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SA M E N VAT T I N G

E N S L O T B E S C H O U W I N G

De discussie over de stabiliteit van het Surinaamse slavengezin is tot op de dag van vandaag

alleen maar gevoerd op basis van kwalitatieve interpretaties van geschriften uit de acht-

tiende en negentiende eeuw. Nergens zijn cijfers te vinden die antwoord geven op de vraag

hoe lang man en vrouw bij elkaar blijven. Het zoeken naar een methode om de seksuele

relaties van slaven te kwantificeren betreft het eerste deel van de probleemstelling en is

tevens de essentie van dit proefschrift. Ik meen te mogen stellen dat de door mij toegepaste

longitudinale benadering in het bovengenoemde manco voorziet. In dit laatste hoofdstuk

wordt deze methode in vogelvlucht beschreven. In het kielzog hiervan komt het tweede deel

van de probleemstelling aan de orde en wordt stilgestaan bij de belangrijkste conclusies die

deze benadering heeft opgeleverd.

Een nieuwe en procesmatige methode om de duur van relaties in kaart te brengen wil

niet zeggen dat alle methodologische problemen zijn opgelost. Mijn conclusies hebben

hoofdzakelijk betrekking op de invloed van geboortegrond, status-beroep en leeftijd van de

betrokken slaven op de totstandkoming en duur van hun seksuele relaties. Variabelen zoals

de behuizing van de slaven, de voedselvoorziening, de werkdruk en de sekseratio blijven

goeddeels buiten beschouwing. In het kort wordt aangegeven waarom deze facetten van

slavernij nauwelijks of niet in mijn verhaal voorkomen. Het zichtbaar maken van relaties is

een arbeidsintensief en bovenal gecompliceerd proces gebleken. De vraag dient gesteld te

worden wat een dergelijke benadering in de toekomst verder nog kan opleveren.

Door de afschaffing van de slavenhandel in 1808 en het feitelijk beëindigen van de slaven-

importen uit Afrika rond 1830 dreigt een tekort aan slaven in Suriname te ontstaan: er gaan

meer slaven dood dan er geboren worden. Contemporaine auteurs menen dat het te lage

geboortecijfer het gevolg is van ongebreidelde losbandigheid. De Herrnhutters moeten hier-

aan een eind maken. Behalve de verkondiging van het Woord Gods zien ze het als hun ta a k

om stabiele relaties onder slaven te bevorderen. Door de slaven op te voeden tot arbeidzame,

zedelijke en godvruchtige mensen worden ze voorbereid op de naderende emancipatie. De

Herrnhutters maken uitgebreide aantekeningen over de aan hun zorgen toevertrouwde

slaven. Vanaf de jaren 1820 worden op steeds grotere schaal plantageslaven gekerstend.

De eerste suikerplantages waar de Herrnhutters worden verwelkomd om het Evangelie

te verkondigen zijn Fairfield en Breukelerwaard. Van de hier woonachtige slaven zijn relatief

veel gegevens beschikbaar. Uit de ‘vroege’ bronnen is gebleken dat veel van deze slaven
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seksuele relaties aangaan met slaven afkomstig van naburige plantages. Teneinde deze

goed in kaart te kunnen brengen, is de onderzoekspopulatie uitgebreid met de bewoners

van de plantages Cannewapibo en La Jalousie. De onderzoekspopulatie bestaat derhalve uit

de slaven afkomstig van deze vier suikerplantages. Van deze vier plantages zijn zowel de

S p e c i a l i e n als een groot gedeelte van de slavenregisters voor het nageslacht bewaard gebleven.

Naarmate de emancipatie nadert, melden zich steeds meer slaven bij de Evangelische

Broeder Gemeente als kandidaat-lid. Kort voor de emancipatie is van de meeste slaven een

deel van hun levensloop beschreven. De samenstelling van de bevolking op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie verschilt niet wezenlijk van andere suiker-

p l a n tages. Er is ook weinig reden om te veronderstellen dat de religieuze situatie op de

door mij bestudeerde suikerplantages veel afwijkt van het algemene beeld in de districten

Commetewane en Boven-Commewijne. Het nieuwe geloof dringt niet diep door in de

spirituele beleving van de gekerstende slaven. ‘W i n t i’ blijft voortbestaan. Er zijn geen aan-

wijzingen om aan te nemen dat het relationele leven van de slaven door de komst van de

Herrnhutters is veranderd.

Hoewel de Herrnhutters nauwelijks waardering kunnen opbrengen voor de manier

waarop slaven hun relaties inhoud geven, zijn ze doorgaans goed geïnformeerd over wat er

op de plantages aan de hand is. Hun informatie is hoofdzakelijk afkomstig van zowel de

betrokkenen zelf alsook de dienaren en/of helpers. De Herrnhutters bezoeken eens in de

twee maanden de plantages en houden regelmatig spreekuur waarop behalve de religieuze

progressie ook de relatie(s) van de betrokkenen tegen het licht gehouden worden.

Daarnaast zijn op de plantages dienaren en/of helpers aangesteld die de situatie tijdens de

afwezigheid van de Herrnhutters in de gaten houden. Heikele punten, eventuele veran-

deringen en ‘laakbaar’ gedrag worden in de S p e c i a l i e n opgetekend. Lamur (1985) is niet alleen

de eerste geweest die een beroep heeft gedaan op de S p e c i a l i e n, hij is eveneens de eerste

geweest die op deze vertekening heeft gewezen. In essentie komt het erop neer dat gedrag

dat de goedkeuring van de zendelingen geniet, zelden of nooit wordt vermeld. Anders

gezegd, niet alle relaties worden evengoed beschreven. De duur van een relatie wordt niet

expliciet genoemd en wie de S p e c i a l i e n letterlijk neemt, krijgt de indruk dat alleen kortdurige

relaties beschreven worden. Gezien de vertekening in de bronnen heeft het geen zin om de

relationele gegevens zoals die in de S p e c i a l i e n zijn opgetekend als uitgangspunt voor een

discussie over seksuele relaties te nemen. Er moet naar een manier gezocht worden om naast

de kortdurige, ook de langdurige relaties zichtbaar te maken. Anders gezegd, behalve d e

relaties van ruziemakers moeten ook de relaties van tortelduifjes worden uitgediept.

Behalve de gegevens in de S p e c i a l i e n moeten eventuele relationele gegevens op het moment

dat een slaaf gedoopt wordt bij het zichtbaar maken van relaties betrokken worden. Helaas

zijn deze gegevens alleen voor de periode 1850-1860 beschikbaar in de doopboeken.

Er zijn meer dan voldoende aanknopingspunten in de bronnen van Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie - uiteindelijk is dat ook de reden geweest

waarom de eerste twee van deze plantages zijn geselecteerd - te vinden om de identiteit van

slaven en hun partners vast te stellen. Family Reconstitution is een reële optie om de relaties

van slaven in kaart te brengen. Het reconstrueren van de seksuele relaties van slaven is aan één



voorwaarde gebonden. De relatie moet minstens één keer genoemd worden in de bronnen

(S p e c i a l i e n of doopboeken) van de EBG. Relaties tussen twee ongekerstende partners zijn in

principe niet uit de bronnen te herleiden. Vooropgesteld dat een vermelding van een relatie

niet het eigenlijke begin en/of eind van die relatie betreft, wordt bij het zichtbaar maken van

de relaties in principe geredeneerd vanuit het idee dat zonder verdere op- of aanmerkingen

de relatie continueert. Dit idee is gebaseerd op de manier waarop de zendelingen verslag

doen van de wederwaardigheden in het leven van de onder hun hoede staande slaven.

De gekende levensloop geeft de periode aan waarin iemand in de bronnen van de EBG

wordt beschreven. Het is tevens de periode waarbinnen de duur van seksuele relaties die

iemand onderhoudt zichtbaar gemaakt kan worden. Soms fungeert niet de laatste vermel-

ding in de bronnen van de EBG, maar de laatste vermelding in de slavenregisters als einde

van de periode waarbinnen een relatie gecontinueerd kan worden. De slavenregisters zijn

onontbeerlijk bij het identificeren van individuele slaven en hun relaties, het achterhalen

van verschillende demografische kenmerken van de betrokkenen en het zichtbaar maken

van langdurige relaties. De combinatie van S p e c i a l i e n en slavenregisters maakt het mogelijk

om te veronderstellen dat iemand die een relatie heeft nog steeds op de plantage aanwezig

i s .

De manier waarop kort- en langdurige relaties zichtbaar gemaakt worden, is te vinden in

bijlage C. Deze schattingsprocedure is te zien als een ritssluiting. De informatie afkomstig

uit S p e c i a l i e n, doopboeken en slavenregisters wordt door de schattingsprocedure ineen

geritst, waardoor naast de beschreven kortdurige relaties ook de langdurige relaties zicht-

baar worden. Het idee om de vertekening uit de gegevens van de Evangelische Broeder

Gemeente te halen mag als redelijk succesvol beschouwd worden. Vergelijken laat zien dat

de werkelijkheid door de geschatte relaties beter wordt benaderd dan door de waargenomen

relaties. Wel zijn er aanwijzingen dat de duur van de geschatte relaties nog steeds ‘te kort’ is.

In dat opzicht hou ik een vertekening. Andere mogelijke vertekeningen hebben betrekking

op een vermoedelijk klein aantal kortdurende relaties die niet door de Herrnhutters zijn

waargenomen en een eveneens vermoedelijk klein aantal stabiele en perfect harmonieuze

relaties die wel door de Herrnhutters, maar niet door mij zijn waargenomen.

De analyse is noodgedwongen beperkt gebleven tot 1 juli 1863. Hiervoor is een aanta l

argumenten aan te voeren. In de eerste plaats laten de bronnen zien dat de zendelingen na

de emancipatie veel moeite hebben om de relaties van de ex-slaven bij te houden in de kerk-

boeken. Dit wordt zowel veroorzaakt door het veelvuldig rondtrekken van de ex-slaven van

de ene naar de andere plantage, alsook door het gebrek aan dieners en helpers die geacht

worden de situatie in de slavendorpen in de gaten te houden. Ten tweede is er na 1 juli 1863

door het ‘wegvallen’ van de slavenregisters niet langer een onafhankelijk criterium aan te

wijzen om vast te stellen wie er op de plantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

La Jalousie woonachtig zijn. Het vaststellen van de relaties wordt daardoor afhankelijk van

de relaties zelf. Door de analyse van de duur van relaties af te kappen op 1 juli 1863 wordt

beter voldaan aan een veronderstelling die aan de Cox regressie en de Kaplan-Meier schatter

ten grondslag ligt: de waarneming van een gebeurtenis moet onafhankelijk zijn van de

gebeurtenis zelf. Het accent van de kwantitatieve analyse ligt op de periode 1850-1863. Het
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behoeft geen betoog dat deze laatste 13 jaar voor de afschaffing van de slavernij niet repre-

s e n tatief zijn voor de periode 1667-1863 waarin vooral de Nederlanders geprofiteerd hebben

van de slavernij in Suriname. De geldigheid van mijn conclusies heeft dan ook betrekking

op de laatste decennia voor de emancipatie. 

De belangrijkste conclusies zijn dat met name Afrikaanse mannen op Fairfield,

Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie een bijzondere plaats innemen. Ze hebben

minder partners dan Creolen, ze zijn minder vaak polygyn en hun relaties duren relatief

lang. Van de vrouwen kan min of meer hetzelfde gezegd worden. Ook lijkt de geboorte-

grond een rol te spelen bij de partnerkeuze: zowel Afrikanen als Creolen blijken een voor-

keur voor de eigen groep tentoon te spreiden. Afrikanen zijn vaker vrijgezel dan Creolen.

De status die iemand op grond van zijn beroep geniet lijkt geen rol te spelen bij de partner-

keuze. Sociaal hooggeplaatste mannen zijn vaker polygyn en minder vaak vrijgezel dan

sociaal laaggeplaatste mannen. Er zijn aanwijzingen dat de relaties van de eerste groep

mannen langer duren dan die van de sociaal laaggeplaatste mannen. Vrouwen met een

hoge status zijn juist vaker vrijgezel dan vrouwen met een lage status. Mannen en vrouwen

met een hoge status hebben doorgaans stabielere relaties dan mannen en vrouwen met een

lage sta t u s .

Polyandrie komt nauwelijks voor. Polygynie komt weliswaar vaker voor, maar de schaal

waarop valt in vergelijking met de geschriften van achttiende- en negentiende-eeuwse

auteurs bijzonder mee. Polygynie is een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel.

Creolen onderhouden vaker polygyne relaties dan Afrikanen. Er zijn aanwijzingen dat met

het dichterbij komen van de emancipatie niet alleen het aantal polygyne relaties maar ook

het aantal plantagegrens-overschrijdende relaties toeneemt. In 40% van de gevallen blijken

zowel hoofd- als bijvrouw op dezelfde plantage als hun man te wonen. Het is opvallend dat

sociaal hooggeplaatste mannen niet alleen vaker polygyne relaties onderhouden, maar ook

dat hun beide vrouwen vaker op dezelfde plantage woonachtig zijn dan in het geval van

sociaal laaggeplaatste mannen. De plantage waartoe een koppel gerekend wordt, blijkt n i e t

van invloed te zijn op de duur van een relatie. Wel duren planta g e g r e n s - o v e r s c h r i j d e n d e

relaties overwegend korter dan relaties waarin beide partners tot dezelfde plantages be-

h o r e n .

De partners van mannen met een hoge sociale status zijn doorgaans jonger dan de

partners van mannen met een lage sociale status. Gemiddeld zijn mannen 2,3 jaar ouder

dan hun vrouw. Het is niet uitzonderlijk dat een vrouw soms veel ouder is dan haar man.

Sociaal hooggeplaatste vrouwen blijken vaker jongere partners aan zich te kunnen binden

dan sociaal laaggeplaatste vrouwen. Ze zijn bovendien vaker vrijgezel en hebben vaak ook

langere relaties dan sociaal laaggeplaatste vrouwen.

Het blijkt dat na plusminus vijf jaar al bijna de helft van de in kaart gebrachte relaties

van de mannen afkomstig van Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie op

de klippen is gelopen. Dat wijst op relatief veel kortdurige relaties. Daarnaast zijn er slaven

aan te wijzen die stabiele langdurige relaties kennen. Een kwart van de relaties is na bijna

twintig jaar nog steeds intact. Vergeleken met uitspraken in contemporaine bronnen volgens

welke promiscuïteit, ‘chaos’ en gebrek aan zedelijk besef norm onder de slaven is, is dat



onmiskenbaar hoog. Het blijkt dat de relaties van Afrikanen doorgaans van langere duur zijn

dan de relaties van Creolen. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Slaven met een hoge

s tatus kennen stabielere relaties dan slaven met een lage status. Oudere mannen en vrouwen

zijn minder snel geneigd om een relatie te beëindigen dan jongeren. Wat het leeftijdsverschil

tussen partners betreft zijn de resultaten niet eenduidig vast te stellen. 

Er zijn aanwijzingen dat moeders, en in mindere mate ook vaders, hun dochter aan de

man helpen. Op grond van kwalitatieve gegevens kan geconcludeerd worden dat er onder sla-

ven duidelijke ideeën en normen bestaan rond echtelijke trouw en verplichtingen. Man en

vrouw kennen allebei hun verplichtingen. Reciprociteit en zorg voor elkaar zijn de basis.

Waarschijnlijk kan het bestaan van langdurige relaties hierdoor verklaard worden. Het niet

nakomen van deze verplichtingen of echtelijke ontrouw zijn goede argumenten om de relatie

te verbreken en eventueel op zoek te gaan naar een andere partner. Het voorkomen van vele

kortdurige relaties wijst erop dat lang niet alle slaven (kunnen) voldoen aan de echtelijke ver-

plichtingen. Net als bij mannen is dit voor vrouwen een goede reden om een punt achter de

relatie te zetten en op zoek te gaan naar een partner die hieraan wel kan of wil voldoen.

Overige redenen waarom echtelieden elkaar verlaten zijn niet duidelijk te kwantificeren. Dit

wordt eerder niet dan wel in de bronnen van de Herrnhutters vermeld. Soms klaagt de vrouw

over mishandeling door haar man. Ontrouw is eveneens een vaak gehoorde klacht. Ook

mannen noemen ontrouw of echtbreuk als reden om een punt achter de relatie te zetten.

Zowel mannen als vrouwen verjongen hun partners. Dat wil zeggen, als iemand een

andere partner neemt, dan is deze gemiddeld genomen jonger dan de vorige. Sociaal hoog-

geplaatste slaven zijn hierin succesvoller dan sociaal laaggeplaatste slaven. Het verjongen

van de partner lijkt niet het gevolg te zijn van veranderingen in de gemiddelde leeftijd van

volwassen slaven. Die gemiddelde leeftijd neemt juist toe. Verder wordt deze conclusie

ondersteund door verschillende kwalitatieve cases waarin mannen bij de Herrnhutters hun

beklag doen over de leeftijd van hun vrouw: die zou te hoog zijn. Hierdoor kan de taak of

verwachting om voor elkaar te zorgen onder druk komen te staan. Voor sommigen besta a t

de remedie uit het nemen van een jongere en gezondere partner. Ook op echtelijk vlak is

het een harde samenleving waarin overleven de boventoon voert.

Ongetwijfeld heeft de slavernij zijn stempel gedrukt op het aangaan en onderhouden van

seksuele relaties tussen mannen en vrouwen. In dit opzicht wordt vaak verwezen naar de

door eigenaren beklemtoonde band tussen moeder en kinderen, de gescheiden verkoop van

mannen, vrouwen en kinderen, de moreel failliete blanke planters, gedwongen verhuizingen,

de behuizing van slaven, de voedselvoorziening, de werkdruk, de sekseratio en het beperken

van de bewegingsvrijheid van de slaven.

Een aantal van deze facetten is in het vorige hoofdstuk aan de orde geweest. Het effect

op de stabiliteit van relaties van de gescheiden verkoop van mannen en vrouwen, de moreel

failliete blanken en gedwongen verhuizingen is te verwaarlozen. Numeriek leggen deze

gebeurtenissen geen gewicht in de schaal op de suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie. Of dit ook gezegd kan worden van de overige variabelen is

niet meteen duidelijk. Er zijn geen gegevens. Het ontbreken van economische gegevens
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van de verschillende plantages is al in een eerder hoofdstuk aan de orde geweest. Er zijn aan-

wijzingen dat in de loop van de negentiende eeuw blokwoningen in de plaats zijn gekomen

van vrijstaande slavenhutten (Oostindie 1989:151 en Van Stipriaan 1993:361). In de blok-

woningen wonen verschillende families en/of huishoudens, door tussenschotten van

elkaar gescheiden, naast elkaar. Klinkers (1993:85) constateert dat “voor een gezinsleven

de blokwoningen niet ideaal” zijn. Hoe dit op Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en

La Jalousie is geregeld, is helaas niet uit de bronnen af te leiden.

Morrissey (1989) legt grote nadruk op het verband tussen voedselvoorzieningen en

gezinsvorming. Er kan onderscheid gemaakt worden naar kostgrondjes, kostgronden en

k o s t p l a n tages. Soms zijn slaven zelf verantwoordelijk voor hun eigen voedsel. De planter

wijst hun kostgrondjes toe en geeft de slaven vervolgens tijd om die grondjes te bewerken.

Hierdoor zijn man en vrouw meer op elkaar aangewezen dan in het geval de planter het

voedsel koopt en vervolgens hoofdelijk uitdeelt. Hoofdelijke uitdelingen worden doorgaans

in verband gebracht met de economische marginalisering van de man in het slavengezin en

zouden de stabiliteit van de relatie tussen man en vrouw niet ten goede komen (Buschkens

1 9 7 3 : 6 1 , e .v. en Morrissey 1989). Dit laatste is vooral van belang in geval van kostgronden en

k o s t p l a n tages. Kostgronden worden door Van Stipriaan (1993:351) omschreven als die

gedeelten van het plantage-areaal waarop voedsel (meestal bananen) voor de slaven wordt

verbouwd. Kostplantages zijn plantages die zich toeleggen op de productie van voedsel

voor de verkoop. Het is onbekend hoe de voedselvoorziening op Fairfield, Breukelerwaard,

Cannewapibo en La Jalousie is geregeld.

De sekseratio is een geheel ander verhaal. Dit is per plantage en zelfs per leeftijdsgroep

eenvoudig vast te stellen (zie hoofdstuk 2). Dat is dus niet het probleem. Het probleem is

wel dat volstrekt onduidelijk is hoe ik dit cijfer in de analyse moet betrekken. Op

Breukelerwaard is sprake van een mannenoverschot, terwijl op de naast gelegen planta g e

La Jalousie sprake is van een vrouwenoverschot. Hieruit kan niet zonder meer geconcludeerd

worden dat er over de beide plantages sprake zou zijn van een min of meer evenwichtige

sekseratio. Het is namelijk niet bekend in hoeverre slaven de mogelijkheid hebben om

elkaar op te zoeken. Dat kan verschillen per plantage en per tijdseenheid. In hoofdstuk 6 is in

ieder geval naar voren gekomen dat het percentage plantagegrens-overschrijdende relaties i n

de loop van de tijd toeneemt. Dat is ook de reden waarom ik bij de vraag of er eventueel een

verband bestaat tussen partnerkeuze en status-beroep uitga van de twee uitersten. Er is

t o tale bewegingsvrijheid of er is absoluut geen bewegingsvrijheid onder de slaven. De

methodologische problemen worden alleen maar groter als ook de omvang van de planta g e s

in de analyse betrokken zou worden. Ook dat is precies bekend, maar vier plantages is te

weinig om zinvolle uitspraken op te baseren.

De bovengenoemde onbekend gebleven facetten spelen zich allen af op planta g e n i v e a u .

In hoofdstuk 6 is bij het verklaren van de duur van relaties wel de plantage-herkomst van

man of vrouw meegewogen, maar het is niet meteen duidelijk wat dat dan precies betekent.

Het is goed denkbaar dat op de ene plantage de voedselvoorziening, behuizing en een even-

wichtige sekseratio langdurige relaties in de hand werken, terwijl op een naburige planta g e

deze facetten elkaar tegenwerken. Om de invloed van de sekseratio en de planta g e - o m v a n g
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op de duur van seksuele relaties vast te kunnen stellen, zullen er in ieder geval veel meer

p l a n tages in de analyse betrokken moeten worden.

Met deze laatste opmerking ben ik aangeland op het derde en laatste punt dat ik hier wil

bespreken. In hoofdstuk 1 zijn twintig plantages genoemd die voldoen aan de voorwaarden

van Family Reconstitution. Van slechts drie plantages zijn de relaties in kaart gebracht.

Misschien nog boeiender dan het reconstrueren van de relaties op de overige zeventien

p l a n tages is de situatie in Paramaribo. De kwaliteit van de bronnen van de gemeente

Paramaribo is vermoedelijk beter dan van welke plantage ook. De vooruitzichten zijn in

ieder geval veelbelovend. De doopboeken zijn compleet en naast D i a r i a, Missions Konferenz e n

S p e c i a l i e n is een groot deel van de spreekboeken bewaard gebleven. De eerste doopboeken

van Paramaribo spreken tot de verbeelding omdat van de gedoopte Afrikanen tot rond 1830 de

etnische herkomst wordt vermeld. In dit verband is het verder nog van belang om te wijzen o p

de beschikbare slavenregisters. In tegenstelling tot de plantages zijn er relatief veel slaven-

registers van privé-eigenaren vanaf omstreeks 1830 bewaard gebleven. Voor wie longitudinaal

onderzoek wil doen naar Afrikaanse herkomst, relatieduur en kindertal moet dit een goud-

mijn zijn. Misschien dat na 1863 de akten van geboorten en overlijden in combinatie met de

spreekboeken een rol kunnen spelen bij de vraag wie er allemaal in Paramaribo wonen. Uit

de spreekboeken (S p r e c h b ü c h e r en Z u z ü g l e r) is namelijk af te leiden wanneer iemand voor het

laatst op het spreekuur is verschenen! Bestudeerd moet worden of het hierdoor mogelijk

wordt om relaties na 1863 in de analyse te betrekken. Dan kunnen misschien ook de gevolgen

van de emancipatie op relationeel gebied bestudeerd worden. Theoretisch is Paramaribo

verder van belang omdat men de relaties in de stad kan vergelijken met die op de planta g e s .

Ik ben van mening dat de reconstructie van het Surinaamse slavengezin een grote toekomst

wacht. Eigenlijk zijn de bronnen van de Evangelische Broeder Gemeente nog niet eens ont-

sloten. Er is hooguit een begin gemaakt. De resultaten van mijn onderzoek naar de aard van

man-vrouw relaties onder de slavenbevolking in Suriname in de laatste decennia voor de

emancipatie stemmen in veel opzichten overeen met de conclusies van Higman en Craton

over de slavenbevolking in Brits-Caribische slavenmaatschappijen.

Samenvatting en slotbeschouwing
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