zonden is gestorven, zal mijn hart hebben. [...]

Hij moet me kracht schenken omdat ik zelf geen kracht heb en met hem wil ik ook eeuwig

leven als mijn vlees gestorven is.”1 8 9 Een paar jaar eerder is uit de mond van “een oude zieke

moeder” hetzelfde opgetekend: “Op aarde is niets meer waaraan ik nog plezier kan beleven.

Alleen de Heiland is mijn vriend en troost.”1 9 0 Drie slaven die zich vijftig jaar later in 1840 op

Cannewapibo aanmelden, doen dit nog steeds met het oog op het eeuwige leven dat in het

verschiet zou liggen.1 9 1 Een van hen merkt veelbetekenend op dat hij “daar later niet weer

gestraft wil worden.”1 9 2 Ondanks de hoop op eeuwig leven verschaffen deze uitspraken niet

veel inzicht en enige scepsis is op zijn plaats. Vaak bekruipt me bij het lezen van de bronnen

het gevoel dat de zendelingen zich te buiten gaan aan loftuitingen aan het adres van de

Genade van de Heer om zichzelf en elkaar een hart onder de riem te steken. Misschien wil-

len ze hun eigen achterban overtuigen van de juistheid van hun zendingswerk.

B o v e n s taande citaten sluiten goed aan bij een aantal verklaringen die Lenders

(1994:116-117) geeft voor de aantrekkingskracht van de Herrnhutterkerk. Zij meent dat

slaven zich tot het christendom voelen aangetrokken omdat de zendelingen hen als mensen

tegemoet treden. Merk op dat dit precies dezelfde reden is waarom planters zeker in het

begin van de negentiende eeuw zo gekant zijn tegen het kerstenen van hun slaven.

Daarnaast zou de figuur van de gekruisigde Christus tot hun verbeelding hebben gesproken

en wacht hen na de dood het eeuwige leven. Vrouwen tot slot, “vonden binnen de

Herrnhutterkerk een omgeving waarin zij als vrouw gerespecteerd werden en zich in sek-

sueel opzicht veilig konden voelen (Lenders 1994:116).” De blanke planters zullen zich

ongetwijfeld vergrepen hebben aan hun slavinnen. En de zendelingen zullen hier ongetwij-

feld verbolgen over zijn geweest, maar de suggestie dat zij de gedoopte slavinnen een

gevoel van seksuele veiligheid tegenover de grillen van de blanke planter kunnen bieden,
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doet wat overdreven aan. Zeker buiten Paramaribo lijkt me dat bezijden de waarheid. In

1847 uiten de zendelingen bijtende verwijten aan het adres van directeur Van Behmen op

Breukelerwaard. Hij heeft drie jaar eerder de kinderen Trina en Willemijntje - destijds

respectievelijk vijftien en dertien jaar oud - seksueel misbruikt. Willemijntje heeft er nog

voor op haar kop gekregen van haar vader, alsof het haar eigen schuld zou zijn. De moeder

van Trina is ten tijde van dit voorval doopkandidaat en bezoekt het spreekuur, toch heeft ze

de Herrnhutters hiervan niet op de hoogte gesteld. Laat staan dat ze destijds hun hulp of

bescherming heeft gevraagd.1 9 3 Uit de S p e c i a l i e n valt niet eens op te maken of de zendelingen

dit voorval in het bijzijn van Van Behmen aan de kaak hebben durven stellen. Gezien de

r e p u tatie van Van Behmen zou dat trouwens niet veel uitgemaakt hebben.

Er hebben altijd meer vrouwen dan mannen tot de gemeente behoord (Lenders

1994:282). Dat vrouwen zich over het algemeen meer dan mannen voelen aangesproken

door de zendelingen is ontegenzeggelijk waar. Dit is overigens niet uit tabel 3.2b af te leiden.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst in de D i a r i a of Missions Konferenz o f

S p e c i a l i e n genoemd worden, is in deze tabel zelfs iets hoger dan voor mannen. Dat komt

omdat de eerste vermelding in de bronnen niet per se de eigen verdienste hoeft te zijn. Een

doopkandidaat die een paar jaar na zijn bevordering een heidense vrouw neemt, is feitelijk

verantwoordelijk voor de registratie van die vrouw. In tabel 5.4 is de gemiddelde leeftijd

waarop volwassen slaven doopkandidaat worden, aangegeven. Kinderen blijven vooralsnog

buiten beschouwing omdat hun intrede in de kerk afhankelijk is van de religieuze status van

hun moeder. Volwassen is weer gedefinieerd als 15 jaar of ouder. Er wordt alleen gekeken

naar slaven die in de periode 1838-1863 doopkandidaat worden.

Tabel 5.4: Onge c o rr i ge e rde en ge c o rr i ge e rde gemiddelde leeft ijd wa a rop slaven doopkandidaat wo rden naar

p l a n ta ge, sekse, ge b o o rte grond en sta t u s - b e ro e p

Ongecorrigeerde gemiddelde leeftijd Gecorrigeerde gemiddelde leeftijd

waarop slaaf doopkandidaat wordt waarop slaaf doopkandidaat wordt n

Plantage 33,8 311

Fairfield 27,7 34,7 42

Breukelerwaard 35,7 35,7 54

Cannewapibo 32,2 35,6 149

La Jalousie 39,5 41,2 66

Sekse 33,8 311

man 33,2 33,2 156

vrouw 34,3 31,7 155

Geboortgrond 33,6 305

Afrika 43,0 43,0 103

Suriname 28,8 41,8 202

Status-beroep 30,3 201

hoog 34,5 34,5 54

laag 28,7 36,2 147
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Uit de ongecorrigeerde gemiddelden blijkt dat mannen op jongere leeftijd doopkandidaat

worden dan vrouwen. Na correctie is dat niet langer het geval. De betekenis van de correctie

kan het best duidelijk gemaakt worden aan de hand van de variabele geboortegrond.

Niemand zal raar opkijken van het feit dat in de periode 1838-1863 Afrikanen op veel latere

leeftijd doopkandidaat worden dan Creolen. Afrikanen zijn ongeacht de zendingsdrang van

de Evangelische Broeder Gemeente in 1838 gemiddeld genomen een kleine vijf jaar ouder

dan de volwassen Creolen. In 1863 is dit verschil opgelopen tot zeventien jaar. Dit verschil

moet gecorrigeerd worden. Per variabele is steeds het leeftijdsverschil op 31 december 1851,

ongeveer halverwege de periode 1838-1863, genomen. Afrikanen zijn in 1851 gemiddeld

dertien jaar ouder dan Creolen. De gecorrigeerde leeftijd waarop de Creool ten opzichte van

de Afrikaan doopkandidaat wordt, is derhalve de ongecorrigeerde gemiddelde leeftijd plus

dit verschil. De bovenstaande correctie is misschien als grof te betitelen, maar geeft wel

duidelijk inzicht in de materie. Geboortegrond speelt na correctie nauwelijks nog een rol

bij de leeftijd waarop men doopkandidaat wordt. De onderlinge verschillen tussen de

p l a n tages zijn met uitzondering van La Jalousie niet groot. Gezien de datum waarop de

zendelingen feitelijk de slaven op La Jalousie gaan kerstenen, is dat niet meer dan logisch.

Vrouwen zijn gemiddeld iets jonger dan mannen en slaven met veel status begeven zich op

jongere leeftijd naar de kerk dan slaven die op grond van hun beroep weinig status toe-

gemeten krijgen. Dit punt is eerder aangeroerd door Lamur, maar ik kom er zo meteen uit-

gebreid op terug.

Er zijn niet alleen aanwijzingen dat vrouwen trouwere kerkbezoekers zijn, mannen

zouden ook gemakkelijker in zonde vervallen.1 9 4 In 1792 wordt de vrees uitgesproken dat

de mannen van Fairfield niet meer naar de kerk op Sommelsdijk willen komen. De vrouwen

die voor het vervoer over water afhankelijk zijn van de mannen, worden hiervan de dupe.1 9 5

Welgeteld komen de zendelingen zelf één keer met een verklaring voor het relatief grote

a a n tal gelovige vrouwen. Slavinnen nemen soms uit nieuwsgierigheid deel aan de bij-

eenkomsten van de EBG. Het is voor hen de enige mogelijkheid om met een blanke vrouw

te kunnen praten.1 9 6 Dit zegt vermoedelijk meer over de sociale verhoudingen tussen blank

en zwart dan over het geloof. In het begin van dit hoofdstuk is gewezen op spanningen en

problemen onder slaven als gevolg van de verkondiging van het Evangelie. Opvallend is

dat vrouwen zich niet alleen in grotere aantallen bij de Evangelische Broeder Gemeente

melden, maar dat ze in het allereerste begin, paradoxaal genoeg, ook het meest uitge-

sproken zijn tegen de komst van de zendelingen en hun geloofsartikelen. Op Lustrijk

dreigt in 1826 een vrouw haar man te verlaten als hij zich laat bekeren. Ze wil niet langer

met hem leven en dreigt zijn spullen het huis uit te gooien.1 9 7 Als het echtpaar Voigt in

december 1827 de plantages Scheveningen en Wilkensrust bezoekt, merken ze tot hun

verbazing dat hier alleen de mannen zich laten inschrijven. De verklaring die de mannen

hiervoor geven is duidelijk: “onze vrouwen zijn nog slechter dan wij.” Een vrouw wil het

desgewenst nog wel verduidelijken: “zo ben ik geboren en zo wil ik blijven. [...] Mijn hart

wil het niet.” Dik twintig jaar later wordt de ware toedracht bekend. In de S p e c i a l i e n w o r d t

betreurd dat een oude priesteres nog altijd veel invloed heeft over haar omvangrijke familie.

Zoveel zelfs, dat bijna niemand zijn naam durft op te geven.1 9 8 De perikelen op de hout-

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

104



p l a n tage Berg-en-Daal in 1846 ondersteunen deze gedachtegang. Daar zijn het vijf oude

vrouwen die het voortouw nemen in de strijd tegen het christendom en daarmee voor grote

spanningen zorgen (Klinkers 1997:60).

Behalve sekse verdient ook het beroep in dit verband nadere bestudering. Lamur

(1985:25,31) constateert dat de religie van de slaven op Vossenburg zich kan handhaven

doordat met name de “bastiaan-priesters” zich vaak verzetten tegen het opgeven van hun

oude religie. Zijn betoog is gebaseerd op gegevens die ontleend zijn aan de S p e c i a l i e n v a n

Vossenburg. De twee verklaringen die Lamur geeft voor het verzet van de bastiaan-priester

hebben met elkaar gemeen dat “de religie der slaven een functie om de eenheid onder hen

te bewaren” wordt toegekend (Lamur 1985:30). De drang naar eenheid onder slaven zou

een reactie zijn geweest op de uitbuiting en onderdrukking van de planters (Lamur

1985:34). De bastiaan-priester neemt hierbij een centrale positie in. Dit roept twee vragen

op die empirisch getoetst kunnen worden. Zijn de functies bastiaan en priester wel zo vaak

verenigd in een en dezelfde persoon en verzetten bastiaans (bijna altijd mannen!) zich

inderdaad met hand en tand tegen het nieuwe geloof ?

In totaal kan ik de identiteit van 29 verschillende mannelijke bastiaans op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie vaststellen. Niet één wordt expliciet als bastiaan-

priester omschreven. Negen van hen worden wel op de een of andere manier met afgoderij

in verband gebracht. In vier van deze negen gevallen is niet meteen duidelijk of de bastiaan zelf

de grens van het toelaatbare heeft overschreden.199 Het meest tot de verbeelding sprekende

geval betreft Philippus Jan Plisiri. Als in december 1808 een neger op Fairfield overlijdt,

maakt hij zich sterk voor een christelijke begrafenis. Daar komt niet veel van terecht. Tw e e

negers dragen de kist rond de kerk en langs de negerhuizen met de vraag wie hem heeft

gedood. Uitgerekend bij het huis van Philippus houden de dragers halt, waarop grote

beroering onder de slaven ontsta a t .2 0 0 De overige vijf bastiaans worden door de

Evangelische Broeder Gemeente gekapitteld vanwege uiteenlopende zaken als afgoderij,

dans, trommelen, o b i a, w i s s i en een bezoek aan een l o e k o e m a n.2 0 1 Al met al geen enkele aan-

wijzing dat de bastiaan tevens als priester in de slavendorpen zou fungeren.

De tweede vraag, namelijk of de bastiaan zich in het algemeen verzet tegen het nieuwe

geloof, moet ook ontkennend worden beantwoord. Slechts twee gevallen zijn mij bekend

waarin de bastiaan weinig op heeft met de komst van de zendelingen. De tweede bastiaan

op Fairfield staat in 1786 expliciet te boek als vijand van de kerk.2 0 2 In maart 1819 maakt

broeder Langballe zich zorgen over de situatie op Fairfield. Heidense bastiaans proberen de

kerkleden tegen elkaar uit te spelen en aan de invloed van de helpers te onttrekken. Enig

succes kan hen daarbij beslist niet ontzegd worden.2 0 3 In plaats van tegenwerken, denk ik

dat bastiaans juist vaak een voortrekkersrol vervullen bij de verbreiding van het nieuwe

geloof. Onder de eerste achttien gedoopte slaven van Fairfield zijn er slechts zeven waarvan

het beroep bekend is. En hoewel ik niet met zekerheid kan zeggen of ze dit beroep ook al

uitoefenen ten tijde van de doop is het toch op zijn minst saillant dat drie van hen bastiaan

zijn. Van de mannelijke dienaren op Fairfield wordt in 1802 nog eens opgemerkt dat ze alle drie

bastiaan van beroep zijn.204 Tot de eerste groep dopelingen van Breukelerwaard (1786-1791)

behoort geen enkele bastiaan, maar hier kunnen de gebrekkige gegevens me wel eens parten
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spelen. In 1821 wordt het dopen weer hervat op deze plantage. Al in 1825 blijkt dat de eerste

bastiaan staat te popelen om broeder Buck te spreken. Deze man is sinds twee jaar doop-

kandidaat en wil gedoopt worden. Zijn liefdesleven blijkt een enorme sta-in-de-weg te zijn.205

De gegevens van Scheveningen, Lustrijk en Cannewapibo zijn eenduidiger. Van Scheveningen

wordt in januari 1832 geconstateerd dat het met de verspreiding van het nieuwe geloof, met

uitzondering van de eerste bastiaan, niet wil vlotten.2 0 6 Twee jaar later wordt hij als eerste van

deze slaven gedoopt. De eerste mannelijke slaaf die op Lustrijk gedoopt wordt, is de bastiaan

Cornelius Louis Johannes.2 0 7 Op Cannewapibo is de situatie niet veel anders. Op 10 december

1831 wordt Abraham Gerrit gedoopt.2 0 8 Het kan zijn dat hij op dat moment al bastiaan is, maar

honderd procent zeker weet ik dat niet. De eerste mededeling hieromtrent stamt pas uit het

jaar 1836.2 0 9 Drie slaven, waaronder de timmerman Johannes Claudius, zijn hem voor-

g e g a a n .2 1 0 Ook op La Jalousie zijn de bastiaans er als eersten bij om gedoopt te worden. Bij

de eerste twee doopplechtigheden staan Thomas Amour en Zacheus Pluto vooraan.2 1 1

Tijdens het lezen van de D i a r i a ben ik wel vaker verwijzingen in deze trant tegen gekomen. Op

6 december 1793 bezoekt Randt de plantage Beygelueck. De derde bastiaan komt in gezel-

schap van vrouw en kinderen naar Randt en geeft te kennen dat hij gedoopt wil worden.2 1 2

Eind 1795 blijkt dat de bastiaan Seri een van de eerste dopelingen op Beygelueck is.2 1 3 D e

bastiaans van Molhoop behoren ook tot de eersten die van deze plantage gedoopt worden.

Tijdens een bezoek aan Lustrijk heeft de zendeling een onderhoud met de eerste bastiaan.

Hij betwijfelt of slaven die interesse in het nieuwe geloof hebben dat kenbaar durven te

maken. De bastiaan geeft hierop geen antwoord. Pas als hij opmerkt dat de zwarte officieren

van Molhoop tot de eersten behoren die de christelijke religie aanhangen, gebeurt er iets

vreemds met zijn gesprekspartner. “Hirbey veränderte sich des Treibers Physonomie auf einmal; er

frug nun freundlich weiter, u. als er hörte, die Treiber auf Molhoop wären mit den ersten gewesen, die sich

bekehrt hätten u. getauft werden, u. nun dem Heyland dankbar davor wären, da war er wie erstaunt, als

ob er nun erst sich eine Möglichkeit denken könne; es könne auch noch mit ihm dahin kommen.”2 1 4

Van Stipriaan (1993:282) doet een beroep op een van de verklaringen van Lamur om een

gebeurtenis op Breukelerwaard te verklaren. Hij interpreteert de doop op 6 november 1829 van

de bastiaan Nicolaas Nelson op Breukelerwaard als een teken dat “de functie van bastiaan

b i n n e n de slavengemeenschap was geïnstitutionaliseerd in de vorm van het priesterschap.”

Nelson zou in de gaten hebben gehad dat als gevolg van de komst van de zendelingen zijn

machtsbasis aan het afbrokkelen is. Steeds meer volwassenen laten zich dopen en door zich-

zelf aan te sluiten bij het nieuwe christelijke geloof probeert hij het tij te keren. Voor deze ver-

klaring is geen bewijs te vinden in de Specialien van Breukelerwaard. In de eerste plaats is er

geen verwijzing naar een eventueel priesterschap van Nelson. De goede man wordt door de

zendelingen geen enkele keer in verband gebracht met heidense praktijken, laat sta a n

beschuldigd. Ten tweede, en dat brengt me weer terug bij de verklaring van Lamur, is Nicolaas

Nelson niet de eerste bastiaan die op Breukelerwaard gedoopt wordt. Josua Damon is hem op

14 juli 1827 voorgegaan.2 1 5 Op dat moment zijn er hooguit 39 gedoopte volwassen slaven op

Breukelerwaard te vinden, hetgeen aanmerkelijk minder is dan de “65 van de circa 115 vol-

w a ssen slaven” waarover Van Stipriaan (1993:282) rept en die voor Nelson de reden zouden

zijn geweest om het roer om te gooien teneinde zijn machtsbasis te beschermen.
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Volgens Lamur (1985:25,32) is het niet alleen de bastiaan-priester die zich op

Vossenburg heeft verzet tegen de komst van de zendelingen. De oorspronkelijke religie zou

de eenheid onder de Vossenburgse slaven bevorderd hebben en hij vermoedt dat spanningen

tussen een kleine bevoorrechte groep (in het bijzonder de bastiaan-priesters) en een grote

groep gedepriveerden worden gemaskeerd door de drang naar eenheid onder de slaven-

bevolking als reactie op de onderdrukking en uitbuiting van de planters. Anders dan de op

grond van hun beroep bevoorrechte slaven zouden de gedepriveerden meer ontvankelijk

zijn geweest voor het ‘beschavingsoffensief ’ van de zendelingen. Staat de grote groep ge-

depriveerde slaven op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie inderdaad

meer welwillend tegenover het zendingswerk dan de eliteslaven?

Welwillend staan tegenover het zendingswerk van de Evangelische Broeder Gemeente

is een proces in de tijd en kan als zodanig worden bestudeerd. Cox regressie is een inzich-

telijke en goede optie.2 1 6 De afhankelijke variabele bestaat uit het aantal maanden dat ver-

strijkt vanaf de dag dat men doopkandidaat is geworden tot de dag waarop men gedoopt

wordt. Het tijdstip waarop iemand doopkandidaat is geworden fungeert als begin van het

interval. Het toetreden tot de klasse van doopkandidaten is de eerste nauwkeurig vast-

gelegde gebeurtenis in de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente. Slaven die voor

de doop in aanmerking willen komen, moeten behalve zedelijk besef ook een aanta l

geloofsartikelen uit het hoofd kennen. De bereidheid van slaven om deze artikelen te leren

kan als indicator van welwillendheid beschouwd worden.

Sommige slaven zullen om uiteenlopende redenen nooit gedoopt worden. Men kan hierbij

denken aan de volgende verklaringen. Ze hebben geen interesse en blijven liever op de oude

voet verder gaan, ze keren zich van de kerk af, hun seksueel gedrag kan niet door de beugel of

ze komen te overlijden voordat ze zich het p r o t e s ta n t se geloof eigen hebben kunnen maken.

Kerktucht of uitsluiting doet niet ter zake. Slaven hebben altijd de mogelijkheid om op hun

schreden terug te keren. Ik neem aan dat, uitgezonderd sterfgevallen, deze lieden tot op de dag

van de emancipatie bloot staan aan de invloed van de Herrnhutters. Van sommigen is bekend

dat ze na 1863 op de plantages blijven wonen en werken. In dergelijke gevallen wordt de

periode die begint met het doopkandidaatschap begrensd door de laatste waarneming van de

EBG. Die datum is rechts-gecensureerd. In de doopboeken is regelmatig te lezen dat iemand

op zijn ziekbed is gedoopt. Een aantal van hen blijft buiten beschouwing omdat ze de doop-

kandidaatklasse hebben overgeslagen (zie hoofdstuk 3). De resultaten van de Cox regressie

staan in tabel 5.5.
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Tabel 5.5:  Doopproces van slaven naar planta ge, sekse, ge b o o rte grond, sta t u s - b e roep en leeft ijd; 

C ox model (tijd ge m e ten in maanden; n=242)

B S.E. Wald df Sig. R Exp(B)

Plantage 10,6102 3 ,0140 ,0504

Fairfield t.o.v. Breukelerwaard ,1428 ,2546 ,3144 1 ,5750 ,0000 1,1535

Cannewapibo t.o.v. Breukelerwaard -,1889 ,1984 ,9069 1 ,3409 ,0000 ,8279

La Jalousie t.o.v. Breukelerwaard -,5887 ,2194 7,1974 1 ,0073 -,0535 ,5550

Sekse (vrouw t.o.v. man) ,3529 ,1516 5,4186 1 ,0199 ,0434 1,4232

Geboorteland (Creool t.o.v. Afrikaan) ,0136 ,1921 ,0050 1 ,9436 ,0000 1,0137

Status-beroep (hoog t.o.v. laag) ,1928 ,1740 1,2274 1 ,2679 ,0000 1,2126

Leeftijd van de doopkandidaat ,0197 ,0081 5,8444 1 ,0156 ,0460 1,0199

X2 t . o . v. geen ve r k l a rende variabelen: 23,0. Vr ij h e i d s graden: 7.

Tabel 5.6: Religieuze klasse wa a rtoe vo l wassen slaven op 1 juli 1863 behoren naar beroep (n=318 )

Religieuze klasse op 1 juli 1863

Beroep van de Avo n d m a a l -

s l aven zoals ve rm e l d Geen doop- D o o p - kandidaat of

in borderel 1862 ka n d i d a a t ka n d i d a a t D o p e l i n g c o m m u n i c a n t To ta a l

ambachts- en huisslaven Aantal 13 9 22 35 79

Rijpercentage 16,5% 11,4% 27,8% 44,3% 100,0%

delvers, veldnegers en veldmeiden Aantal 48 55 82 54 239

Rijpercentage 20,1% 23,0% 34,3% 22,6% 100,0%

Totaal Aantal 61 64 104 89 318

Rijpercentage 19,2% 20,1% 32,7% 28,0% 100,0%

Evenals bij eerdere toetsen moeten de uitkomsten in tabel 5.5 met de nodige voor-

zichtigheid geïnterpreteerd worden. De uitkomst van de toets moet gezien worden als een

indicatie. Het gaat me vooral om het teken van de regressiecoëfficiënt (ß). Een positieve

regressiecoëfficiënt duidt op een grotere intensiteit van het proces. Bij de nominale

variabelen worden steeds twee categorieën met elkaar vergeleken. De desbetreffende

categorieën staan tussen (). In tegenstelling tot wat men op grond van de gebeurtenissen

op Vossenburg zou verwachten, blijkt uit tabel 5.5 dat slaven met een hoge sociale sta t u s

sneller - en dus niet langzamer - worden gedoopt dan slaven met een lage sociale sta t u s .

Ook is het zo dat vrouwen dit pad veel sneller doorlopen dan mannen. Creolen sta a n

welwillender tegenover het zendingswerk dan Afrikanen. De slaven op Fairfield zijn ont-

vankelijker voor het geloof dan slaven op Breukelerwaard. Op Cannewapibo en op

L a Jalousie slaat het nieuwe geloof in vergelijking met Breukelerwaard (en dus ook

Fairfield) minder snel aan. Gezien het aantal plantagebezoeken dat door de Herrnhutters is

afgelegd, is dat geheel conform de verwachting. De Herrnhutters zelf uiten het vermoeden

dat vooral ouden van dagen, gebrekkigen en zieken zich tot het nieuwe geloof wenden.2 1 7
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Dit wordt bevestigd in tabel 5.5. Naarmate men ouder wordt neemt de intensiteit van het

doopproces toe: ouderen worden eerder gedoopt dan jongeren.

De vraag is gerechtvaardigd of een analyse die alleen maar uitgaat van mensen die doop-

kandidaat zijn geworden de lading van het begrip ‘welwillend staan tegenover het zendings-

werk’ wel dekt. Hierbij kan terecht een vraagteken gezet worden. In principe kan de sta p

die een slaaf neemt om doopkandidaat te worden al geïnterpreteerd worden als een eerder

teken van gunstige gezindheid. Helaas ontbreken voor een benadering die hier rekening

mee wil houden de broodnodige gegevens. Daarnaast hoeft de welwillendheid ten aanzien

van het zendingswerk niet op te houden bij de klasse van gedoopte lidmaten. In tabel 5.5 is

slechts een onderdeel van het traject aanmelden-communicant geanalyseerd en slaven die

nooit doopkandidaat zijn geworden, blijven buiten beschouwing.

De tweede manier om de samenhang tussen status-beroep en protestantse gezindheid

voor het voetlicht te brengen ondervindt geen hinder van de bovengenoemde kritiek. Vo o r

alle mannen en vrouwen is gekeken naar de religieuze klasse waartoe zij op de dag van de

emancipatie behoren. In vergelijking met volwassen delvers, veldnegers en veldmeiden zijn

onevenredig veel ambachts- en huisslaven te vinden in de klassen avondmaalkandidaat of

communicant. Omgekeerd zijn het vooral delvers, veldnegers en veldmeiden die op 1 juli

1863 nog niet gedoopt zijn. In totaal maar liefst 43%. Van de slaven met een hoge status is

iets meer dan een kwart (28%) nog niet gedoopt. Er is niet gecorrigeerd voor slaven die

onder kerktucht vallen.

Ik ben de discussie met Lamur aangegaan in termen van status-beroep. Hij consta t e e r t

dat met name de ambachtsslaven op Vossenburg zich hebben verzet tegen de komst en ver-

breiding van het nieuwe geloof. Op de naburige plantages Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie is van verzet door deze groep slaven tegen de komst van de

Herrnhutters niet veel gebleken. Zowel op kwalitatieve als kwantitatieve gronden blijkt dat

de bastiaans en overige ambachtsslaven zich op deze vier plantages juist eerder en/of sneller

hebben laten bekeren dan veldslaven. Verder is gebleken dat vrouwen zich welwillender

hebben opgesteld tegenover het zendingswerk dan mannen. Ik kom hier nog op terug. De

i n t e r p r e tatie van Van Stipriaan van de gebeurtenissen op Breukelerwaard is aantoonbaar

o n j u i s t .

Met het antwoord op de vraag welke slaven er welwillend staan tegenover de boodschap

van de Herrnhutters is nog geen antwoord gegeven op de vraag wat de gekerstende slaven

nu eigenlijk geloven. Van de ongekerstende slaven is dat evenmin precies bekend.

Steinberg (1933:139) meent op grond van een verslag uit 1859 dat de zendelingen zelf wel

in de gaten hebben dat het vaak om het buitenste randje gaat en dat nog “vele zwakheden”

aan te wijzen zijn. Lamur (1985:33) constateert dat er in de periode dat de Herrnhutters de

slaven op Vossenburg hebben bezocht nauwelijks sprake is geweest van fundamentele ver-

anderingen in de religie van slaven. Van Lier (1977:129) omschrijft de bekering van slaven

als “zeer oppervlakkig. Naast het christendom bleven de slaven in het geheim hun oude

Afrikaanse godsdienst aanhangen.” Oostindie (1989:193,194) is sceptisch over de door de

Herrnhutters bereikte resultaten onder de slaven op Roosenburg. Bekeerde slaven blijven

hun oude godsdienst aanhangen (Lenders 1994:210-211 en Klinkers 1997:57). Vooral na de
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emancipatie spreken de zendelingen af en toe hun teleurstelling uit. Op Fairfield, Breukeler-

waard, Cannewapibo en La Jalousie is de situatie al niet veel anders. Ook op de door mij

bestudeerde plantages is regelmatig sprake van heidense taferelen. Vooral na 1863 grijpen

de ex-slaven regelmatig terug naar hun oude geloof. Vaak uiten de zendelingen hun frustratie

over de geboekte vooruitgang. Het geklaag over gedoopte slaven die zich met heidense p r a k-

tijken bezighouden is niet van de lucht.2 1 8 Het protestantse geloof van verreweg de meeste

gekerstende slaven is beslist niet diep verankerd. Het christendom komt niet in de plaats

van, maar naast het oude geloof. De vraag of de zendelingen dan misschien wel invloed gehad

hebben op de relaties van de gekerstende slaven moet ook negatief beantwoord worden. De

bevindingen op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie sluiten aan bij het

werk van Oostindie (1989:157-159) en Klinkers (1997:78,178). Zij constateren dat de zende-

lingen er niet in geslaagd zijn de slaven de wet voor te schrijven bij de keuze van hun partners.

Zowel voor als na de emancipatie hebben ze geen of weinig invloed kunnen uitoefenen op de

relaties en het gezinsleven van de slaven. Lenders (1994:206,281) meent dat tot omstreeks

1900 de invloed van de Herrnhutters op het familieleven van de slaven is te verwaarlozen.

In hoofdstuk 1 is beargumenteerd waarom de bevolking op Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie tot onderwerp van deze studie is gekozen. In hoofdstuk 3 is

uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop de Herrnhutters hun waarnemingen te boek

gesteld hebben. Slechts één aspect van de gekende levensloop is aan de orde geweest en dat

is de vraag hoe lang slaven beschreven worden in de bronnen van de Evangelische Broeder
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Gemeente. Nu het verloop van de kerstening is bestudeerd, kan het tweede aspect van de

gekende levensloop onder de loep genomen worden. Dat is de vraag welke periode door de

gekende levensloop beschreven wordt. De onderzoekspopulatie bestaat niet uit de gehele

bevolking van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie, maar varieert in de

tijd. Met de vraag van welk deel van de bevolking op de vier plantages de gekende levens-

loop op een bepaald moment bekend is, ben ik aangeland bij de laatste methodologische

hindernis die genomen moet worden. Zit er vertekening in de door mij in kaart gebrachte

r e l a t i e s ?

In figuur 5.7a en 5.7b is een overzicht te vinden van het totaal aantal mannen en vrouwen

afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie naar soort bron. De

score in drie bronnen is weergegeven: slavenregister, ‘in geestelijke verzorging’ en gekende

levenslopen. De bovenste lijn geeft het aantal mannen en vrouwen aan dat gedurende 1851-

1863 in de slavenregisters is vermeld. Pas vanaf 1851 zijn de registers van La Jalousie

bewaard gebleven. Als gevolg van een sterfteoverschot daalt het aantal mannen en vrouwen

continu over deze periode. De stijging van het aantal mannen in 1860 vertroebelt misschien

het algemene beeld, maar het betreft hier de aankoop van een relatief grote groep slaven op

de plantage Fairfield (zie hoofdstuk 2).

Evenals de bovenste stopt de middelste lijn in 1863. Deze lijn geeft het aantal slaven aan

dat ‘in geestelijke verzorging staat’. Dit begrip is afkomstig van Steinberg (1933:134). Er

wordt geteld vanaf de dag waarop men doopkandidaat is geworden. Van bijna niemand is
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bekend wanneer hij zich bij de EBG heeft aangemeld. Het heeft niet veel zin om die spaar-

zame uitzonderingen in de grafiek mee te tellen. Kinderen worden vanaf de doop mee-

geteld. Slaven die op een gegeven moment uit de kerk gezet worden (g e s t r i c h e n), tellen niet

meer mee. Mensen die berouw tonen en zich opnieuw laten inschrijven, weer wel. De eerder

getrokken conclusies dat vrouwen meer op hebben met het p r o t e s tantse geloof dan mannen

ziet men hier terug. Op elk moment zijn er meer vrouwen dan mannen in geestelijke ver-

zorging. Dit geldt tevens voor elke plantage afzonderlijk. Naarmate de emancipatie nadert,

daalt het aantal slaven en neemt het aantal in geestelijke verzorging staanden toe. In 1863

is meer dan tachtig procent van de bewoners op Fairfield en Breukelerwaard gekerstend.

Op Cannewapibo is ongeveer driekwart van de slaven in de Here en op La Jalousie is net iets

meer dan de helft van de plantagebevolking bekeerd. Overigens wijken ‘mijn’ cijfers af van

de aantallen die in de verschillende borderellen genoemd worden. Op La Jalousie bijvoor-

beeld wordt in 1862 iedereen tot de Evangelische Broeder Gemeente gerekend. Dit verschil

is vermoedelijk te wijten aan de manier van tellen. Zoals gezegd, ik weet niet wie zich wan-

neer precies heeft aangemeld. Het kan ook zijn dat de Herrnhutters deze zielen alvast op de

concurrerende katholieken willen claimen. Rond 1857 is sprake van een sterke stijging van

het aantal mannen en vrouwen dat in geestelijke verzorging geraakt. Deze stijging is niet

specifiek voor de suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie.

Het aantal slaven dat tot de EBG gerekend kan worden, is destijds in heel Suriname sterk

toegenomen (Van Lier 1977:129).

De onderste lijn geeft het aantal gekende levenslopen aan. In tegenstelling tot het aan-

tal mannen en vrouwen in slavenregisters en geestelijke verzorging heeft het nu wel zin om

na 1863 door te tellen. Er wordt steeds geteld op de laatste dag van het jaar. Dat betekent

dat slaven en vrijgemaakten die slechts in een en hetzelfde jaar in de D i a r i a of M i s s i o n s

K o n f e r e n z of S p e c i a l i e n van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie genoemd

worden, niet zijn meegeteld. Ze worden geregistreerd, maar ook meteen weer afgeboekt.

Veelal betreft het hier kleine kinderen waarvan alleen de doop geregistreerd is. Zowel bij de

mannen als de vrouwen is na 1857 het aantal dat in geestelijke verzorging staat, groter dan

het aantal waarvan de levensloop gekend is. De verklaring ligt voor de hand. In de eerste

plaats is dat de hierboven vermelde sterke toename van het aantal slaven dat in de tweede

helft van de jaren 1850 in geestelijke verzorging komt te staan. Het tweede deel van de ver-

klaring heeft te maken met de manier van registreren. Iemand die bijvoorbeeld in 1852

doopkandidaat is geworden en in 1857 een vrouw neemt, blijft vanaf 1852 tot 1863 in gees-

telijke verzorging staan. De kans bestaat dat hij ook daarna nog naar de kerk blijft gaan,

maar dat kan ik niet altijd zien. In 1857 wordt hij voor het laatst geregistreerd in de D i a r i a

of Missions Konferenz of S p e c i a l i e n. Dit is de reden waarom het aantal gekende levenslopen al

‘ver’ voor de emancipatie begint te dalen. Gekerstende slaven die zich voegen naar de

opvattingen van de EBG worden niet meer geregistreerd. Geen klachten en dus geen ver-

melding in de S p e c i a l i e n!

Ik heb niet van iedereen de gekende levensloop in de grafiek opgenomen. Tot en met

1863 geldt de voorwaarde dat mannen en vrouwen in het slavenregister van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo of La Jalousie vermeld moeten staan. Na 1863 betreft het
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vrijgemaakten afkomstig van deze vier plantages en hun kinderen in de vrouwelijke lijn die

op de genoemde plantages blijven. De eerder genoemde Andresa Oosterwolde en haar

dochter Leentje afkomstig van Vossenburg zijn hier niet meegeteld. Dit is een van de redenen

waarom Kuhn in 1870 (zie tabel 5.3) veel meer vrijgemaakten telt dan ik. De tweede reden

is dat Kuhn telt op basis van de S p r e c h b ü c h e r. Ik tel op basis van veranderingen of gebeurte-

nissen die in de S p e c i a l i e n zijn geregistreerd. Als alles bij het oude blijft, is het niet zichtbaar.

In 1884 bedraagt het aantal gekende levenslopen van mannen en vrouwen per definitie nul.

Ik heb tot de laatste dag van dat jaar de aantekenboeken doorgenomen. De laatste waar-

neming is dus hoogstens gelijk aan 1884 en iedereen wordt gewoon afgeboekt. Dat wil

natuurlijk niet zeggen dat het aantal bewoners op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

La Jalousie dan ook gelijk aan nul is. Uit grafiek 5.7a en 5.7b blijkt dat voor de emancipatie

op 1 juli 1863 de meeste bewoners het best beschreven worden.

Alvorens de vraag gesteld kan worden wat mijn longitudinale benadering nu eigenlijk

precies oplevert, moet bekeken worden in hoeverre de door de Herrnhutters beschreven

relaties een vertekend beeld geven. In principe is het alleen mogelijk om van slaven in gees-

telijke verzorging het relationele leven in kaart te brengen. Alleen relaties waarvan zowel

man als vrouw niet in geestelijke verzorging staan, worden door de Herrnhutters niet

beschreven. Het eerste aspect betreft dus de vraag wie zich wanneer wil laten bekeren. Door

het ontbreken van de S p r e c h b ü c h e r kunnen de relaties voor de onderzoeker pas zichtbaar

worden in de S p e c i a l i e n als de slaaf die in geestelijke verzorging staat, ook religieuze

progressie begint te maken. Slaven worden verondersteld zich uit zichzelf aan te melden en

de vraag of iemand religieuze vorderingen kan maken is onder meer afhankelijk van zijn

relaties. Die moeten door de Herrnhutters in orde bevonden worden (zie hoofdstuk 3).

Vanuit deze optiek is het zeker niet uit te sluiten dat slaven met relaties en/of partners die

in de ogen van de Herrnhutters juist ongepast zijn, de Herrnhutters laten voor wat ze zijn

omdat ze geen boodschap hebben aan hun zedenpreken. Zeker in de begintijd van de ver-

kondiging van het Woord Gods heeft men vermoedelijk met een select groepje slaven te

maken. Hetzelfde probleem speelt natuurlijk ook als de zendelingen na verloop van tijd

hun banvloek over een relatie uitspreken. Vóór 1863 worden er beslist geen slaven in de

kerktucht gedaan omdat ze bijvoorbeeld duurzaam zouden samenwonen. Gevoegd bij de in

hoofdstuk 3 beschreven moeilijkheden die de Herrnhutters na de emancipatie ondervinden

bij het in kaart brengen van de aan hun zorgen toevertrouwde relaties noopt dit mij ertoe de

analyse van de duur van relaties tot 1 juli 1863 te beperken.

Ik heb hierboven gesteld dat relaties voor de onderzoeker zichtbaar worden als de slaven

religieuze progressie maken. Dat is maar ten dele waar. Ik kan uit de vooruitgang afleiden

dat het zedelijk leven van de betrokkene in orde is bevonden. Er valt niet uit af te leiden met

wie de doopkandidaat of dopeling eventueel een relatie onderhoudt. In dit verband is het

zinvol het betoog van Lamur (1985:4) en Klinkers (1997:79) voor de geest te halen. Zij

menen dat echtelijke ruzies, klachten of veranderingen in de S p e c i a l i e n breed uitgemeten

worden. Harmonieuze relaties worden zelden specifiek genoemd en dat resulteert in een

vertekend beeld. Ik heb betoogd dat dit probleem gedeeltelijk kan worden opgelost door

het reconstrueren van relaties en deze binnen de grenzen van de gekende levensloop zicht-
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baar te maken. Voorwaarde is wel dat ik over minimaal één relationele waarneming moet

beschikken. Naarmate de gekende levensloop langer wordt, zal de kans toenemen dat een

van de echtelieden een keer zijn relatie met de broeders bespreekt en aldus in de boeken

wordt genoteerd. Ook nu is eenvoudig in te zien dat het tijdstip waarop de kerstening is

begonnen, van invloed is op wat de onderzoeker jaren later kan zien.

Eén punt verdient in dit verband nadere uitwerking. Ik heb minimaal één waarneming

nodig om een relatie binnen de grenzen van de gekende levensloop zichtbaar te maken.

Zoals gezegd, slaven die in onmin met elkaar leven of in zonde vervallen zullen inderdaad

eerder en vaker in de S p e c i a l i e n vermeld worden dan relaties waar geen problemen zijn. Een

opvallende positieve uitzondering hierop is echter te vinden in het doopboek. Vanaf om-

streeks 1850 worden door de EBG erkende relaties die ten tijde van de doop zijn geconsta-

teerd in de doopboeken opgetekend (zie hoofdstuk 3). Dat betekent dat van iedereen die

vanaf dat tijdstip gedoopt wordt, en een in het doopboek vermelde partner heeft, de relatie

zichtbaar gemaakt kan worden. Het betekent eveneens dat deze waarneming niet langer

afhankelijk is van ruzies, echtelijk bedrog, overspel of wat dies meer zij. Het omgekeerde is

eerder het geval. Het betreft juist geen echtbreuk of hoererij want de betrokkene wordt

gedoopt. Vooral vanaf de jaren 1850 is het dus mogelijk om zowel relaties die in de S p e c i a l i e n

genoemd worden omdat er problemen of veranderingen zijn, als relaties die in de doop-

boeken van harmonie getuigen, zichtbaar te maken, naast elkaar te leggen en te analyseren.

Dit argument, tezamen met de piek in de gekende levenslopen in de figuren 5.7a en 5.7b

impliceert dat het zwaartepunt van de analyse moet komen te liggen in de laatste tien jaar

voor de emancipatie. Het probleem is en blijft wel dat mannen en vrouwen die zonder enige

wanklank samenleven of een relatie hebben én beiden voor 1850 zijn gedoopt, inderdaad

als paar of koppel onzichtbaar blijven. Omdat de doopboeken van Charlottenburg ont-

breken vanaf december 1860 geldt hetzelfde probleem voor lieden die hierna gedoopt wor-

den. Kortom, er is en blijft sprake van vertekening in de periode na 1850. Wel ben ik van

mening dat de door mij gekozen benadering ertoe leidt dat die vertekening in de zichtbaar

gemaakte relaties veel minder groot is dan op grond van de kwalitatieve werkwijze van

Lamur en Klinkers mag worden aangenomen. Uiteraard dient in verband hiermee bij de

i n t e r p r e tatie van de gegevens de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden. Vo o r a l

omdat daar de kerstening van de bevolking op de vier suikerplantages niet synchroon is

v e r l o p e n .

Samenvattend, Fairfield is een uitzonderlijke plantage geweest in de eerste helft van de

negentiende eeuw. De zendelingen zijn hier altijd welkom geweest. Ook Breukelerwaard

kent een lange geschiedenis van zedenprekers. Dit heeft tot gevolg dat veel van mijn ge-

gevens betrekking hebben op deze twee plantages. Van Fairfield zijn al relaties beschreven

op het moment dat de Herrnhutters de eerste voet aan wal op Cannewapibo en La Jalousie

nog moeten zetten. In het volgende hoofdstuk zullen deze vroege relaties wel in kwalita t i e f

maar niet in kwantitatief opzicht een rol spelen. De eerste bronnen van de EBG verschaffen

meer achtergrondinformatie en ‘uitleg’ dan de S p e c i a l i e n. Het zou jammer zijn om dat niet

te gebruiken.
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Kort voor de emancipatie is van de meeste slaven een deel van hun levensloop beschreven.

Niet van iedereen is het relationele leven even goed in kaart gebracht. De gekende levens-

loop van bewoners van Fairfield en Breukelerwaard is langer dan die van Cannewapibo en

La Jalousie. Vrouwen zijn gemakkelijker te volgen dan mannen en slaven met een hoge sta t u s

laten meer sporen na in het archief dan slaven met een lage status. Deze verschillen zijn

grotendeels te verklaren uit de bereidheid van slaven om zich te laten kerstenen. Slaven die

zich in een vroeg stadium aanmelden zullen overwegend vaker en/of langer in de bronnen

van de EBG genoemd worden. Met de bereidheid van slaven om zich te laten kerstenen is

niets gezegd over de inhoud van het nieuwe geloof. Erg ingrijpend zal dat niet zijn geweest

in de beleving van de slaven.

Door de vroege kerstening op Fairfield en Breukelerwaard in vergelijking met

Cannewapibo en La Jalousie zijn van deze eerste twee plantages ook relatief veel waar-

nemingen in de Specialien voorhanden waarmee de relaties van slaven in het laatste decennium

voor de emancipatie zichtbaar gemaakt kunnen worden. Door de gegevens uit het doop-

boek van na 1850 te vervlechten met de S p e c i a l i e n kunnen ook de relaties van slaven op

Cannewapibo en La Jalousie die niet in termen van hoererij of echtbreuk beschreven worden

in de S p e c i a l i e n, zichtbaar gemaakt worden. Dit geldt natuurlijk net zo goed voor slaven van

Fairfield en Breukelerwaard die na 1850 gedoopt worden. Helaas kan ik geen criterium of

maat bedenken om de vertekening in mijn gegevens uit te drukken, maar de oververtegen-

woordiging van kortdurende of onstabiele relaties in de periode 1850-1860 is beslist niet

groot. Gelet op het uiteindelijke doel van de zending en de voorwaarden waaraan een slaaf

moet voldoen om religieuze progressie te kunnen maken is het moeilijk voorstelbaar dat

uitgerekend slaven met langdurige monogame relaties de laatsten in de rij geweest zullen

zijn die contact met de Herrnhutters gezocht hebben.

In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat de samenstelling van de bevolking op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie niet wezenlijk verschilt van andere suiker-

p l a n tages. Ik heb weinig reden om te veronderstellen dat de religieuze situatie op de door mij

bestudeerde suikerplantages in de laatste twee decennia voor de emancipatie en gedurende

het daarna volgende tienjarig staatstoezicht veel afwijkt van het algemene beeld in de dis-

tricten Commetewane en Boven-Commewijne zoals dat naar voren komt in het werk van

Van Lier (1977), Klinkers (1997), Lenders (1994) en Oostindie (1989). In vergelijking met de

door Lamur (1985) beschreven situatie op Vossenburg, waar vooral de geprivilegieerde slaven

het felst gekant zijn tegen de kerstening, dwingen mijn gegevens op één punt een andere

conclusie af. Op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie behoren de sociaal

hooggeplaatste slaven juist tot de eersten die zich tot de zendelingen wenden om zich te

laten kerstenen. Vrouwen staan ook hier meer welwillend tegenover het zendingswerk dan

mannen. Ze worden eerder doopkandidaat en laten zich sneller dopen.
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